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Wstęp (niepozorny) 

W książce Czytelnik jako kobieta (Poznań 2007) Ewa Kraskowska 
pisała:

wierzę, że w sprzyjających warunkach k o b i e t a  c z y t a  i n a c z e j  n i ż 
m ę ż c z y z n a. Co gorsza – wierzę też, że m ę ż c z y z n a  m o ż e  c z y t a ć 
„ j a k o  k o b i e t a ”. […] „czytanie kobiece” rozumiem jako pewną dyspozy-
cję, będącą stale w pogotowiu, a uruchamianą wobec niektórych tekstów, 
okoliczności, poglądów itp.1

Wykrystalizowanie i praktykowanie pewnych szczególnych, „ko-
biecych” konwencji interpretacyjnych, możliwe dzięki krytyce fe-
ministycznej, sprawiło, że w dużej mierze uniezależniły się one od 
rzeczywistej płci odbiorcy, określając obecnie raczej pewien model 
wrażliwości na informacje implikowane, przekazywane przez struk-
turę artystyczną dzieła, a także potencjalny styl odbioru, odbiegający 
od powszechnie uznawanych zasad lektury. Czytanie „jako kobieta” 
wymaga nieustannego podawania w wątpliwość ustalonego porządku 
świata oraz czujności interpretacyjnej. Pozwala ona dostrzec w tek-
stach niejednoznaczne sygnały (nie zawsze zamierzone przez autora), 
stawia niewygodne dla nich pytania oraz niejednokrotnie dostrzega 
wartość w tym, co – według obowiązujących kryteriów, postrzeganych 

1 E. Kraskowska, Czytelnik jako kobieta, Poznań 2007, s. 24.
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jako uniwersalne – było dotąd lekceważone lub pomijane. Taka posta-
wa czytelnicza sprzyja więc nie tylko nowej lekturze uznanych utwo-
rów, ale pozwala też zauważyć pisarstwo, które nie weszło do kanonu 
m.in. z powodu ogólnie akceptowanych zasad wartościowania, nie-
ustannie jednak podważanych przez inną, nietypową perspektywę2. 
Twórczość niepozorna w sposób naturalny pozostaje więc w kręgu 
zainteresowań krytyki feministycznej i łatwo poddaje się kobiecemu 
modelowi lektury. 

Pojęciem „twórczości niepozornej” posługiwał się w swojej pracy 
Pióro w wątłych dłoniach. O twórczości kobiet w dawnych wiekach 
Jerzy Strzelczyk3, obejmując nim m.in. epistolografię, memuarystykę 
i diarystykę, hagiografię, literaturę dydaktyczną, mistyczną, translację, 
piśmiennictwo medyczne i gospodarskie. Badacz skupiał się na pi-
śmiennictwie kobiet epoki średniowiecza, eksplorując obszar pisar-
stwa użytkowego, pozostającego poza twórczością uznawaną za wy-
sokoartystyczną, zaś zaproponowana przez niego kategoria stanowi 
ważne świadectwo epoki, a także kobiecej wrażliwości i kobiecych 
doświadczeń. Termin ten daje się z powodzeniem zastosować rów-
nież do opisu literatury nowoczesnej (niekoniecznie kobiecej) i – jak 
zwraca uwagę Inga Iwasiów w artykule Twórczość niepozorna na 
barykadzie codzienności, otwierającym niniejszą książkę – okazuje 
się szczególnie przydatny dla określenia tych obszarów sztuki, „które 
z jakiegoś powodu przeleciały przez historycznoliterackie sito”. Nie-
pozorność sama w sobie – jak zauważa autorka – ustępuje bardziej 
wyrazistym i lepiej zdefiniowanym kategoriom, jednak dookreślona 
i doprecyzowana odpowiednimi kryteriami może stać się istotnym na-
rzędziem badania literatury.

Artykuły zawarte w dwóch kolejnych częściach książki poddają 
refleksji tytułową kategorię, poszukując niepozorności na terenie po-
ezji oraz w prozie, zwłaszcza tej autobiograficznej. Uważna lektura 
autorów i autorek pozostających w cieniu bardziej znanych, choć nie-
koniecznie bardziej wybitnych twórców (Ireny Tuwim opisanej przez 
Agatę Zawiszewską, Barbary Czerwijowskiej, której przyjrzała się An-

