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kmierciopisanie kobiet.
O twórczoyci Anieli Gruszeckiej
Juů wtenczas zazdroœciâam umarâym ich podwójnego ůycia: w ziemi i w poezji.
Maria Kuncewiczowa

W języku powieœci Anieli Gruszeckiej dominuje czerľ. Aby się o tym
przekonaý, wystarczy sięgnĊý po jej prozatorski debiut z 1912 roku W sâoľcu.
Gdy zestawimy ze sobĊ tytuâ ksiĊůki, narrację oraz jej treœý, otrzymamy pewien znaczĊcy paradoks: więcej w opowieœci autorki ciemnoœci niů blasku.
Ma on jednak swoje uzasadnienie. Gruszecka jako niedoszâa malarka doskonale wiedziaâa, ůe czarny powstaje (a raczej staje się dla nas „widoczny”),
wchâaniajĊc œwiatâo, stĊd podejmuje się ona literackiej „zabawy” w skojarzenia.
Czyni tak równieů (a moůe przede wszystkim) dlatego, ůe sporo myœli o œmierci.
A myœli o niej mniej lub bardziej œwiadomie, ale zawsze gâęboko uobecniajĊc
jĊ w swoim pisaniu, i nie tylko w nim.
W bardziej wymowny, a zarazem symboliczny sposób, przedstawia to
m.in. jedna ze scen Przygody w nieznanym kraju (1933)1. Zwâaszcza moment
wejœcia (jak w „pustĊ noc”) Klary, Doli i Kostusi (sic!) do domu, w którym
leůy ciaâo zmarâej kobiety:
[Klara – M.B.] Weszâa do pokoju zmarâej i cicho zamknęâa drzwi za sobĊ. Teraz przystĊpiâa do niej bliůej, przyglĊdaâa się jej swobodniej, bez

1 Cytaty z powieœci Anieli Gruszeckiej z podaniem stron w nawiasach. Przyjęâam następujĊcy system skrótów: PK – Przygoda w nieznanym kraju (Warszawa 1933); WS – W sâoľcu (Kraków 1959); SWP – Nad jeziorem. Sielanka wielkopolska z XIII wieku (Warszawa 1984).
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œwiadków, z poůegnalnym wspóâczuciem. Broda byâa nienaturalnie przyciœnięta do mostka, wskutek podparcia gâowy poduszkĊ, umoůliwiajĊc
odchylenie się gâowy w tyâ, do naturalnej pozycji. Wydaâo się jej to jednak za wielkĊ poufaâoœciĊ, jeœli nie wobec zwâok, to wobec „bliskich”.
Ale któů byli ci bliscy? (…)
Mimowolne muœnięcie wâosów zmarâej przy tym ruchu przywróciâo
znowu, tylko znacznie silniej, wraůenie poufaâoœci nie chcianej i aů przykrej; bezwiednie potarâa rękę. „Jednak dotyk dodaje niesâychanĊ poufaâoœý do „znania się” – moůe zresztĊ nie poufaâoœý, ale jakiœ inny gatunek
znania czy zbliůenia, zupeânie odmienny. (…) Staâa przy âóůku i patrzyâa
na woskowĊ twarz i chude, splecione palce. To patrzenie na ciaâo pozbawione reagowania przedâuůaâo wraůenie niedyskrecji. (…) Klara
uczuâa zimnĊ œwieůoœý – okno byâo uchylone, a widocznie zrywaâ się
wiatr. Poszâa je przymknĊý, zostawiajĊc tylko szparę, i wróciâa na swoje
poprzednie stanowisko. Byâo to jakby puste miejsce obok zmarâej, którego nikt nie zajĊâ, nikt go nie chciaâ, poniechano go razem z jej skoľczonym losem (…)”.
Usiadâa w fotelu, ale nie przy âóůku. (…) Klara opuœciâa się w to nocne
czuwanie przy zwâokach, jak w znany sobie kraj (PK, „Pusta noc”, s. 40–41).

Naprzeciw martwego ciaâa staje ciaâo ůywe, a perspektywa ta wyznacza pytanie o status (podmiotowoœý) kaůdego z nich. To waůna scena, która wiele
mówi równieů o samym powieœciopisarstwie autorki. Bohaterki ksiĊůek Gruszeckiej sĊ w nich zawsze obecne, jakoœ funkcjonujĊ, ale na zupeânie odmiennych od reszty œwiata zasadach. IstniejĊ w narracji, lecz ich obraz prawie nigdy
nie jest kompletny2. Synestezyjna warstwa języka powoduje, ůe bardziej moůna
je odczuý, doœwiadczyý czytelniczymi zmysâami, niů uchwyciý i zapamiętaý.
Posiada to oczywiœcie swoje uzasadnienie w poetyce powieœci Gruszeckiej,
mocno somatyzujĊcej tekst. W realizacji, jak sâusznie okreœliâa to Agata Araszkiewicz, estetyki kobiecej dĊůĊcej do opóŭnienia, a nie uchwycenia sensu
(Araszkiewicz 2014). Narracja w przypadku prozy autorki sâuůy wyeksponowaniu – za pomocĊ rytmu, a przede wszystkim koloru – presymbolicznej warstwy języka. Jednak, co dostrzega i podkreœla równieů Araszkiewicz, w Przygodzie… Klara jako czterdziestoletnia wdowa „ze zbyt duůym oddaniem pogrĊůa
się w chorobliwej œmiertelnej namiętnoœci – »chorobie na œmierý«” (Araszkiewicz 2014, 69–70). „Chorobie”, która dotyka caâĊ literaturę pisarki, a która za
2 Po częœci ma to swoje uzasadnienie w sposobie widzenia oraz przedstawiania powieœciowego œwiata przez GruszeckĊ, dla którego inspirację – w Przygodzie w nieznanym kraju – Barbara Sienkiewicz dostrzegaâa w malarstwie, zwâaszcza w impresjonizmie (zob. Sienkiewcz 1992).
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pisuje się poprzez losy jej bohaterek, takich jak: stara Prozorowa, matka braci
Wapowskich i jej córeczka Zosia, na póâ fantastyczna Nawojka, mâodziutka
i chora Teonia itd. Odwróciâabym zatem perspektywę, z której czyta Araszkiewicz, i przyjrzaâabym się martwemu ciaâu, woskowej twarzy, chudym splecionym palcom. To bowiem jedyny moment, w którym traci ono swój efemeryczny charakter, a zyskuje materialnoœý oraz cięůar. Nie pozwala zapomnieý
o œmiertelnoœci kobiet, widmowoœci istnienia, ich fantomowoœci (?).
Z premedytacjĊ odnoszę się do fantomowoœci, o jakiej (i jakĊ) myœlaâa Maria Kuncewiczowa, piszĊc swój dziennik. Wedâug mnie fantomowoœý byâaby
zasadĊ okreœlajĊcĊ status znacznej częœci bohaterek prozy kobiecej w dwudziestoleciu międzywojennym. Poniewaů zazwyczaj ich egzystencja jest bardzo
niepewna, ůyjĊ one w dwóch œwiatach: takim, o którym opowiada narracja,
i w takim, w którym chciaâyby się znaleŭý. Nawet jeœli bohaterki te funkcjonujĊ w centrum powieœciowej rzeczywistoœci, jak chociaůby Narcyza Zofii
Naâkowskiej, to wciĊů nie mogĊ lub nie potrafiĊ znaleŭý w niej dla siebie
miejsca. KolaborujĊ z przeszâoœciĊ w nadziei na ocalenie przed spoâeczno-kulturowym unieruchomieniem. Dla Narcyzy spotkania z chorym Maksem
byây wyzwaniem, po którym „musiaâa się odwijaý z ůaâoby jak z dâugiego,
czarnego szala” (Naâkowska 1982, 88). Jednak paradoksalnie wizyty te pozwalaây jej uwolniý się od rzeczywistoœci, która domagaâa się od niej przyjęcia wâaœciwych kobiecie ról. Wydaje się, ůe jedyny mocny zwiĊzek bohaterka
Naâkowskiej potrafiâa stworzyý z umierajĊcym męůczyznĊ:
Od chwili przewiezienia Maksa do pawilonu Narcyza byâa tam codziennie. Byâ to czas między obiadem i podwieczorkiem, niekiedy krótka
chwila rano. Nauczyâa się stopniowo przebywaý myœlĊ i ciaâem pomiędzy
tymi ciemnoœciami. Wypracowaâa w sobie jakby nowe zmysây dla przyjmowania caâego kompleksu zjawisk zwiĊzanych ze œmierciĊ. Byâa to otchâaľ, wsysajĊca gâęboko i bezpowrotnie (Naâkowska 1982, 88).

