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Maria Dąbrowska i Anna Kowalska wzajem o sobie. Dwa lustrzane portrety w dziennikach
Obie kobiety to pisarki. Maria Dąbrowska zdobyła sławę już za życia. Anna Kowalska nie zyskała jej nigdy, choć jej, zapomniane
i nie wznawiane, tomy prozy to wartościowa literatura z kręgu estetyki realizmu. To rzutowało na wzajemne relacje.
Każda z nich przez lata prowadziła dziennik. Są w nim nawzajem intensywnie obecne. W Dziennikach Marii Dąbrowskiej
napięcie wokół portretu Kowalskiej nawet wzrasta z latami. W Dzienniku Kowalskiej równie intensywnie ukazana została autorka
Nocy i dni.
Poznały się we Lwowie. Połączyła je szybko więź przyjaźni, przez krótki czas także intymna, a na całe lata - intensywne
partnerstwo intelektualne. Dąbrowska była wówczas związana ze Stanisławem Stempowskim. Kowalska była mężatką. Po śmierci
obu mężczyzn kobiety na nowo sie zbliżyły, mieszkały nawet, u Dąbrowskiej w Warszawie, razem, jednak napięcia wzajemne narastały.
Schyłek życia Dąbrowska spędza w podwarszawskim Komorowie, a dotkliwą samotność ukazuje w dzienniku.
Te odmienne a przejmujące zapiski stanowią lustrzane świadectwo trudnej przyjaźni i dozgonnego uczucia.
mgr Daria Chudoba
Przez młodą damę dla młodych dam. Kreowanie kobiecości w poradnikach Klementyny Hoffmanowej
Klementyna z Tańskich Hoffmanowa wyprzedzała swoje czasy. W epoce gdy aktywność zawodowa kobiet była zjawiskiem niepożądanym,
utrzymywała się jako nauczycielka, prozatorka, dramatopisarka, redaktorka, tłumaczka i autorka popularnych poradników dla dobrze
wychowanych panien. Najbardziej znaną z nich była wydana w 1819 roku „Pamiątka po dobrej matce albo ostatnie jej rady dla córki.
Przez Młodą Polkę” (jako poradnik arka Hoffmanowa zadebiutowała jako dwudziestojednoletnia panna) Książka ta miała wpływ na kolejne
pokolenia polskich dziewcząt. Kilka lat po publikacji, Hoffmanowa wydała kontynuację: „Amelia jako dobra matka”. W moim wystąpieniu
zamierzam ukazać w jaki sposób, w swoich poradnikach, Hoffmanowa kreuje postać idealnej kobiety i (co jest prawdopodobnie nawet
bardziej interesujące) jej przeciwieństwo – antywzorzec kobiecości. Aby poprawnie zrozumieć pisma Hoffmanowej należy umieścić
je w odpowiednim kontekście historycznym, w przeciwnym razie analiza będzie powierzchowna. Dzisiaj jej rady mogą wzbudzać kpiny
bądź politowanie, lecz czytelnik nie może zapomnieć o mentalności epoki. Istniały również inne istotne czynniki, których nie można
ignorować. Najistotniejszym z nich jest prawne położenie kobiety. Pod uwagę należy wziąć trzy kodeksy prawne- pruski, rosyjski i austro węgierski. Wszystkie z nich faworyzowały mężczyzn – jako mężów i synów - oraz ustanawiały patriarchalny model rodzinny. Bycie
cierpliwą i posłuszną żoną, bez większych osobistych ambicji, było najlepszym sposobem aby poradzić sobie w XIX-wiecznym
społeczeństwie. Brak jakiekolwiek obowiązku szkolnego dla kobiet również nie wpływało pozytywnie na rozwój kobiecej niezależności.
Według pism Hoffmanowej, jakakolwiek śmiałość, zbytnia ciekawość lub - Boże broń – ambicje naukowe mogły sprawić iż dziewczyna
była niezdolna do zamążpójścia. Staropanieństwo było stanem, którego się lękano. Niezamężne kobiety wzbudzały politowanie i kpiny,
najczęściej żyły na łasce rodziny. Pożądana żona miała dokładnie określone cechy. Musiała być spokojna, bogobojna, posłuszna mężowi,
oddana rodzinie i pracowita. Hoffmanowa nie przedstawia jednak kobiet jako istot upośledzonych, ich dobroć, łagodność i niewinność
uszlachetniały świat, który byłby „dziki i ponury” żyli na nim wyłącznie mężczyźni. Wywyższała je, nadając przyrodzoną „niebiańską”
cechę – w świecie gdzie mężczyźni byli bogami, nadawała im role aniołów. Tak samo jak anioły miały swoje powinności – przeznaczone
im przez Opatrzność. Nieposłuszeństwo oznaczało jednoznacznie burzenie świętego porządku. Porządek ten zapewniał jednak komfort–
beztroski stan ignorancji pod opiekuńczym okiem mężczyzn. Pragnienie bezpieczeństwa było silniejsze niż potrzeba samorealizacji.
Hoffmanowa rozumiała jednak, że ten porządek nie zawsze działał na korzyść jej kobiecych aniołów. Dostrzegała konieczność

społeczeństwa? W odpowiedzi na to pytanie pomoże przeanalizowanie jej pism w kontekście historycznym. Pobieżna lektura omawianych
poradników byłaby bowiem ze wszech miar krzywdząca dla tak utalentowanej i zasłużonej osoby, jaką była Hoffmanowa.
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młodą kobietą, stworzyła cały system wychowania i edukacji kobiet. A może jej pisma stanowiły tylko lustro dla XIX-wiecznego
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podstawowego kształcenia kobiet, wraz z nauką robótek ręcznych, które w razie potrzeby służyłyby zarobkowi. Hoffmanowa, sama będąc

From young lady for young ladies. Creation of feminity in advice guides by Klementyna Hoffmanowa
Klementyna Hoffmanowa née Tańska was a person ahead of her time. In the era when professional activity of women was not endorsed,
she made a living as a teacher, novelist, playwright, editor, translator and an author of popular guides for well-bred young ladies. The most
famous was the Souvenir from a good mother or her last advice for her daughter. By a Young Pole (orig. "Pamiątka po dobrej matce,
czyli ostatnie jej rady dla córki. Przez Młodą Polkę"), published in 1819 when Hoffmanowa was a 21 year old unmarried woman. The book
had influence on the next generations of polish girls. A few years after its publication, Hoffmanowa wrote the follow-up Amelia as a mother.
The work which could serve as a continuation of Souvenir from a good mother, by the same Author (orig. "Amelia matką. Dzieło za dalszy
ciąg „Pamiątki po dobrej matce” służyć mogące, przez tęż samą Autorkę";). In my paper I plan to demonstrate how Hoffmanowa had created
an archetype of an ideal woman and - what is perhaps even more interesting - also its counterpart, the antimodel of feminity. To understand
the writings of Hoffmanowa we have to put her books in the proper historical context, otherwise the analysis will be superficial. Nowadays
her teachings may arouse ridicule or pity, yet the reader must consider the mentality of the era. There are also other important factors we
cannot overlook. The most important one is the legal position of women. There are three law codes to consider - Prussian, Russian
and Austro - Hungarian. All of them were in favor of men, as fathers and husbands, and the patriarchal model of a\ family. Being an obedient
and patient wife, with no significant personal ambition could have been the best coping mechanism in the XIX-century society. The lack
of any compulsory education for women was also not in favor for development of the young minds or any independence. Boldness, excessive
curiosity or, God forbid, scientific ambitions could preclude any girl from getting married. Spinsterhood was a dreaded condition. The unwed
women were pitied and mocked, most of the time they had lived on the mercy of their families. The perfect wife had very specific features –
she had to be calm, god-fearing, patient, obedient to her husband, devoted to family and hardworking. But according to Hoffmanowa’s
guides, women were not impared, their goodness, gentleness ennobled the world, which would have been “wild and grim” without them.
She exalted women, giving them inherent &quot; heavenly &quot; features - in a world where men were gods, she gave them the roles
of angels. Just as the angels, women had their duties - given by God. Disobedience meant overthrowing the holy order. But this order assured
comfort - carefree state of ignorance under the caring eye of men. The need for safety was stronger than the desire for self-realization.
However, Hoffmanowa was well aware, that this order was not in favor of her feminine angels. She saw the necessity of basic education
of women, including handwork. Hoffmanowa, being the young girl herself, created whole system of upbringing and education. Or perhaps
her works were only a mirror for society of 19 th century. We can answer this question by analyzing her guides in historical context.
A superficial reading of her writings would be unjust for such a talented person as Hoffmanowa.
dr hab. Agata Zawiszewska,
Prawa i obowiązki kobiety obywatelki w świetle materiałów opublikowanych na łamach czasopisma
„Ster” (Warszawa 1907 -1914) pod redakcją Pauliny Kuczalskiej-Reinschmit
Polskie feministyczne czasopismo „Ster” wydawane przez Paulinę Kuczalską-Reinschmit miało dwie edycje: lwowską (18951897) i warszawską (1907-1914). Centralnym zadaniem edycji lwowskiej było przekonanie opinii publicznej w Galicji do utworzenia
gimnazjów żeńskich z programem nauczania tożsamym jak w szkołach męskich, co pozwoliłoby dziewczętom zdawać maturę uprawniającą
do wstępu na uczelnie wyższe. Zadanie to zostało osiągnięte w 1897 r., gdy pierwsze studentki zostały przyjęte na Uniwersytety w Krakowie
i Lwowie.
Centralnym tematem edycji warszawskiej było przekonanie opinii publicznej w Królestwie Polskim, szczególnie polityków,
do koncepcji równości obywateli „bez różnicy płci”. Wśród argumentów przemawiających za równouprawnieniem kobiet środowisko
skupione wokół „Steru” wskazywało takie pożądane, a już realizowane, prace aktywistek różnych opcji politycznych, jak walka z przemocą
wobec dzieci, alkoholizmem, reglamentacją prostytucji, handlem kobietami, podwójną moralnością, biedą społeczną. Zagadnienia te były
elementami emancypacyjnej ekonomii praw i obowiązków kobiety-obywatelki, sprzężonej z etyką indywidualną i narodową. Szczególnie
w definiowaniu obowiązków kobiet wobec narodu „Ster” podkreślał odpowiedzialność kobiet za „higienę” płciową i cielesną narodu, łącząc
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idee emancypacyjne, nacjonalistyczne i eugeniczne, (równouprawnienia, niepodległość, czystość rasy).
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dr Marcelina de Zoete – Leśniczak
Wymioty, choroba psychiczna i dżem z pestycydami – ciąża starszej siostry w narracji pamiętnikarskiej młodszej siostry
w „Ninshin karendā” (1990) Ogawy Yōko
Temat ciąży nie jest zbyt często przedstawiany w prozie japońskiej 21 wieku. Do japońskich pisarek współczesnych, którym zdarzyło
się o tym napisać bez względu na to, czy same doświadczyły ciąży lub nie, należą Yoshimoto Banana (Iruka), Nakazawa Kei (Umi o kanjiru
toki), Kakuta Mitsuyo (Yoteibi ha Jimi- Peiji), Yū Miri (Inochi) czy chociażby znana autorka mang, Ishizaka Kei w bestselllerowym eseju
Akachan ga kita. Tematem ciąży zajęła się w swej prozie także Ogawa Yōko.
Ogawa Yōko (ur. 1962) należy do najpoczytniejszych pisarek japońskich XXI wieku, mimo że jej proza często może stanowić dla czytelnika
nie lada wyzwanie. Jej pozornie klarowny, przejrzysty i przyjemny w odbiorze styl wcale nie przenosi czytelnika w banalnie skonstruowany,
dobry i piękny świat przedstawiony. Wprost przeciwnie. Pisarka zabiera czytelnika w podróż, gdzie zatarta jest granica między
teraźniejszością a przeszłością, jawą i snem, rzeczywistością i nierzeczywistością. Jak często zauważają krytycy, oprócz zdecydowanej
przewagi żeńskich bohaterek, jej prozę wyróżnia także obecność dwóch często łącznie występujących elementów: trucizny i zła. Także
te dwa elementy obecne są w jej najbardziej znanym opowiadaniu, nieprzetłumaczonym dotąd na język polski, nagrodzonym w 1990 roku
prestiżową Akutagawa Ryūnosuke Shō Ninshin karendā (Pamiętnik ciąży). Jest napisane w formie pamiętnika młodszej siostry, notującej
uważnie swe obserwacje na temat pierwszej ciąży starszej siostry. Jednak są one dalekie od gloryfikowania stanu brzemiennej kobiety.
Macierzyństwo jest w tej powieści odczarowane, a autorka pamiętnika nie kryje swej pogardy ani niechęci do ciężarnej siostry, a tym
bardziej do jej nienarodzonego dziecka. Z radością opisuje mdłości ciężarnej, jej wizyty u psychiatry, a w końcu przygotowuje jej dżem
z pestycydami mając nadzieję, że uszkodzą one płód. Dlaczego tak się dzieje i co wpłynęło na taką jej postawę? Jak bezimienna młodsza
siostra wspomina wspólne dzieciństwo i zabawy w sąsiedniej klinice położniczej? Treść referatu koncentrować się będzie wokół tematu
ciąży przedstawionego w Ninshin karenda-, a także wokół próby wyjaśnienia postawy młodszej siostry w kontekście innych działających
w złej wierze bohaterek prozy Ogawy Yōko.
dr Agata Rybińska
Kapłanki domowego ogniska – ideał pobożnej Żydówki w dziewiętnastym wieku
– w świetle modlitewników Fanny Neudy, Rozalii Saulson i Fanny G.
W oparciu o modlitewniki Fanny Neudy, Rozalii Saulsonowej i niezidentyfikowanej Fanny G., chciałabym zaprezentować ideał kobiety
żydowskiej obowiązujący w XIX wieku w Europie środkowej i propagowany przez wspomniane autorki. Za istotne uznaję przyjęcie dwóch
perspektyw: religijnej i genderowej. Konieczne jest również uwzględnienie dynamiki procesów akulturacji ówczesnych Żydów i roli kobiet
jako promotorek nowoczesności, a zarazem żon i matek odpowiedzialnych za podtrzymywanie żydowskiej tożsamości. W tym kontekście
pobożne Żydówki jawią się przede wszystkim jako kapłanki domowego ogniska, wprowadzające też w praktyki religijne.
The ideal of the pious Jewish women in the 19.th Century - in the light of prayer books of the Fanny Neuda, Rozalia Saulson, Fanny G.
On the basis of the prayers gathered in the prayer books and published by Fanny Neuda, Rozalia Saulson and unidentified Fanny G., I would
like to present the ideal Jewish woman propagated by these authoresses in the Central Europe in 19.th century. I consider, that it is necessary
to take into account two perspectives: religious, and gender. It is also necessary to take into account the dynamics of the processes
of acculturation of the Jews and the role of women as promoters of modernity. At the same time the wives and mothers are also responsible
for maintaining a Jewish identity. In this context, the pious Jewish women appear first of all as a housewives that introducing also
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in the religious life and practices.
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mgr Barbara Szymczak-Maciejczyk
„Najmniej mnie pociągał obowiązek kobiecości”– szkic o roli kobiety we wczesnej prozie Kuncewiczowej
Referat pod tytułem: „Najmniej mnie pociągał obowiązek kobiecości”– szkic o roli kobiety w prozie Kuncewiczowej poświęcony zostanie
głównie wczesnej prozie pisarki. W dziełach takich jak Twarz mężczyzny, Przymierze z dzieckiem czy Tamto spojrzenie są poświęcone
samoidentyfikacji i akceptacji – bądź jej braku – roli kobiety.
Autorka odrzuca ramy, w jakich chętnie widziałoby ją społeczeństwo, łamie także tabu poprzez opisywanie dojrzewania, przebiegu porodu
czy problemu, jaki stanowił dla niej przymus kochania własnego dziecka od momentu jego pojawienia się na świecie. Szczególnie to ostatnie
było dla Teresy, postaci z mikropowieści, trudne. Kuncewiczowa opisała problem, o którym się w jej czasach nie mówiło – panowało
bowiem przekonanie, że każda matka musi kochać swe dzieci. Odwoływano się do biologicznej predestynacji kobiety do nienagannego
odgrywania roli matki. Pisarka nigdy nie zgadzała się na sprowadzanie kobiety do roli (wyłącznie) żony i matki, co jest doskonale widoczne
w jej twórczości.
Z uwagi na fakt, iż pisarka posługiwała się kilkoma językami, ich wpływ jest widoczny w wyżej wymienionych krótkich powieściach.
Środkiem, którym posługiwała się najczęściej, była jednak metafora. W okresie drukowania wczesnych dzieł autorki metaforyzm był przez
męską krytykę ściśle związany z literaturą kobiecą (co również zasługuje na kilka słów omówienia). Ponad to, pisarka nie unikała także
odwołań do naturalizmu, ukazywała kobiecą rzeczywistość również poprzez pryzmat brutalnej siły natury kierującej jej życiem.
Ukazanie stosunku pisarki do społecznych ról kobiety jest ważne i interesujące, ponieważ Kuncewiczowa była jedną z pierwszych pisarek,
które w tak odważny i mimo wszystko niezawoalowany sposób pisały o obowiązkach i pozycji płci żeńskiej w społeczeństwie tamtych
czasów.
W referacie chciałabym się odwołać nie tylko do powieści Kuncewiczowej, ale także do jej esejów teoretycznoliterackich
(np.: do odpowiedzi na uczynienie z metafory ściśle kobiecego środka stylistycznego), listów wymienianych z innymi autorkami
(np.: z Nałkowską, która udzielała jej rad dotyczących metafory w pisarstwie Marii) czy tekstów dotyczących ówczesnych realiów
spółecznych.
„Least attracted me the duty of womanhood” – a sketch about a woman's role in Maria Kuncewiczowa's early prose
The article titled: „Least attracted me the duty of womanhood” – a sketch about a woman's role in Maria Kuncewiczowa's prose is devoted
to early Kuncewiczowa's creations. The novels as The man's face, The alliance with the child and That look, are dedicated to selfidentification and acceptance – or lack thereof – the role of women.
The author rejects the framework of woman's rocial role, breaking the taboo by describing puberty, giving birth to a child, and a difficulty
of loving her child from the moment of its appearance on the world. Especially the latest thing was difficult to Teresa, a character
of Kuncewiczowa's early prose. The author described the problem which was not said loud – because there was a belief that every mother
has to love their children, appealing to a biological predestination women to flawless play the role of mother. The author never agreed
on bringing women to the role of (only) the wife and mother, which can be seen in her work.
Due to the fact that the author has used several languages, their influence is visible in the above-mentioned short novels. Her favourite
stylistic was a metaphor. During time of printing the early works of the author metaphor was closely associated with women's literature.
Moreover, the writer did not avoid also appeals to naturalism. She also showed a feminine reality through the prism of the brute force
of nature in charge of her life.
Showing the relation of the writer to the social roles of women is very important and interesting. Kuncewiczowa was one of the first writers
so

brave

to

write

about

the

obligations

and

position

of

the

female

in

the

society

of

those

times.

In this paper I would like to appeal not only to the Kuncewiczowa's novels, but also to her essays about the theory of literature
(eg .:the answer to making the metaphor of women's center stylistic), her letters to (and from) another women's writters and the texts about
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her contemporary social realities.

GENDER

LITERATURE

LANGUAGE

dr Joanna Warońska
Granice kobiecości w międzywojniu. Kilka uwag o postaciach dramatów sióstr Kossakówien
Na podstawie dramatów Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i Magdaleny Samozwaniec zdefiniuję kobiecość, granice tego
pojęcia i typowe role społeczne, wpisując głos autorek w prowadzoną w Dwudziestoleciu międzywojennym dyskusję. Wydaje się bowiem,
że teatr był jednym z ważniejszych mediów opiniotwórczych, co przypomniała niedawno Diana Poskuta-Włodek.
Jako autorki sceniczne siostry debiutowały w 1925 roku w Teatrze Małym Arnolda Szyfmana. Malowana żona oraz Szofer
Archibald stały się sensacją ówczesnego życia artystycznego, choćby ze względu na ojca, Wojciecha Kossaka, oraz aktywność pisarek
w innych obszarach literatury, Maria była już wówczas autorką dwóch tomików wierszy, Magdalena – powieści groteskowej Na ustach
grzechu.
Kobiety pokazane przez Kossakówny są różnorodne, można je podzielić ze względu na pozycję społeczną, wiek oraz poglądy.
Pojawiają się przedstawicielki niemal wszystkich stanów – arystokratki, mieszczki oraz służące, ale podziały społeczne nie stanowią
głównego tematu sztuk. Znacznie ciekawszy jest sposób określania kobiecości obecny w rozmowach oraz w działaniach postaci.
Wśród bohaterek znajdziemy: stare panny, nieszczęśliwe i niezaspokojone mężatki, wciąż marzące o miłości, (wielokrotne) rozwódki,
kochanki, stare kobiety (baby i babsztyle), które okazują się strażniczkami porządku społecznego i moralnego. U PawlikowskiejJasnorzewskiej kobiety dodatkowo angażują się w politykę, gdy zbyt restrykcyjnie zaczyna ona określać ich życie osobiste (to np. przypadek
Baby-Dziwo). I choć nie są rewolucjonistkami, to jednak wiedzą, że są sytuacje, gdy „osobiste staje się polityczne”.
Siostry Kossakówny w konstrukcji wątków kobiecych wykorzystują: rozwody, zdrady, ale także zagadnienia nieco bardziej
drastyczne, jak miłość do pasierba, który na szczęście okazuje się nie być biologicznym synem męża, aborcja, macierzyństwo jako
obowiązek wobec państwa. Te i inne tematy pozwalają odbiorcom zastanowić się nad tym, co wypada, a co nie wypada kobiecie
międzywojennej. Gdzie kończy się komedia czy farsa, a gdzie zaczyna się dramat…
W swoim wystąpieniu wykorzystam ustalenia poprzedniczek, przede wszystkim Anny Wojciechowskiej, która stosując teorię
językowego obrazu świata, na podstawie twórczości Magdaleny Samozwaniec (międzywojennej i powojennej) opracowała językowy obraz
ról kobiecych, w tym także żony i matki. Wydaje się jednak, że poglądy autorki, uznanej przecież za „Boya w spódnicy”, warto rozważać
w ich rozwoju, wpisując je w kontekst Dwudziestolecia międzywojennego i rzeczywistości powojennej. Mnie interesować będzie etap
pierwszy.
Pisząc o Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej odwołam się do prac jej biografek – Elżbiety Hurnikowej oraz Anny Nasiłowskiej,
a także badaczek, które opisywały tę twórczość, przede wszystkim dramaty, za pomocą narzędzi wypracowanych przez krytykę
feministyczną; będą to m.in. prace Ingi Iwasiów.
The boundaries of femininity in the interwar period. Some remarks about the characters of dramas of Kossakówny sisters
Based on dramas of Maria Pawlikowska-Jasnorzewska and Magdalena Samozwaniec the author defined femininity,
the boundaries of this concept, and typical social roles, entering the voice of the authors into the interwar discussion. It appears that
the theater was one of the most important opinion-forming media, which reminded recently Diana Poskuta-Włodek.
As stage authors the sisters debuted in 1924 in the Arnold Szyfman’s Maly Theatre. Makeupped wife and Chauffeur Archibald
became the sensation of the contemporary artistic life, if only because of their father, Wojciech Kossak, and the activity of writers in other
areas of literature, Maria was already the author of two books of poetry, Magdalena – grotesque novel On Sin’s lips.
The woman and femininity was the main theme of the work of the sisters, although each of them sketched her portrait a little
differently. Pawlikowska in her poetry showed mostly a woman in love, though heroically still seeking love, but Samozwaniec mocked
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of women not achieving to the level of witty intellectuals – somewhat limited, inexperienced or simply aging.
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mgr Anna Kowalcze-Pawlik
„Klątwa ta zwróci się ku tobie”: kobiecy język jako narzędzie zemsty w „Tragedy of Mariam” Elizabeth Cary
Celem wystąpienia jest przedstawienie sylwetki i twórczości renesansowej pisarki angielskiej, Elizabeth Cary, której sztuka
Tragedy of Mariam (1613) jest pierwszym opublikowanym dramatem angielskim napisanym przez kobietę. Prezentacja skupi
się na ukazaniu subwersywnego potencjału ww. sztuki, która w realiach antycznej Judei podejmuje temat ugłosowienia postaci kobiecych,
stanowiących przeważającą większość wśród dramatis personae, a ukazuje problematyczny charakter relacji między bohaterkami,
komplikujący się nie tylko ze względu na relacje władzy, ale też krwawy rodzinny konflikt. Cary wykorzystuje sztafaż tragedii, by odnieść
się do renesansowej tradycji przedstawiania zemsty jako zniewieściałego, irracjonalnego działania, wynikającego z poddaniu
się namiętnościom i przedstawia całe spektrum kobiecych zachowań, które nie dają się sprowadzić do wspólnego mianownika, jakim
jest nieracjonalność i brak kontroli nad emocją. Pokazuje przy tym bolesne konsekwencje uwikłania bohaterek w patriarchalne, wewnętrznie
sprzeczne przekonania dotyczące kobiecej natury i wskazuje na strategie przetrwania w opresyjnym społeczeństwie, nakazującym kobiecie
milczenie. Bohaterki dramatu, dokonujące samoidentyfikacji poprzez odwet, posługują się językiem jako narzędziem zemsty, by przeklinać,
obrażać, szkalować, wymownie milczeć, ale też łaskawie, a okrutnie wybaczać. Utożsamiają się tym samym ze stereotypami mścicielek
i męczennic, nieustannie je przy tym przekraczając, a tym samym skutecznie utrudniają jednoznaczną ocenę moralną podejmowanych
przez nie działań.
“This curse of thine shall be returned on thee”: Female Tongue as Instrument of Revenge in Elizabeth Carey’s Tragedy of Mariam
The aim of the presentation is to discuss the work of life of the Renaissance female writer, Elizabeth Cary, whose play Tragedy of Mariam
(1613) is the first published English drama written by a woman. The presentation will focus on the subversive potential of the play.
Set in ancient Judea, Tragedy of Mariam tackles the subject of female voice as agency through the female characters that constitute
the majority of the dramatis personae, and depicts the problematic character of their relationships, complicated not only because of their
power relations, but also because of a blood feud between them. Cary uses the tragic dramatic convention in order to critically engage
the Renaissance tradition representing revenge as an effeminate irrational action, stemming from the overflow of the passions, and presents
a wide spectrum of female behaviours that cannot be subsumed under one common denominator, i.e. irrationality and emotional lack
of control. In the process she depicts the painful consequences of being caught in the paradoxes of patriarchal presuppositions concerning
female nature and points to the survival strategies in an oppressive society that commends silence to women. The characters enter a process
of self-identification through revenge and use language as its tool, to curse, offend, slander, remain in a meaningful silence, but also
to forgive into a cruellest fashion. In this way they identify themselves with the stereotypes of vengeful hags and pitiful martyrs, while
transgressing them, which complicates an unequivocal moral judgment of their actions.