2 Tamże, s. 28–33.
3 J. Strzelczyk, Pióro w wątłych dłoniach. O twórczości kobiet w wiekach dawnych, 
Warszawa 2009.

Wstęp (niepozorny)
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Wstęp (niepozorny) 11

gelika Poppa czy Piotra Szewca – bohatera artykułu Tomasza Mizer-
kiewicza) pozwala pokazać wartość ich liryki, która – choć inna od 
pierwszoplanowych dokonań Dwudziestolecia międzywojennego czy 
współczesności – jest istotnym elementem historii literatury. Agata Za-
wiszewska, porównując siostrę wybitnego skamandryty z wymyśloną 
przez Virginię Woolf siostrą Szekspira, zwraca uwagę na mechanizmy 
decydujące o postrzeganiu poezji kobiet jako drugorzędnej czy niepo-
zornej. Niepozorność może jednak być siłą twórcy, który świadomie 
czerpie tematy z otaczającej codzienności, sięga po niespektakularne 
struktury czy ukazuje świat z zaskakującej perspektywy istot uloko-
wanych niżej od człowieka w hierarchii bytów. Tak właśnie dzieje się 
w – na pozór prostych – wierszach Wisławy Szymborskiej, których 
niepozorność Joanna Grądziel-Wójcik proponuje uznać za celową 
strategię poetki, będącą wyrazem jej świadomego wyboru i osobistych 
predyspozycji.

Poszukiwania niepozorności w prozie zaowocowały szeregiem ar-
tykułów ukazujących pisarki niekiedy zapomniane, autorki niesłusz-
nie lekceważonych autobiograficznych narracji, dające świadectwo 
wspólnoty kobiecych doświadczeń, po części niezależnych od regio-
nu geograficznego czy zmiennych okoliczności historii. Twórczość 
Marii Bunin-Kasprowicz (wydobyta z cienia przez Tatianę Czerską), 
burzliwa korespondencja między Zofią Nałkowską a Karolem Irzy-
kowskim (przedstawiona przez Sylwię Panek), dziennik i listy Edy 
Ostrowskiej (omówione przez Edytę Sołtys-Lewandowską), autobio-
graficzne narracje Elżbiety Czyżewskiej (analizowane przez Bożenę 
Karwowską), proza Barbary Czałczyńskiej (na nowo odczytana przez 
Magdalenę Bednarek), problematyka doświadczenia kobiecego, wy-
łaniająca się z powieści Ireny Dowgielewicz (dostrzeżona i dowarto-
ściowana przez Ksymenę Filipowicz-Tokarską) utworzyły mozaikę tek-
stów pozornie niepozornych, dotykających funkcjonowania kobiecej 
psychiki i analizujących determinanty ludzkiego losu, a równocześnie 
ciekawych pod względem artystycznym. Swoistą grę w rozpoznanie 
tego, co pozornie niepozorne prowadzi z czytelnikiem Hanna Gosk, 
przyglądając się opowieści młodego Żyda, zafascynowanego kulturą 
klasyczną, który – asymilując się w polskim społeczeństwie pierwszej 
połowy XX wieku – opisywał losy polskich i żydowskich mieszkań-
ców rodzinnego wschodniogalicyjskego miasteczka. Nazwisko swego 
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bohatera autorka zdradza dopiero w ostatnim akapicie artykułu, po-
kazując pomijane zazwyczaj przez literaturoznawców aspekty wybit-
nej osobowości.

Przywracanie bądź nadawanie znaczenia temu, co niepozorne, 
skłoniło też autorki i autorów artykułów do przyjrzenia się bohater-
kom literackim, pojawiającym się w literaturze dla dzieci i młodzieży, 
w międzywojennej prozie, oświeceniowych komediach czy regional-
nej popkulturze. Tekst Józefa Tomasza Pokrzywniaka Krasicki i kobiety 
ukazuje autora Monachomachii w perspektywie jego relacji z kobieta-
mi: dobre stosunki z matką czy troska o bratową poświadczone w ko-
respondencji znajdują swoje odzwierciedlenie w komediach, satyrach 
i powieściach, krytykujących ludzkie wady i wskazujących cnoty współ-
czesnych. Roztropne służące, doskonałe gospodynie, poczciwe żony 
i matki, ale i kobiety samodzielnie kierujące swoim losem i majątkiem 
przedstawione zostały na kartach jego dzieł ze sporą dozą sympatii, 
dość rzadkiej w mizoginicznej epoce. Obok gromady sarmatek z kome-
dii Krasickiego pojawiają się – w tej zdominowanej przez kobiety części 
książki – niegrzeczne dziewczynki, podobne do Pippi Pończoszanki czy 
Alicji w Krainie Czarów, buntujące się przeciwko absurdom i głośno 
dopominające się o swoje prawa oraz miłe i ujmujące panienki, które 
nigdy nie łamią żadnych zasad i doskonale wpisują się w patriarchalną 
wizję świata. O konsekwencjach obcowania z nimi w literaturze dzie-
cięcej opowiada szczegółowo Bogumiła Kaniewska, a z jej artykułem 
koresponduje tekst Agnieszki Kwiatkowskiej, poświęcony konstrukcji 
podmiotu lirycznego w poezji dla dzieci. Galerię kobiecych postaci uzu-
pełnia model Nowej Kobiety obecny w prozie „z marginesu literatury 
międzywojennej”, niepogodzonej z tradycyjną rolą żony i matki, zbun-
towanej przeciw obyczajowym konwencjom i próbującej unowocześnić 
instytucję małżeństwa, której przygląda się w swym artykule Marta Wia-
trzyk-Iwaniec. 