Trudno jednoznacznie okreœliý poâoůenie Narcyzy. Kobieta ůyje, ale podobnie jak bohaterki Gruszeckiej doskonale odnajduje się w „dobrze znanym sobie kraju”. Fantomicznoœý, czyli bycie „tu” i „tam”, równoczeœnie po
stronie ůycia jak i œmierci, wydaje się najlepiej okreœlaý to usytuowanie. Myœl
doprecyzowuje Maâgorzata Czermiľska, piszĊc o tym, czym jest ciaâo w intymistyce Kuncewiczowej: „ciaâo: siedlisko fantomu-sobowtóra, istniejĊcego
»gdzie indziej«” (Czermiľska 1987, 83)3. To bycie kobiet nie-tam-gdzie-się-jest


3 Strategię fantomowoœci w pisaniu Marii Kuncewiczowej szerzej omawiaâam w szkicu pt.
Fikcja, która ocala. O „Fantomach” Marii Kuncewiczowej (Boniecka. 2014).
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w powieœciach Gruszeckiej, które nierzadko majĊ charakter autobiografizujĊcy, wyznacza i uzasadnia fantomowoœý ich ůycia. Kobiece ciaâo, „siedlisko
fantomu” przypomina miejsce, które juů dawno temu zostaâo opuszczone.
Co prawda, zjawia się ono w języku w innej niů męska gramatyce, lecz sama
kobieta zdaje się nigdy nie uobecniaý. Jest nieoczywista i wâaœnie z tej nieoczywistoœci wynikajĊ jej egzystencja oraz doœwiadczenie. Gruszecka œwietnie
to rozumie, obserwujĊc siebie i zastanawiajĊc się nad uczuciem niedopasowania do rzeczywistoœci, wewnętrznĊ obcoœciĊ, czemu daje wyraz nie tylko
w swojej twórczoœci. Zapisane przez niĊ doœwiadczenie ma wymiar ponadczasowy, realizujĊcy się w postulacie prawa do wâasnego ciaâa. Jednak ostatecznie wyraůa się on nieco inaczej. To znaczy poprzez œwiadomoœý, ůe moje ciaâo nigdy nie jest moje, choý z niego czerpiĊ siâę moja twórczoœý, moje
ůycie oraz œmierý.
W strukturze narracji Gruszeckiej nieoczywistoœý zaczyna się tam, gdzie
urywa ona pewnoœý czytelniczki i czytelnika co do losów oraz istnienia kobiecych postaci. Dyskretnie usuwa swoje bohaterki w cieľ, choý tak naprawdę niejednokrotnie sĊ one nadal centralnĊ figurĊ powieœci. Poprzez nie
uruchamia się jednostkowa oraz spoâeczna historia, bohaterki pisarki często
sĊ gâosem minionych wydarzeľ. Ich nieukonstytuowanie się po ůadnej ze
stron: ani po stronie teraŭniejszoœci okreœlajĊcej dzianie się „tu i teraz”, ani po
stronie przeszâoœci rozgrywajĊcej się „tam i wtedy”, wprowadza do narracji
Gruszeckiej kategorię „między-bycia”. Wbrew pozorom owo „między” niczego
nie âĊczy ani teů nie dzieli. To raczej dryfowanie od brzegu do brzegu, gotowoœý
do zmiany kierunku, do ewentualnego zniknięcia. Przechodnioœý ta akcentuje
się nie tylko w sposobie funkcjonowania kobiecych postaci, ale równieů w zamieszkiwanej przez nie przestrzeni. W powieœci W sâoľcu ůycie kobiet rozgrywa
się w ciemnym maâym pokoiku oraz w sieni. To w nich matki przekazujĊ córkom prawdę dotyczĊcĊ ich ciaâ. Prawdę dziedziczonĊ wraz z narodzinami:
Krysia tymczasem byâa juů przy matce.
Byâo to w maâym, ciemnym pokoiku, znajdujĊcym
się między przedpokojem wychodzĊcym na front domu, a sieniĊ wychodzĊcĊ na tylny ganek.
Drzwi do przedpokoju, oszklone kolorowymi szybkami, umieszczone
pod schodami na strych, byây zwykle zamknięte, natomiast d r z w i d o
tylnej sieni staây zawsze otworem. Sieľ byâa centralnym punktem ůycia dziecinnej i kobiecej częœci dom u . Z niej byây drzwi do pokoju matki i do pokoju châopców. Z niej
szây schody do suteren, gdzie byâa garderoba i spiůarnia.
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W ciemnym pokoiku, oprócz schodów na strych, zajmujĊcych œcianę
w gâębi, staây ogromne szafy, komody i skrzynie bardzo stare, w których
chowaâo się bieliznę (WS, „Skâadanie bielizny”, s. 22; podkreœl. – M.B.)