Konstruowanie tożsamości płciowej / Construction of Gender Identity
prof. dr hab. Ewa Machut-Mendecka
Dwa modele feminizmu w Egipcie: Huda asz-Szarawi i Nawwal as-Sadawi
W ciągu XX w. rozwijają się w Egipcie trendy emancypacyjne, wśród nich feminizm liberalny i feminizm radykalny. Twórcą pierwszego
z nich jest pionierka odrodzenia arabskiego, działaczka i pisarka Huda Szarawi (1879-1947) Wywodziła się z oświeconych warstw Egiptu
i wraz z grupą pierwszych egipskich emancypantek inicjowała walkę o prawa i swobody kobiet, czemu służyły artykuły i wystąpienia
publiczne. Założyła Al-Itihad an-Nisa’i al-Misri (Egipski Związek Kobiet) jako pierwszą organizację kobiecą w Egipcie. Wbrew tradycji
panującej w świecie arabskim domagała się dostępu kobiet do edukacji, praw społecznych, ograniczenia poligamii oraz jednostronnych
męskich rozwodów,

występowała przeciwko noszeniu przez Egipcjanki zasłon. Utrzymywała kontakty z europejskimi organizacjami

kobiecymi i popierała trendy westernizacyjne w swoim kraju. Obraz wyemancypowanej Egipcjanki wyłania się z jej pamiętnika Muzakkirat
(Wspomnienia), który dokumentuje przemiany społeczne w Egipcie okresu odrodzenia, a zarazem jest jedną z najstarszych pozycji literatury
faktu w tym okresie. Zgodnie z koncepcją Szarawi kobieta zmierzając do postępu nie powinna wykraczać poza ramy wytyczone tradycją,
problemy seksualne i życie intymne stanowią temat tabu. Nawal as-Sadawi (ur.1931), radykalna feministka stara się przesuwać te granice.

wystąpienia te z jednej strony budzą protest, z drugiej As-Sadawi spotyka się z aplauzem i podziwem. Jest lekarką, socjologiem i pisarką.
W swoich wspomnieniach Auraki – hajati (Moje pisanie jest moim życiem) obrazuje swoją walkę o prawa kobiet, trudności i szykany,
na jakie w związku z tym była narażona, wspomnienia te wzbogacają egipską literaturę faktu. Pisarka z całą otwartością roztrząsa
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W publicystyce i prozie porusza kontrowersyjne tematy o charakterze tabu, jak małżeństwa nieletnich, żeńskie obrzezanie, tzw. zbrodnie

zagadnienia seksualne z medycznego i obyczajowego punktu widzenia, podejmuje tematykę płci, zwłaszcza w pracach Al-Mara wa-al-dżins
(Kobieta i seksualność) oraz Ar-Radżul wa al-dżins (Mężczyza i seksualność). Nawal as-Sadawi jest prozaikiem, w swojej prozie, zarówno
realistycznej jak i symbolicznej,

koncentruje się na dramatycznych problemach kobiet. Przywiązana do

tematyki kobiecej,

w opowiadaniach i powieściach porusza te same tematy, co w publicystyce Jej feminizm stanowi pogłębioną, zradykalizowaną wersję
koncepcji Hudy Szarawi, a celem wystąpienia jest porównanie obrazu kobiety, zarysowanego przez każdą z feministek.
Two models of feminism in Egypt: Huda Sharawi and Nawal as-Sadawi
During the XX century emancipation trends were developing in Egypt which included both the liberal feminism and radical feminism.
This first was mainly due to a pioneer of the Arabic renaissance, activist and writer, Huda Sharawi (1879-1947). She came from welleducated classes of Egypt and together with a group of the Egyptian suffragettes initiated the fight for women’s rights and freedoms, writing
books and articles on this subject and speaking in public. She founded the Egyptian Women’s Union as the first organization of this kind
in Egypt. Contrary to the tradition Huda Sharawi demanded social rights, education , restriction

of polygamy,

called on change

to the divorce law and protested against women’s veils. The figure of an educated Egyptian woman emerges from her personal journal
Muzakkarat (Memories) which shows the social changes in course of the 20 century being one of the oldest works of non-fiction literature
in that time. According to Huda Sharawi the woman fighting for social advances should be consistent with the Arabic tradition, in which
sexual and intimacy problems are regarded as a taboo subject. Nawal as-Sadawi (born 1931) as radical feminist is against that kind
of thinking. In her journalistic, scientific and literary works she raises controversial and taboo subjects such as marriages of minors, female
compulsory circumcision, the so called honour crimes and extreme women dependence on men. As-Sadawi is one of the first feminists
discussing these subjects in public. In her memories Auraki – hayati (My writing is my life) depicted her fight for women’s rights, it also
deals with repression and harassment that she was exposed to. These memories enrich the Egyptian non-fiction literature. The writer frankly
discusses the sexual issues from medical and social point of view, especially in her works al-Mara wa-al-jins (Woman and sexuality)
and Ar-Rajul wa-al-jins (Man and sexuality). Writing novels and stories Nawal as-Sadawi also focuses on dramatic women problems
no matter if her works are realistic or symbolic.

She is very committed to

women’s issues and touches on the same

subjects

in her journalistic, scientific as well as literary subjects. In her understanding of feminism she developed and deepened the concepts
introduced by Huda Sharawi and the purpose of this paper is a comparison of the Arabic woman outlined by each of the two feminists.
mgr Kamila Żukowska
Czy krytyka psychoanalityczna ma płeć?
Analiza porównawcza interpretacji baśni o Śpiącej Królewnie Stefanie Bornstein i Bruno Bettelheima
Przedmiotem wystąpienia jest omówienie psychoanalitycznej krytyki baśni przedstawionej przez Stefanie Bornstein (1891-1939), żydowską
psychoanalityczkę, członkinię Niemieckiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Autorka oryginalnej egzegezy baśni o Śpiącej Królewnie
jest postacią dziś zapomnianą, jej teksty nie zostały zaś do tej pory opublikowane. Zestawienie koncepcji Bornstein (1933) z ustaleniami
Bettelheima (1977) na temat tego samego tekstu kultury, ma w zamierzeniu dać odpowiedź na na pytanie czy psychoanalityczna krytyka
literacka jest w jakiś sposób uwarunkowana płcią krytyka?
Does Psychoanalytic Literary Criticism Have any Sex?
A Comparative Analysis of Interpretations of ‘The Tale of Sleeping Beauty’ by Stefanie Bornstein and Bruno Bettelheim
The aim of the paper is to discuss the psychoanalytic interpretation of tales, as it is presented in the works of Stefanie Bornstein (1891-1939),
Jewish psychoanalyst, member of The German Psychoanalytic Institute. Despite her having provided truly original interpretation of the tale
of Sleeping Beauty, she is pretty much forgotten nowadays. A comparative research on Bornstein’s (1933) and Bettelheim (1977)
interpretations of the tale is intended to find an answer to the question whether psychoanalytic literary criticism is in any way determined
by the sex of critic himself?
mgr Monika Holder

znaczny wpływ na kształtowanie myśli feministycznej przełomu XIX i XX wieku. „Żółta tapeta” (1892) to opowiadanie, w którym Gilman
porusza temat ról kobiety i mężczyzny w patriarchalnym społeczeństwie. Zainspirowana własnymi doświadczeniami w walce z depresją,
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Wizerunek kobiet w pismach Charlotte Perkins Gilman

Gilman opisuje historię kobiety, która stała się ofiarą ówczesnej męskiej koncepcji terapeutycznej. Znany w jej czasach lekarz,
dr S. Weir Mitchell, jako jedyny środek leczniczy zalecił pisarce odpoczynek, ograniczenie wysiłku intelektualnego do dwóch godzin
dziennie oraz zakaz pisania do końca życia. Po trzech miesiącach terapii stan psychiczny pisarki znacznie się pogorszył. Tylko dzięki
własnej determinacji i sile udało jej się powrócić do pisania. Przez 7 lat (1909-1916) wydawała samodzielnie miesięcznik „Forerunner”
(„Prekursor”), w którym umieszczała swoje artykuły, eseje, powieści, wiersze i opowiadania. Jej publikacje ostro kontrastowały z pismami
dostępnymi dla kobiet na przełomie XIX i XX wieku. Nawoływała w nich do radyklanych zmian zachęcając kobiety do podjęcia
zdecydowanych kroków w walce o zapewnienie równych praw obywatelskich oraz dostępu do pracy i edukacji. Uważała, że niesłuszny,
zdeterminowany przez płeć podział pracy oraz zależność ekonomiczna od mężczyzn hamują rozwój intelektualny kobiet. W 1915 roku
wydała feministyczną utopię „Herland”, w której opisała społeczeństwo składające się z samych kobiet, w którym nie ma wojen,
przestępczości, dominacji, próżności, a cały naród funkcjonuje jako jedna spójna rodzina. W pracy „Kobiety i ekonomia” (1898) Gilman
analizowała pozycję kobiet w społeczeństwie i wyrażała pogląd, że jedynie niezależność ekonomiczna i wolny dostęp do pracy może
zapewnić kobietom prawdziwą samodzielność. Gilman sięgała do wielu źródeł filozoficznych i ideologicznych. Nawiązywała do teorii
ewolucji Charlesa Darwina oraz odwoływała się do darwinizmu społecznego, którego założenia wielokrotnie pojawiają się w jej pracach.
Przywoływała poglądy socjologa Lestera Warda oraz Thorsteina Veblena, do których często odniosła się w swoich licznych pismach.
Gilman przedstawiała czytelniczkom poglądy socjologiczne i kwestie feministyczne zachęcając je do krytycznej analizy istniejących relacji
społecznych.
The Image of Women in Charlotte Perkins Gilman’s Writings
Charlotte Perkins Gilman (1860-1935) was an American feminist, writer, poet, and social theorist. Her writings strongly influenced
and shaped feminists ideas starting from the turn of the century. Gilman raised the topic of the role of woman and man in patriarchal society
in her short story “The Yellow Wallpaper”(1892). Inspired by her own experiences and struggle with depression, Gilman depicts a story
of a woman who became victim of medical practices developed by the male dominated field at the turn of the century. A noted specialist
in nervous diseases, Dr. S. Weir Mitchell, urged strict advice for Gilman to live a domestic life, have at most two hours of intellectual
activity per day and to never touch a pen to paper for as long as she lived. After three months of obeying these directions Gilman
was brought to the border of mental ruin. Only due to her determination and strength did she come back to writing. For seven years
she published her monthly magazine “The Forerunner” (1909-1916), and during this time she wrote the entirety of every issue – articles,
essays, novels, poems, and short stories. Her publications strongly contrasted with other journals targeted to women from the turn of the
19th and 20th century. She agitated in favor of radical changes, encouraging women to act on fighting for equal civil rights as well as equal
access to work and education. She thought that unfair, sex-determined division of labor and the economic dependence on men restrain
women’s intellectual development. In 1915 she published her feminist utopia story “Herland.” She depicted a society comprising of only
women, where there are no wars, discrimination, crime, or vanity and the whole society functions as one cohesive family. In “Women
and Economics” (1898) Gilman analyzed the position of women in society and expressed her views that only economic independence and
free access to work can assure women genuine independence. Gilman was influenced by a range of philosophical and ideological sources.
She often referred to Charles Darwin’s theory of evolution and the idea of social Darwinism. She was inspired by the views of Thorstein
Veblen and Lester Ward. In her works she introduced readers to new sociological views and feminist issues inspiring them to critically
analyze the social relations and issues of her time.
dr Joanna Trajman
Koniec z dyktatem ról społecznych! Manifest polityczny minister Kristiny Schröder
Pojawienie się w 2012 roku na niemieckim rynku wydawniczym książki „Danke, emanzipiert sind wir selber!” wywołało
burzliwą debatę i uwidoczniło polaryzację społeczeństwa w kwestii ról, jakie współcześnie odgrywają czy powinny odgrywać kobiety, a
także modeli życia rodzinnego. Rozgłos i emocje towarzyszące tej publikacji były spowodowane z jednej strony samą autorką książki
Kristiną Schröder (współautorką jest Caroline Waldeck), z drugiej zaś przedstawionymi przez nią tezami.
Kristina Schröder pełniła w latach 2009-2013 z ramienia CDU urząd ministra ds. rodziny, seniorów, kobiet i młodzieży. Była
pierwszą kobietą w historii RFN, która zajmując stanowisko ministra, została matką. Do swoich obowiązków powróciła po 10 tygodniach od

pogodzić wykonywanie obowiązków z opieką nad niemowlęciem. Uczynienie z jej życia prywatnego tematu politycznych komentarzy dało
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porodu. Stała się obiektem zainteresowania mediów, początkowo ze względu na wątpliwości, czy młoda bezdzietna kobieta ma odpowiednie

Schröder asumpt do napisania książki, będącej wyrazem refleksji na temat sposobu postrzegania kobiet w społeczeństwie niemieckim przez
pryzmat funkcjonujących wyobrażeń o ich pozycji, pełnionych rolach, czy przypisywanych im zadaniach.
Punktem wyjścia do rozważań jest sprzeciw wobec narzucania kobietom określonych wzorców, według których powinny one
kształtować swe życie. Schröder jest przeciwniczką dyktatu ról zarówno ze strony feminizmu, jak i „strukturalnego konserwatyzmu”.
Zwolennicy tego pierwszego podejścia propagują w imię równości płci wzorzec pracującej na pełen etat kobiety, realizującej karierę
zawodową, natomiast ci drudzy opowiadają się za tradycyjnym modelem rodziny z ideałem kobiety jako matki, który ma stanowić antidotum
na rozpad więzi rodzinnych. Te narzucane przez „fanatyków” wyobrażenia odnoszące się do ról społecznych pełnionych przez płci są
zdaniem minister główną przeszkodzą w realizowaniu przez kobiety własnych scenariuszy życiowych. Mimo iż wskazane zostają określone
strukturalne bariery będące przyczyną nierówności płci w społeczeństwie niemieckim, to autorka nie poświęca im większej uwagi.
Choć we wstępie Schröder pisze, że „ta książka jest książką polityczną” (s. 7), a jej tytuł sugeruje, że mamy do czynienia z
manifestem politycznym, to jednakże autorka nie dostarcza żadnych rozwiązań zdiagnozowanych przez nią problemów. Przedstawia jedynie
pewne zalecenia, czy wyraża życzenia. Stwierdza przy tym, iż nie ma żadnych obowiązujących powszechnie odpowiedzi na pytania
odnoszące się do sposobu, w jaki kobiety kształtują swoje życie. Jedyną wartością nadrzędną jest wolność wyboru. Można to odczytać, jako
chęć oddzielenia sfery prywatnej od polityki i niechęć wobec ingerowania przez państwo w ten obszar aktywności swoich obywateli.
W swoim wystąpieniu chciałabym w oparciu o analizę przedstawionych przez autorkę argumentów zrekonstruować zajmowane
przez nią stanowisko w sporze między feministkami a „strukturalnymi konserwatystami”. Ponadto podejmę się próby odpowiedzi na pytanie,
czy w obliczu zaprezentowanych przez Schröder, piastującą urząd ministra ds. kobiet, poglądów jest w ogóle możliwe realizowanie
jakiejkolwiek polityki wobec kobiet, na czym miałaby ona polegać i czy proponowane rozwiązania stanowią odzwierciedlenie założeń partii
chadeckiej.
The end with the dictate of social roles! A political manifesto of the minister Kristina Schröder
The book „Danke, emanzipiert sind wir selber!” published in 2012 in Germany, has started a heated discussion and showed a
social polarization regarding roles that women play or should play today as well as patterns of family life. The publicity and emotions
accompanying this book were caused on the one hand by the authoress Kristina Schröder herself and on the other hand by the th esis she
presented.
In 2009-2013 Kristina Schröder was the Federal Minister of Family Affairs, Senior Citizens, Women and Youth. She was the first
woman who became a mother while serving this function. She came back to her duties only after 10 weeks since the childbirth. She became
an object of intense media interest, initially because of doubts whether a young childless woman was competent to carry out the tasks arising
from her position of minister and then, whether a young mother was capable of performing the duties while caring for a baby. Making a
politic topic from her private life had encouraged her to write a book expressing her reflection on the perception of women in the German
society through the prism of functioning conceptions about their positions, performed roles or tasks assigned to them.
The starting point for consideration is the objection to the imposition of specific patterns to women, according to which they
should shape their lives. Schröder is against dictating the roles from both feminism and the „structural conservatism”. Proponents of the first
approach propagate in the name of gender equality a pattern of a full time working woman who pursues her career, while the others are in
favor of the traditional family model with the idea of woman as a mother, which should be the antidote to the breakdown of family ties.
These imposed by the "fanatics" ideas relating to the social roles performed by genders are according to the minister the main obstacle for the
realization of women's own life scenarios. Although certain structural barriers causing inequality in the German society are indicated, the
authoress doesn’t pay much attention to them.
Although in the introduction Schröder writes that "this book is a political book" (p. 7), and its title suggests that we are dealing
with a political manifesto, the authoress doesn’t give any solutions to the problems she diagnosed. She only presents some recommendations
and expresses wishes. She also states that there are no universally applicable answers to the questions about the way in which women shape
their lives. The only superior value is freedom of choice. This can be read as a desire to separate the private sphere from the politics and as an
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In my speech I would like to reconstruct the authoress position in the dispute between feminists and the "structural conservatives“ based on
the analysis of the arguments she presented. In addition, I will make an attempt to answer the question, whether in the face of view presented
by Schröder holding the position of Minister of Women, it is possible to implement any policy towards women, what would it involve and
whether the proposed solutions reflect the assumptions of the Christian Democratic Party.
prof. Pervine Yehia Elrefai,
Woman's Culinary Literature as Restistance: Gender Constructions and Gastronacionalism
As an interdisciplinary field, food studies is intrinsically intertwined with women’s studies, postcolonial theory, sociology, psychology,
history, economy and political science. In Feminist Food Studies: A Brief History, Arlene Voski Avakian and Barbara Haber point out that
though feminists have been concerned with the issue of domesticity, they nonetheless disregarded cooking, being “merely a marker
of patriarchal oppression and, therefore, not worthy of attention”. As they put it, “studying the relationship between women and food
can help us to understand how women reproduce, resist, and rebel against gender constructions as they are practiced and contested in various
sites, as well as illuminate the contexts in which these struggles are located.” Seen in this light, this paper focuses on how women writers
utilize food in their literature as a means of resistance to gender constructions as well as a strategy of survival, a tactic of identity formation,
agency and nation building. The paper will scrutinize a number of novels and literary articles that belong to Arabic and English literature
of the diaspora written by women writers of different cultures and nations utilizing an interdisciplinary approach that takes food studies
as its point of departure.
dr Irina Bocianu
When Rebellion Meets Taboo: Lizoanca in Doina Rusti's Lizoanca la 11 ani (Lizoanca at The Age of 11) and Jeanette in Jeanette
Winterson's Oranges are Not the Only Fruit
The present paper attempts at making a comparison between two different environments which influence gender formation whose
starting point is the assumption that one's sex automatically determines one's gender. Gender, as in Judith Butler's theory of performativity,
is a series of acts and actions performed by the others whose role is to define and engender their recipient. Performativity is something which
is controlled by the members of the society, gender, thus becoming a social construct. Butler's theory deconstructs the stereotypical beliefs
regarding sex/gender and introduces the idea of gender fluidity as associated with performativity.
Having this theoretical approach as background, my analysis focuses on the differences and similarities of the social and cultural
environments that shape one's identity. For this reason, I have chosen to draw a comparison between the work of the Romanian post
communist writer Doina Rusti (Lizoanca la 11 ani - Liozanca at The Age of 11) and the British writer Jeanette Winterson (Oranges are Not
The Only Fruit). The two novels address the lives of two young girls - Lizoanca and Jeanette - who are both experimenting and finding their
sexualities. Both novels reflect the image of their characters as outcasts in their societies' eyes - Lizoanca is a prostitute at a very young age
and Jeanette is struggling in front of her newly found sexuality - she is a lesbian. Under these circumstances, my analysis starts from
Lizoanca whose neither gender nor sex are questioned but rather her sexual practices at a very young age. Due to her "profession", Lizoanca
spreads syphilis to the entire village. This does not lead to a proper investigation as the patriarchal society runs away from the responsibility
of having sexual relations with a minor, refusing to answer the question of responsibility. Another important issue here is the other women's
attitude towards her and how she is seen thorough their eyes.
In the second part of the paper I choose to change focus from the heterosexual post communist Romanian village to a semipatriarchal - rather more matriarchal - religious society in Oranges. Here, Jeanette becomes an outcast due to her sexual drives. Thus, the
analysis shifts from the sex/gender dichotomy to imply fluidity - following Butler's gender performativity. Jeanette, like Lizoanca, faces
a resistant community - highly religious - whose spokesperson is her own mother as well as other female characters. Their relationship
is quite intricate as the mother involves all the community's members in her struggles to bring Jeanette to the "right" track.
The results of the analysis are that the two societies, although different, have meeting points regarding gender binary, gender
formation and gender/sex association under different patriarchal practices that are reflected by the two characters' struggle to fight these
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taboos and, as expected, overcome them and become strong women.
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dr Angelika Adamczyk,
Zakrywanie włosów przez ortodoksyjne Żydówki – wyraz skromności czy symbol zniewolenia?
Zakrywanie włosów przez ortodoksyjne zamężne Żydówki jest zarówno wymogiem, narzuconym im przez prawo żydowskie
(halachę), ale także zewnętrzną oznaką przynależności kobiety do konkretnego odłamu judaizmu.
W swoim referacie sięgnę go genezy zwyczaju zakrywania włosów w judaizmie i zaprezentuję różne rodzaje nakryć głowy
(peruki, chustki, szale, kapelusze) noszone przez izraelskie chasydki, przedstawicielki nowoczesnego judaizmu ortodoksyjnego czy religijnonarodowego. Prześledzę podejście do tego zwyczaju w ważniejszych tekstach źródłowych judaizmu, przedstawię opinie różnych
współczesnych rabinów na temat tego wymogu oraz przeanalizuję jego zasadność w kontekście nakazu skromności (cnijut). Ponadto
zaprezentuję argumenty coraz liczniejszych przeciwników tego, jak i innych nakazów halachicznych, dotyczących wyglądu zewnętrznego
i cielesności kobiet.
Niektóre izraelskie organizacje religijnych feministek podają w wątpliwość wymóg noszenia nakrycia głowy przez kobiety jako
nieaktualny, nieprzystający do dzisiejszych czasów, i dostrzegają w nim przejaw zniewolenia kobiety. Ta feministyczna dyskusja na temat
zakrywania włosów jest ważnym głosem w walce o równe prawa kobiet w religijnej społeczności w Izraelu.
Covering the Hair by Orthodox Jewish Woman – Expression of Modesty Or Symbol of Enslavement?

