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Nie widzę w Piotrze

wariata.

Raczej mędrca.

ne z trudem demony. Musiał być głę
boko zraniony- coś złego musiało
się wydarzyćwcześniej 'W życiu Pio
tra. Jego joga,jego pisanie- to była
mozolna, mężna próba wydostania
się z traumy na własną rękęi wbrew

całemuświatu.
Owszem, spalił swoje suknie ko
biece w roku 19Q7,.to fakt, może nie

było to zbyt przemyślane. Zrobił to
w hotelu Bazar w Poznaniu, a znaj

dował się właśnie w .drodze do kąpie
liska morskiego, do Kołobrzegu, wioz
ła go tam rodzina. Tak, zaszokował
tym matkę i siostrę. To te� nie jest
sympatyczne. Wr;óciły ze spaceru,
a tamjego suknia obróconaw popiół
dop�la się w piecu, a on ogłasza; ,,M<;r
je drogie, nie nazywam się jużMary
sia, na�am sięPiotr Wlasti proszę
tylkotaksiędomnie zwracac,pęprw

PARTNEREM
Akademii Opowieści
jeśt Ośrodek
"Brama Grod,zka
- Teątr NN",
·

·

szę o spodnie".
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'Nalot wyrwał ich w sierpniu 1944ro·
ku z rodzinnego dworu, gdzie w no
kti 1876 urodził się jako drugie dziec
koAnnyzDuninówiAugustynaKo
mornickiego iochrzczony został imie
niem Maria Jakubina. Umarł w do-

N re dziwnego, że syĘtem go odrzu
ciLAle i on odrzucił samego siebie.
Już wcześńiej,jako kqbieta dała so
bie podobno 'WyrWać zęby, uwikłała
się w autodestrukąję, bo połknęła ten
system, a wraz z nim wpojone jej
uczucie winy iwstydu, którego my,
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swego żyGia,.kiedywyd!lwałoi}1isię,
żezabrnęłamw ślepyzaułek, że chcę
zbudować dom, może i zamek, na

je, mimo upokorzen,bezrobocia po

habilitacji, byciąbez grosza przydu

szy,byciaPrivatd?zentin,miruo staniaw kolejkach qo .Arbeitsamtu zwa

ri'Tt""""7<>i chwiejnym:fundam:en-

negopóźniej ełegan�ko ,l0bce11t�r,

wolno mi żyć, wierzyć,*e1Uamdote

goprawo,

.

.

, >

l)ziękinieJZrozumiałam własne
wyboryi .to,jakijest mój· własny
J�j powieść "f'Jte
wala . ···
. .. ..
bko" poruszająca
kwestie polsk()- .
.

udziałwsytuącjiljakijestudział�
nych; ty(}h., którymtrudno zaakcep
t()wać cudząinność, niechęć do do�
pasowunasię,odrniennąwr:iżliwość.
Ale Pl.'Zedewszystkimzrozumiałam,

·

.że pora na pracę. Żetrze])a mnościć

niemieckiej tożsamości (2013) zna-.

lazła się w. finalenagrody NIKE, a sa
tyryczny tom prózy .. Enerdovvce Lin�
neludzie" {2011),róvvnież nominowa�
nydoNlKE,znala�łslęwfinale GRY
FILNa podstawiejej szczecińsko
berlińskiejminipowieści �,Anioły i śWk:
.
nie w Berlinie" powstalspektakl �ea

się

odejść odswojegopq'Yoh1n!�, two�

rzyć.Ale,nie lekceważyć tą.kZemate

rii i(}iała,b().źeby Il}Óe\\izbic sięw.gó

rę, trzebamieć .od częgo się odbić.

tralny. w reż. Janiny Szarek PfaFmku
"
chen,Schweine,.HeiligenscheiRe''.

lnsb,itucie. Badawc;cym· wCollegium
Polónicum w Sh.ibicach. Jako bada'-

kobiety, W'szystkie wjakiś sposob.je"
steśmydziedziczkamL A ona·1Uiała

ku temupowodyszczególne. Dlacze

pis ała

.