W powieœci Gruszeckiej przestrzeľ, podobnie jak ciaâo, poddana zostaje
symbolicznej wâadzy, która legitymizuje funkcjonowanie kobiet na pograniczu domu i róůnych œwiatów. W efekcie dominujĊcym dla nich stanem będzie wykluczenie. Oznacza to, ůe reprezentacja cielesnoœci oraz miejsca
(domu) w powieœci autorki ulega zachwianiu. W ten sposób problematyzuje
ona kwestię zwiĊzku między kobiecoœciĊ a zadomowieniem, co z pewnoœciĊ
wymaga szerszego omówienia. (W przypadku twórczoœci, a takůe ůyciorysu
Gruszeckiej jest ona zdecydowanie bardziej zâoůona). Jednak na potrzeby
tego artykuâu ograniczę się jedynie do wskazania samego faktu istnienia
w powieœci wyraŭnych powiĊzaľ pomiędzy ciaâem a przestrzeniĊ. PowiĊzaľ,
którym nie wprost, ale mimo wszystko, Gruszecka daje wyraz takůe w Nad
jeziorem. Sielance wielkopolskiej z XIII wieku z 1921 roku, piszĊc: „Dom
wierzchnia skorupa ciaâa”. Niepozornie wplecione w narrację zdanie uruchamia pewnĊ grę skojarzeľ, w której z jednej strony dom oznacza „schronienie”, a z drugiej strony przywodzi na myœl „unieruchomienie”. Tak czy
inaczej jest on czymœ bardzo niepewnym, co zdajĊ się potwierdzaý powieœciowe losy Nawojki, do których jeszcze powrócę. Niemniej analogia domu/miejsca/ziemi z kobiecĊ cielesnoœciĊ jest w twórczoœci Gruszeckiej
oczywista, choý róůnie realizowaý się będzie w poszczególnych powieœciach.
W sâoľcu pisarka poœwięca jej w zasadzie tylko jeden rozdziaâ pt. Skâadanie
bielizny (sic!), poniewaů fabuâa ksiĊůki w gâównej mierze dotyczy wakacyjnych losów dwójki mâodych châopców – braci Wapowskich. Jednak i w tej
powieœci pisarka podejmuje się przeanalizowania problematyki wâadzy miejsca, jego męskiej dyskursywizacji, niejednokrotnie skâadajĊcej się przecieů na
strategię opisu wiedzy geograficznej, której zresztĊ œwietnĊ znajomoœý Gruszecka posiadaâa. Język dyscyplinuje przestrzeľ, wydziela jej centrum oraz
granice, uprawomocnia, przypisuje okreœlone role i te same dziaâania podejmuje wobec ciaâa. Innymi sâowy: „Ciaâo implikuje przestrzeľ; przestrzeľ
koegzystuje z czujĊcym ciaâem” (Rose 1993, 48)4. Pytanie, co z tej „koegzystencji” wynika dla ciaâa kobiety? Odpowiedŭ stanowi narracja powieœci,
która wyraŭnie okreœla strukturę miejsca, domu oraz rolę tych, którzy go
zamieszkujĊ. I nawet jeœli autorka W sâoľcu nie do koľca zdawaâa sobie z tego
sprawę, to z pewnoœciĊ intuicyjnie przeczuwaâa, ůe relacja ta ma nieprzypad
4

Tâumaczenie moje – M.B.
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kowy oraz decydujĊcy dla istnienia kobiecych postaci charakter. Gruszecka
czyni bowiem sieľ domu miejscem domknięcia się rodzinnej kobiecej genealogii, której historię spaja najbardziej ludzkie i graniczne doœwiadczenie. Ich
rodowód jest równie niezauwaůalny, jak one same, choý dla samych kobiet
zupeânie oczywisty, jak codzienne „krzĊtactwo”. Dostrzegam w nim siây,
o których pisaâa w Szczelinach istnienia Jolanta Brach-Czaina: „Gdy przyglĊdam się drobiazgom codziennoœci, wydaje mi się, ůe w tle sâyszę tętent. Jakby pędziâ Anioâ Œmierci. I szalaâ Anioâ Ůycia” (Brach-Czaina 1992, 94).
Przekazywanie ůycia oraz œmierci – to największe kobiece dziedzictwo. Namysâ nad nim dzieje się w zaciszu domowych porzĊdków, w uwaůnym pochyleniu nad zâoůonym przeœcieradâem. I trudno nie oprzeý się wraůeniu, ůe
szafa, o której z takĊ ironiĊ pisaâ Gaston Bachelard, ma w tym kontekœcie
jeszcze jedno, waůne dla rozumienia tej powieœci, znaczenie:
W szafie ůyje oœrodek âadu, chroniĊcy caâe mieszkanie przed bezgranicznym baâaganem. W niej króluje porzĊdek, a raczej porzĊdek jest królestwem. PorzĊdek nie jest po prostu geometryczny. PorzĊdek w niej przypomina historię rodziny. Wiedziaâa o tym poetka, kiedy pisaâa: „PorzĊdek. Harmonia / Stosu przeœcieradeâ w szafie / Lawenda w bieliŭnie”
(Bachelard 1976, 237).

Jednak w scenie tej dzieje się coœ jeszcze, coœ niezwykle waůnego. Gdy
Krysia pomaga matce ukâadaý przeœcieradâa, dostrzega na nich „haftowane
znaki” – panieľskie inicjaây matki oraz zmarâej prababki. RozpoznajĊc inicjaây nieobecnych kobiet, dziewczynka uczy się czytaý:
Krysia przykucnęâa przy koszu i parzyâa. Byây na kaůdej sztuce haftowane znaki.
– Mamo, to litery.
– Jakie litery? Poznasz?
– Kiedy to nie takie – a, wiem! M. P. Tak?
– Tak, Maria Powodowska.
– To mama?
– Tak, tak się nazywaâam, zanim poszâam za mĊů (WS, „Skâadanie bielizny”, s. 24).