Covering the hair by married orthodox Jewish women is both a requirement imposed on them by Jewish law (halakhah), but also
an outward sign of belonging to a particular fraction of Judaism.

In his paper, I will go the origins of the habit of covering the hair in Judaism and I will present various types of headgear (wigs,
scarves, shawls, hats) worn by Israeli Chasidic women, representatives of modern Orthodox Judaism or Religious-National Judaism. I will
trace the approach to this custom in the most important source texts of Judaism as well as present the opinions of the various modern rabbis
about this requirement and analyse its validity in the context of the requirement of modesty (cniyut). Furthermore, I will present some
arguments of a growing number of opponents of this and other halakhic precepts concerning appearance and physicality of women.

Some Israeli organizations of religious feminists call into question the requirement of wearing headgear by women as outdated
and irrelevant in contemporary times, and see it as a manifestation of the women`s enslavement. This feminist discussion on hair`s covering
is an important voice in the fight for equal rights of women in the religious community in Israel.
mgr Aleksandra Kamińska
„Potrzebujemy nowych form” – wysłowienie kobiecości w wybranych sztukach Caryl Churchill
Caryl Churchill jest ikoną kobiecego teatru i dramatu. W swoich sztukach konsekwentnie odnosi się do kobiecego doświadczenia
i poszukuje dlań coraz to nowych środków wyrazu. Jej twórczość wyraźnie wskazuje, że istniejący język teatru często okazuje się
niewystarczający, by oddać istotę kobiecego bycia w świecie. Ponadto dramatopisarka jednocześnie pokazuje kobiece postaci w kontekście
historycznym i świadomie ukazuje je jako przedmioty artystycznej reprezentacji, poddając krytycznemu oglądowi sam akt twórczy.
W sztuce Top Girls (1982) dramatopisarka przedstawia życie kobiet w Wielkiej Brytanii za czasów Margaret Thatcher, ale
również konfrontuje ze sobą różne typy postaw feministycznych. Rewersem dla realistycznego planu ukazującego prężnie działającą agencję
pracy jest scena uroczystej kolacji, do której przy jednym stole zasiadają: legendarna papieżyca Joanna, dziewiętnastowieczna podróżniczka
Isabella Bird, japońska konkubina cesarza/buddyjska mniszka Lady Nijo, Dulle Griet z obrazu Breughla czy Cierpliwa Gryzelda
z „Opowieści kanterberyjskich” Chaucera.
W sztuce „Skriker” (1994) Churchill porzuca wcześniejsze eksperymenty i decyduje się na śmiały krok: wymyślenie języka

stworzeniami zaczerpniętymi z brytyjskiego folkloru. Postacie te nie komunikują się zwyczajnym językiem – który nie jest w stanie
wysłowić traumy bohaterki – a zupełnie nowym rodzajem języka wymyślonym przez dramatopisarkę. Działa on na zasadzie wolnych
asocjacji, aglutynacji, słowotwórstwa i podobieństw fonetycznych, konsekwentnie podważając logikę rządzącą zwyczajną angielszczyzną.
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na nowo. Młodziutka bohaterka sztuki znajduje się w szpitalu psychiatrycznym, dokąd trafiła po zabiciu swojego nowonarodzonego dziecka.

Można pokusić się o stwierdzenie, że Churchill odrzuca to, co w języku „męskie” – logikę, klarowność, podporządkowanie
regułom – i zastępuje te aspekty cechami „żeńskimi” – płynnością, niedookreślonością, improwizacją. W efekcie język, którym posługuje
się Skriker, jest niezrozumiały jedynie pozornie. W rzeczywistości okazuje się głęboki, wieloznaczny i wielopoziomowy, otwierając
się na możliwość psychoanalitycznych odczytań.
W swojej najnowszej sztuce, „Escaped Alone” (2016), Churchill konfrontuje się z tematem kobiecej starości i odsłania lęki, jakie
się z nią wiążą. Wykorzystuje w tym celu kolejny nietypowy zabieg: zestawia spotkanie w ogrodzie przy herbacie czwórki wieloletnich
przyjaciółek z apokaliptycznymi wizjami obrazującymi rozpad otaczającej nas rzeczywistości. Na styku dwóch zderzających
się rzeczywistości rodzą się pytania o sposoby odkrywania swojego miejsca w świecie i możliwość podzielenia się najbardziej osobistymi
aspektami doświadczenia.
Trzy wymienione powyżej sztuki są radykalnie różne w formie, a jednak wszystkie stanowią przykłady prowadzonych przez
Caryl Churchill poszukiwań odpowiednich środków artystycznych do opisania kobiecego doświadczenia. Dramatopisarka na każdym kroku
zdaje się przypominać, że wciąż brakuje po temu odpowiedniego języka i nie ustaje w próbach, by ów język wymyślić na nowo.
Proponowane wystąpienie będzie miało na celu przeanalizowanie tego aspektu twórczości Churchill, głównie (ale nie tylko) w oparciu
o wymienione powyżej sztuki.
„We Need New Forms”- Puting the Feminine Into Words in Selected Play by Caryl Churchill
Caryl Churchill in one of the icons of feminist theatre and drama. In her plays, she repeatedly explores the feminine experience
and never stops in her efforts to find new modes of expressing it. Her artistic output often shows that the existing language of theatre is not
sufficient to fully reflect the essence of womanhood. Moreover, Churchill not only shows female characters in a specific historical and
political context but also reveals them as subjects of artistic representation, thus examining the mimetic act in itself.
In Top Girls (1982), Churchill represents the situation of women in Thatcherite Britain but also confronts different feminist
approaches. The realistic world of the play, showing a successful job agency, is supplemented with a surreal scene in which several unusual
female characters share a table: the legendary Pope Joan, 19 th-century traveller Isabella Bird, Japanese emperor’s concubine/Buddhist nun
Lady Nijo, Dull Grete from Breughel’s painting and Patient Griselda from Chaucer’s Canterbury Tales.
In The Skriker (1994), Churchill abandons her earlier experiments and decides to try something even more daring: to invent
an altogether new language. The young female protagonist of the play is hospitalised in a psychiatric institution after killing her baby.
The world of the play – which can be interpreted as a representation of the inner world of the main character – is populated by strange
creatures drawn from British folklore. They do not communicate in ordinary language, as if suggesting that it would never be able to express
the extent of the protagonist’s trauma – but speak a strange tongue specially invented by the playwright. It works on the basis of free
association, agglutination, word formation and phonetic similarity, consistently negating the logic behind ordinary English. It might
be suggested that in creating this kind of speech, Churchill rejects all ‘masculine’ features of language, such as logic, clarity and following
clear-cut rules, in favour of ‘feminine’ aspects, such as fluidity, haziness and improvisation. As a result, the Skriker’s language is only
seemingly incomprehensible. In fact, it turns out to be deep, multi-layered and polisemic, open to psychoanalytic readings.
In her most recent play, Escaped Alone (2016), Churchill confronts the topic of female experience of old age, revealing all sorts
of anxieties connected to the process. In order to do so, she employs yet another unconventional formal device, juxtaposing a garden tea
party uniting four old friends with short monologues full of apocalyptic visions of the modern world falling apart. On the border between
these two realities, questions are raised regarding the ways of navigating oneself in the world and the possibility of sharing the most intimate
aspects of experience.
The three plays discussed above are radically different in terms of dramatic form, and yet they are all examples of Caryl
Churchill’s lifelong dedication to searching for new artistic modes of expressing the feminine experience. With every new play Churchill
seems to be reminding us that we are still lacking a relevant language, and so she invariably tries to create it anew. The proposed paper will
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analyse this aspects of Churchill’s writing, focusing mainly (but not exclusively) on the three plays listed above.
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mgr Agnieszka Czoska i mgr Hanna Kupś
How Female Manga Characters Created by Women Are Perceived by Poles?
Japanese popular culture, concentrated around manga and anime, has been described many times as very different from the mainstream
Western popculture (here: comics and animation), especially in its approach to feminity and sexuality. This very general claim is supported
by two fields of study mainly: one describing the conservative, traditional gender roles in Japan (not so very different from the Western ones)
and another, describing otaku culture with its sexualised figurines and love dolls. We wanted to approach it from a bit different angle,
concentrating on Female Gaze (Erik-Soussi 2015), manga created by women, and its perception by Polish audience.
First female mangakas appeared in the '60, partially in effect of great cultural changes and westernization in the post-war Japan (Stockins
2009). They created shoujo mangas, comics addressed mostly to young girls. In the beginning, this genre was dominated by male artists,
but this changed in '70, with the majority of shoujo creators being women, who changed the visual language of the stories substantially.
This was also the beginning of the official women rights movement in Japan (Tanaka, 1995). In the '80 josei appeared, manga for adult
women, which co-occurred with the increase in the number of working women, especially office workers. Moreover, erotic manga
for women appeared at that time, while shoujo gradually became popular also among male audience. The manga and anime of the '90, with
Sailor Moon as the best example, was well-received in the West and interpreted as emancipating, feminist, since it presented independent
girls, also superheroines (Erik-Soussi, 2015).
Our presentation focuses on the current, XXI-century manga created by women artists. The implementation of Basic Law for a Gender-Equal
Society in 1999 resulted in changes in the structure of Japanese society, but similarly to the gender-roles portrayals on Japanese television
(Yamamoto, 2014), a conservative image of women in mangas is still present, as shown in previous research (e.g. Yukari, 2014).
Additionally to these findings, we wanted to examine how the female protagonists are perceived by readers especially at face value, when
the audience sees them for the first time and draws immediate inferences about the characters.
The image of girls in fantasy mangas may, however, depend on whether they are positive or negative characters, with the first ones more
“girly” and innocent, while the later ones more “womanly”, with outfits emphasizing their sexuality. Our aim was to ascertain what are the
most characteristic features of each group and examine if they are consistent with the Japanese beauty standards or Western influences.
Participants in our study were asked to asses a few characters, positive and negative ones, on the base of two or three black-and-white
pictures per character, depicting them with similar facial expressions. They were asked for example to what extend the woman seems to them
independent, attractive, intelligent, friendly or antagonistic. We were mostly interested in the dependencies between the assesments of these
qualities in the responders who did not know the stories. As the exposure to Asian culture could vary, altering the reception of the given
pictures, each participant was also asked, whether she knows the mangas and characters presented and if she was previously interested
in topics related to Asia and particularly Japan.

Polski kalejdoskop kobiecości / Polish Kaleidoscope of Femininity
prof. Gabriela Matuszek-Stec
O Marii Komornickiej językiem naukowym i literackim (Brygidy Helbig i Izy Filipiak)
Chciałabym przyjrzeć się zagadnieniu, jak temat pisarstwa kobiecego i płciowości ujmują dwie badaczki a zarazem pisarki, w swych
naukowych tekstach oraz tekstach stricte literackich. Mowa o książce Izabeli Filipiak „Obszary odmienności. Rzecz o Marii Komornickiej”
oraz Brygidy Helbig-Mischewski „Strącona bogini. Rzecz o Marii Komornickiej”, a także sfabularyzowanych wariantach tematu: dramacie
„Księga Em” Filipiak i obszernej powieści Brygidy Helbig „Inny od siebie samego” (powieść o życiu Marii Komornickiej; książka jest
w druku w wydawnictwie W.A.B, czytałam ją w maszynopisie). Temat jest o tyle interesujący, że mamy do czynienia z fenomenem
transgresji podmiotu kobiecego w podmiot męski (Komornicka w 1907 roku przyjęła, jak wiadomo, imię Piotra Własta i przeistoczyła
się w mężczyznę). Ciekawe jest zatem, jak wyglądał proces tej przemiany, jej przyczyny i skutki, a szczególnie, jak ową transgresję

języka zmienia się interpretacja fenomenu Komornickiej – chodzi o interpretację w ujęciach historycznoliterackich oraz fabularnych
(powieść, dramat); 2/ jak kobieta-lesbijka pisze o kobiecości transgresyjnej i czy różni się to od ujęcia pisarki heteroseksualnej, itp.
W wystąpieniu podjęte zostaną także inne wątki, które pojawią się w trakcie procedur badawczych.
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i skomplikowaną biografię kobiecą interpretują dwie kobiety - uczone i pisarki - w dwu różnych językach: dyskursywnym (dyskurs

prof. Joanna Kot, Mit dworku podważony: Spojrzenie kobiece w okresie dwudziestolecia międzywojennego
Dworek szlachecki od dawna funkcjonuje jako jeden z podstawowych elementów polskiej mitologii narodowej. Mitologia
narodowa istnieje jako swoista meta-narracja w każdej kulturze i wyłania się w momentach zagrożenia narodowego. Obraz dworku pojawiał
się zarówno w czasie rozbiorów, jak i w okresie Solidarności. W okresach bardziej stabilnych rozpływa się lub bywa poddawany
reinterpretacji, czy nawet krytyce. Takim okresem bardziej stabilnym było dwudziestolecie międzywojenne, kiedy to kobiety masowo
zaistniały w życiu publicznym i zakwestionowały przypisaną im narodowo-wyzwoleńczą rolę Matki-Polki. Proponowany referat pokazuje
jak cztery autorki tego okresu reinterpretują, odrzucają lub stawiają na głowie obraz dworku szlacheckiego i związane z nim wartości. Styl
tych utworów rozciąga się od humorystycznej komedii, poprzez filozoficzną refleksję, do realizmu psychologicznego. Podejście
do podmiotu waha się od substancyjnego do całkowicie niesubstancyjnego. Pomimo tych zasadniczych różnic, wszystkie cztery pisarki
ukazują szlacheckie tradycje jako system ograniczający możliwości rozwoju osób stojących niżej w hierarchii społecznej, szczególnie kobiet
i dzieci. Utwory te, to Dom kobiet Zofii Nałkowskiej, Egipska pszenica Marii Jasnorzewskiej, Walący się dom Marii MorozowiczSzczepkowskiej i Głębia na Zimnej Zofii Rylskiej.
Wszystkie cztery dramaty cechuje kluczowa dwoistość podejścia. Z jednej strony, wszystkie te pisarki w dużej mierze przyjmują
patriarchalne normy społeczne oraz substancjalne cechy męskie, jako nieuniknione i niezmienne. Z drugiej strony, tak samo jak dużo
późniejsze autorki końca dwudziestego wieku, Nałkowska, Jasnorzewska, Szczepkowska i Rylska widzą kryzys rodziny oraz brak
równouprawnienia kobiet. I na bardzo różne sposoby -- feministyczne i tradycyjne – pokazują jak można poprawić lub przynajmniej
złagodzić sytuację indywidualnych kobiet. Tę dwoistość najlepiej prześledzić oddzielnie w każdym utworze, gdyż każda pisarki przeplata
ją w swoisty sposób. W komedii obyczajowej, Egipska Pszenica, Jasnorzewska przedstawia patriarchalną ideologię dworku, z silnie
substancyjnymi postaciami, gdzie żony istnieją po to tylko, aby urodzić dziedzica. Tradycyjnie komedie w zakończeniu zwykle przywracają
normy społeczne, jednak autorka zakłóca ten konserwatywny pogląd fabułą prowadzącą do rozłamania życia we dworku. Ponadto, w planie
ideologii/treści, wypiera ideał nobliwej matki, obdarzając bohaterkę młodym kochankiem. Ten obraz zaprzecza mitowi Matki-Polki z jego
silnym akcentem na cierpienie, gdyż Ruta rodzi syna pod narkozą, bez cierpienia. Podobne podcinanie widać w Głębi na Zimnej, gdzie
Rylska maluje Czechowską, oniryczną wizję patriarchatu, z pater familiae, mocną ręką rządzącym swoim małym królestwem. W planie
fabuły, autorka podcina tę wizję końcowym, buntowniczym gestem bohaterki. W planie ideologii, obdziera patriarchat z jego moralnej
słuszności i obdarza dzieci rdzeniem moralnym. W tym świecie przedstawionym, dzieci, to osoby, które jeszcze nie zastygły w hipokryzji
i substancjalności, a które są ignorowane i społecznie „nieuznane” przez tradycyjne społeczeństwo, „nieuznane” w sensie, w jaki definiuje
ten termin Judith Butler. Idąc jeszcze dalej w tym kierunku, Szczepkowska, w Walącym się domu, stwarza niby konwencjonalny dramat
rodzinny krytykujący życie w szlacheckim dworku: gatunek popularny w dwudziestoleciu, który krytykował indywidualną rodzinę,
nie kwestionując jednak całego systemu patriarchalnego. Jednak autorka stwierdza, iż ziemiaństwo straciło swoje moralne prawo do ziemi,
na której żyje od pokoleń oraz że podwójna moralność w sprawach obyczajowych jest zarówno niesprawiedliwa, jak i przestarzała.
Szczepkowska nie tylko nie przywraca tradycyjnych norm społecznych, w zakończeniu pokazuje życie we dworku w zupełnym rozbiciu.
W końcu, w Domu kobiet, Nałkowska kreuje pozornie realistyczny dramat psychologiczny, który zakłada niezmienność norm
patriarchalnych, substancyjne podejście do podmiotu, tradycyjną siłę płynącą z posiadania ziemi. Tylko iż na scenie, publiczność widzi siłę
matriarchatu posiadającego ziemię oraz liryczne „siostrzeństwo” kobiet, które rozwija się i „odnajduje własny głos”, mówiąc językiem Luce
Irigaray. Cykliczna kompozycja wzmacnia zarówno brak rozwiązań w realnym życiu, jak i kontynuację spokojnego matriarchatu we dworku.
Analiza tych czterech sztuk uwypukla przejściowy charakter międzywojnia. W odróżnieniu od sztuk dziewiętnastowiecznych pisanych przez
kobiety, głównym celem autorek lat 30tych nie jest „działalność patriotyczno – wychowawcza”. Raczej dramaty te koncentrują
się na kwestionowaniu tradycyjnych stosunków rodzinnych oraz podwójnego standardu moralności. Wspólnie z autorkami wcześniejszej
epoki, pisarki dwudziestolecia międzywojennego preferują formę realistyczną i nie stronią od dydaktyzmu. Z kolei wybór formy
realistycznej odróżnia te utwory od sztuk pisanych współcześnie przez autorki w Polsce, gdyż te bardzo silnie ciążą ku grotesce. Oprócz
tego, współczesne dramaty nie wykazują tendencji do dydaktyzmu. Natomiast to, co łączy te dwie grupy, to poszukiwanie nowych ról
dla kobiet w ramach rodziny oraz zastanawianie się nad definicją podmiotu.

The proposed paper analyzes four plays written by women from the Polish inter-war period. This was a period of enormous social change
when women for the first time became visible large numbers in public spaces. In very different ways all four works undermine the myth and
show the patriarchal gentry family as a system that limits the development and functioning of women.
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“The estate myth undermined: the female gaze in the inter-war period”

dr Anna Chudzińska-Parkosadze
Obrazy kobiet w powieści „Prawiek i inne czasy” Olgi Tokarczuk
W powieści „Prawiek i inne czasy” Olga Tokarczuk w obrazowaniu kobiet

wykorzystuje przede wszystkim zasadę paralelizmu

i dychotomii. W strukturze obrazowania główną rolę odgrywają mitologemy, archetypy, ideologemy. Tokarczuk opisuje swoje bohaterki
zarówno w ich zbiorowości, przeciwstawiając świat kobiet światu mężczyzn, jak i z punktu widzenia ich wewnętrznych światów, ukazując
wielość tych równoległych światów pulsujących w jednym zagadkowym Kosmosie. Zbiorowy portret kobiet, czy raczej próba opisu istoty
kobiecości, ale i jej ewolucji, opiera się na kontrastowym zestawieniu portretu Kłoski z portretem Genowefy i jej córki Misi. Kłoska wyraża
ideę życiodajnej i dzikiej Natury, a Genowefa i Misia - natury poskromionej i uwięzionej w patriarchalnym gorsecie. Można nawet odnieść
te portrety kobiet odpowiednio do mitycznego obrazu Lilith (Kłoska) i Ewy (Genowefa, Misia). Przeciwstawienie świata kobiet i świata
mężczyzn znajduje swoje odzwierciedlenie także dychotomii idei Magna Mater i idei patriarchalnego Boga.
The images of women in the novel “Primeval and Other Times” by Olga Tokarczuk
In the novel “Primeval and Other Times” Olga Tokarczuk, in presenting women’s figures, uses such stylistic items as parallelism
and dichotomy. In the core structure of the presented world dominate mythologemes, archetypes and ideologemes. Tokarczuk describes
her heroines in the collective portrait that is contrasted with the realm of men. However, the collective image of women has its inner circles
formulated by individual mental worlds of each of the heroines pulsing in one mysterious Universe. In such a way Tokarczuk distillates
the essence of feminine in the novel. The dichotomy pattern is used by the writer in portraying Kloska and Genowefa together
with her daughter Misia. Kloska represents the energy of wild nature and Genowefa with Misia – the feminine nature captured
in the patriarchal trap. Using mythological parallels one can notice the analogy to the image of Lilith (Kloska) and of Eva (Genowefa, Misia).
The contrast of the realm of men and the realm of women has also its analogy in the dichotomy of the idea of Magna Mater and the idea
of patriarchal God.
mgr Alicja Fidowicz
(Nie)pełnosprawne spojrzenia: bohaterka najnowszej polskiej prozy dla młodzieży
Autorka w swoim wystąpieniu próbuje przyjrzeć się sposobom przedstawiania niepełnosprawnych bohaterek najnowszej polskiej prozy
dla młodzieży, szczególnie skupiając się na ich relacjach ze sprawnymi kobietami obecnymi w poszczególnych utworach. Autorka wychodzi
przy tym od ogólnej prezentacji sytuacji niepełnosprawnych kobiet w Polsce, posługując się m.in. badaniami wybranych socjolożek oraz
własnymi. Posługując się metodami zaproponowanymi przez Simi Linton (disability studies) oraz krytyką feministyczną, Autorka poszukuje
śladów uwewnętrznionych przez bohaterki oraz ich interlokutorki kategorii ableizmu i mizoginii. Analizując wybrane powieści Barbary
Wizy (Tam, gdzie rosną dzikie grusze), Barbary Ciwoniuk (Ten gruby) i Barbary Odnous (Anuszka.pl. Na Waniliowej...)
Autorka przedstawia również przemiany w pisaniu o niepełnoprawnych bohaterkach zachodzące od lat 90. XX wieku do ostatnich
lat obecnego stulecia. Autorka stara się również udzielić odpowiedzi na pytanie o niejednorodną tożsamość bohaterek oraz
ich mniejszościowy charakter. Przedstawiając skomplikowane i zróżnicowane relacje między niepełnoprawnymi bohaterkami
a ich sprawnymi rówieśnicami bądź dorosłymi kobietami lub innymi niepełnoprawnymi postaciami kobiecymi, Autorka próbuje również
odpowiedzieć na pytanie dotyczące potencjalnych konsekwencji pedagogicznych oraz kwestii etycznych w oparciu o specyficzne cechy
prozy dla młodzieży.
(Dis)Abled Gazes: Female Protagonist of the Latest Polish Literature for Youth
Author makes an attempt to present the patterns of representations of disabled female protagonists in the latest Polish novels for youth.
She is focused on their relationships with abled or another disabled female characters in particular texts. The Author begins her refer with
presentation of situation of disabled women in Poland basing on the researches made by sociologists and her own. The Author uses
the disability studies proposal by Simi Linton and the feminist critique in the analysis of novels written by Barbara Wiza (Where the Wild
Pear Grow), Barbara Ciwoniuk (The Fat One) and Barbara Odnous (Anuszka.pl. In Waniliowa Street...). The Author makes the attempt

girls as protagonists and their abled peers or abled adult women present in chosen novels. She answers the question about possible ethical
and pedagogical consequences of these literary representations operating on the basis of distinctive feature of the literature for youth
in general.
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protagonists in Polish literature for youth from 1990's to the latest decade. Author describes also complicated relationships between disabled
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to explain the patterns of internal ableism and misoginy in these novels. She also describes changes in writing about disabled female