Często tematy i motywy długo uznawane za niepozorne na warszta-
cie wnikliwego badacza odsłaniają swoją ciekawą historię, a pomijane 
dotąd postacie okazują się wykreowane w twórczy i inspirujący sposób. 
Zwierzęta, niepozorni towarzysze ludzkiego losu, dzielący z człowie-
kiem doświadczenie przemijania, spełniają istotną funkcję w pisarstwie 
kobiet. Motyw zwierzęcej śmierci w prozie, opisany przez Arletę Galant, 
koty Doris Lessing, którym uwagę poświęciła Agnieszka Gajewska czy 

Wstęp (niepozorny)
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Wstęp (niepozorny) 13

zwierzęca perspektywa oglądu świata obecna w poezji Elżbiety Szem-
plińskiej, opisana przez Olgę Soporowskę-Wojtczak, prezentują inny od 
powszechnie przyjętego sposób percepcji świata. Literatura ta, ujaw-
niająca wrażliwość na krzywdę słabszych i pełna międzygatunkowej 
empatii, stała się przedmiotem zainteresowania krytyki feministycznej 
i ekokrytyki, będąc kolejną próbą podważenia porządku antropocen-
trycznego. Artykuły zawarte w tej części książki tylko pozornie opo-
wiadają o zwierzętach, w równej mierze dotyczą bowiem spraw szer-
szych i podstawowych, ujawniają autorskie „koncepcje bytu” lub stają 
się przedmiotem literaturoznawczej refleksji, jak w tekście Pawła Grafa, 
poświęconym musze, owadowi powszechnie nielubianemu i lekcewa-
żonemu, lecz – jak się okazuje – semantycznie istotnemu, mającemu 
własne miejsce w kulturze.

Różnorodność analizowanych w tym tomie tekstów, bogactwo ujęć 
oraz przyjętych perspektyw interpretacyjnych po raz kolejny uzmysła-
wiają, że niemożliwy jest całościowy ogląd świata, tak samo jak nie 
istnieje, nawet potencjalnie, możliwość lektury pełnej, która uwzględ-
niłaby wszystkie sensy, aspekty i konteksty dzieła literackiego4. Tekst 
– oryginalny czy tłumaczony – może być odczytywany w duchu róż-
nych metodologii, a kolejne interpretacje odkrywać w nim będą co-
raz to nowe, choć niewykluczające się wzajemnie sensy. W przypadku 
przekładów ujawniają się dodatkowe konteksty i możliwości odczytań, 
niejednokrotnie rodząc kontrowersje w kwestii kreatywnego wkładu 
tłumacza, pozostającego zazwyczaj w cieniu autora oryginału – problem 
ten rozważa w swym artykule Inez Okulska.

Książkę zamykają artykuły poświęcone kwestiom tylko pozornie 
lekkim i błahym. Piotr Łuszczykiewicz analizując obraz Kalisza w pio-
senkach różnych twórców – „od Juliana Tuwima do Rafała Bryndala” 
– wskazuje na szeroki zakres oddziaływania oraz rolę, jaką odegrał 
w kulturze ten niepozorny gatunek. Również temat rozważań Lucyny 
Marzec, która poszukiwała w polskiej literaturze międzywojennej mo-
tywów związanych z narciarstwem, choć niepierwszoplanowy, pozo-
staje istotny dla wszystkich współautorek i współautorów tej książki. 
Tom Twórczość niepozorna. Szkice o literaturze jest bowiem owocem 
konferencji, zorganizowanej 7 i 8 marca 2014 roku przez Instytut Filo-

4 E. Kraskowska, dz. cyt., s. 24–25.
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logii Polskiej UAM oraz Zakład Literatury XX wieku, Teorii Literatury 
i Sztuki Przekładu, dedykowanej (w urodzinowym prezencie) profesor 
Ewie Kraskowskiej – literaturoznawczyni, tłumaczce, autorce licznych 
prac z zakresu historii i teorii literatury, krytyki genderowej, trans-
latologii, komparatystyki, a także – kociarze, psiarze oraz narciarce. 
Jej właśnie te niepozorne rozważania – rozważania o niepozorności 
ofiarują 

Redaktorki tomu

Wstęp (niepozorny)
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Na barykadzie 
niepozorności
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Inga Iwasiów
Uniwersytet Szczeciński