W tej nietypowej scenie dziecięcej lektury (!) autorka W sâoľcu uruchamia
poetykę koľca, która oddaje nie tylko œwiadomoœý bohaterek co do wâasnej
œmiertelnoœci przekazanej córkom przez matkę: „– I my umrzemy, Zosia
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i ja, i Wâodek, i Ryœ? (…) Krysia patrzyâa na drobne, zblakâe znaki na starym
pâótnie cienkim, gâadkim, châodnym, i myœlaâa o umarâych babkach…” (s. 25).
Poetyka koľca jest równoczeœnie poetykĊ poczĊtku. W tym sensie, ůe Gruszecka czyni litery (inicjaây), pismo znakiem odejœcia, które odsyâa do martwego ciaâa kobiety. Myœlenie dziewczynki o „zmarâych babkach” nie tyle
sugeruje ich nieobecnoœý, ile obecnoœý wâaœnie. W ůaden sposób nie zostajĊ
one w peâni wyobraůone, nie funkcjonujĊ jako obraz, który zwykle po œmierci nadaje się bliskiej osobie (Thomas 1980). SĊ one wspomnieniem zachowanym w literze, uruchamianym w myœli, w lekturze, w tekœcie, w pisaniu.
Rozgrywa się w tej powieœci, wâaœciwa dla narracji Gruszeckiej i wspomniana przeze mnie na poczĊtku, gra znaczeľ oraz kolorów: czerni (pomieszczenia) z bielĊ (materiaâu), która skâada się na symbolicznĊ opowieœý o kobiecym pokoleniu. W nim nieprzerwanie wraz z dawaniem ůycia przekazuje się
jego koniec. To próba zachowania jego ciĊgâoœci, a zatem paradoksalnie uniknięcia œmierci? „Ůycie bowiem ůywi się ůyciem, a więc œmierciĊ” (Thomas
1980, 5) – niemoůnoœý wyartykuâowania (ciaâa) kobiety, zepchnięcie w obszar tanatycznej ciszy (Araszkiewicz 2014, 66) czyni jĊ martwĊ znacznie
wczeœniej, mimo to Gruszecka usiâuje wypracowaý wâasnĊ ekonomię języka.
Opowiada o œmierci, tworzĊc przestrzeľ „między-bycia”, w której ůywi nie
sĊ juů caâkowicie po stronie ůycia, a zmarli po stronie œmierci. Autorka
W sâoľcu buduje w niej kobiecĊ genealogię, w której potwierdzeniem obecnoœci kobiety jest jej odejœcie.
Kobieta – ziemia – ymierÂ
W przywoâanej juů przeze mnie powieœci Gruszeckiej z 1921 roku Nad jeziorem. Sielanka wielkopolska z XIII wieku nie znajdziemy wielu kobiet. Pojawia
się w niej wspomniana wczeœniej Nawojka – córka bogatego Koâacza i ůona
gâównego bohatera Jarosta, jej matka oraz wiejskie baby. Mimo ůe w sielance to warstwa językowo-stylistyczna odgrywa gâównĊ rolę, nie tylko ona ma
znaczenie. Autorka umieszcza w narracji kilka zasadniczych figur dekonstruujĊcych zewnętrznĊ warstwę œwiata przedstawionego. OrganizujĊ się one
w zgodzie z psychoanalitycznĊ lekturĊ, która odsyâa do najmniej widocznych
fragmentów opowiadanej historii. Pod warstwĊ archaizmów, folkloru oraz
legendy rozgrywa się fantazmatyczna rzeczywistoœý, na którĊ skâadajĊ się
trzy sâowa-klucze: kobieta, œmierý oraz ziemia.
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W pierwszych partiach ksiĊůki pisarka wyraŭnie wpisuje postaý Nawojki
w porzĊdek męskiej wyobraŭni. Kobieta staje się reprezentacjĊ tego, co nie-ludzkie. Jej niepewna toůsamoœý powoduje, ůe momentami Jarost nie wie,
z kim ma do czynienia: „zwierz czy czâowiek?”. Jego spojrzenie podpowiada
mu niesamowity obraz kobiety – zjawy:
Jarost miaâ jĊ przed oczyma, jak d z i w o l e œ n e : staâa pod wierzbĊ nachylona pod gaâęzie, wyzierajĊc. Miaâa twarz jasnĊ, ciemne oczy, wâosy
zâotymi pasmami wysmyknięte z warkoczy wiây się przy twarzy, usta jak
mak czerwone. Staâa krótko podkasana, prawie po biaâe kolana w wodzie. RękĊ wyciĊgnięta odchylaâa gaâęzie, a wyzieraâa mâodym a zdumionym spojrzeniem, wesoâym a lękliwym.
– Cóů się tako dziwujesz? – krzyknĊâ Jarost ku niej, zabawiony a ujęty
jej gâadkoœciĊ.
Spâoniâa się nagle caâa i puœciwszy gaâęzie, cofnęâa się w zaroœle, z n i k â a (SWP, s. 102; podkreœl. – M.B.).