dr Miłosz Kłobukowski
Niech żyje Bogini! Mitologiczna antropologia kobiecości na przykładzie powieści Olgi Tokarczuk „Anna In w grobowcach świata”
Wydana w 2006 roku, wchodząca w skład międzynarodowej serii MITY powieść Olgi Tokarczuk Anna In w grobowcach świata wydaje
się szczególnie interesująca z kilku powodów. Po pierwsze, autorka dokonuje w niej – jak sama twierdzi – aktu literackiej archeologii
i zarazem reinterpretacji najstarszego mitu ludzkości. Wykorzystuje do tego bogate instrumentarium mitoznawstwa, gdyż fabuła utworu
obfituje w nawiązania nie tylko do historii sumeryjskiej, ale i do innych mitów z kręgu kultury śródziemnomorskiej. Poza tym autorka
interpretuje mit o Inannie między innymi na sposób społeczny i polityczny, włączając w powieść dyskurs na temat pierwotności
matriarchatu. Wykreowana przez pisarkę boska bohaterka staje się figurą Bogini, zaginionej, stłamszonej przez figurę męskoosobowego
Boga, idei wiecznej kobiecości, która miała znajdować się u podłoża europejskiej cywilizacji. Powieść jest doskonałym przykładem na to,
jak w interpretacji współczesnej pisarki prastare opowieści i zawarte w nich archetypowe treści mogą służyć do wydobywania idei
feminizmu. Mityczna antropologia kobiecości wydobyta na literackich wykopaliskach przez Tokarczuk tchnie duchem dyskursu
feministycznego i jest ważnym głosem podejmującym kwestię zapomnianych być może źródeł kobiecej podmiotowości, których należy
poszukiwać w najstarszych tekstach kultury.
Autor artykułu odwołuje się do narzędzi krytyki mitograficznej i hermeneutyki (np. N. Frye, K. Kerényi, M. Eliade, R. Graves, M. Gimbutas,
L. Kolankiewicz, C. G. Jung, H.-G. Gadamer, P. Ricoeur) oraz do wybranych prac dyskursu feministycznego (A. Rich, N. Wolf), aby
pokazać ewolucję idei Bogini/Matki/Wiecznej Kobiety oraz zaprezentować, jak literacka hermeneutyka mitów może służyć dyskusjom
politycznym i światopoglądowym.
Long live the Goddess! Mythological anthropology of femininity on example of Olga Tokarczuk’s novel
Anna In in the Tombs of the World
A novel by Olga Tokarczuk titled Anna In in the Tombs of the World was published in 2006 in international book series MYTHS and
it’s interesting because of few reasons. Firstly, the writer creates by her novel – as she claims – an act of literary archaeology and she also
creates an another interpretation of one of the oldest myths known to mankind. The artist uses a very complex set of instruments
of mythography, as the plot refers not only to Sumerian story but also to other myths known in the Mediterranean civilization circle.
Furthermore the writer interprets the myth about Inanna in reference to social and political issues by plugging a discourse about matriarchal
origins of culture into the novel. Created by Tokarczuk divine heroine becomes a figure of the lost in European culture Goddess, suppressed
by the idea of virile gender God, the figure of eternal femininity. The novel is an excellent example of situation in which modern writer uses
and interprets old stories, myths and its’ archetypical contents to present the ideas of feminism.
The mythical anthropology of femininity discovered in literary excavations by Tokarczuk is close to the feministic discourse and also
it’s shows an issue of possibly forgotten sources of feminine Self , which can be found in the oldest text of culture.
The author of the article uses the set of instruments of mythography criticism and hermeneutics (for instance N. Frye, K. Kerényi, M. Eliade,
R. Graves, M. Gimbutas, L. Kolankiewicz, C. G. Jung, H.-G. Gadamer, P. Ricoeur) and refers to exemplified works of feminism discourse
(A. Rich, N. Wolf) in order to show the evolution of an idea of the Goddess/Mother/Eternal Woman and point out, how literary hermeneutics
of mythology can be used in political and social discussions.
mgr Jan Zdunik
Zamknięta we własnym „ja”. Wczesna twórczość Zofii Nałkowskiej jako studium kobiecego narcyzmu
Młodzieńcza twórczość Zofii Nałkowskiej nie należy do najczęściej interpretowanych. Uznana przez samą pisarkę za mniej udaną część
dorobku pisarskiego pozostaje w cieniu powieści i opowiadań z dwudziestolecia międzywojennego. Jednak w perspektywie kształtowania
się dojrzałej płciowości nowoczesnej kobiety, to właśnie pisarstwo sprzed wybuchu I wojny światowej ma fundamentalne znaczenie.
Wczesne pisarstwo Zofii Nałkowskiej, jak słusznie zauważają badacze jej twórczości (H. Kirchner, E. Krasowska, W. Wójcik, I. Kaluta)

dziennika i pierwszych powieści będzie często krytykowany narcyzm. Właśnie refleksję nad narcyzmem chciałbym uczynić głównym
tematem mojego referatu,
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przeformułowanych zapisków dziennikowych (Nałkowska prowadzi diariusz już od 15 roku życia). Punktem wspólnym młodzieńczego
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niejednokrotnie zawiera w sobie znaczący podkład autobiograficzny. Często nawet powieści składają się, w dużym stopniu, z odpowiednio

Bohaterki wczesnych powieści, tak samo jak młoda Nałkowska, wiele mówią o sobie, zachwycają się swoją urodą i wpływem, który
wywierają na innych ludzi. Młodzieńcze powieści Nałkowskiej napisane są też, w przeważającej większości, w pierwszej osobie liczy
pojedynczej. Powtarzająca się tendencja autoafirmacji stanowi nierzadko stylistyczne uchybienie w powieściach. Teksty te – Kobiety,
Rówieśnice, czy Książę – z pewnością zawierają w sobie wiele z potocznie rozumianego narcyzmu, który kojarzy się z egoizmem oraz
uwielbieniem siebie. Moim celem jest jednak wyjście poza taką interpretacje kulturowego fenomenu i wpisanie kategorii narcyzmu
w kulturową kondycję kobiety przełomu XIX i XX wieku.
Woman locked in her inner self. Early novels of Zofia Nałkowska as a study of female narcissism
Early novels of Zofia Nałkowskahave not attracted much academic interest.. Consideredby the writer herself the less successful part
of her literary output, they have been overshadowed by novels and short stories of the interwar period. However, these are the novels written
before I World War that played the most important role in the formation of mature sexuality of the modern woman.
Early works of Zofia Nałkowska, as rightly pointed out by researchers (H. Kirchner, E. Krasowska, W. Wojcik), often contain a significant
autobiographical element, especially from her diary. Both the early diary and her first noves have been often criticized for their narcissism.
And it is the issue of narcissism which would be the main subject of my paper.
Heroines of the the writer’s early novels, as well as young Nałkowska herself, like to tell a lot about themselves, they are elated with their
beauty and influence that they have on other people. Nałkowska’s early novels are written in a great majority, using a first-person narrative.
The recurring motiv of self-affirmation is often stylistic failure in the novels. Those texts – Kobiety, Książe or Rówieśnice- certainly contain
a lot of elements, commonly associated withnarcissism, including selfishness and self-adoration. My goal, however, is to go beyond such
nterpretations of this cultural phenomenon, and to enter the category of narcissism in the persepective of the cultural condition of women
at the turn of of the century.
In one of his reviews of Rówieśnice, Karol Irzykowski criticizes Nałkowska for a ack of social sensitivity. One can agree that Irzykowski has
a point here, but (Nałkowska represents primarily individuals rather than groups) it has to be noted, however, that the writer quite
well outlines the situation of women in contemporary society.
Indeed, Nałkowska’sheroines - young women on the threshold of life (like Nałkowska herself) - present different versions of the narrative
of a woman's life - from conjugal love (Marta Iszmańska), through sexual liberation (Janka Dernanowiczówna) until revolutionary
commitment (Małgorzata Olszanka). What is narcissism in this context? First, self-admiration and focusing on one’s emotions are tools
of self-knowledge in an uncertain and changing world. Secondly, theyare an escape to the "ice fields" of their own personality, a regressive
gesture of defeat, inflivted in contact with the world. Locking themselves in the world of introspection is nothing but an escape from life –
the female defense against the uncertain and dangerous, and stillmale world.
The most poignant study of narcissism, written by Nałkowska, is, of course, Narcyza. The novel, written in 1910, is one of the most mature
achievements of young Nałkowska
Narcyza is the epitome of the "new woman," described in journalistic articles of the writer. The young woman keeps a house, takes care
of a terminally-ill friend, and, finally, she seduces her boyfriend's cousin and has herssexual initiation with an unknown man. AsGrazyna
Borkowska notes, her behavior meets the assumptions of Nietzsche's ethics. Apparently, she is a modern woman. However, several personal
tragedies force her to abandon the position of "the overwoman" and hide within her own narcissistic emotions, which could be seen
as another regressive gesture, similar to the behaviors of characters from Nałkowska’s previous novels.
Suchinterpretation of Narcissa, made in the spirit ofthe era’s philosphical beliefs,, seems to prevail among academics.. But I would like
to look at the narcissism of the main character from another - relational - perspective.
Narcissism in fact, according to theorists of the disorder, has no connection with the most common meaning of the word. A narcissistic

though the true source of their identity. Narcissus, therefore, is the one who lives a fake life, with the fear of pain.
Narcyza lives such a fake life- she thinks (in Schopenhauer's style) about the intentions of good and evil, because she despises people, but
she does good, He plays the role of lover against Max, even though it is a great false. She has a love affair with Andrzej, at the same time not
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initial pain, the person produced false 'I' - the projection of his personality, often idealizing himself, making it difficult to reach the painful,
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person was ussually verypainfully wounded in childhood - often due to the lack of proper parental care. In order to protect himself from the

allowing him to have any feelings. All those action represents her several "false selves" - liberated women, nannies or overwomen,”
despizing others. None of those personalities can be considered as real. In relations with other people Narcyza always plays certain roles.
According to my interpretation, such behavior stems from an earlyl traumatic experience. The original "narcissistic wound" Narcissa
expierenced,was abandonment by her mother, who is presented in the nove as a parent with negative influence on her child.." A woman
who left herfamily home years ago to travel with her lover, prevented her daughter from developing trustful relations with other people.
This wound could not behealed by the absent and silent father.
The uncertainty and lack of stability - these qualities, which were "offered" by the mother of Narcyza, caused, that the woman is not able
to honestly engage in any relationship. She narcissistically hides from love and affection. In this case, Narcyza did not become narcissistic
as a result of a collision with the tragic reality – she had been like this ever since, because the fundamental traumatic wound prevents her
from being with another person.
The above-described narcissistic portrait suggessts that the thetragic picture results not from arrogance, but rather from terrible pain.
Narcissism is always underlined with suffering - fear of reality, or, as in the case of Narcissa, it becomes a consequence of the rejection
by the loved ones. For Nałkowska, female narcissism always involves trauma.
dr Beata Rynkiewicz
„Furia mać” i inne opowieści współczesne cokolwiek niezadowolonych dużych dziewczynek
Przedmiotem uwagi przedstawianego tekstu będzie wybrana proza współczesnych pisarek (Justyny Bargielskiej, Sylwii Kubrynskiej, Sylwii
Chutnik), w której bohaterki „nie dość doskonałe” borykają się z codziennością, tą domową, zwykłą, często w niesprxyjającej rzeczywistości
zewnętrznej. To przyjrzenie się specyficznemu „babskiemu gadaniu”, sposobom ujmowania świata, spraw o różnej wartości, momentom,
w którym to co zabawne niepstrzeżenie zamienia się w dramat, czasami niezbyt wyraźny, bo swojski, domowy, ale jak się okazuje, równie
dotkliwy. Będzie to próba zobrazowania konfrotacji, wyobrażeń, projekcji kobiecych z dniem powszednim, w ich dorosłym życiu.
„Furia mać” and other contenporary stories of dissatisfied big girls
The subject of the article is selected prose of contemporary writers (Justyna Bargielska, Sylwia Kubryńska, Sylwia Chutnik), in which "not quite
perfect" heroines are struggling with everyday life, often in an unfavorable external reality. It is a deep insight into a specific "old wives’ tale",
the ways of understanding the world, the matters of different values, and the moments where fun turns imperceptibly into drama - sometimes
not very clear, but also painful and severe due to its familiarity. What is more, the text is an attempt to portray, or depict the confrontation
of ideas and imagination, women’s projections with daily routine in their adult life.
mgr Katarzyna Ciarcińska
Uprzedmiotowienie kobiet w Chinach na podstawie wybranych dzieł literackich
Wedle zasad konfucjanizmu, kobieta powinna podążać ścieżką czterech cnót: winna wieść moralne życie, odznaczać się roztropną
mową, skromnością obycia oraz pracowitością. Ponadto powinna okazywać po trzykroć posłuszeństwo: wpierw jako córka swemu ojcu,
następnie jako żona mężowi, a w końcu – jako wdowa – synom. Można by powiedzieć, że nie ma w tym zaleceniu nic nadzwyczajnego,
wszak w świetle zasad konfucjańskich mężczyzn także obowiązywało podporządkowanie ojcu, przełożonemu oraz władcy. Jednak
spoglądając z perspektywy historycznej na to, jak daleko w patriarchalnym społeczeństwie chińskim sięgało podporządkowanie kobiet,
dostrzec można, że podporządkowanie to przyjęło formę uprzedmiotowienia, które na stałe wrosło i przesiąknęło tradycję, obyczaje
i mentalność mieszkańców Państwa Środka.
Uprzedmiotowienie kobiet w Chinach można uznać za totalne, obejmowało bowiem kontrolę nad ciałami, wolą i duchem kobiet.
Już od urodzenia kobiety poddawano ściśle kontrolowanemu procesowi uprzedmiotawiającej socjalizacji – córki nazywano „bezużytecznymi
gałązkami”, które nie przynosiły rodzinom nic poza zmartwieniem (o czym pisała Lisa See w powieści Kwiat Śniegu i sekretny wachlarz).

noworodki. Kobiety, które osiągnęły dojrzałość oceniano ze względu na zdolność zapewnienia rodzinie męża męskich potomków,
jeśli kobiecie nie udawało się spełnienie tego obowiązku, traciła wartość oraz miejsce w hierarchii rodowej i społecznej.
Skazane przez patriarchalne społeczeństwo na życie w cieniu, kobiety skupiały się na rodzeniu i wychowywaniu kolejnych
podporządkowanych tradycji pokoleń. Uprzedmiotowione kobiety stały na straży patriarchatu. Przykładem tego jest zwyczaj krępowania
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wypadku) wydawać je za mąż. Kiedy rodzina popadała w tarapaty, pozbywano się ich jak zbędnego balastu – nierzadko zabijając żeńskie
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Można je było sprzedawać jak towar – jako niewolnice do bogatszych domów, jako prostytutki do domów uciech, albo (w najlepszym

dziewczynkom stóp po to, by rozmiarem i kształtem przypominały kwiat lotosu. Dokonywały tego ich własne matki, same cierpiące
na skutek straszliwego okaleczenia, a wszystko to w imię tego, by zapewnić dziewczynkom szansę na dobre małżeństwo, a rodzinom dobrą
cenę za pannę młodą, którą można było kupić lub sprzedać jak towar mający zapewnić przyjemność i korzyść mężczyznom.
O uprzedmiotowieniu Chinek pisało wiele autorek. W moim wystąpieniu chciałabym odnieść się do pozycji literackich takich jak:
Dzikie Łabędzie: Trzy córy Chin Jung Chang, Wiosenny Księżyc Bette Bao Lord, Łaskawa ziemia i Pałac Kobiet Pearl S. Buck, Kwiat Śniegu
i sekretny wachlarz oraz Miłość Peonii Lisy See. Zamierzam opisać trzy aspekty uprzedmiotowienia kobiet – jako córek, żon i wdów,
w odniesieniu do definicji uprzedmiotowienia, którą przedstawiły dwie filozofki: Martha C. Nussbaum i Rae Langton.
Objectification of Chinese Women. Chosen literary examples
According to the principles of Confucianism, the woman should follow the path of the four virtues: she should lead a moral life,
distinguished by a proper speech, modesty in manners and appearance and diligence in work. In addition, she should show obedience three
times: first, as a daughter to her father, then as a wife to her husband, and finally - as a widow - to her sons. One could say, that there
is nothing unusual in that – after all, in the light of the Confucian principles men were also supposed to show subordination to their fathers,
superiors and rulers. However, looking from historical perspective, it is clear that subordination of women permeated patriarchal Chinese
society so deeply, that it took the form of objectification that influenced traditions, customs and mentality of the inhabitants of the Middle
Kingdom.
Objectification of women in China can be regarded as total, since it regarded control over feminine bodies, will and spirit. Since
birth, women were strictly controlled and socialised accordingly - daughters were called „useless branches", because they did not bring
families nothing more but grief (as Lisa See had written in her novel Snow Flower and the Secret Fan). They could be sold as a commodity as slaves to the wealthier homes, as prostitutes to pleasure houses, or (in the best case scenario) send off to marry. If the family fell into
trouble, girls were being get rid of as unnecessary ballast - thus female infants were often killed. A woman who reached adulthood was
evaluated according to her ability to provide her husband's family with male heirs; if such a woman failed to fulfil this obligation, she was
loosing her social value and place in the family hierarchy.
Convicted by the patriarchal society to live in the shadow, the women focused on giving birth and upbringing the next generations
subordinated to tradition. Objectified women even guarded patriarchy. Food binding practice, aimed at shaping girls' to the size and shape
of a lotus flower is an accurate example here: it was their own mothers that inflicted the same suffering and terrible mutilation they they had
been subjected to by their mothers and grandmothers. All in the name of providing girl with a chance for a good marriage and her family
with a good price for the bride, since brides were bought or sold like a commodity, commodity intended to please and benefit men.
Many female writers had been writing about objectification the Chinese women. In my presentation I would like to speak about
works such as Wild Swans: Three daughters of China by Jung Chang, Spring Moon by Bette Bao Lord, The Good Earth and The Pavilion
of Women by Pearl S. Buck, Snow Flower and the Secret Fan and Peony in Love by Lisa See. I would like to describe three aspects of the
objectification of women - as daughters, wives, and widows, with regard to the definition of objectification by philosophers Martha
C. Nussbaum and Rae Langton

Autobiografia / Autobiography
mgr Aniela Radecka
Literackie próby kreowania postkolonialnej autobiografii. Wybrane przykłady z twórczości ukraińskiej pisarki Sofiji Andruchowycz
Okres po 1991 roku na Ukrainie to czas rozkwitu nowych możliwości w niemalże każdej dziedzinie, również w literaturze, która została
uwolniona od jarzma sowieckiej cenzury. Możliwość swobodnego tworzenia, z oczywistych względów, szybko wykorzystują pisarze,
zarówno mężczyźni, jak i kobiety, które stawiają sobie za cel odzyskanie głosu i możliwości reprezentacji w literaturze. Jest to wyzwanie
dla autorek, gdyż najpierw w kanonie narodnickim, a później sowieckim/neonarodnickim pisarstwo kobiece pozostawione było na obrzeżach
oficjalnego dyskursu literackiego.
W centrum moich rozważań znajduje się współczesna ukraińska literatura kobieca, a szczególnie literatura wysokoartystyczna

Zabużko, której utwory analizowane są nie tylko na Ukrainie, ale także na zachodzie, nie jest jedyną ukraińską autorką, w powieściach której
doszukać się można literackiej reprezentacji współczesnej kobiety. Niekonwencjonalne zabiegi literackie, jakie wykorzystała w swojej
twórczości Oksana Zabużko oraz tematy przez nią podejmowane, stały się drogowskazem dla kolejnych ukraińskich autorek. W niniejszym
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i tzw. literatura środka (middle literature). Specyfika ukraińskiej literatury wymaga analizy nie tylko z perspektywy literaturoznawczej,

referacie pragnę skupić się na przedstawicielce młodszego pokolenia pisarek, tzw. „córek Zabużko” – Sofiji Andruchowycz. Pozornie
beznamiętny potok wspomnień protagonistki najpopularniejszej powieści Andruchowycz – Siomgi, to szczegółowo opowiedziany proces
dorastania. Ciało i procesy fizjologiczne stają się tekstem, z którego wyłania się przebieg dojrzewania jednostki. Odbiorca obserwuje też
relacje międzyludzkie, warunki, w jakich żyje główna bohaterka, wraca wraz z nią we wspomnieniach do dzieciństwa. Siomga to studium
rekonstrukcji własnego ja w ponowoczesnej (na dodatek postkolonialnej i posttotalitarnej) rzeczywistości, która doprowadziła do rozbicia
tożsamości. Ważną rolę w tej powieści odgrywa cielesność bohaterki, gdyż zostaje ona pozbawiona życia (i ciała!) przez spragnionego
jej wnętrzności mężczyznę, który przywłaszcza sobie jej organy. Akt pozbawienia ciała odgrywa tu ogromną rolę, a niemożność
skonstruowania własnej tożsamości na gruncie ukraińskiej postkolonialno–postotalitarnej rzeczywistości wyrażona jest w książce
Andruchowycz jako fizyczne rozczłonkowanie ciała.
Kobieta w Siomdze jest zarówno podmiotem, jak i obiektem wypowiedzi literackiej. Tłem tej opowieści o dorastaniu, inicjacji seksualnej,
cielesności i relacjach z innymi ludźmi, jest upadający Związek Radziecki. Powieść Andruchowycz analizować można w kontekście
postkolonialno-posttotalitarnym, ze względu na polityczną, gospodarczą i kulturową spuściznę oraz sytuację, w jakiej znalazła się Ukraina na
przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Jedną z konsekwencji tej sytuacji jest poszukiwanie, czy też może (re)konstruowanie
tożsamości, co, z uwagi na traumatogenną spuściznę ZSRR, pozostaje zadaniem niezwykle trudnym. Świadczą o tym również współczesne
wydarzenia (Euromajdan 2013, wojna we wschodnich województwach Ukrainy) – konstytuowanie się tożsamości jednostki, a co za tym
idzie tożsamości narodowej, wciąż trwa.
W swoim referacie analizuję nie tylko realia dorastania ukraińskich kobiet w momencie upadku ZSRR, pierwsze doświadczenia z własną
(i cudzą) cielesnością, etapy (de)konstruowania własnego ja opisane w Siomdze, ale także sposób, w jaki ta historia została opowiedziana.
Literary attempts to create a postcolonial autobiography. Selected examples from the novels of Sophia Andrukhovych
In the centre of my considerations is the modern Ukrainian women’s literature, especially elite literature and middle literature. The specifics
of the Ukrainian literature requires analysis not only from the perspective of literature, but also cultural studies, gender studies, postcolonial
perspectives, etc. The most prominent and popular contemporary Ukrainian writer Oksana Zabuzhko, whose works are analysed not only
in Ukraine but also in the west, is not the only Ukrainian author in whose novels one can trace the literary representation of the modern
woman. Unconventional literary devices Oksana Zabuzhko uses in her works and the topics she touches have become a beacon for the
subsequent Ukrainian authors. In this paper I want to focus on the representative of the younger generation of writers, the so-called
"Zabuzhko’s Daughters" - Sophia Andrukhovych. The seemingly dispassionate stream of memories of the protagonist of the most popular
of Andrukhovych’s novels – Siomga (2007) - is a detailed narration of the process of growing up. Body and physiological processes become
the text, from which emerges the course of maturation of an individual. The reader also observes human relations, the conditions in which the
protagonist lives, returns with her in her memories of childhood. Siomga is a study of the reconstruction of the self in postmodern (and
additionally postcolonial and posttotalitarian) reality, which led to the breakdown of identity. The protagonist’s physicality plays a significant
role in the novel because she becomes deprived of life (and body!) by a man craving her viscera, who takes her heart. The act of depriving
one’s body plays a huge role here, and the inability to construct one’s own identity in the Ukrainian postcolonial, posttotalitarian reality
is expressed in Andrukhovych’s book as the physical dismemberment of the body.
A woman in Siomga is both subject and object of literary expression. The background of this story about growing up, sexual initiation,
carnality, and relationships with other people, is the collapsing Soviet Union. Andrukhovych’s novel can be analysed in the postcolonial,
posttotalitarian context, because of the political, economic and cultural heritage and the situation in which Ukraine found itself at the turn
of the eighties and nineties. One consequence of this situation is the search for, or perhaps (re)construction of identity, which, due
to the traumatic legacy of the Soviet Union, remains a very difficult task. This is evidenced by the contemporary events (Euromaidan 2013,
war in the eastern provinces of Ukraine) - the constitution of individual identity, and thus the national identity, is still ongoing.
In this paper the Author analyses not only the realities of a Ukrainian women's adolescence during the collapse of the Soviet Union, the first
experimentations with theirs (and other people's) carnality, the steps of the (de)construction of the self as described in Siomga, but also
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the way in which the story was told.