Twórczość niepozorna  
na barykadzie codzienności

Twórczość niepozorna jest kategorią nieoczywistą. W tradycji li-
teraturoznawczej jest to obszar pisarstwa przede wszystkim użytko-
wego, ulokowanego poza wysokoartystycznym kanonem literackim, 
cennego jako świadectwo epoki i tego rodzaju wrażliwości, którą 
przypisujemy kobietom-autorkom. W nowoczesności znaczenie tego 
typu praktyk pisarskich wzrasta za sprawą przedefiniowania samej 
literackości, podziału na fiction – non-fiction oraz teorii kanonu. 
Można rzec, iż to, co niepozorne, a więc dziennik, autobiografia, 
biografia zajmują centralną pozycję i to nie tylko wówczas, gdy ich 
autorkami i autorami są wybitni pisarze, których teksty wszystkie 
oświetlają także notatki i wyimki, ale i wtedy, gdy autorzy niezna-
ni opisują fakty inaczej niedostępne. Oczywiście zasadniczy przełom 
w myśleniu o doniosłości narracji zorganizowanej wokół życia wobec 
narracji uporządkowanej literacko dokonał się poprzez refleksję nad 
literaturą Zagłady1. Drugi przełom, związany ściślej z badaniami gen-
derowymi, które reprezentuję, zawdzięczamy zainteresowaniu doku-
mentem, wskazującym na międzywojenny, kobiecy rodowód repor-
tażu oraz badaniom nad kobiecym autobiografizmem, traktowanym 

1 Jednym z ostatnich akordów tego namysłu i jego podsumowaniem w polskim 
literaturoznawstwie mogłaby być książka: A. Ubertowska, Holokaust. Auto(tanato)
grafie, Warszawa 2014. 
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Inga Iwasiów18

jako rezerwuar alternatywnych historii społecznych, politycznych, 
pry watnych2. 

Przykładów funkcjonowania obok siebie tych możliwości znalazłoby 
się wiele. Najgłośniejszym z przerobionych ostatnio byłby oczywiście 
Kronos Witolda Gombrowicza, którego wyjętą z porządku gombrowi-
czologii recepcję możemy sobie wyobrazić jako zadumę nad popędem 
pisania, każącym ludziom notować rzeczy nieistotne. Rozbudowane 
analizy tego dzieła odbywały się jednak w świetle (lub cieniu) przeko-
nania o doniosłej roli autora w historii literatury polskiej. Jeśli dodamy 
do tego fakt, iż analizy nie obyły się bez refleksji na temat homoerotycz-
nej wrażliwości pisarza, kontekstem uczynimy studia genderowe3.

Potwierdza to tezę, że nasza tytułowa kategoria stanowi poręcz-
ną odpowiedź na samopoczucie badaczek i badaczy przepatrujących 
te obszary sztuki, które z jakiegoś powodu przeleciały przez histo-
rycznoliterackie sito4. Wyrażane wielokrotnie przekonanie, iż właśnie 
w tym, co zmarginalizowane, zapomniane, pominięte tkwi najwięk-
szy potencjał, miało od początku studiów genderowych jedno słabe 
ogniwo: brak przekonującego zamiennika dla wypracowanych przez 
epokę kategorii wartościowania. Klasyczne w feminizmie anglosaskim 
czy polskim monografie i słowniki dochodziły zwykle do punktu, któ-
rego granicami były „kobieca tradycja”, „kobieca historia”, „kobiece 
doświadczenie”, „homoerotyczna wrażliwość”. Bez względu na to, jak 
budowały główny nurt, pozostawały raczej jego dopływem niż wpły-
wową alternatywą. 

Można wobec tego spróbować wyjść z pojęciowego impasu właśnie 
poprzez kategorię niepozorności. Nie jestem pewna, czy ta próba ma 
szanse na sukces. Nazwijmy jednak przewrotnie niepozornym to, co na 

2 A. Mrozik, Akuszerki transformacji. Kobiety, literatura i władza w Polsce po 1989 
roku, Warszawa 2012. 
3 M. Bielecki, Dyskrecja i obsceniczność. Prolegomena do lektur „Kronosa” Witolda 
Gombrowicza, „Autobiografia. Literatura-Kultura-Media” 2013, nr 1, s. 69–87. 
4 Pytanie o relację między kanonem a „nowym kanonem kobiecym” zadawały za-
równo opracowania słownikowe (np. G. Borkowska, M. Czermińska, U. Phillips, 
Pisarki polskie od średniowiecza do współczesności. Przewodnik, Gdańsk 2000), jak 
i monografie wybranych autorek (np. A. Krukowska, Kanon-kobieta-powieść. Wokół 
twórczości Józefy Kisielnickiej, Szczecin 2010) oraz nowe monografie gatunków (np. 
T. Czerska, Między autobiografią a opowieścią rodzinną. Kobiece narracje osobiste 
w Polsce po 1944 roku w perspektywie historyczno-kulturowej, Szczecin 2011). 
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