W powieœci Gruszeckiej kobiece uaktywnia się jako inne, niesamowite.
StĊd zamiast strachu Jarost czuje poůĊdanie i pragnienie zdobycia Nawojki:
„juů cię nie dam, bom wszytek tobĊ opętan…” (s. 159). W rezultacie bohaterka ma za zadanie umocniý konstruowane (i realizowane) przez niego wyobraůenie męskoœci. Innymi sâowy, Jarost, odzyskujĊc ojcowiznę spod wâadzy koœcioâa oraz zdobywajĊc Nawojkę, dĊůy do utrwalenia wâasnej patriarchalnej pozycji. Jednak w rzeczywistoœci jego status jest bardzo niepewny
i Gruszecka znakomicie obnaůa iluzję caâego przedsięwzięcia, mimo ůe najpierw
(pozornie) sama jĊ wzmacnia. Z jednej strony pisarka rozbudowuje scenę zamĊůpójœcia swojej bohaterki, dbajĊc o zachowanie obrazu ludowych zwyczajów.
Z drugiej, matka dziewczyny powie wprost: „Córuœ moja, córuœ, com cię urodziâa! Nie do szczęœcia, nie do doli, do cięůkiej niewoli!…” . Jednak nawet wówczas fabuâa powieœci rozgrywa się w pozornej zgodzie z przyjętĊ wczeœniej logikĊ umacniania męskiej pozycji. Dzieje się tak aů do momentu zakoľczenia, kiedy pisarka rozbija budowany na prawie wâasnoœci fantazmat męskoœci Jarosta,
tym samym utrwalajĊc zwiĊzek kobiety ze œmierciĊ. Na caâe opactwo nadciĊga
bowiem zaraza, która uœmierca Nawojkę, a Jarosta zmusza do odejœcia: „Jarost spojrzaâ ku swemu osiedlu, opuszczonemu, pustemu, idĊc w tâumie:
i serce mu z m a r t w i a â o , jakby z niego samego coœ umarâo i zostaâo tak jak
Nawojka w z i m n e j z i e m i ” (SWP, 238; podkreœl. – M.B.).
Ciaâo i ziemia? „Powrót do macierzystej ziemi odpowiada najbardziej
uniwersalnemu fantazmatowi: »Kiedy przeůywa się œmierý w jej funkcji przy-
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jęcia, ziemia objawia się jako âono (Gaston Bachelard, La terre et les rêveries du
repos)«” (Thomas 1991, 74). W pisaniu Gruszeckiej istnienie ciaâa kobiety potwierdza czas przeszây, jej zdolnoœý do odchodzenia – (de)materializacja.
Choý, paradoksalnie, naleůaâoby powiedzieý, ůe dopiero wówczas cielesnoœý
ta zaczyna się konkretyzowaý. Jarost bowiem fantazjujĊc o Nawojce, w rzeczywistoœci podtrzymuje wyobraůenie o sobie samym, będĊce dla niego formĊ rekompensaty za wykluczenie z linii ojca, który pozbawiâ go moůliwoœci dziedziczenia ziemi. Ona, ciaâo, ziemia stajĊ się przestrzeniĊ wymiany, która ostatecznie
wymyka się męskiemu prawu posiadania, zwracajĊc kobietę w stronę poczĊtku.
To znaczy w stronę matki, czyli tej, która ofiarujĊc ůycie, jednoczeœnie uruchamia jego koniec – „daje narodziny œmierci” (Kâosiľska 2010, 452).
Ciaâo kobiety w powieœciach Gruszeckiej jeœli mówi, to językiem kolorystycznych impresji (Sienkiewicz 1992). Jego synestezyjnoœý uruchamia lekturę angaůujĊcĊ wszystkie zmysây czytelniczki i czytelnika. Jednak najpeâniej
wybrzmiewa w niej œmierý. W autobiograficznej opowieœci o losach dzielnej
marszaâkowej Bereůyľskiej, która opiekuje się osieroconymi wnukami,
gâównĊ bohaterkĊ staje się ůaâoba. Jeden z pierwszych rozdziaâów rękopisu
autorki rozpoczyna się sâowami:
Dzwon! Pierwszy dŭwięk, który leci œwiĊtecznie nad miastem, jest jeszcze
jakby sam dla siebie, tylko przerwaâ gwar uliczny, tylko zaczĊâ. Ale inne po
nim, nowe i wciĊů nowe, przylatujĊce koâyszĊcym się na dwoje rytmem, juů
sĊ chórem. Jeszcze nie zgasây w sâuchu poprzednie, a juů nadbiegây nowe
i œpiewajĊ razem z minionemi wielkĊ pieœľ, wysokĊ potęůnĊ; wzniosâĊ,
uroczystĊ: nakaz, wezwanie, woâanie do rzeczy ostatecznych (…).
Zasâuchawszy [się] w to wielkie woâanie, szâa machinalnie piętnastoletnia Teonia (…)
przy boku [czarno ubranej] babki, pani marszaâkowej Bereůyľskiej (…)
Wysoka i po piętnastoletniemu wiotka [wyprostowana], w [popielatym]
krótkim pâaszczu, który dawaâ widzieý okoâo szyi wyâoůony pod spodem
na [popielatĊ krótkĊ takůe] suknię biaây koânierz, rozwarty i zakoľczony
na piersi obfitĊ ůaâobnĊ kokardĊ (…)5.

Myœlenie Gruszeckiej o œmierci nierozerwalnie wiĊůe jej twórczoœý z historiĊ Polski: powstaniami, wojnĊ, walkĊ, bohaterstwem. W efekcie uniwersalna
narracja, jej spoâeczne oraz polityczne tâo, przysâaniajĊ osobiste doœwiad
5 Cytat z rękopisu Anieli Gruszeckiej. Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej
Akademii Umiejętnoœci w Krakowie, K. N (1874–1958), sygn. KIII-51, 315. Rozdziaâ Dzwony.
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czenia pisarki. Mimo to dyskretnie wplata je w swojĊ opowieœý. Okazuje się
bowiem, ůe piękna i chorowita Teonia, jak równieů marszaâkowa Bereůyľska
literacko nawiĊzujĊ do mâodoœci jej matki. Józefa z Certowiczów, podobnie
jak dwie jej siostry, wychowywana byâa przez babkę (marszaâkowĊ Kamilę
KuczalskĊ): wczeœnie straciâa matkę, która zmarâa na gruŭlicę, oraz ojca, zaœ
jej dziadek zginĊâ podczas zesâania6 (Saturnin Kwiatkowski 1993, 315). Ich
losy zâoůyây się na dziwnĊ oraz przeraůajĊcĊ kobiecĊ genealogię; w niej
œmierý bliůsza jest niů bliscy. Gruszecka ma œwiadomoœý bezwolnego udziaâu w tej „wspólnocie”, stĊd w jej pisaniu przeszâoœý czerpie swojĊ siâę z pamięci wdów, z chorego kobiecego ciaâa. W powieœciach autorki „nieobecnoœý zajęta do dna zadumĊ snu na jawie”7 najpeâniej wyraůa kondycję jej
bohaterek. Jest formĊ realizacji owego gdzie indziej Kuncewiczowej, prowokujĊcej czytelniczkę lub czytelnika do lektury, która wciĊů zadaje sobie trud
i szuka œladów.
Tym bardziej zastanawia fragment zupeânie innej powieœci pisarki. W Geografii serdecznej czytamy:
Gil, który znaâ Warszawę, takůe patrzyâ jak urzeczony, z na wpóâ rozchylonymi ustami i przeraůeniem w oczach: stosy gruzów, a między nimi tu
i tam okopcony mur z pustymi oczodoâami okien. (…) Droga do miasta
byâa uprzĊtniona, brzegiem staây porzĊdnie ustawione niskie sâupki caâych cegieâ, dopiero za nimi gruz i mury z niebem w oknach. I co za druty w powietrzu, jak węůe, wijĊce się w kâęby. (…) czarne od sadzy otwarte ůyây kominów8.