GENDER

LITERATURE

LANGUAGE

dr Martyna Kowalska, W poszukiwaniu siebie. Autobiograficzna twórczość Marii Arbatowej
Maria Arbatowa należy do pokolenia twórców rosyjskich, których debiut przypadł na lata 80-te XX wieku. Jej wczesne utwory zostały
określone przez krytykę radziecką jako feministyczne. Był to jeden z głównych powodów, dla których dramaty autorki nie były publikowane
i dopuszczane do adaptacji scenicznych.
Twórczość Arbatowej jest przesycona mocnym autobiografizmem. Pisarka otwarcie opisuje trudności życia kobiet w ZSRR, wynikające
z prób połączenia narzuconych ról matki, żony i gospodyni domowej. Jednocześnie autorka w swoich utworach prezentuje typ kobiety
niezależnej, walczącej o prawo do szczęścia wbrew obowiązującym standardom społecznym.
Artykuł będzie próbą opisu odkrywania własnej tożsamości przez Arbatową na podstawie wybranej twórczości.
In search of myself. Autobiographical works of Maria Arbatova.
Maria Arbatova belongs to the Russian authors generation whose debut took place in 1980’s. Her early works were considered feminist
by the Soviet critics. That was one of the main reasons why the author's dramas were not published or presented on the theaters' stages.
Arbatova’s works are influenced by the autobiographical motives. She openly describes the Russian women lives and difficulties caused by
the roles of mothers, wives and housewives imposed on them. At the same time, in her writings she presents a woman that is fully
independent, fighting for her right to happiness against existing social standards.
In this article, the author will be trying to describe Arbatova's self identity research based on the selected writings.

Kobieta w świecie / Woman of The World
dr Adam Jarosz
Ku podmiotowości i autonomii. O prawie do bycia w pełni kobietą w prozie Marceli Serrano
Chilijska pisarka Marcela Serrano jest jedną z najwybitniejszych przedstawicielek tzw. boomu kobiecego, czyli zjawiska literackiego, które
z wielką siłą zarysowuje się w prozie Ameryki Łacińskiej od początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Serrano jest, miedzy innymi
autorką powieści takich jak Abyś mnie nie zapomniał, Antigua, moje życie, Schronisko smutnych kobiet, My, które tak kochamy oraz
Meksykańska szarada by wymienić tu tylko najważniejsze. Można zaryzykować twierdzenie, iż większość bohaterek Serrano łączy jedna
cecha wspólna: ich literackie losy stanowią egzemplifikację walki kobiet o własną i pełną tożsamość społeczną i płciową, zmagań tym
trudniejszych, iż podejmowanych w warunkach ustawicznej konfrontacji z tradycjonalistycznym i fallokratycznym społeczeństwem,
dążącym do ograniczenia praw kobiet (Irigaray, Cixous). Proponowane studium badawcze stawia sobie za cel zidentyfikowanie obszarów
tematycznych, w których toczy się ta walka (podmiotowość kobiet, odzyskiwanie kontroli nad własnym ciałem, prawo do przyjemności
seksualnej, „jouissance” postulowana przez Cixous) oraz analizę literackich obrazów tejże walki pojawiających się w powieściach Serrano
( między innymi „światło” i „świetlistość” jako synonim autentycznej i pełnej podmiotowości kobiety). Ponadto proponowane studium
obejmuje również prezentację specyficznych dla Ameryki Łacińskiej warunków społecznych (systemy autorytarne, okresy przejścia
od dyktatury do demokracji), w których bohaterki Serrano zmuszone są walczyć o własną podmiotowość. Nietrudno zauważyć, przesuwając
punkt ciężkości rozważań z perspektywy feministycznej na perspektywę badań genderowych, iż

ten dynamiczny charakter postaci

naszkicowanych przez chilijską pisarkę nawiązuje w pewnej mierze do idei konstrukcjonistycznych, które definiują „naturę kobiety” jako
płynną, „stale będącą w procesie przemian, nigdy nie domkniętą” (Burzyńska).
Towards Subjectivity and Autonomy. About the Right to be a Woman Completely in the Prose by Marcela Serrano
Marcela Serrano, a contemporary Chilean writer, is, together with Isabel Allende, Ángeles Mastretty, and Laura Esquivel, among
the most outstanding representatives of the so-called female boom, i.e. the literary phenomenon that has been very strongly present in the
Latin American prose since the beginning of 1990s. Serrano is the author of novels such as Para que no me olvides, Antigua vida mia, El

is the exemplification of the struggle of women for their own and complete social and sexual identity. Their fight is even more difficult,
as it is undertaken in the conditions of the continued confrontation with the traditional and phallocentric society that wants to limit women’s
rights (Irigaray, Cixous, Friedan, and others). The proposed study is aimed at identifying the thematic areas where the struggle takes place
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alberque de las mujeres tristes, Nosotras que nos queremos tanto and Nuestra senora de la Soledad, to name only the most important ones.

(the subjectivity of women, regaining control over one’s body, the right to sexual pleasure, ‘jouissance’ postulated by Cixous), and the
literary analysis of the images of the fight that appear in the novels by Serrano. Furthermore, the proposed study encompasses the
presentation of the social conditions specific for the Latin America (authoritarian systems, periodic transfers from dictatorship
to democracy), where Serrano’s heroines are forced to fight for their own subjectivity.
mgr Marta Sterna
Kształtowanie się kobiety wolnej. O głównej bohaterce powieści Goliardy Sapienzy „L’arte della gidia”
L’arte della gioia („Sztuka radości”) Goliardy Sapienzy, napisana w latach 1967-1976, doczekała się publikacji dopiero po śmierci jej
autorki, w roku 1998. Przez ponad 20 lat systematyczne odrzucana przez włoskich wydawców za treści nie dające się ująć w ramy żadnego
z gatunków literackich, nawet wówczas nie spotkała się z zainteresowaniem krytyków, którzy unikali komentarzy na temat tego
„anormalnego dzieła”. Dopiero po sukcesie jaki odniosło tłumaczenie tej książki za granicą, zwłaszcza we Francji, zwrócono na nią większą
uwagę również we Włoszech. Obecnie Goliarda Sapienza uważana jest za jedną z najlepszych włoskich pisarek, a L’arte della gioia
za książkę niezmiennie aktualną i rewolucyjną.
W powieści tej wszystko obraca się wokół postaci Modesty – bohaterki inteligentnej i silnej, której „stawanie się” obserwujemy
w ciągu całej lektury, gdyż jej życie opisane zostało od pierwszego wspomnienia z dzieciństwa, po ostatnie chwile i śmierć. Ten proces samo
kształtowania się bohaterki, niezwykle burzliwy i nawiązujący do życia autorki (mającego, w powszechnym odczuciu, znamiona
skandalicznego), wydał mi się niezwykle interesującym materiałem do refleksji wpisującej się w dyskurs genderowy, a tym bardziej
w tematykę konferencji. Postać tę cechuje bowiem nieograniczona tragicznymi przeżyciami wola życia, świadomej egzystencji,
w której poszukiwanie własnej tożsamości odbywa się na drodze obalania wszelkich uprzedzeń i konwencji oraz dążenia do pełnej wolności,
nieznającej ograniczeń narzucanych płci.
Dla Sapienzy – która wyprzedza zresztą rozważania Judith Butler, zamieszczone w słynnym Gender Trouble – posiadanie określonej płci
jest bowiem statusem performatywnym, a nie serią zdeterminowanych biologicznie cech. Jej bohaterka z imponującą intensywnością
i determinacją dąży do wyzbycia się wszelkich ograniczeń wewnętrznych i zewnętrznych, które stoją na przeszkodzie czerpania radości
z życia i własnego ciała; cechuje ją niezwykła wolność seksualna, zaskakująca swoją otwartością i naturalnością, zwłaszcza biorąc pod
uwagę lata, w których powstawała L’arte della gioia.
Formation of liberated woman. About the main character of the novel L’arte della gioia by Goliarda Sapienza
L’arte della gioia (The Art of Joy) by Goliarda Sapienza was written between 1967 – 1976 and published in 1998 after that Sapienza passed
away. The Art of Joy was systematically declined by Italian publishers for over twenty years because of the content that could not have been
framed in any of literary genre. It did not meet with interest from critics that were preventing from commenting on this ‘abnormal literary
work’. But just after the success of translation of this book abroad, especially in France, Italians paid much attention on it. Nowadays,
Goliarda Sapienza is thought to be one of the best Italian authoress and The Art of Joy as an unalterably current and revolutionary book.
In the novel, everything pivots on Modesta – the heroine that is intelligent and strong. We can observe her ‘becoming’ during the whole
reading. Her life was described from her first memory from childhood to last moments and death. The process of self-formation of our
heroine, extremely turbulent and referring to author’s life (scandalous in common opinion), seemed to me as a very interesting matter that
makes think and frames in a gender discourse, all the more in the conference subject area. Modesta is characterized by the will to live. The
conscious existence in which looking for own identity carries out by debunking any prejudices and conventions as well as striving for full
freedom that does not know any constraints imposed on gender.
For Sapienza who is way ahead of Judith Butler’s contemplations, published in famous Gender Trouble, having a specific gender
is a performative status not series of determined biological characteristics. Her heroine strives for getting rid of any interior and exterior
constraints which cumber with deriving joy of life and body. Modesta is characterized by unusual sexual freedom which surprises its own
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candor and naturalness. It is very important in view of time when The Art of Joy was brought out.
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mgr Marzena Kraszewska
Studentki i wykładowczynie w kobiecej powieści akademickiej
Edukacja na poziomie wyższym była niedostępna dla kobiet przez stulecia, pomimo, że początki Uniwersytetu sięgają średniowiecza, a jego
prototypy można znaleźć już w starożytności. Co prawda mogły one przystępować do egzaminów już w starożytności, a w średniowieczu
wykładać zza kotary, nie mając stopni naukowych tak jak m.in. Accuriusa i Bettina w Bolonii, Kasandra w Wenecji, Juliana w Hiszpanii,
Aloysia Siaea w Toledo, lecz dopiero na początku XIX wieku, w wyniku wielkich reform, wspieranych przez ruchy emancypacyjne
i feministyczne uzyskały prawo do studiowania. Jednym z podstawowych argumentów w tej walce przedstawianym przez feministki był
fakt, że różnice w sprawności intelektualnej między płciami wynikały z istniejących różnic środowiskowych, a kobiece umysły niczym
nie różniły się od męskich. Pomimo tego, kobiety nie miały możliwości uzyskiwania stopni naukowych aż do początku XX wieku, kiedy
to w 1920 roku w Oksfordzie i 1948 w Cambridge wypromowano pierwsze z nich. Zmiany te spowodowały wzrost liczby kobiet
w Akademii w krajach europejskich i Ameryce w kolejnych dziesięcioleciach, choć obecnie nadal istnieją takie kraje jak np. Polska,
w których kobiety w grupie profesorów stanowią tylko 20%. Rzeczywistość ta znalazła swoje odzwierciedlenie w amerykańskiej
i brytyjskiej powieści akademickiej, będącej powieścią środowiskową, opisującą i krytykującą środowisko akademickie i która
po pojawieniu się gatunku przedstawiała nieliczne wizerunki kobiet w Akademii. Studentki i wykładowczynie, rzadziej profesorki, często
opisywane przez autorki pojawiły się dopiero w latach 60-tych XX wieku w akademickiej powieści detektywistycznej, oraz w powieściach
autorek, tworzących w latach 90-tych XX wieku. Celem artykułu jest przedstawienie portretów studentek i wykładowczyń w kobiecych
powieściach akademickich z lat 90-tych XX wieku.
mgr Izabela Joanna Romańczuk
Konstrukcje tożsamości kobiecych w twórczości prozatorskiej pisarek z Tanzanii
Przedmiotem referatu jest analiza wybranych tekstów literackich powstających w Kiswahili – języku powszechnie używanym w krajach
Afryki Wschodniej, takich jak Tanzania, Kenia, czy też w mniejszym stopniu Uganda. Wybrane teksty łączy nie tylko język, ale przede
wszystkim tożsamość płciowa ich autorek – kobiet z Tanzanii, a także obiekt ich wypowiedzi literackich – tożsamość kobieca utworzona
w konkretnym kontekście kulturowym, społecznym, politycznym i historycznym.
Biorąc na warsztat wybrane teksty prozy pisarek z Tanzanii, autorka referatu próbuje opowiedzieć na pytanie w jaki sposób
kobiety – jako podmioty twórcze, mierzą się z tematyką tożsamości płciowej. W jaki sposób prezentują przedmioty swoich wypowiedzi –
różnorodne postacie kobiece? A także, w jaki sposób przebiega samoidentyfikacja kobiet w literaturze, w konkretnym kontekście
kulturowym, społecznym, politycznym, a także historycznym.

Przeprowadzona analiza będzie zatem próbą odpowiedzi na kluczowe

pytania dotyczące konstrukcji tożsamości podmiotu kobiecego w wypowiedziach literackich kobiet – pisarek tanzańskich, które same
identyfikowane są przecież z określoną konstrukcją tożsamościową. Czy realizują one dyskursy dominujące w społeczeństwie, które odnoszą
się do tożsamości płciowych, czy też zajmują wobec nich stanowisko krytyczne? A jeżeli tak, to w jaki sposób dokonuje się negocjowanie
własnej płciowości przez kobiety?
Należy zaznaczyć, że w porównaniu do tradycji ustnej czy też poezji pisanej, rozwijającej się od XVII w. n.e., proza jest
zjawiskiem stosunkowo młodym w literaturze suahili. Rozwój tej formy związany jest ze standaryzacją języka suahili, przeprowadzoną
przez brytyjskich kolonizatorów w pierwszej połowie XX wieku. Pierwsza powieść w Kiswahili została napisana w 1934 roku przez Jamesa
Mbotelę. Natomiast, pierwszy tekst napisany przez kobietę ukazał się ponad 30 lat później, a więc w 1966 roku. Było to opowiadanie
pt. Usinisahau („Nie zapomnij o mnie”) autorstwa Tanzanki Naily S. Kharusi.
Warto przyjrzeć się również w jaki sposób prezentuje się obraz kobiety w tekstach literackich, w kontekście rozwoju twórczości
prozatorskiej w Tanzanii – od momentu pojawienia się pierwszego, krótkiego opowiadania w 1966 roku, do wydania w 2004 roku powieści
pt. „Kipimo cha mizani” („Miara równowagi”) autorstwa Zainab Burhani. Analizie poddane zostaną ponadto: powieść z czasów socjalizmu
tanzańskiego (tzw. ujamaa) pt. Shida („Problem”) autorstwa Ndyanao Balisidyi z 1975 roku, oraz dwie powieści Lucy Nyasulu: Rabeka
(imię głównej bohaterki), której akcja rozgrywa się w społeczeństwie wioskowym, a także Kupenda tena... siwezi! („Kocham cię, ale...

kontekstualnej i dyskursywnej tożsamości podmiotu kobiecego, a więc tożsamości złożonej, zmiennej zarówno w czasie jak i w danym
kontekście. Istotną dla przeprowadzonej analizy będzie krytyka uniwersalnego podmiotu kobiecego przeprowadzona przez przedstawicielki
tzw. czarnego bądź kolorowego feminizmu min. bell hooks, Deborah King czy Omolara Ogundipe-Leslie (hooks 1984 i 1989; King 1988;
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nie potrafię!”), w której główną bohaterką jest młoda, samotna matka, pracująca jako sekretarka w Dar es Salaam.

Mekgwe 2007; Ogundipe-Leslie 1987). Dokonując analizy współczesnych powieści suahili, autorka referatu czerpie również z koncepcji
dyskursu w myśli filozoficznej Michela Foucaulta popieranej i rozwijanej przez feministki zachodnioeuropejskie jak Linda Alcoff, Judith
Butler czy Nancy Fraser (Alcoff 1988; Butler 1990; Fraser 2014).
Autorka referatu skupia się nad przestrzenią jaką kobiety - pisarki zajmują w twórczości literackiej suahili, przyglądając
się dyskursowi dotyczącemu tożsamości płci wytwarzanemu przez kobiety wywodzące się z obszaru języka i kultury suahili. Celem referatu
jest także wzbogacenie stanu badań nad współczesną literaturą suahili, a w szczególności przyczynienie się do poszerzenia świadomości
na temat twórczości pisarek z Tanzanii. „Kobieta” z obszaru języka i kultury suahili została opisana zarówno w literaturze suahili tworzonej
przez mężczyzn, jak i przedstawiona i zanalizowana przez badaczki i badaczy takich jak min. Bertoncini (1996), Mbughuni (1982). Obraz,
jaki wyłania się z tychże analiz nie przedstawia się nazbyt pozytywnie. Literatura suahili pełna jest stereotypowych i negatywnych
wizerunków kobiet i kobiecości. Tym bardziej interesującym zadaniem staje się przedstawienie innych głosów, perspektyw oraz dyskursów.
W jaki sposób nawet w warunkach opresji kobiety uczestniczą w tworzeniu kultury?
The subject of the presented paper is an analysis of chosen examples from literature written in Kiswahili – language commonly used in East
African countries like Tanzania, Kenya and, to some extent, Uganda.
The constructions of women' identities in Tanzanian women's prose fiction
In this paper I analyse texts by Tanzanian women, the object of whose literary statements is women's identity created in a particular
sociopolitical, cultural and historical context. Analysing chosen pieces of contemporary prose fiction, I try to answer questions - how women
as creative subjects address the problem of gender identity? How do they present the objects of their literary expressions - diverse female
characters? Does a process of self identification is taking place in literature?
The conducted analysis will be an attempt to answer some crucial questions about the construction of an identity of woman subject
presented in the Tanzanian women's creative writing, when the writers are already identified with specific identity construction. Do they
pursue dominant discourses on gender identities? Or do they rather question them? And if the latter is true, how do they carry out the process
of negotiating women's identity in their literary statements?
It should be emphasised that prose fiction is a relatively new genre in Kiswahili literature compared to oral traditions or written poetry, which
has been documented from the 17th century. The development of Kiswahili prose fiction is connected to the standardization of the language
by the British colonial authority in the first half of 19

th

century. The first novel published in Kiswahili was written in 1934 by James

Mbotela. The first novel written by a woman was published more than 30 years later in 1966. It was a short novel 'Usinisahau' ('Do not
forget about me') by Tanzanian Naila S. Kharusi.
Therefore, it will be interesting to notice how woman's literary image has changed in time, in a context of a development of Kiswahili prose
fiction in Tanzania.
The woman's literary image will be analysed from the publication of a first Kiswahili short story written by woman in 1966, up to the
publication of a novel 'Kipimo cha mizani' ('The measure of balance') by Zainab Burhani in 2004. The analysed texts will also be: 'Shida'
('A problem') – a novel written by Ndyanao Balisidya in 1975 in the times of the tanzanian socialism called 'ujamaa', 'Rabeka' (main
character's name) whose plot takes place in rural surroundings; and 'Kupenda tena siwezi!' ('I love you, but...I can't!) where the main
character is a young single mother, working as a secretary in the city of Dar es Salaam - both novels written by Lucy Nyasulu.
The starting points for a further analysis of the construction of gender identity in the women's creative writing will be the concepts
of contextual and discursive character of woman's identity, identity which can be characterised as complex and changeable in time.
Furthermore, crucial for the analysis will be the black feminists' critical perspectives on the universal female subject, presented by feminist
thinkers like bell hooks, Deborah King or Omolara Ogundipe-Leslie (hooks 1984 i 1989; King 1988; Mekgwe 2007; Ogundipe-Leslie 1987).

The presented paper focuses on the creative writing of Tanzanian women, and analysing the discourse on gender identity created by women
from the Swahili language and cultural region. The aim of the paper is also to expand the knowledge on contemporary Kiswahili literature,
and in particular Tanzanian women's creativity in this realm.
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many other Western feminist thinkers like Linda Alcoff, Judith Butler and Nancy Fraser (Alcoff 1988; Butler 1990; Fraser 2014).
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Equally important for the analysis will be the theory of the discourse from Michel Foucault's philosophy, which have been advocated by

The image of 'a woman' from the Swahili cultural and language region has been already depicted in Kiswahili literature written by men and
then presented and analysed by researchers such as Elena Bertoncini – Zubkova or Patricia Mbughuni. The images emerging from their
analyses show that Kiswahili literature written by men are often subjugated to stereotypical views about women. Therefore, it is interesting
to present an alternative voices creating other discourses. How women participate in a process of creating the culture, even when they are
in a oppressive situations.
dr Magdalena Lewicka
Obraz kobiety w powieści „Zniknięcie języka francuskiego” Assia’i Djebar
Zniknięcie języka francuskiego, jedna z ostatnich powieści Assia’i Djebar, jest – podobnie jak twórczość innych przedstawicieli
frankofońskiej literatury Maghrebu – niezwykle mocno osadzona w historii Arabskiego Zachodu, a co za tym idzie silnie naznaczona
długoletnią kolonizacją i jej implikacjami społeczno-politycznymi, tak dla jednostek, jak i całych społeczności zamieszkujących Maroko,
Algierię i Tunezję. Wyrastające na ich podłożu dylematy tożsamościowe, rozdarcie pomiędzy dwoma językami, dwiema kulturami,
a nierzadko i dwiema ojczyznami, zostawiły trwały ślad zarówno w biografiach maghrebijskich pisarzy, jak i w ich dziełach, nawiązujących
do krwawych kart w historii ich krajów i podejmujących problematykę poszukiwania siebie i swojego miejsca. Taki charakter ma twórczość
algierskiej pisarki, Assia’i Djebar, oparta na jej własnych przeżyciach, zdeterminowanych dziejami jej ojczyzny oraz na jej losach,
naznaczonych swoistym „zawieszeniem” pomiędzy kulturą Wschodu i Zachodu. Literackie realizacje tej problematyki znajdują
odzwierciedlenie w tworzonych przez nią szkicach postaci kobiecych, czego doskonałym przykładem jest powieść Zniknięcie języka
francuskiego.
dr Joanna Graca
W pułapce myśli i obrazów. Portrety kobiet w powieściach Marlen Haushofer „Ściana” i „Mansarda”
Marlen Haushofer (1920-1970) jest mało znaną w Polce pisarką austriacką tworzącą w latach 50tych i 60tych XX wieku. Za życia autorki
zarówno jej powieści, jak i krótsze formy prozatorskie nie zdobyły uznania. Dopiero lata 80te i ożywione działania feministek przyniosły
nowe spojrzenie na tę literaturę. Od tego czasu autorka uważana jest za reprezentantkę literatury kobiecej: kobieta pisząca o kobietach dla
kobiet. Bohaterki Haushofer to kobiety przeżywające swoje codzienne problemy, tkwiące w samotności, przeżywające swoje lęki, ponoszące
konsekwencje błędnych wyborów życiowych oraz obciążone skutkami tradycyjnego, rygorystycznego wychowania. Nie do wymazania z ich
pamięci są przeżycia wojenne, o których nie mówią, ale które powracają nieoczekiwanie jako pojedyncze obrazy. Obrazów takich jest
więcej: to nie tylko “przepracowane” sytuacje z życia rodzinnego, to także sytuacje prawdopodobne, odzwierciedlające skrywane latami
myśli - myśli o ludziach i o sobie. W powieści Ściana (1963) bohaterka, która znalazła się zupełnie przypadkowo w leśnej samotni, pisze
sprawozdanie z przeżytych w ekstremalnych warunkach wielu miesięcy. Pisanie jest dla niej z jednej strony sposobem na przetrwanie,
z drugiej strony daje jej możliwość refleksji dotychczasowego życia. Bliższy staje się dla niej świat roślin i zwierząt niż świat ludzi.
Bohaterka Mansardy (1969) znajduje dla siebie miejsce w domu, do którego ucieka od pozornie uporządkowanego życia rodzinnego, gdzie
może poza wszelką kontrolą rozmyślać czy oddawać się swojej pasji rysowania. Próbuje poznać własne „Ja”, które jest jej obce. W swoim
życiu miała i ona trudny okres, który przetrwała pisząc dziennik. Haushofer prowadzi narrację w bardzo zdyscyplinowany sposób, używa
ograniczonej ilości środków stylistycznych, ale dobiera je bardzo precyzyjnie. Ogranicza ilość bohaterów i sytuacji. W efekcie mamy
do czynienia z niezwykle subiektywną, intersującą prozą.
Trapped in thoughts and pictures. Portrayals of women in Marlen Haushofer’s “The Wall” and “The Loft”
In Poland quite obscure, Marlen Haushofer (1920-1970) was an Austrian writer whose artistic work fell on the 1950s and 1960s. In her
lifetime neither the novels nor the shorter prose works she was an author of won much recognition. Only the 1980s and the intense feminist
actions made literary critics have a new look at Haushofer’s works. Since that time she has been regarded as a representative of women’s
writing: a woman who writes about and for women. Her main characters are women going through their everyday problems, living in
solitude, having their anxious moments, suffering the consequences of wrong life choices and the effects of traditional and rigorous
upbringing. What is not to be blotted out of their memories is wartime experiences. Even though they do not talk about it, those memories