Dotej tajemnicypróbuję dotrzeć

odlat, odkiedyppraz pierwszy: prze-'
cZytałam artykułMarii Janion "Gdzie
jest Lemańska?''. Odtegoczasuna

.·. faląw oeeanie, zpr�ekonanie,m., że
dlamnie-jakcU�każd��o�n�! zro:
c

czkazajmuje się m.in. ko!T1uńika?Ją
międzyk!Jiturową; literaturą migrą

prnćow�runpoprzem�����niu0śti�·

cyjną,traumą i geneaologiąwlitera
turze oraz emancypacjąkobięt.
5.k VI/ietnia Vl/promedi�(przy.ai.Wojska Polskie�oyySżczeainie)'oobę
dzie się spotkanie zBI)'gidąHelbig.
Tematem będżiejej.najnÓwsza ksii:)ż:-ka Inna od siebie".
"
•

jącdowiersza Komornickiej, w któ

rymnaga kobietaprosio"płaszez
z

gwiaździst,ychzamieci",P<!tem

go? Tajemnica. "Niezdradzętajem "Strąconą boginię" .Aostatniop()"
picyswojej, nie powiemjej nikomu..: " wieść"Innaodsiebie". 'fakj!lk,,Apia
-

J:..ąpz.yćpokorę zwia�ą -wsiebie, przekonanie, 2ejes�rn drobnym:pyłlfiem;

.•

MariiKomornickiej Helbig poświęciła

monografię ,;Strącona � ogini" (w jęż,
niem. Ein Mantel aus Sternensta
"
ub'l · Ukończyła slawistykę i germanistyKę na Uniwersytecie w Bachum,
habflitowąla sięna Uniwersytecie
··
. Humboldtów w � erlinie, Profesor
UAM Poznańw Polsk�-Niemiecktm

teraźniejszości, zbudować

w

wkońGutencałyfllndam:ent.Nie

z

Zielonego Wz.górza'' byłakiedyś dll1

mnieu�ie�zkąinadzieją, ta.kPiotr
stałsię

dlarnni�pó*niej�aniem.

wehikułem, który llliałm:nie skon"
frontować zrzecz.ywj.stóściąipónieśó.

pisałam o.niej sporo a.rtykułówi trzy· dalej.
ksiązki. Najpierw po niemiecku ,;Ein
PierWszą książkę oKomomićkiej
Mantel aus Sternenstaub"; nawiązu- pisałam w najtrudniejszymokresie

bionyjest świat.(�eJp()kol'Y'.M�.rią
uczyła siędopier()j)llm�iotr;flłozoi.;
nie.. ) Żejeśli komuś źle śię powóqzi,
pie o�nacza, żejesthez wartości,inie

kufbólu emigracji (w
.jech�am doNierniecidlugo nie :rpog

łam Polski od\\fiedzać, choć dławił;1
mrrie.tęskrrota),da'Ylłł!lmzsiel)ie

OZJ1i).?Z��.etąklUusiJ)O���tać.Zenj�

vvs;zystkow ni:Ipiec}dchin$tYWcjach; . wowo·rezygnowat zwł�snyt;nnra-

czułan;li�epotr�fięniejedno,ąleza�

·

rz(lń izsiebie; al!:) czasemtrzebapo

częł!l mnie ot;lczać siećniedobeycJi ?zękać,popraoq:waćnadsobą{za
.
i11teneji;zapzęłam
tr�cićg�untp<Jd miastnp.pisać.kolejne podanie ? pra
noga@.,�iewiedziałam,że:dokona

nia nie WYStarczą, że nif3WJSlarczy
.
kieratitrud, brnięciezarW�?-�lką ee

nędalejidalej; nie'Yiedzii}ław, �e

- �ęczprzeciwnie -trZębasięza.trzy:
mać.

***

Zajillując ·sięi<mnt�frrick�zr'ózlnnia

łam,·żepor!l stawićczoł::rprzes�łośd
ywistośei,.zapozrrać.się z sa�
mąsob�, ata�eż�niel1ależy.budo
waćpoG:zuciawłasnej'Yartości naak
i rzecz

ce�tacjiz zewnąt;rZ. Pómogła @ uwie

rzyćwto,żemimotego,cosię.dziec

cę), 11leęzyć rany, zmienić otoczenie,
bo gło\Yąrnurłlnieprz�l?ij(lmY·
RattJ;U.el)'.z;a;\Vśzej.estwewną,frz,
nienaL'eWJ1ą,trz. )\! koń,cuna)\'(l� pol
scy."�ieudaczpic�Z\V Be�linie:Z�al1dicapu UGZynili)Vygpal1ą, J)rz.ekuli
ni�szlachetnylUęi.al w:co� V�·rodza·
.
jlł złota. ZrQbij; � także]:>iotr-'9ezpo�
mo?yterapeutqw.J -ją�Il}i.�ię wydaje�osi,ągnął p�dlmniecżycyho,�0
psyclliatr:zynazyvyajądzisiaj aojrzą-

.
\Ml$a��ym
lo��ill . . · ... . ..... ·..· .
razie"!WłtE�gol:>�r · .9 :··I Dl��ie
to wielłd wzór.Ajednocześnieprze.
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