Obecny u Gruszeckiej – w róůnych wariantach – porzĊdek architektoniczny
(domu, miasta, ulicy) moůe zakâadaý pewien model tekstu oraz lektury. Jego
czytanie staje się wówczas zaglĊdaniem do ciemnego wnętrza szafy. W Przygodzie
w nieznanym kraju strategia ta przekâada się równieů na odœrodkowy oraz rozbudowany dialog gâównej bohaterki, który staje się powolnym odkrywaniem wâasnej kobiecej wyobraŭni i duszy, realizowanym w ramach konkretnego gatunku

6 Autorka nie tylko w tym przypadku szyfruje wâasnĊ biografię. Na ile portretowanie wâasnej przeszâoœci oraz samej siebie skâadnia ku temu, aby uznaý pisanie Gruszeckiej za autobiografizujĊce, stanowi odrębnĊ kwestię.
7 Cytat z rękopisu powieœci A. Gruszeckiej. Archiwum PAN i PAU w Krakowie, K. N (1874–
1958), sygn. KIII-51, 315.
8 Cytat z rękopisu powieœci A. Gruszeckiej. Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie,
K. N (1874–1958), sygn. KIII-51, 299. Pisownia oryginalna.
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powieœciowego9. Niemniej pojawiajĊce się w twórczoœci pisarki przestrzenie kobiet pozbawione wyraŭnych granic, otwarte, trochę jakby rozmyte, tak naprawdę
tworzĊ wielowarstwowe obrazy. W nich zawieraý się moůe wyobraůenie
freudowskiej struktury ludzkiej psychiki, w której dominuje to, co nieœwiadome i jednoczeœnie zepchnięte. Kojarzenie z tym przestrzennych metafor jak
np. strychów, sieni, piwnic wydaje się byý doœý oczywistym tropem. Jednak
w powieœciach autorki towarzyszĊcy tej strukturze ukâad wertykalny przebiega
czasem dwutorowo: schodzenie w dóâ, w gâĊb siebie, lektury, tekstu nierzadko
skonfrontowany zostaje z pnĊcym się w górę krajobrazem miasta. Wystarczy
chociaůby przywoâaý w pamięci majestatyczne opisy Krakowa z Przygody… czy
zwróciý uwagę na zacytowany przeze mnie wczeœniej fragment powieœci o odbudowie powojennej Warszawy. I w tej historii Gruszecka dokonuje ciekawego
zabiegu. Trudno znaleŭý w Geografii serdecznej inne opisy niů te poœwięcone zrujnowanej stolicy czy dawnemu uksztaâtowaniu Polski. Silna antropomorfizacja
przestrzeni, którĊ oczywiœcie autorka nie zawsze w tej powieœci konsekwentnie
stosuje, jest wâaœciwie jednym œladem (po) ludzkiej (nie)obecnoœci. Wydawaý by
się mogâo, ůe œmierý zostawia po sobie martwe ciaâa, tymczasem to „czarne od
sadzy otwarte ůyây kominów” boleœnie o niej przypominajĊ.
A więc nie ma ciaâ(a)?
Pisanie zmartwiaego ciaa
To nie, ůe ciaâo ma pamięý. Ono jest pamięciĊ
(Grotowski 2012, 388)10.

Chciaâoby się powiedzieý: œmierý tętni ůyciem w wyobraŭni Gruszeckiej,
karmi jej myœlenie, zasila pisanie, organizuje bycie, zmusza do poszukiwania



9 Zob. m.in. E. Kraskowska: Sens „Przygody w nieznanym kraju” Anieli Gruszeckiej. „Teksty
Drugie” 1995, nr 3/4, s. 45–67.
10 Zob. równieů D. Sajewska: Ciaâo-pamięý, ciaâo archiwum, „Didaskalia” 2015, s. 127–128.
O koncepcji ciaâa-archiwum, w kontekœcie sztuk teatralnych i performance’u, co jest mi niezwykle bliskie, autorka pisze tak: (…) w przeciwieľstwie do idei ciaâa-pamięci, uwypukla jego
dokumentalny i dokumentarny charakter. Podkreœla zarówno szczĊtkowoœý pamięci, jak i nieciĊgâoœý historii, odsâania brak ŭródâowego doœwiadczenia, pokazuje w jaki sposób ŭródâo
jest performatywnie ustanawiane i mediowane, wreszcie przywraca ciaâu (lub jego dokumentalnej resztce) wymiar historyczny i polityczny. Ponadto sam ksztaât językowy pojęcia ciaâa-archiwum, jego korpus, dobrze oddaje nierozstrzygalnoœý granicy pomiędzy materiĊ oůywionĊ i nieoůywionĊ… (s. 51).
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wâasnej narracji. Czy fantomowoœý, widmowoœý istnienia (kobiety) potrzebuje opowieœci? Co uzasadnia lub mogâoby jĊ uzasadniaý? OdpowiedziĊ jest
jednorazowa struktura przeůyý, której ciaâo – wedâug autorki – nie potrafi
sprostaý. Jednak, choý Gruszecka nigdy nie wyraziâa tego wprost, to jest ono
równieů (a moůe nawet przede wszystkim) tym, co przechowuje. ZapisujĊ
się w/na nim œlad(y), które w tym kontekœcie – przyjmujĊc za Jacquesem
DerridĊ – same nie mogĊ się uobecniý, nie sĊ równieů widzialne, ani niewidzialne, ale istniejĊ i ustalajĊ jego rytm, powracajĊ w snach, w przeczuciach,
tworzĊ jego pamięý. Ciaâo jako archiwum?
W tym sensie wydaje się ono – na co sâusznie wskazuje Dorota Sajewska –
czymœ nie do pomyœlenia „jako ciaâo obce, nieustannie zagroůone œmierciĊ,
jako coœ, co w swej nietrwaâoœci wymyka się logice archiwum” (Sajewska
2015, 49). Ale przecieů nim odejdzie, zdolne będzie jeszcze do przekazywania, do uobecniania siebie w innych. Sajewska, za Jerzym Grotowskim,
zwraca uwagę na ten szczególny oraz performatywny aspekt ciaâa, które poprzez teatr i performens „podaje” prawdę (o sobie i nie tylko) dalej. Tymczasem w 1927 roku w swoich teoretycznych rozwaůaniach na temat powieœci Gruszecka pisaâa: „Ta umiejętnoœý wůywania się w obcĊ psychologię
podnosi dla czytajĊcego znaczenie fikcji powieœciowej do równego niemal
rzędu z przeůyciami jego osobistego ůycia” (Gruszecka 1982, 127). A skoro
tak, to moůe nie tylko ciaâo – archiwum, ale i tekst?
Powieœciowy œwiat Gruszeckiej istnieje dzięki nieustannemu wyraůaniu się,
manifestowaniu przeszâoœci w teraŭniejszoœci. W nim dziedziczĊ kobiety,
i jak córki Wapowskie stajĊ się spadkobierczyniami prywatnej historii swoich
przodków oraz poprzedniczek. Ich ciaâa przecinajĊ róůne impulsy, minione
obecnoœci, zâoůone pokrewieľstwa, echa czyjegoœ gâosu. Kobiecy rodowód
skâada się z nieprzerwanego ciĊgu straty i odzyskiwania, w którym usiâujĊ
one ocaliý równieů siebie, a poprzez porzĊdek umierania odnaleŭý swój poczĊtek. Grotowski rozumie go tak: „PoczĊtek – to caâa twoja pierworodna
natura, obecna teraz, tutaj” i dalej: „stajemy twarzĊ w twarz z tym, co archaiczne (arche), i z tym, co œwiadome jednoczeœnie” (Grotowski 2012, 806). Archiwum ciaâa, jego pamięý zawiera w sobie dostęp do wâasnych oraz cudzych toůsamoœci, dlatego – jak ujmuje to Hélène Cixous w When I do not
write, it is as if I had died –
Naprawdę zawsze mam wraůenie, ůe nie jestem sama, ůe piszę dla kogoœ
innego i w imieniu innych. Jest to rodzaj dialogu z dawnymi wersjami
mnie. Z jednej strony z tymi, które naleůĊ do pamięci i kultury, z drugiej
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strony z tymi, które kocham obecnie i pokocham w przyszâoœci, a z którymi chcę doœwiadczyý pewnej przyjemnoœci, pewnego bólu i pewnej siây
(Cixous 2008, 55)11.