novel “The Wall” (1963), the heroine, finding herself by sheer coincidence in a forest retreat, writes a report on a couple of months spent
in extreme conditions. Writing is for her, on the one hand, a way of surviving and, on the other hand, it gives her the possibility of reflecting
upon her whole life. The plant and the animal world becomes closer to her than the human’s. The heroine of “The Loft” (1969) finds a place
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also situations likely to happen, expressing thoughts that were concealed for many years and that concerned people and themselves. In the
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come flooding back as isolated pictures. There are more such pictures, as these are not only situations “experienced” from the family life but

for herself in a house which shelters her from the seemingly well-ordered family life and in which she can devote herself to drawing without
being controlled by anyone. She tries to find her true self, which is almost entirely alien to her. In her whole life she had a hard time that she
withstood by keeping a diary. Haushofer narrates in a highly disciplined manner. She uses a limited number of stylistic devices but they are
selected very carefully. She also restricts the number of characters and situations. In the end, we deal with extremely subjective and
interesting prose writing.
prof. Roswitha Badry
Socially Marginalized Women in Selected Narratives of Egyptian Female Writers
Since the 1970s/80s women authors in Egypt have produced several narratives (short stories as well as novels) that center on the plight and
fate of socially marginalized women. In this context marginalization is not only understood in the sense of socio-economically disadvantaged
women of the lower strata but also refers to non- conformist women, i.e. women whose behavior is considered to be deviant from the norm,
abnormal or even mad by the mainstream society. As a result, they feel alienated from the society, and choose diverse ways (active, passive,
subversive) of coping with their fate. This contribution will take selected novels and short stories written by Alifa Rifaat (1930-96), Nawal
al-Saadawi (b. 1931), Salwa Bakr (b. 1949), and Radwa Ashour (1946-2014) as examples. Although all authors are committed to women’s
issues and gender equality, not all of them can be described as feminist writer-activists. Therefore, a major purpose of this paper will be, to
elucidate the commonalities and major differences between the authors in dealing with the topic of social marginalization. This will be done
against their individual biographical background and their writing career. To what extent the writings are inspired by the authors’ own
experiences, and to what extent they are fictional but nevertheless a convincing depiction of social reality? Given the fact that the four
authors belong to two different generations, is it possible to discern a shift in emphasis and narrative techniques?
prof. Dana Radler
Gaps, Silences and Witnesses: the Quest for Identity in My Brother, The Man by Henriette Yvonne Stahl
Remarked from her very first book, Voica (published in 1924), and up to her last novel Le Témoin de l’Eternité, printed in France
in 1975 and then translated in Romanian in 1995, Henriette Yvonne Stahl turned to become from a promising young female writer into
a unique voice in the inter-war and post-war literary life of Romania; her diverse fictional world captures intense conflicts, of a sharp,
at times traumatic, psychological nature, in which both female and male characters move both along and against their wishes.
In the volume of confessions between Mihaela Cristea and the novelist, About the Reality of Illusion: Talking to Henriette Yvonne Stahl
(1996), the writer decodes her vision of framing events and characters taken from the historical reality of her youth and maturity, and
incorporating them in a new, complex, imaginary canvas. The resulted fabric relies on such an intense effort to grasp a new meaning of life,
to the extent that the author admits her own puzzlement vis-a-vis the fictional result, obviously distanced from the initial reality: ‘The
mixture between reality and fiction is so amalgamated in everything I authored, that it happened, after completing a novel, for me not to
realize how things had really happened. Fantasy turned into my reality, and I saw reality under an absolutely personal prism of sensitiveness
and my power of understanding’ (22).
Stahl’s voice, embodied by the actions and words of her heroes, is illuminated by the revelation of Sandra Ventura’s constant waiting in
My Brother, The Man (1965); the heroine continues to wait for her friend, once lover, to visit her and comfort her constant low morale. The
status of her interior, unfulfilled expectation is suggestively explained by the writer when she clarifies this stance as a glimpse into her
relationship with her first husband, writer Ion Vinea: ‘From the first chapter of this novel, Sandra Ventura waits. She waits for Camil
Tomescu. She dies waiting for him. I do admit that in Sandra’s waiting is described my own waiting. Camil Tomescu, that talentless and
failed poet, sexually obsessed, is a minor revenge of my waiting. Not by malice this revenge, but by knowing the facts. I am glad to provide
this example, because it is clarifying for the opportunities one author has to transfigure, to minimize or exalt one’s experience.’ (181)
The novel presents two sets of bipolar personalities: Matei and Gabriel Ventura, Sandra’s two sons - the elder, dark-faired and masculine
incarnation of will, consistency of actions and dedication to the wellbeing of others, and his blonde, chaotic, apparently angelic, actually
spoiled brother, who is unable to control his impulses and rule his life towards a clear goal; this binomial has a feminine counterpart in Adina
and Olimpia Anestin, their relatives and friends from childhood: the beautiful, sensitive and musical Adina thinks that Olimpia, her sister and

reversed from suspicion to innocence by Matei’s choice to declare himself the murderer, followed by Olimpia’s inflexible determination to
find her happiness with Gabriel; her failure to reach this aim with the fair-haired brother leads to her own suicide and late confession of how
her hate against Adina made her poison her sister and rival.
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Matei and Gabriel are both suspects and trialed for crime. Gabriel’s temporary credible stand as a murderer in the eyes of authorities is
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protector looks for her constant benefit. Olimpia’s narcissistic ego eventually leads her to murder Adina out of unstoppable jealousy, while

This paper aims to explore the heroines in this novel by using identity and trauma as devised by Cathy Caruth, Shoshana Felman, and
Dori Laub, whose vision was more recently developed by Irene Kacandes in her distinction between four main forms of talk fiction
(storytelling, testimony, apostrophe and interactivity), Anne Whitehead who explores the shift of focus from the subject of remembrance
to the mode it takes place, and Beata Piątek who looks at how narratives impact readers ‘through empathic unsettlement on the one hand, and
narrative techniques of fragmentation’ (in History, Memory, Trauma in Contemporary British and Irish Fiction: 45).
Are the main characters engulfed in such a dense life texture able to explore their own mental realm and detach from the flux of their own
passions and desires? Or are they going to fall victims to their own inability of understanding the meaning of life, paralleled by the lack of
vision and humanity manifested by secondary characters? They include, for instance, Camil Tomescu, Sandra’s lover at some point in the
past, and Mira, his short, agile and manipulative sister.
Adina, Olimpia, Sandra and Mira are feminine, intricate and fluid heroines. Though they all display a clear dominant psychological
characteristic, their actions and inner voices are marked by subtle or abrupt shifts, meant to stimulate a noticeable response from those they
love or hate. The omniscient narrator employs a vast repertoire of techniques able to watch and nuance their egos and changes, from a
classical, well-articulated, Balzacian type of structure wittily sculpted on a detective plot to sustained inner monologues and deepened
psychological dilemmas, occasionally bringing narrative personae closer to Dostoyevsky and French existentialist fiction.
mgr Monika Skrzeszewska
When a woman is a whore... Vedrana Rudan's perception of femininity
Vedrana Rudan could be considered one of the Croatian most famous writers. Her books have been translated from Croatian into Polish,
German, English, Russian, Macedonian, Hungarian and Slovene. She is primarily known for using a lot of curses in her writing. Why does
she curse? In this way, she probably wants to send a unique message to the world – the world which dictates us the strict social rules of life.
Rudan sends it ‘to hell’. However, using obscene language has its own specific function. Maciej Duda, Polish researcher of ex-Yugoslavian
literature, has noticed this fact. He writes: ‘By using vulgarity, and actually abusing it, Rudan appropriates it. Earlier, the patriarchal system
entered vulgarity only in the catalog of masculinity. Rudan steals this catalog to criticize the system and to establish her own subjectivity’.
The idea of Croatian relation between sexes in particular, or the Balkans in general, is based on patriarchy, that is why cursing belongs to the
men’s way of speaking. In this case, Rudan actually borrows this register of language, which could probably be the most significant feminist
criticism of literature, as the female’s way of speaking automatically excludes the use of ‘peppery’ language. However, it could be also
understood in different way. Semantic unit of a ‘whore’ in general means that we are dealing with a ‘prostitute’, a ‘woman leading
a dissolute lifestyle’ or ‘someone who is acting in a morally reprehensible way’. If we use Rudan’s patriarchal language picture of the world,
we could see that according to her ‘woman is a whore as soon as she was born’ or ‘woman is a whore when she leaves her husband because
of herself’. She has even been thinking if a ‘whore’ is one and the only role of woman. She asks: ‘Does a women exist if she is not
a whore?’.Therefore, it is more than a deeply analysis of women’s position in the patriarchal system. Rudan would probably also like
to argue with a ‘patriarchal prison’ and her polemic is vulgar, especially under the word ‘whore’. The Croatian writer supposedly wants
to make her free from the tyranny of the roles imposed on her by her culture. In fact, patriarchy and sometimes hate toward it, completely
dominated Rudan’s understanding of the role of women. On the other hand, a ‘whore’ for Rudan is also a woman who accepts from a man,
her life enemy, a flower on Women’s Day. As we could see, she not only criticizes but also tries to find a new position of femininity. What
could be interesting is that she treats her own behavior as an example of how to proceed to be a ‘whore’. Due to her curling Rudan’s writing
generally is treated by Croatian literary critics as a superficial or even not important at all. However, behind the ‘whore’ could hide still
important feminism reflections that is why Rudan’s discourse and perception of femininity could be an important voice in Feminist literary
criticism.
mgr Paulina Pająk
Patrząc wstecz: pamięć kobiet w powieściach Virginii Woolf Do latarni morskiej i Orlando
Celem referatu będzie ukazanie znaczenia pamięci kobiet w twórczości Virginii Woolf na przykładzie powieści Do latarni morskiej
i Orlando. Terminu „pamięć kobiet” używam tutaj w dwóch znaczeniach: (1) literackich reprezentacji indywidualnej i zbiorowej pamięci
kobiet oraz (2) artystycznego projektu Woolf, który miał na celu przywracanie i ustanawianie tradycji sztuki, tworzonej przez kobiety.

W wykładzie „Women and Fiction”, który stał się zalążkiem słynnego Własnego pokoju, Virginia Woolf przekonywała, że by w pełni brać
udział w życiu kulturalnym i społecznym, kobieta potrzebuje innych kobiet. Sukces kobiet wybitnych zależy bowiem od podstawowych
praw zwykłych kobiet w danej społeczności – prawa do niezależności finansowej, osobistej przestrzeni czy edukacji. W pierwszych
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pamięcią zbiorową) z podejściem literaturoznawczym (narratologicznym i feministycznym).
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Prezentacja będzie miała charakter transdyscyplinarny, łączący psychologiczne teorie pamięci (kognitywne, narracyjne i badania nad

dziesięcioleciach XX wieku, o prawa te toczyły się zacięte batalie, w których autorka Trzech gwinei niejednokrotnie brała udział. Natomiast
w swojej twórczości Woolf przywracała kobiecą tradycję literackiego kanonu oraz postulowała nowy, pełniejszy sposób reprezentacji
bohaterek – kierunek ten realizowała również w swej prozie.
Wybór powieści Do latarni morskiej i Orlando jest oczywiście nieprzypadkowy – w obu odnajdziemy kobiety-artystki, które poszukują
nowych sposobów reprezentacji i reinterpretują tradycję. W Do latarni morskiej jest to Lily Briscoe, malarka, która pracuje nad obrazem
przedstawiającym Panią Ramsay i jej syna Jamesa na tle wybrzeża. Zmaga się zarówno z tożsamością portretowanej modelki, jak
i negatywnymi opiniami odnośnie twórczości kobiet, powracającymi w powieści jako refren „Kobiety nie umieją malować, kobiety
nie potrafią pisać”. Portret matki z dzieckiem do dla malarki szczególne wyzwanie – Lily konfrontuje się z tradycją portretowania motywu
„madonny z dzieciątkiem”, powracającym do niej w ujęciach Rafaela czy Michała Anioła. Natomiast szkatułkowa narracja powieści
Orlando to zdaniem Jean de Gay, badaczki intertekstualnych wymiarów twórczości Woolf, próba „opowiedzenia na nowo historii literatury”.
Tytułowa postać Orlando, symbol wiecznej transgresji, uwielbia czytać i tworzyć literaturę. A ponieważ, tak jak mityczny Tejrezjasz, ma
okazję doświadczyć życia i jako kobieta i jako mężczyzna, może podzielić się refleksjami nad samoidentyfikacją i społeczną tożsamością
obu płci.
W obu powieściach Woolf koncentruje się również na przedstawieniu dwóch odmiennych rodzajów pamięci: w Do latarni morskiej operuje
przede wszystkim reprezentacjami pamięci wizualnej, zaś w Orlando podejmuje grę z pamięcią narracyjną. Jak ustaliła jedna
z przedstawicielek transdyscyplinarnych studiów nad pamięcią, Suzanne Nalbantian, twórczość modernistycznych pisarek i pisarzy
koncentruje się na fenomenie pamięci autobiograficznej – również w wymiarze metakognitywnym. Wydaje się zatem, że przyjmowane przez
Virginię Woolf modernistyczne strategie estetyczne pozwoliły jej na skonstruowanie reprezentacji pamięci, które doskonale obrazują
mechanizmy pamięci, opisywane wiele lat później przez (neuro)psychologię kognitywną i narracyjną.
Trapped in thoughts and pictures. Portrayals of women in Marlen Haushofer’s “The Wall” and “The Loft”
The aim of the paper is to examine the significance of women’s memory in in Virginia Woolf’s To the Lighthouse and Orlando. The notion
of “women’s memory” covers here two different meanings: (1) literary representations of gendered individual and collective memory; (2)
Woolf’s project of a new canon, namely regaining the cultural traditions of women’s art and intertextual dialogue with her female
predecessors.This phenomenon will be analysed from transdisciplinary perspective, which combines the psychological theories of memory
(cognitive, narrative and collective memory approaches) with literary (narrative and feminist) interpretations.
In the lecture „Women and Fiction”, which developed into the famous A Room of One’s Own, Woolf underlines that to achieve equality in
cultural and social life, women need other women. The success of exceptional women depends on the basic rights of common women in their
society, namely the rights to financial independence, personal space or education. In the first decades of 20 th century, the question of these
rights still provoked fierce discussions, in which Woolf often took part. In her oeuvre, she (re)discovered women’s literary tradition and
advocate for new, more diverse representations of literary heroines.
Of course, the choice of To the Lighthouse and Orlando is not accidental – in both we could find women artists, who look for new means of
representation and reinterpret the tradition. In To the Lighthouse, the painter Lily Briscoe works on the portrait of Mrs Ramsay and her son
James in the seaside. She grapples both with the identity of her model, as well as with the negative attitude towards women’s art, represented
as a recurring refrain “Women can't write, women can't paint”. The portrayal of a mother and her child is especially demanding – Lily needs
to confront the tradition of “Madonna and Child” motif, which reappears in the novel in the works of Rafael or Michelangelo. Similarly, the
Chinese-box narrative of Orlando is an attempt of “rewriting literary history” – it has been recently shown by as Jean de Gay, who studies
the intertextuality in Woolf’s works. The title character Orlando, a symbol of never-ending transgression, adores both reading and writing.
And since, like mythical Tiresias, Orlando experience life both as a man and as a woman, she/he could explore the self-identification and
social identities of both sexes.
In the novels, Woolf focus on two different types of memory: in To the Lighthouse, she uses the visual memory, while in Orlando, she plays
modernist literature focus on the autobiographical memory, also in the metacognitive dimension . Thus, it seems that the aesthetic strategies
adapted by Woolf allowed her to ‘(re)construct’ the memory, which perfectly mirror the processes and mechanisms, described many years
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with the narrative memory. Suzanne Nalbantian, who represents the transdisciplinary approach to memory studies, observes that the
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Język płci / Gender’s Language
mgr Patrycja Kozieł
Kreowanie wspólnej pamięci o doświadczeniu wojny. Analiza Roses and Bullets nigeryjskiej pisarki feministycznej
Akachi Adimora-Ezeigbo
Główną analizowaną przeze mnie nigeryjską pisarką jest Akachi Adimora-Ezeigbo, feministka i badaczka gender studies, autorka Roses and
Bullets (2011) – powieści, w której przedstawia spektrum doświadczeń kobiet Igbo podczas wieloetnicznej Wojny Biafrańskiej (1967-1970)
w Nigerii. Poprzez postać głównej bohaterki – młodej kobiety imieniem Ginika – zwraca uwagę na kilka społecznych strategii kobiet
podczas konfliktu: subwersji, oporu wobec przemocy, samoświadomości. W historycznej i fikcyjnej narracji, poprzez zastosowanie
retrospekcji, monologów i biografii, uwypukla emocje towarzyszące konfliktowi, przykłady ról przypisanych płci, praktyki społeczne
związane z macierzyństwem, małżeństwem oraz przemocą. Wprowadzenie do tematyki wojny biafrańskiej z perspektywy muzułmanki
z północnej części kraju zostanie zaprezentowane poprzez analizę pieśni pt. Song of Explanation about Biafra autorstwa Hajiyi 'Yar Shehu,
która w latach 70. XX w. podjęła poetycką próbę wyjaśnienia sytuacji i kondycji nigeryjskiego społeczeństwa w czasie i po traumatycznych
wojennych wydarzeniach.
Zarówno Hajiya 'Yar Shehu, jak i Akachi Adimora-Ezeigbo przeżyła wojnę i stworzyła pewien obraz świat literackiego, który stanowił
środek do zobrazowania pamięci nigeryjskich kobiet o zbiorowych doświadczeniach z przeszłości do czasów współczesnych. Ujawniają one
bowiem problemy, przed którymi stało społeczeństwo Nigerii w kontekście dyskryminacji rasowej i etnicznej, kolonializmu oraz kwestii
dotyczących relacji płci w zróżnicowanym społeczeństwie nigeryjskim. Co istotne, Ezeigbo opublikowała swoją historię już 40 lat po
wojnie.
W trakcie prezentacji posłużę się teoriami wspólnej pamięci społecznej, koncepcji kobiecości w kulturze Igbo i afrykańskiego feminizmu
jako narzędzi niezbędnych do podjęcia rozważań na temat podmiotowości feministycznej w literaturze współczesnej Nigerii w kontekście
postkolonialnej Afryki Subsaharyjskiej.

Creating a common memory of the experience of war. Analysis of Roses and Bullets by the Nigerian feminist writer
Akachi Adimora-Ezeigbo.

The main analyzed Nigerian writer is Akachi Adimora-Ezeigbo, a feminist and academic teacher of gender studies, an author of Roses
and Bullets (2011), in which she portrays the representations of the Igbo women experiences during the multi-ethnic Biafran war (19671970) in the spectrum of their emotions, gender roles, social practices and conditions e.g. motherhood, marriage, wifehood through the use of
flashbacks, soliloquies and biography. Through historical and fictional narration of the main character – young woman Ginika – she points
out several strategies of women during the conflict: subversion, resistance toward violence, self-awereness. The historical event will briefly
introduced by the presentation of the song of Hajiya 'Yar Shehu, who in 1970s. presented through her poetical Song of Explanation about
Biafra the travails of the Nigerian society in the time of traumatic war from the perspective of Hausa Muslim woman, who lives in northern
part of country.
Both Hajiya 'Yar Shehu and Akachi Adimora-Ezeigbo survived the war and created the literary world that has been the
correspondence between the Nigerian women's collective memory experiences from the past to the modern times. They reveal the problems
facing the Nigerian society in terms of racial and ethnic discrimination, colonialism, state of transition and negotiations with the past,
espacially regarding gender relations within diversed Nigerian society. However, what is important, Ezeigbo published her story 40 years
after the war.
For my presentation I will use the concepts of common memory, Igbo feminity and African feminism as the tool for thinking
about the kind of feminist subjectivity peculiar to the contemporary Nigerian world in the context of a post-colonial Africa
dr Bartłomiej Krupa
Kobiety uwikłane w Zagładę. Twórczość Idy Fink

kobiet uwikłanych w Holokaust. Aliny, która wyrusza z misją uratowania przyjaciela (Alina i jej klęska), szalonej, ale i fascynującej
nauczycielki języka francuskiego z prowincji – Titiny, ciotek pisarki – Eugenii (Eugenia. Zapiski do życiorysu) i Julii (Julia. Zapiski do
życiorysu i Trudne Julii przyjazdy), ukraińskiej gosposi – Agafii, młodej, anonimowej dziewczyny, która musi oddać siebie za „aryjskie
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W twórczości Idy Fink – pochodzącej ze Zbaraża pisarki, ocalałej z Zagłady, która od 1957 roku mieszkała w Izraelu, niezmiennie pisząc po

papiery”, ocalałej kobiety, szukającej śmierci w stawie po utracie męża i synów (Drugi brzeg), uwięzionych w osobliwym trójkącie
bohaterek Rozmowy. Centralne miejsce zajmuje zaś w jej twórczości relacja siostrzana, najwyraźniej uwypuklona w powieści Podróż,
w której bohaterka (w istocie sama pisarka) wraz z siostrą ukrywają się przed Zagładą na robotach w Niemczech. Ich wzajemne relacje,
a także kontakty z innymi kobietami, także nie pozbawione napięć społecznych czy narodowościowych, tworzą paletę zachowań budujących
„siostrzeństwo” w rozumieniu bel hooks – wspólnotę płci, podporządkowaną przeżyciu, wbrew różnorodnym kulturom i rozmaitemu
pochodzeniu bohaterek. W swoim wystąpieniu chciałbym przyjrzeć się owym kobieco-kobiecym relacjom w twórczości Idy Fink oraz
zastanowić się na ile (jeśli w ogóle) prozę autorki Skrawka czasu można interpretować przy użyciu dotychczasowych feministycznych teorii
literatury oraz wciąż jeszcze młodej refleksji na temat roli płci podczas Holokaustu.
mgr Aleksandra Byrska
Język kobiecy – w poszukiwaniu dowodów na istnienie
Jest wiele teorii opisujących język kobiecy jako specyficzny sposób pisania, prowadzenia narracji czy też wypowiadania się w ogóle,
od pisania własnym ciałem Helene Cixous, przez krytykę psychoanalizy Luce Irigaray, po arachnologię Nancy Miller, czy też na gruncie
literaturoznawstwa polskiego koncepcja Grażyny Borkowskiej mówiąca o tym, że każdy tekst cielesny jest tekstem kobiecym, co sprawia,
że Borkowska klasyfikuje jako „pisarstwo kobiece” także utwory pisane przez mężczyzn (co wydaje się w pewien niezamierzony sposób
wykluczające). Wszystkie te teorie jednak mówią o języku kobiecym na wysokim poziomie abstrakcji, a nawet zakładają wprost, że jest
on nieopisywalny. Czy zatem naprawdę istnieje? Teoretyczna twórczość drugiej fali feminizmu i jej pochodne jest imponującą pracą, która
miała na celu zrealizowanie wielkiego marzenia – uprawomocnienia pisarstwa kobiecego, otworzenia dla niego drogi, stworzenia
możliwości dla zamanifestowania się innego sposobu tworzenia niż głównonurtowe czyli męskie. Czy taka prosta klasyfikacja – podział
narracji ze względu na płeć autora nie okazała się wielkim złudzeniem, niemożliwym do zrealizowania projektem? W praktyce bardzo
trudno określić czym jest kobiecość tekstu, a niejednokrotnie wybitne pisarki wyłamują się z teoretycznych założeń. Dlaczego prawo
do wypowiadania się poprzez cielesność ma być przypisywane wyłącznie kobietom? W swoim wystąpieniu chciałabym rozważyć
możliwości praktycznego wykorzystania teorii pisania kobiecego wobec istniejących tekstów literackich, wskazać słabe punkty teorii
i stracone już złudzenia nieograniczonych możliwości emancypacji językowej, ale także rozważyć czy język kobiecy rzeczywiście istnieje
czy jest to tylko i wyłącznie kolejna teoretyczna konstrukcja. Mój referat z założenia miałby się oprzeć na omówieniu przykładów z narracji
skrajnie odmiennych i pochodzących z różnych epok pisarek takich jak choćby Virginia Woolf i Justyna Bargielska, Gabriela Zapolska
i Julia Fiedorczuk, Charlotte Bronte i Inga Iwasiów czy też innych takich jak Colette, Joanna Mueller, Magdalena Tulli, Olga Tokarczuk czy
Zofia Nałkowska, Narcyza Żmichowska i Dorota Masłowska (przykłady zostałyby zweryfikowane w trakcie pisania referatu), gdzie
pisarstwo każdej z nich jest na wskroś kobiece, a równocześnie niekoniecznie znajduje ze sobą punkty wspólne, a na pierwszy rzut oka mogą
zostać uznane za zupełnie od siebie odmienne. Jak zatem określać pisarstwo kobiet? Czy można stopniować kobiecość prozy albo odmówić
kobiecości pisarce? Gdzie szukać i czy szukać na siłę kobiecego języka? Na ile realizuje się on w praktyce? Na te i inne pytania,
nagromadzone w przeciągu lat zajmowania się piszącymi kobietami, chciałabym spróbować odpowiedzieć.
mgr Magdalena Brodziak
Polska lingwistyka homonormatywna w prozie kobiecej. Zapisy semi-biograficzne czy nowomowa?
Referat wpisuje się w zakres badania nad czynnikami determinującymi nomenklaturę dotyczącą miłości homoseksualnej kobiet w polskiej
prozie lesbijskiej, a więc niszowego typu powieści ciągle uznawanego za twór literacko peryferyjny.
Perspektywy Ingi Iwasiów w Smakach i dotykach są odpowiedzią na niepopularność tejże prozy na rynku czytelniczym, któremu często
towarzyszy opinia o nieumiejętności pisania o miłości lesbijskiej zarówno przez kobiety hetero- jak i nieheteronormatywne. Publikacje
szczecińskiej pisarki i literaturoznawczyni są w tym przypadku ewenementem, jako że nadano im nieoficjalny tytuł determinanty lingwistyki
lesbijskiej w prozie, co jest ekwiwalentne zinstytucjonalizowaniu stylu pisania Iwasiów. Specyfika kreacji językowej Ingi Iwasiów zostanie
poddana analizie poprzez wygenerowanie dyskursu komparatywnego o archetypie pisania o motywie lesbijskim oraz statusie motywu
w powieściopisarstwie anglosaskim. Polskie pisania o związkach homoerotycznych kobiet reprezentowane przez Iwasiów czy Izabelę
Filipiak zostanie skonfrontowane z zagraniczną modłą użycia nomenklatury lesbijskiej w powieściach Vity Sackville-West, Virginii Woolf,

kognitywnych determinantów korelujących z głównym zagadnieniem. Podłoże historiograficzne i socjologiczne, które należy uznać za
dominujące uwarunkowania w procesie pisania o homoerotyźmie amplifikuje wyżej wspomnianą konfrontację z pisaniem zachodnim
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Sarah Waters, Jeanette Winterston, Colette etc.).