Gdy kobieta pisze, to kto (lub która z nich) zatem mówi?
Pisanie jest ŭródâem poůĊdania oraz bólu: wyczerpywania się w ruchu
i znieruchomienia ciaâa jednoczeœnie, ale „kiedy nie piszę, to tak jakbym
umarâa”. To wyraŭny impas, któremu – tak czy inaczej – towarzyszy zatrzymanie czasu. Ciaâo pochylone nad kartkĊ papieru zastyga – m a r t w i e j e .
Towarzyszy mu fantomiczne przesunięcie, owo przeniesienie się podmiotu
gdzie indziej. W samym sâowie „zmartwieý” ůycie bowiem ustaje na moment,
na dâuůszĊ chwilę. Oznacza ono przecieů ‘staý się martwym’, ‘zdrętwieý’,
‘obumrzeý’, ‘zesztywnieý’, ‘struchleý’, ‘skostnieý’ (Karâowicz, Kryľski, Niedŭwiedzki 1952, 550). To stan na pograniczu, gdy ustaje krĊůenie, blednie
skóra, wstrzymuje się oddech. Pisze się z trzewi, z ciaâa, które oddaje energię
i któremu kradnie się jego teraŭniejszoœý, dyscyplinuje. Gruszecka doskonale
znaâa ten stan:
Dziœ znowu dobrze mi się pisze. Zwykle zasiadam o 7 do pisania (wstaję
o póâ) piszę do 10-tej, robię sobie œniadanie, znów zasiadam do pisania… przerwa na sprzĊtanie, czy tam swoje notatki, wydaję na obiad (…)
zasiadam do pisania, obiad (…) po obiedzie jeszcze do jakiej 4, czasem
mniej piszę, a potem czujĊc silny ucisk w czaszce (b. regularne zjawisko!)
muszę przestaý, jadę do miasta.
(…) A tylko piszę, piszę, piszę – niby kurierski pociĊg mnie nosi coraz
dalej stĊd, w gâĊb XIII-ego wieku12.

Sytuację, którĊ pisarka nakreœla w liœcie do męůa, okoâo pięýdziesiĊt lat
póŭniej Cixous ujmie sâowami: „Tekst, który piszę, jest dla mnie obiektem
poůĊdania. Między nim a mnĊ istnieje wymiana, która odbywa się w dzieľ
i w nocy. Nie ma znaczenia, czy to dzieje się na papierze, czy nie. W pewnym sensie ůyję z nim stale” (Cixous 2008, 51). PiszĊc, traci się siebie, w zamian zyskujĊc moůliwoœý bycia gdzie indziej. Krystyna Kâosiľska, czytajĊc Jours
de l’an Cixous, podkreœla, ůe ůycie utratĊ jest istnieniem budowanym w oparciu o kobiecĊ ekonomię daru, przeciwko prawu Ojca i męskiej kumulacji

Tâumaczenia moje – M.B.
Cytat z listu A. Gruszeckiej do K. Nitscha z 14 X 1919. Archiwum Nauki PAN i PAU
w Krakowie, K. N (1874–1958), sygn. KIII-51, 200.
11
12
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znaczenia (Kâosiľska 2006, 22). „Darowanie ůycia œmierci” jest peânym
uznaniem siebie, otwarciem się ciaâa na przeszâoœý i przyszâoœý równoczeœnie.
Jednak w przypadku Gruszeckiej kwestia ta nie jest tak do koľca oczywista.
Jej postrzeganie œmierci wiĊůe się nie tyle z pogodzeniem, ile z pragnieniem
wyzwolenia się od „cięůarów ůycia” – w tym ciaâa: „Jeœli jest się po œmierci,
to musi byý rozkosznie byý zwolnionym ze wszystkiego, z posiadania i nieposiadania”13. Pragnienie wyswobodzenia się z materii, o której wspominaâa
pisarka, realizowane przez fantomiczny status istnienia bohaterek jej powieœci, potwierdzaâaby potrzebę wyraůenia kobiety w innej (niů męska) reprezentacji. Trudno więc nie zgodziý się z Araszkiewicz, ůe Gruszecka odsâania
prawdę o braku kobiecej symboliki, zepchniętej w „tanatyczny obszar ciszy”.
Jednak ostatecznie Klara, czuwajĊc nad zwâokami starej Prozorowej, doznaje
gâębokich kolorystycznych wizji – tworzy „tekst”, który w niej/niĊ ůyje.
W pewnym sensie fantomowoœý byâaby gestem sprzeciwu, wolnoœci, poczĊtkiem samostanowienia. Gdy kobieta pisze, to wraz z sobĊ przekazuje
wszystko, z czego skâada się jej istnienie, i pyta, parafrazujĊc sâowa Grotowskiego: „Kim mianowicie jest osoba, która œpiewa pieœľ? Czy to ja? A jeœli
jest to pieœľ mojej babki, czy to ciĊgle jestem ja?” (Grotowski 2012, 809).