wyrazistą. Ponadto, polska specyfika historyczno-martyrologiczna pozwala krytykowi na utworzenie umownej linii chronologicznej pisania
o miłości lesbijskiej i rekonstrukcji czynników, które na danym etapie oddziaływały na pisarkę. Przykładem tej retoryki jest przywołanie
sylwetki Narcyzy Żmichowskiej (1819-1876) lub Marii Dąbrowskiej (1889-1965), na pisarstwo których w oczywisty sposób wpłynęły
konwenanse epoki i brak pełnej emancypacji. Analogią zachodnią zostaną ustanowione publikacje Vity Sackville-West i Virginii Woolf,
w których dominantą jest 'zamaskowanie' i tabuizacja, co również wynika z kwestii historycznych. Natomiast w przypadku Izabeli Filipiak
oraz wielokrotnie wspomnianej Ingi Iwasiów podejmę dyskusję o literaturze lesbijskiej w okresie post-transformacyjnym i naznaczonej
wpływami psychologii literaturoznawczej oraz akademickiej.
Zakwalifikowanie przez I. Iwasiów prozy z pierwszoplanowymi motywami lesbijskimi jako les-silent story umożliwi przyjrzenie
się problemowi z perspektywy warsztatowej, a więc niejakiej niezręczności pisarki do zaadaptowania tematu lub nadmiernego używania
lingwistyki pochodzenia obcego np. butch zamiast witkacowskiego sformułowania kobieton.
Polish homonormative linguistics in prose – semi-biografical records or a type of Newspeak?
Aim of the paper is to present linguistic nomenclature when writing on lesbianism in Polish prose, which is still recognized as a niche. Inga
Iwasiów's Smaki i dotyki includes a series of perspectives which revise an opinion of unpopularity of this kind of prose. Iwasiów's style
of writing is unoficially considered as determinanta of Polish lesbian linguistics, which has resulted in institutionalization of Iwasiów's
linguistics. The character of above mentioned writing style would be analyzed by discussing on archetype of lesbian semantics as well
as lesbian prose in England and America. In this case, Polish writing which would be represented by Inga Iwasiów or Izabela Filipiak would
be confronted with lesbian terminology of Vita Sackville-West's, Virginia Woolf's, Sarah Waters', Jeanette Winterston's or Colette's prose.
Research of historiographic and sociologic dimension would be also analyzed as they should be considered as predominant cognitival issues
referred to homoeroticism in prose and amplify above-mentioned confrontation with Western literature about lesbianism.
Moreover, Polish history and martyrology allows to design unofficial chronological line of writing on lesbian themes and reconstruct all
determinantas which had affected the writer that time. An example of this method is synchronising the prose of Narcyza Zmichowska (18191876) or Maria Dabrowska and an conservatist epoch in which they had lived. The analogical presentation of writings of Vita Sackville-West
and Virginia Woolf whose prose is also and full of allusions due to epoch's strict regulations. Izabela Filipiak's and already mentioned
Iwasiow's prose would present if post-transformation phenomenon and academic reasoning is visible in lesbian prose.
Iwasiow's reflection of les-silent story would make it possible to discuss on individual's problem of writing about lesbian themes
e.g unskilful approaches or excessive use of foreign terminology.

Wolność, równość, siostrzeństwo/ Liberty, Eqality, Sisterhood
prof. Beatrice Collina
Girls Identity and Friendship in Elena Ferrante’s „My Brilliant Friend“
Elena Ferrante is the pseudonymous of an italian contemporary writer, author of My Brillant Friend. The book follows two women’s (Elena
Greco and Raffaella Cerullo, Lila) life and friendship from the ages of 6 to 17, from the late 1940s until the late 1950s, a time of economic
boom in Italy. Elena Greco, the narrator, tells the story of her youth in Napoli, and seems to cherish the possibilities of writing and being
a writer. The novel visits and revisits her life: child abuse, motherhood, divorce, wanting and not wanting children, the tedium of sex,
the repulsions of the body, the desperate struggle to retain a cohesive identity within the marriage and the maternity, presenting herselves like
a case history, full of rage, failure, and little success. Before be an adult, Elena is a child. Before she makes a family, she inherits one; and
in order to find her true language she may need to escape the demands and prohibitions of this first community. That is one of the themes that
connect My Brilliant Friend with her earlier works. At first sight, this new book, published in 2011, seems different from its predecessors.
It’s a large, captivating, amiably bildungsroman, the first of a quadrilogy. Elena recalls her childhood and adolescence, in the late nineteen-

books out of a library, the encouragement of a respected teacher, a sketched design for a beautiful pair of shoes, a wedding, the promise of
getting your article published in a local journal, a conversation with a boy whose intellect is deeper and more liberal than your own-these
ordinary-seeming occurrences take on an unexpected luminosity against a background of poverty, ignorance, violence, and parental threat.
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brilliant friend, a trip to the sea, a doll, a book like Litle Women, a whole day spent with your father, a brief holiday, the chance to take some
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fifties. There is a kind of joy in the book. The city of Elena’s childhood is a poor, violent place. But deprivation may hide richness: a new

Elena and Lila an elected affinity grows up. In the magic game of dialogue they. reinvent the reality and follow an amazing adventure which
is the experience of themselves. Elena meets her brilliant friend at school, in the first grade. Both children are from relatively impoverished
households. Lila Cerullo is the daughter of Fernando Cerullo, a shoemaker; Elena’s father works as a porter at City Hall. Lila first impresses
Elena because she is very bad. She is feral, quick, unafraid, vicious. For every act of violence to her, Lila has a swift response. When Elena
throws stones back at gangs of boys, she does so without much conviction; Lila does everything with “absolute determination”. No one can
really keep pace with that terrible girl and everyone is afraid of her. Boys steer clear of her, because she is skinny, dirty, and always had a cut
or bruise of some sort, but also because she had a sharp tongue, spoke a scathing dialect, which cut off at its origin any feeling of love. Lila’s
reputation grows when it is discovered that she read at the age of three. Elena, who had enjoyed her status as the cleverest girl in the class,
has to fall in behind the brilliant Lila, who is as smart at school as she is on the street: she comes in first on all the tests, and can do
complicated calculations in her head. The two girls are very different, but both seem destined, through education, to escape their origins.
After this initial shock, Elena trains herself to accept Lila’s superiority. The charismatic and mysterious Lila influences the choices of Elena
to built her future . In the last year of elementary school, they become obsessed with money. Perhaps for this reason Lila decides at the age
of 16 to married the rich butcher of neighborhood. Instead Elena’s parents allow to continue her education through high school, whereas Lila
drops out and start working. Before Lila’s wedding, when Elena is helping her with the wedding dress, the two girls briefly discuss Elena’s
continued schooling. Lila urges Elena to keep on studying; if necessary she will pay for it. “Thanks, but at a certain point school is over,”
Elena says doubtless self-deprecating laugh. “Not for you,” Lila replies , “you’re my brilliant friend, you have to be the best of all, boys and
girls.” The history of two girls is a deep reflection around female friendship and identity. The woman through women's eyes twice. First
about the novelist Elena Ferrante, looking for investigate the friendship between women in the last 50 years, second about the novel’s two
main character, one of the most important example of female model.

mgr Maha Almukhadhab
Female Protagonists in Zaynab Hifni’s Novel „No longer Cry“ – The Problem of Lacking Women’s Solidarity
Compared to Egypt, Lebanon, and other Arab countries, Saudi women’s fiction emerged relatively late. Over the past two decades the
number of novels written by Saudi women has tremendously increased, and among them are several award-winning books praised for their
high quality. As these narratives offer valuable insights into the mechanisms of a segregated society, they have also attracted the attention
of researchers, translators, and critics of Arabic literature around the world. This paper will focus on one of the most prominent Saudi
novelists, Zaynab Ḥifnī, who is well known for her outspokenness with respect to taboo topics such as women’s and gender issues.
Ḥifnī, born in 1965 in Jeddah, started to work as a journalist and published her first collection of short stories in 1994, her first novel
followed in 1998. The literary work analyzed in this contribution, entitled Lam aʿudabkī (“I no longer cry”, or “No more tears”), is her
second novel and appeared in 2003. After introductory notes on the author’s life and oeuvre, I will first give a short summary of the content
of the novel and then center on the question of how its female characters are depicted. These are the following: The protagonist, the journalist
Ghāda (representing the young generation of educated and ambitious women who struggle for recognition and self-realization); her
(divorced) mother (symbolizing the life-long suffering of women of the older generation); her friend Nashwā (who, after her second
divorce, finally decides to sell her body in order to finance her lifestyle), and her (envious and malevolent) female colleagues in the editorial
office of the newspaper she is working for, among them the (then disempowered) editing manager of the newspaper’s female department
Fawziyya. Then I will illuminate and discuss the portrayal of the heroine in greater detail, her feelings, desires, and yearnings, often
expressed in form of inner monologues. Moreover, it is worth mentioning that the novel repeatedly points to the lacking solidarity among
women as a key factor which adds to the sociopolitical stagnation of Saudi Arabia in terms of women's rights, and not only blames the
patriarchal society. Nevertheless, the title and the main female figure of the novel demonstrate optimism in the sense that individual efforts
to achieve personal self-development and self-fulfillment can be successful to some degree for the time being. Yet, this requires constant
struggle, and looking forward, not back.

dr Katarzyna Sarek

her novels and stories around unusual female characters that defy all stereotypes. She creates the types of characters that are either absent
or hardly ever met in the writings by other Chinese authors. As seen in the stories “Hut on the Mountain” or “Old Floating Cloud”, a mother
in Can Xue’s prose is often neither good nor tender. She does not sacrifice herself for her children and can be selfish, cruel and repugnant
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Can Xue is one of the most interesting names in the contemporary Chinese literature. She openly declares herself a feminist and often centers

32

Independent, emancipated, selfish and evil – women in the writings by Can Xue

instead. Can Xue’s mothers stand in stark contrast with how they have traditionally been depicted in the Chinese literature. The author robs
them of the halo of sainthood and shows the world their dark side. Some other writings by Can Xue, p.ex. her novel “Five Spice Street”, give
rise to original, stereotype-defying female characters. Madame X, who leads her life in defiance of social norms and conventions, is a true
embodiment of an independent, emancipated woman. Her mysteriousness, independence and sexual freedom undermine the known order
of things and question the idea of the perfect, submissive and modest Chinese woman, thus unsettling the life of the whole street. Can Xue’s
female characters destroy the image of women as created by men, and which has been not more than an expression of their innermost desires
and longings.
mgr Anna Michalak
Dorota Masłowska, kobiety i feminizm
Lata dziewięćdziesiąte to okres eksplozji kobiecego pisarstwa związany z przełomem politycznym 1989 roku. Literatura pisana przez Polki
w latach dziewięćdziesiątych miała kontekst emancypacyjny i na ogół przyjmowała perspektywę feministyczną zaczerpniętą z zachodnich
teorii feministycznych. Powielanie feministycznych klisz miało odzew w często nieprzychylnej recepcji krytyki literackiej, która równie
stereotypowo opisywała twórczość kobiet między innymi jako „babski przełom”1 czy „prozę menstruacyjną”2. Według Anny Nasiłowskiej
ujawniło to „od dawna rysujący się konflikt, w którym doszło do zderzenia konserwatywnej świadomości z nową tożsamością, podbudowaną
przez zachodnie inspiracje feministyczne”.3 Wobec tego rodzaju ataków pisarki czuły się w jakiś sposób zobligowane do zachowania
solidarności wobec martyrologii feministycznej. Tylko, ze do Polski feminizm wkroczył dość nagle i niektóre jego założenia nie przystawały
dobrze do polskiej rzeczywistości. Pojawiło się dużo opracowań próbujących szybko nadrobić domniemane zaległości względem zachodniej
teorii. Kompulsywne adaptowanie feminizmu przyniosła jednak efekt jego urynkowienia. Prosta kontynuacja „osiągnięć” polskiego
feminizmu wydaje się w takiej sytuacji konformizmem. Może jest to jeden z powodów, ale których Dorota Masłowska w swoim debiucie
„Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną”, a także w późniejszej twórczości wydawała się zupełnie dystansować wobec problemu
kobiecości, co można nawet odczytać jako prowokację wymierzona przeciwko wspólnocie feministycznej.
Literatura jest wytworem życia społecznego opartego na wspólnocie, którą można określić jako ideologiczną. W pejoratywnym ujęciu
postmarksistowskim, ideologię, implementowaną poprzez język, można zmetaforyzować jako okulary, przez które oglądany jest świat,
a wspólnota społeczna oparta jest na podobnym, ale zafałszowanym postrzeganiu rzeczywistości, czyli poruszaniu się w obrębie pewnej
przezroczystej nakładki na rzeczywistość. W takim rozumieniu pojęcia ideologia oraz imaginarium społeczne są bardzo bliskie, jednak
to drugie nie ma negatywnego wydźwięku. Andrzej Leder w swojej książce „Prześniona rewolucja” na określenie społecznej świadomości
i nieświadomości korzysta z pojęć „imaginarium” zdefiniowanego przez Charlesa Taylora oraz z lacanowskiego „pola symbolicznego”.
Imaginarium społeczne jest pewnym obszernym i po części niewyartykułowanym i nieuświadamianym tłem, które nadaje sens działaniom
społecznym. Nie tworzą go konstrukty teoretyczne, jak w przypadku teorii społecznych, ale powszechnie podzielane wyobrażenia
o rzeczywistości.4 Leder pisze: „(…) historie tworzące imaginarium są reprezentowane w słowach, opowieściach, całej symbolicznej
spuściźnie wchłanianej przez każdego z nas- w rodzinie, szkole, kulturze masowej- mogą one jednocześnie stanowić szkielet podmiotowości
całej wspólnoty. Właśnie ten szkielet określamy terminem pole albo uniwersum symboliczne”.5 Tymi historiami są lacanowskie fantazmaty
o strukturze narracyjnej tworzące dominujący dyskurs. Ciągle żywe fantazmaty odnoszące się do pisarek sprawiają, że na recepcję literatury
nadal duży wpływ ma płeć autora, a autorki stają się automatycznie uwikłane w dyskurs feministyczny.
Masłowska w „Wojnie polsko-ruskiej…” przywołuje najważniejsze elementy polskiego męskocentrycznego imaginarium (już nawet flagę
i wojnę w samym tytule) i je deprecjonuje. Można by pomyśleć, że za taką postawą stoi jednak identyfikacja feministyczna, ale ona nie
uważa siebie za feministkę, a w wywiadzie wydanym jako książka „Dusza światowa” deklaruje: „Nie wyobrażam sobie, że mogłabym usiąść
do pisania z poglądami, które chciałabym zaprezentować, udowodnić.” W swoim debiucie dewaluuje co prawda wizerunek polskiego
mężczyzny i polską samoświadomość większościową, ale nie wykorzystuje swojego bohatera jako tła, nie odcina się od niego,
nie oburza, ani nie odnosi z politowaniem: „…No i została mi też taka aspiracja do świata mężczyzn, ciągła próba zmierzenia się, skonfrontowania. Dorastałam w przekonaniu, że bycie mężczyzną to lepsza funkcja życia”6. W jednym z felietonów pisanych dla Przekroju w cyklu
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„Dziennik z krainy Pazłotka” pod tytułem „Kobieta. I mężczyzna” pisze natomiast:

Nigdy nie mogłam znaleźć dla siebie stosownej płci i trwałam w przekonaniu, że kobieta to taka uciążliwa dożywotnia choroba, kobieta
to zbijana gorączka, że to nie są piersi, to jakieś narośle, to nie cipka, to taka cieknąca blizna od roweru. (…)Wydaje mi się, że mężczyzna
i kobieta to nie są pojęcia alternatywne, to są pojęcia ciągłe. I Jestem kobietą z domieszką. Jestem skundloną kobietą... Jeżeli już muszę
się szufladkować.7
Twórczość Masłowskiej to przede wszystkim krytyka społeczeństwa, konsumpcjonizmu i kultury masowej. „Oswojenie” feminizmu,
włączenie „dyskursu feministycznego” w główny nurt kultury, uczyniło z niego jeszcze jeden element społecznego imaginarium, który
pisarka traktuje podejrzliwie. W odpowiedzi jest również traktowana podejrzliwie przez feministki i inne piszące kobiety. Pisarka Agnieszka
Kłos w wywiadzie „Kobieta jako autorytet w kulturze” mówi:
Przykładem takiego odwrócenia porządku i takiej sprawy wywrotowej jest na pewno przypadek Doroty Masłowskiej. To jest szczególny
i dziwny przypadek, ponieważ mamy tutaj do czynienia z pisarką, która nie fałszuje swojej płci. A jednak jest to produkt świetnie
zareklamowany i sprzedany przez facetów, uderzający w kanon feministyczny, w literaturę menstruacyjną. Kilku ważnych panów usiadło
przy jednym stole i zaplanowało karierę młodej licealistki z Sopotu. Wylansowali dziewczynę, która ich zdaniem jest Silnym; fajna laska,
nie gadająca bzdur o feminizmie. Bo dziewczyny w środowisku literackim są potrzebne, żeby opowiadać o nich dowcipy albo zarabiać
pieniądze. Jeśli jednak w grę wchodzi myślenie wartościami to nagle nie ma miejsca na rozważanie o czyjejś płci czy seksualności.8
W moim wystąpieniu chciałabym się przyjrzeć bliżej stosunkowi Doroty Masłowskiej do kobiet i feminizmu i temu jak wpływa on na odbiór
jej twórczości przez kobiety.
Dorota Masłowska, women and feminism
The nineties was a period of explosion of female writing associated with a political breakthrough of 1989. Literature written by polish
women in the nineties had the emancipatory context and generally accepted feminist perspective gleaned from the Western feminist theories.
Reproduction of feminist film had a ripple effect in the often unfavorable reception of literary criticism, which described the work
as stereotypically female, among other things as "menstrual prose." According to Anna Nasiłowska it revealed "a long-drawn conflict
in which there was a clash of conservative consciousness with a new identity, made up by Western feminist inspiration". Facing such attacks
female writers felt somehow obliged to maintain solidarity with feminist tradition. But feminism entered Poland quite suddenly and some
of its assumption were not exactly matching polish reality. There have been many studies trying to quickly catch up alleged terms of western
theory. Compulsive adaptation of feminism has brought, however, the effect of its commercialization. In such a situation direct continuation
of Polish feminism "achievements" seemed to be conformist. Perhaps this is one reason, why Dorota Masłowska in her debut „White and
Red " and in her later works seems to completely distance herself from the problem of femininity, which can even be understood
as a provocation against the feminist community.
Literature is a product of social life based on the ideological community. The pejorative,

postmarxist term ideology, implemented

by language, can be methaphorized as glasses, through which the world is viewed; social community is based on a similar, but falsified
perception of reality, which is constrained by transparent cover on reality. In this sense, the notion of ideology and social imaginary are very
close, but the latter has no negative overtones. Andrzej Leder in his book "Overslept revolution" to describe social consciousness and the
unconscious uses the concepts of "imaginary" defined by Charles Taylor and Lacan’s "symbolic field." Imaginary is a social and in a large
part nonverbalized and unrealized background that gives meaning to social actions. It is not theoretical construct, as in the case of social
theory, but widely shared visions of reality. Leder writes: "(...) imaginaries are represented in words, stories, the whole symbolic legacy
absorbed by each of us -in family, school, mass culture - they can also be a skeleton of the subjectivity of the entire community. This
skeleton is defined as a symbolic field or universe ". Those stories are Lacanian fantasies which have narrative structure and are forming the
dominant discourse. Still vivid fantasies referring to the female writers make the reception of literature strongly influenced by the gender of
the author, who is automatically involved in feminist discourse.
Masłowska in the " White and Red" invoked the essential elements of the Polish phallogocentric imaginary (even a flag and the war in the
title) and depreciated them. You might think that such an attitude is based on feminist identity, but she does not consider herself a feminist,
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in an interview published as a book, "World’s soul" she declares: "I cannot imagine that I could sit down to write with the views that I would

LANGUAGE

use her character as a background, not shrink from it, not indignant at him, nor refers to him pityingly: “And the aspiration to the world of
men had stayed with me, constant attempt to confront. I grew up in the belief that being a man is the better function of life". In one of the
essays written for “Przekrój” "A woman. And a man" she writes:
I could never find my appropriate gender and permanently believed that being a woman is such a tedious lifetime disease. (...) It seems to me
that men and women are not the notion of alternative concepts, that there is continuum. I am a woman with a dash. I am a mongrel woman ...
If I already have to pigeonhole.
Masłowska’s work is primarily a criticism of society, consumerism and mass culture. "Domestication" of feminism, the inclusion of
"feminist discourse" in the mainstream culture, made it one more element of social imaginary, that writer treats suspiciously. In response, she
is also regarded with suspicion by feminists and other women writers. The writer Agnieszka Kłos in an interview with "Woman as an
authority in the culture" says:
An example of such a reversal of the order is surely a case of Dorota Masłowska. This is a special and strange case, because we are dealing
here with the writer who does not falsify her gender. But this is a great product advertised and sold by guys which hits the canon of feminist
literature. Several important men sat at one table and planned a career of a young high school girl from Sopot. Launch of a girl who they
believe is Strong; cool chick, not a talking nonsense about feminism. Because the girls in the literary circles are needed to tell them jokes or
make money. However, if it comes to thinking about values there is suddenly no room for consideration of someone's gender or sexuality.
In my speech I would like to take a closer look at Dorota Masłowska’s relation to women and feminism and how it affects the reception of
her work by women.

Ars poetica feminea
mgr Magdalena Szkwarek
Kobiety w poezji Cristiny Peri Rossi
Cristina Peri Rossi, urugwajska poetka i prozaiczka, urodzona w 1941 roku, to jedna z najbardziej wyrazistych postaci współczesnej
literatury latynoamerykańskiej.
Jak wiele innych Urugwajek i Urugwajczyków, autorka wyjechała z kraju po tym, jak rządy w kraju przejęli wojskowi („Tengo un dolor
aquí, del lado de la patria”/ „Odczuwam ból tutaj, po stronie ojczyzny” - tak zaczyna się tom wierszy pt. „Estado de exilio”) i większość
swojego życia spędziła na uchodźctwie. Do Urugwaju nie wróciła - dziś mieszka i tworzy w Barcelonie. Jako poetka jest zupełnie w Polsce
nieznana, dlatego chciałabym w swojej prezentacji przybliżyć jej poezję polskim odbiorcom.
Peri Rossi pisze o kobietach, dla kobiet, przez kobiety.
Jednym z głównych tematów jej poezji jest doświadczenie miłości lesbijskiej: „Kiedy ona rozkłada nogi, niech cały świat zamilknie” pisze
w wierszu zatytułowanym „Modlitwa”. Dla Peri Rossi kobiety to obiekt pożądania, namiętność, miłość i pasja, czasem cierpienie
i niespełnienie, ale, jak pisze krytyk Fernando Ainsa: „Intensywny erotyzm jej wierszy wykracza poza miłość, seks i uczucie”. W wierszu
pt. ”Kamasutra” czytamy:
„Wszystkie pozycje Kamasutry
które bez wątpienia praktykowałyśmy
nie zastępują

kobietą). „Moja kobieta jest słowem”- pisze z poczuciem satysfakcji, słowo bowiem może być także źródłem przyjemności. W innym
wierszu dodaje: „Przebrana była za piękne zdanie (…), ale żadne ze słów w które była ubrana, nie znajdowało się w słowniku”. Poetka jest
jednak świadoma, że słowa mogą nie tylko zbliżać, ale i oddalać: „Odkąd ją zapisałam, nasza miłość się skończyła”.
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kochającego spojrzenia Twoich oczu”.

Bywa, że słowa przynoszą także ukojenie: „Zmęczona kobietami (…) schroniłam się w słowach”. Kobietami, ponieważ jak sama pisze:
„Nie podoba mi się monogamia”.
Poezja Peri Rossi to świadectwo tego, że kobieta może kochać, pragnąć i pożądać innej kobiety (innych kobiet) zawsze, w każdym wieku
i szukać spełniania wszędzie, tak w szpitalu jak i na twitterze.
Z wierszy przebija przemożna potrzeba bycia dla kogoś wyjątkową. Dla Peri Rossi tym kimś są właśnie kobiety.
Women in the Poetry of Cristina Peri Rossi
Cristina Peri Rossi, an Uruguayan poet and a prose writer, born in 1941, is one of the most distinctive figures of contemporary Latin
American literature.
Like many other Uruguayans, the author left the country after a military coup. ("Tengo un dolor aquí , del lado de la patria" / "I feel pain
here, on my homeland's side" - so begins Peri Rossi's book of poems entitled "Estado de Exilio"); she has spent most of her life in the exile.
Pero Rossi has never returned to Uruguay - she now lives and works in Barcelona. As a poet, she is completely unknown in Poland, and this
is the reason for my presentation - I would like to present her works to Polish readers.
Peri Rossi writes about women, for women, because of women.
One of the main themes of her poetry is the experience of lesbian love: "When she spreads her legs, let the whole world stop", she writes
in the poem entitled "Prayer".
For Peri Rossi women are objects of desire, love and passion, sometimes suffering and unfulfillment, but, as a critic Fernando Ainsa writes:
"Intensive eroticism of her poems goes beyond love, sex and affection."
In her poem "Kamasutra" she writes:
"All the Kama Sutra
positions
which we undoubtedly tried
Do not compare
to the loving gaze of your eyes".
For Peri Rossi the language is very important, which is why she writes openly about her feelings for women. Often, a woman is equated
with a word (and a word with a woman). "My woman is a word" – she writes with a sense of satisfaction, because a word can also
be a source of pleasure. In another poem she adds: "She was disguised as a beautiful sentence (...), but none of the words she wore was in my
dictionary." The poet, however, is aware that words do not only bridge people together, they can also distance them from one another: "Once
I wrote her, our love was over."
Sometimes words also bring alleviation: "Tired of women (...) I took refuge in words." Peri Rossi uses plural ("women"), because, as she
says: "I do not like monogamy."
Peri Rossi's poetry is a testimony that a woman can love, desire and lust for another woman (another women) always, in every age, and seek
fulfillment everywhere: in the hospital as well as on Twitter. In her poems she expresses a profound need to be special to someone. For Peri
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Rossi this „someone” are women.
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dr Kamila Junik Łuniewska
W poszukiwaniu własnego głosu: poetki Azji Południowej
Artykuł stanowi próbę analizy twórczości poetek Indii i Pakistanu, tworzących (odpowiednio) w języku hindi i urdu, a jej celem jest
pokazanie, jak kobiety postrzegają siebie, jak definiują własną tożsamość, w jaki sposób poszukują swojego miejsca zarówno
w społeczeństwie/państwie, jak i w literaturze, w sferach zdominowanych przez mężczyzn.
W latach 70. i 80. ubiegłego stulecia do głosu dochodzi nowe pokolenie pisarek, które mówią otwarcie o problemach kobiet. W ich
twórczości pojawia się szereg kontekstów: zmieniająca się sytuacja społeczno-polityczna (w Pakistanie będzie to np. zaostrzające się prawo
karne), ale także wszechobecna trywializacja kobiecego doświadczenia, tabu dotyczące cielesności, seksualności, cenzurowanie korporalnej
sfery ich życia. Interesować mnie będą jednak te utwory, które ukazują kobiecą emocjonalność i świat widziany z kobiecej perspektywy,
aniżeli li anty-szowinistyczne manifesty; poetki, które, wychodząc poza dyskurs feministyczny (feminist), mówią kobiecym (feminine)
głosem.
Do analizy wybrałam wiersze Kiśwar Nahid - bezkompromisowej pisarki i aktywistki, spod pióra której wyszły tak ważne utwory jak „My
grzeszne kobiety”, „Kim jestem?” czy „Ci, którzy boją się małych dziewczynek”, oraz Fahmidy Riaz, Iśrat Afrin, Dźjotsny Milan, Anamiki,
Gagan Gill.
In search of their own voice: Women Poets of South Asia
This article attempts to analyze the work of poets of India and Pakistan writing in, respectively, Hindi and Urdu language. The purpose is to
show how women perceive themselves, how they define their own identity, and search for their own place both in the society/state, as well as
in literature, in the areas dominated by men.
The new generation of women writers, who came forth in the 70s and 80s of the previous century, started speaking openly about women's
issues. In their writing there is a number of references to the changing socio-political situation (e.g. to the tightening of the criminal law in
Pakistan), yet the widespread trivialization of women's experiences, taboo on carnality and sexuality, censorship of corporal spheres of their
lives also appear as a context. In my research, I will be particularly interested in poems presenting feminine emotionality, in which the world
is being observed from a strictly feminine perspective, rather than in so-called anti-chauvinist manifestos; I shall choose these poetesses,
who, going beyond the feminist discourse, speak in feminine voice.
For my analysis I have selected works by Kishwar Naheed - uncompromising writer and activist, author of as important poems as "We sinful
women", "Who am I?" and "Those who are afraid of little girls", Fahmida Riaz, Ishrat Afreen, Jyotsna Milan, Anamika, and Gagan Gill.
mgr Ewa Kuliś
Matule. Wokół problematyki macierzyństwa w poezji Joanny Mueller
W swoim wystąpieniu chciałabym zastanowić się nad problematyką macierzyństwa, która w twórczości Joanny Mueller przedstawiona jest,
jak powiedziałaby Adrienne Rich jako "doświadczenie i instytucja". Poetka szczególną uwagę poświęca opisowi formowania nowego
podmiotu, który powiązany zostaje z procesem tworzenia, stanowiącym fundament dla wspomnianego projektu i przyczyniając
się do trwałego powiązania rodzenia nowych utworów i reprodukcji. Macierzyństwo ukazane zostaje jako ambiwalentne doświadczenie,
które z jednej strony przynosi poetce radość, z drugiej zaś przyczynia się do wyniszczenia 'mięsnej rezydencji', wiążąc
się z upodmiotowieniem i rytuałem ofiary, czy też metaforycznie rzecz ujmując położeniem sztuki na szali życia. Obraz 'matriarchalnego
triumfu wypatroszeń' w doskonały sposób oddaje tę dwuznaczną sytuację matki i artystki. Mueller stara się dowartościować doświadczenie
macierzyństwa, co możliwe jest dzięki snuciu narracji opartej na koncepcji Kristeviañskiego języka poetyckiego operującego refrenicznymi
przyśpiewkami, kwestionującego utarte znaczenia, łamiącego zasady składni. Opis stanu w najbardziej możliwy z pojemnych sposobów
opowiadający o 'byciu w sobie dwojgiem' niejednokrotnie uwydatniany jest poprzez warstwę graficzną tekstu. Kolejne utwory układają

sposoby prowadzenia narracji, w których to, co kobiece lokowane jest po stronie tego, co bierne i gorsze. Sprzężenie materialnego i
dyskursywnego neguje taki sposób prowadzenia wywodu przyczyniając się do uświęcenia pierwiastka ¿żeńskości. Poetka opisując
najbardziej intymne doświadczenia stara się uwzględnić również sytuacje innych matul. Zapewne z tego powodu w jej utworach pojawia
się tak wiele wzmianek na temat sytuacji ekonomicznej kobiet, dyskryminacji matek w przestrzeni społecznej, przemocy domowej.
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się we wzgórki, fałdy, łono, waginę, naczynia, co odsyła do okresu gynargicznego, w którym to Wielka Bogini Matka zajmowała centralną

Wszystkie z poruszanych przez autorkę 'Wylinek' tematów sprawiają, że opisywany projekt pobrzmiewa politycznym echem scalającym
różnorodne doświadczenia.
dr Justyna Jaguścik
Feminist verses for the new century: Chinese-language women’s poetry
Since the end of the Mao-era and the subsequent introduction of economic reforms by Deng Xiaoping in 1978, China has become part of an
increasingly interconnected world. It has concurrently participated actively in the free circulation of commodities and the relatively
unrestrained flow of information. As one of the consequences of China’s ongoing integration into global politics and economics, women
in China have been confronting not only locally embedded variations of patriarchal discrimination, but have also been exposed to the genderspecific exploitation inherent to the globalizing neoliberal rationality.
In my talk I will discuss a selection of texts by women poets who have responded to these changes in their creative endeavors. Sine the turn
of the century, female authors from different social backgrounds, intellectuals and blue collars alike, have scrutinized the great projects of
modernization and growth-oriented economical development, which have remained unyieldingly central to state orthodoxy and sovereignty.
My readings of their texts seeks to shed light on feminist subjectivities that have emerged in the interstices of the global, national, and the
local, as well as between the layers of certain past and present ideological projects.
mgr Adriana Brenda-Mańkowska
Matrix czyli macierz - obraz kobiety w trylogii sióstr Wachowski
Powstały w 1999 roku film Matrix, wraz z dwiema częściami swojej kontynuacji tworzy cykl opowieści scienice-fiction, który
pozostawił po sobie wyraźny ślad w nurcie kultury popularnej i tekstów fantastyki. Ten trans medialny utwór, który objął także platformy
takie jak komiks, film animowany i gra komputerowa, zawiera szeroki wachlarz odniesień do sztuki, filozofii, religii. Szczególnie
interesujące jest w nim wykorzystanie motywu życia jako snu, pozwalające na ukazanie jednostki ludzkiej w swoistym rozłamaniu na cało
i duszę/umysł. Pomimo, że w momencie ukończenia trylogii była ona dziełem dwóch reżyserów-mężczyzn: "Larryego" i "Andego"
Wachowskich, obaj bracia kolejno przeszli proces legalnej i fizycznej zmiany płci, zatem obecnie Matrix przedstawia się jako dzieło dwóch
sióstr - Lany i Lilly Wachowski. Czyni to trylogię niepowtarzalnym tekstem kultury - świadectwem dwóch osób trans płciowych,
opowiadających o wyraźnych różnicach występujących w postrzeganiu siebie a rzeczywistym obrazie ciała fizycznego. Cybernetyczna
otoczka filmów pozwala na odszukiwanie tropów interpretacyjnych w obrazie człowieka-komputera i ciała jako interfejsu. W swoim
wystąpieniu chciałabym rozważyć charakterystykę przedstawianych w uniwersum Marixa postaci kobiecych. Analiza różnic w ukazywaniu
przedstawicieli różnych płci, rozpatrywana w kontekście biograficznych doświadczeń twórców może przynieść interesujące rezultaty,
tworzące obraz kobiety w oczach kobiet (które były jeszcze wówczas postrzegane jako mężczyźni).
lic. Katarzyna Kurowska
Matka Polka czy sfeminizowana superbohaterka? Obraz kobiet w polskim komiksie
Z zagranicznych powieści graficznych kobiecych autorstwa m.in. Anna Sommer, Anke Feuchtenberg, Marjane Satrapi czy Judith
Vanistendael wyłania się obraz kobiety silnej, niezależnej, często dominującej nad męskimi postaciami – innymi słowy można w nich
znaleźć żeński odpowiednik męskich komiksów o superbohaterach. Na gruncie polskim, gdzie wciąż popularny jest patriarchalny model
rodziny, istotną informacją kreującą już pewien obraz polskich kobiet będzie fakt, że komiksów autorstwa kobiet jest niewiele. Jeszcze mniej
jest powieści graficznych wydanych w tradycyjnej formie albumu. O jakiej roli polskich kobiet może świadczyć przeważająca w ich
twórczości krótka forma komiksu oraz media, w jakich są publikowane (blogi, portale i antologie zamiast oddzielnie wydanych powieści
graficznych)? Jakie tematy dominują w komiksach polskich artystek i w jaki sposób kreowane są kobiece postaci? Czy ten obraz wpisuje się
w stereotypową wizję matki Polki, czy jest tu miejsce na feministki – superbohaterki, które mogłyby inspirować i pokrzepiać polskie
czytelniczki?

albumów autorstwa Agaty Nowickiej i Olgi Wróbel, w swoim referacie podejmę się próby scharakteryzowania społecznego obrazu polskich
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Polish Mother or feminized superhero? The image of women in the Polish comic
With foreign graphic novels by women, among others, Anna Sommer, Anke Feuchtenberg, Marjane Satrapi and Judith Vanistendael emerges
a picture of a woman strong, independent, often dominant over the male characters - in other words, can they find the female equivalent
of male comic book superhero. On Polish soil, where it is still popular is the patriarchal family model, important information already-creating
a certain image of Polish women is the fact that the comics by women are few. Even less is graphic novels published in the traditional form
of an album. About what the role of Polish women can provide the bulk of their work in the short form of the comic and the media in which
they are published (blogs, and anthologies instead of separately published graphic novels)? What topics dominate the comics Polish artists
and how they are created female characters? Is this image is part of a stereotyped vision of a Polish mother, is a place for feminists superhero that could inspire and refresh Polish readers?
Based essentially on comic books and biographies of the authors included in the anthology of Polish comic female, and the example
of a couple of albums by Agata Nowicka and Olga Wrobel, in his paper to undertake attempts to characterize the social image of Polish
women with regard to response to the above questions.
lic. Marta Baszewska
Kobiecość w picture bookach Iwony Chmielewskiej
Picture book to forma literatury wizualnej polegająca na łączeniu słowa i obrazu (ikonotekst), która to symbioza wytwarza nową jakość
niebędącą tylko sumą znaczeń poszczególnych tworzyw. Jest to też medium predestynowane do poruszania tematów „trudnych” społecznie,
między innymi ze względu na specyficznie określoną grupę odbiorców, na którą składają się zarówno dorośli, jak i dzieci. Książka obrazowa
nie stanowi wyłącznie prostej rozrywki i nie powinna być rozpatrywana w sposób deprecjonujący jako tekst infantylny, przeznaczony dla
„niedorosłego” odbiorcy. Przykładem potwierdzającym tę tezę mogą być prace Iwony Chmielewskiej, toruńskiej autorki picture booków,
która otrzymała wiele nagród europejskich i polskich, publikuje zarówno w kraju, jak i w Korei Południowej. Przedmiotem artykułu będzie
wizja kobiecości immanentna w dziełach Chmielewskiej, obecna w nich nie jako jasno skategoryzowana i dookreślona, ale różnorodna.
Odwołując się do dyskursu feministycznego i psychoanalitycznego, autorka analizuje zarówno treść pojęcia kobiecości, jak i język
(„słowoobraz”), jakim Chmielewska o tym fenomenie opowiada.
Feminity in Iwona Chmielewska’s picture books
Picturebook is a form of visual literature that combines words and images (iconotext). This symbiosis creates a new quality which
is something more than a sum of meanings of all the components. It is also a medium meant to be used to speak about important social
issues. The reason for this is pisturebook’s specific target (audience) that are both adults and children. Picturebook is a phenomenon far
more complex that only a simple entertainment provider and shouldn’t be depreciated as an example of infantile text, dedicated to immature
spectator/reader. As an example to this thesis it is possible to mention works of Iwona Chmielewska – polish picturebook author, who lives
in Toruń and received many polish and European awards, who publishes both in Poland and in South Korea. The issue of the article
is a vision of feminity presented in Chmielewska’s works which is quite diverse, indeterminate. The author of the text uses both feminist and
psychoanalytical discourses to analyse content of feminity context as well as language and form (iconotext) presented in Chmielewska’s
picturebooks.
dr Piotr Stasiewicz
Kobiece retellingi w literaturze fantasy
W swoim wystąpieniu chciałbym zająć tematem retellingów pisanych z pozycji kobiecych i feministycznych utrzymanych w konwencji
fantasy. Przedmiotem analizy zamierzam uczynić retellingi różnych opowieści od baśni, poprzez literaturę dla dzieci po uznane dzieła w
historii literatury w rodzaju Iliady czy Le Mort d’Arthur takich autorek jak Robin McKinley, Sheri Tepper, Marion Zimmer Bradley.
Postaram się odpowiedzieć na pytanie dlaczego, jak twierdzi część badaczy anglosaskich, właśnie literatura fantasy – pierwotnie
zdominowana przez mężczyzn i dla mężczyzn w zasadzie przeznaczona - stała się wygodnym narzędziem służącym kobietom do swoistej
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Women’s retellings in fantasy literature
My paper will be dedicated to fantasy retellings written by women from both women’s and feminist perspective. The material of my enquiry
will consist of retellings of various forms of literature – fairy tales, children’s literature and classic masterworks like The Iliad or Le Mort
d’Arthur written by female authors like Robin McKinley, Sheri Tepper or Marion Zimmer Bradley. I will try to answer why fantasy literature
– which started as a literary genre created by men for men – at some point in the 1980s became a flexible tool for women’s literary and
cultural self-reflection.
mgr Aleksandra Kamińska
Young Women Challenging Image of Girlhood in Comics: Liz Prince's
„Tomboy: A Graphic Memoir“ and Tillie Walden's „I love this part“
Chociaż przez długi czas komiksy i powieści graficzne nie były traktowane jako część literackiego świata, to komiks okazał się dobrym
medium do przekazywania bardzo osobistych historii, o czym świadczyć może między innymi wzrost popularności autobiograficznych
i biograficznych powieści graficznych (graphic memoirs). Licznym autorkom komiks daje możliwość ukazania oblicz kobieści nieobecnych
w mediach głównego nurtu. Rysowniczki takie jak Aline Kominsky-Crumb, Alison Bechdel czy Lynda Barry w swojej twórczości zmierzają
się ze stereotypowym ukazaniem kobiety w amerykańskim komiksie. Autorki te stworzyły szczere, intymne opowieści, bazując
na prawdziwych i często bardzo trudnych przeżyciach, a ich twórczość spotkała się z pozytywnym przyjęciem krytyków. W mojej pracy
poddam analizie powieści graficzne dwóch młodych rysowniczek, które kontynuują tradycje twórczyń uznanych kobiecych komiksów.
Tomboy: A Graphic Memoir (2014, Zest Books) autorstwa Liz Prince oraz i love this part (2015, Avery Hill) autorstwa Tillie Walden
to dwie powieści graficzne, które bazują na osobistych doświadczeniach autorek. Obie rysowniczki – poprzez zderzenie słów i obrazów –
przedstawiają życie nastolatek, a w swoich pracach podważają tradycyjne sposoby ukazywania młodych kobiet. Prince i Walden pokazują
w swoich powieściach graficznych jak czuje się dziewczyna, która nie pasuje i nie chce dostosować się do wyznaczonego przez
społeczeństwo wizerunku nastolatki.
Prince w Tomboy: A Graphic Memoir korzysta z prostych czarno-białych obrazów, by opowiedzieć historię chłopczycy Liz.
Bohaterka tej powieści graficznej kwestionuje tradycyjne role płciowe i narzucony wizerunek kobiecości oraz walczy o akceptację. Powieść
graficzna Prince pokazuje jak oczekiwania społeczeństwa wpływają na wyobrażenie o sobie młodych kobiet. Mimo, że temat tożsamości
płciowej jest kluczowy w Tomboy: A Graphic Memoir, to Price omawia także tematy skrępowania i emocji związanych z dorastaniem.
Powieść graficzna i love this part autorstwa Tillie Walden to intymna opowieść o dwóch nastolatkach, których przyjaźń ewoluuje
i przekształca się w romans. Nastoletnia miłość to temat, który z łatwością może zostać nadmiernie uproszczony, jednak Walden udało się
skonstruować wyjątkowo osobistą historię o dziewczynie, która zakochuje się w swojej koleżance. W momencie tworzenia i love this part
Walden wciąż była nastolatką, dlatego jej powieść graficzna oferuje świeżą i unikalną perspektywę młodej kobiety. Powieść autorstwa
Walden opisuje trudy kształtowania się queerowej tożsamości u nastoletniej dziewczyny i analizuje wyrazy dziewczęcej zmysłowości.
W mojej prezentacji zajmuję głos w dyskusji na temat możliwości kobiet decydowania o własnym wizerunku w literaturze i kulturze.
Komiksy napisane i narysowane przez młode autorki oferują złożony i wielowymiarowy obraz dziewczęcości. Staram się również pokazać
jak unikalne są obrazy kobiecości stworzone przez Prince i Walden – w rzeczywistości, w której tak wiele historii o młodych dziewczynach
opowiedzianych jest z męskiej perspektywy. Ponieważ zarówno Tomboy: A Graphic Memoir jak i i love this part są powieściami
graficznymi o bohaterkach które przeciwstawiają się tradycyjnym i normatywnym reprezentacjom dziewczęcości, analizuję w jaki sposób
prace Prince i Walden mogą wpłynąć na zmianę wizerunku dziewczyny w kulturze. W mojej prezentacji skupiam się na tematach płci,
seksualności i wyznaczaniu granic między tym, co prywatne i publiczne w dwóch amerykańskich powieściach graficznych stworzonych
przez młode kobiety.
For several years comics and graphic novels were not considered part of literary world – the change came with authors such as Will Eisner
or famous Art Spiegelman, whose Maus won Pulitzer Prize in the 1992. Comics frequently serve as a medium for truly personal stories –
the increasingly popular form of graphic memoir develops an arena for self-representation. Although majority of first acknowledged

through Alison Bechdel, to Lynda Barry, combat the stereotyped portrayal of women in American comics and establish a compelling tradition
of critically-acclaimed graphic novels made by women, as they create authentic stories anchored in private and very often difficult
experiences. My paper will examine works of two young women who follow the steps of great female artists.
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cartoonists were men, comics constitute a medium through which women can decide on their own image, redefine femininity, and offer

Liz Prince's Tomboy: A Graphic Memoir (2014, Zest Books) and Tillie Walden's i love this part (2015, Avery Hill) are, respectively, a graphic
memoir and a graphic novel based on personal experience. Both artists portray – through juxtaposition of words and images – lives
of teenage girls, challenging the conventional images of girlhood. Prince and Walden reveal what is feels like to be a young women who does
not conform the preordained figure of a teenage girl.
Tomboy: A Graphic Memoir, composed of simple black-and-white images, is a story of Liz, who although straight and female,
exhibits characteristics considered typical for a boy (which includes, among others, playing with toys designed for boys and wearing
masculine clothes). She questions gender roles, challenges figures of femininity and fights for acceptance. Prince's memoir also demonstrates
how expectations set by society influence young women's self-image. Although the theme of gender identity is crucial to Tomboy: A Graphic
Memoir, Prince does not refrain from embracing awkwardness and emotions connected with growing up. Walden's i love this part
is an intimate story, drawn in black line with a deliberate use of purple wash, of two teenage girls whose relationship evolves from friendship
to romance. Teenage love is a difficult subject which can be easily reduced to clichés, yet Walden constructed an exceptional and personal
story of a girl falling in love in another girl. Walden was still a teenager while creating i love this part, therefore book offers a fresh and
unique perspective of a young woman. The story examines the struggle of shaping a queer identity as a teenage girl, and expressions of girl's
sensuality.
The paper analyzes the performativity of girlhood through the analysis of the aesthetics of Prince's and Walden's works. I also
engage in discussion on the possibilities of young women to decide on their own image in literature and culture. Comics written and drawn
by young female cartoonists can offer complex and multidimensional image of what is means to be a girl. I ask how the images
of womanhood and femininity created by Price and Walden are unique in a world, where many stories about young girls are told from male
perspective. Since both Tomboy: A Graphic Memoir and i love this part are graphic novels about characters who confront traditional and
normative representation of “girlishness,” I discuss how Prince's and Walden's work created a possibility for a change of the image of a girl
existing in culture. My paper examines issues of gender, sexuality and setting boundaries between private and public in two American
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graphic novels created by young women.
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