Podsumowanie

Omówione przeze mnie fragmenty powieœci Anieli Gruszeckiej to zaledwie wycinek jej literackiego dorobku. Jednak zestawienie to pozwala wyzyskaý istotne dla moich rozwaůaľ konteksty, w tym równieů te waůniejsze dla
rozumienia koncepcji œmierciopisania. W pewnym sensie będzie ona realizacjĊ twórczej strategii uruchamiajĊcej kobiece ciaâo, które w tym ruchu przekazuje siebie i pozwala sobie na stratę. Wspóâistnieniem ůycia oraz œmierci,
akceptacjĊ wâasnego odchodzenia lub przynajmniej œwiadomĊ próbĊ uznania
tego faktu. Oddaniem gâosu dziedziczonej przeszâoœci. Jak martwe ciaâo
Prozorowej jest ono dowodem na niekoľczĊcy się kobiecy rodowód i (paradoksalnie) obecnoœý kobiecego ůycia, jego granicznoœý. W tej wymianie warta podkreœlenia jest niepewnoœý wâasnej egzystencji, gotowoœý do zmiany
miejsca, uobecnienia się we wâaœciwym czasie, którĊ bohaterki powieœci

13 Cytat z listu A. Gruszeckiej do K. Nitscha z 28 X 1919. Archiwum Nauki PAN i PAU
w Krakowie, K. N (1874–1958), sygn. KIII-51, 200.
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Anieli Gruszeckiej realizujĊ w formie widmowoœci istnienia. Dostrzeůenie
w sobie œmiertelnoœci staje się moůliwoœciĊ chroniĊcĊ przed zastygnięciem
w jednej spoâeczno-kulturowej roli, szansĊ, aby się jej wymknĊý. Powtórzę:
szansĊ, ale nie pewnikiem. StĊd wszechobecne i âatwo wyczuwalne w pisaniu
Gruszeckiej cierpienie. Ostatecznie najpewniejsze okazuje się w nas to, co
najbardziej niepewne, a więc ciaâo. To wymagaâo równieů wypracowania
przez niĊ indywidualnego sposobu postrzegania rzeczywistoœci. StĊd narracja
czerni, gra ze œwiatâem, dematerializacja przestrzeni i otoczenia. Pisarka nadaje swoim bohaterkom przechodni (by nie powiedzieý „przygodny”) status,
lokujĊc je na pograniczu (na progach) wâasnych domostw oraz wâasnych
ciaâ. Z jednej strony będzie to oznakĊ dziaâania symbolicznej wâadzy, spychajĊcej bohaterki Gruszeckiej na dalszy plan (odosobniony przypadek stanowi pod tym względem Przygoda w nieznanym kraju, choý i w niej nie brakuje
konkretnych przykâadów), z drugiej wyrazem ich siây, gotowoœci do zmiany
miejsca („między-byciem”, fantomowoœciĊ), gestem samostanowienia, który
stwarza podwaliny kobiecego rodowodu.
Gruszecka âĊczy ze sobĊ myœlenie o przestrzeni ciaâa oraz miejsca, jeszcze
mocniej podkreœlajĊc tymczasowoœý tego pierwszego. Sięga po metaforę
domu, szafy, ziemi i przyglĊda się ich znaczeniom, nadajĊcym charakter kobiecej historii. Uruchamia jĊ zwâaszcza w scenie skâadania przeœcieradeâ
przez matkę i córki (W sâoľcu). Biaâe tkaniny jak teksty czyni znakiem ich
odejœcia. Zapisem, które odsyâa do martwego ciaâa kobiety, a które pozwala
zachowaý wspomnienie o nieobecnych babkach i matkach. Skâonna jestem
uznaý, ůe to myœlenie autorki o œmierci (podskórne bĊdŭ nie) realizuje się
w literackim fantazmacie wspólnoty, âĊcznoœci z pokoleniem kobiet, z ich
historiĊ, następnie z przeszâoœciĊ w ogóle. Jej ŭródâem jest ciaâo rozumiane
jako archiwum, spadkobierca prywatnej opowieœci swoich przodkiľ oraz
przodków, samoœwiadectwo. To równieů przestrzeľ œcierania się ze sobĊ
œwiadomych oraz nieœwiadomych dziaâaľ pamięci. Miejsce skâadajĊce się
z wâaœciwego sobie architektonicznego porzĊdku: sekwencji wydarzeľ, katalogu wspomnieľ i zbioru niegotowych jeszcze odczytaľ – odpowiednio rozâoůonych pod skórĊ. Jego struktura posiada swoje centra oraz peryferie, które sĊ niestabilne jak kaůde zapisywane w nim doœwiadczenie. Ciaâo-archiwum, przywoâujĊc raz jeszcze sâowa Cixous, wyzwala w kobiecie gâosy
innych: „Naprawdę zawsze mam wraůenie, ůe nie jestem sama, ůe piszę dla
kogoœ innego i w imieniu innych” (Cixous 2008, 55). Œmierý i pisanie – dwa
graniczne dla ciaâa doœwiadczenia. Œmierciopisanie, sâowo oksymoron oraz
ŭródâo kobiecej twórczoœci. Speânia się ona „w”, a takůe „poprzez” ůycie
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i odchodzenie ciaâa kobiety, które nigdy w peâni do niej nie naleůy. Cena istnienia kobiety-autorki, cena dialogu. Gruszecka œwietnie zdawaâa sobie z tego sprawę. Pisaâa, zastygajĊc nad kartkĊ papieru, oddajĊc jej swojĊ niepewnĊ
obecnoœý.
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Women’s death writing.
On Aniela Gruszecka’s creativity
The article aims to analyse the relationship between the writer, her text and imagination that
is influenced by the image of death. In Gruszecka’s novels this is revealed mostly by the way
in which the author presents her heroines, whose existence is uncertain, phantom-like. In
reference to the works of Hélène Cixous and Jerzy Grotowski, the author of the article considers how the body is presented (regarded as a certain type of an archive) as a source of the
text existing between life and death. In this context ‘writing (with) the body’ could be understood as a mode of ‘stillness’ as to give way to the life that comes (also from the past and
memory) in a momentary experience of self-mortality.
Key words: Gruszecka, woman, death, writing

