
 czyli jak to było z literatura kobiet?



Marta
  

 Blogerka, publ ikująca w internecie swój 
pseudodziennik, pisząca trochę o wszystkim, a 
trochę o niczym. Ponieważ jej wpisy cieszą się coraz 
większą poczytnością, Marta zastanawia się nad 
napisaniem powieści. Jednak jej aspiracje pisarskie 
rozbijają się w zderzeniu z zawiłościami kobiecego 
pisarstwa. Młoda autorka próbuje zrozumieć istotę 
literatury kobiecej w wierze, że to pomoże jej 
znaleźć własną drogę.  



Virginia Woolf
 P i s a r k a , p u b l i c y s t k a i f e m i n i s t k a , 

przedstawicielka europejskiego modernizmu. 
Wychowana w domu z literackimi tradycjami, 
otoczona sztuką wyrosła na niezależną i 
nietuzinkową artystkę. Wraz z siostrą Vannesą, 
bratem Tobym i mężem Leonardem współtworzyli 
grupę Bloomsbury, która zrzeszała młodych 
intelektualistów Londynu buntujących się wobec 
przeżytków epoki wiktoriańskiej. Do jej 
najsłynniejszych dzieł należą powieści: Pani 
Dalloway, Do latarni morskiej, Orlando, a jej 
utwór Własny pokój stał się czołowym tekstem 
ówczesnego feminizmu. 





A gdyby Szekspir miał siostrę?

?



Jane Austen Charlotte 
Brönte

Emily Brönte George Eliot
(1775-1815) 

Duma i uprzedzenie 
Perswazje

(1816-1855) 

Dziwne losy Jane 
Eyre

(1818-1848) 

Wichrowe wzgórza

(1819-1880) 

Młyn nad Flossą 
Middlemarch



Irena Krzywicka
 Była jedną z najważniejszych kobiet literatury 

międzywojnia. Autorka powieści, m.in. Pierwszej krwi, 
publicystka – pisała eseje, reportaże, recenzje. Była 
także tłumaczką – dzięki niej czytelnicy w Polsce 
zwrócili uwagę m.in. na Marcela Prousta.  

 Krzywicka była bardzo blisko ze Skamandrytami, 
współpracowała z Tadeuszem Boyem-Żeleńskim i 
„Wiadomościami Literackimi”. Bardzo liberalna w swych 
poglądach, którym dawała upust w twórczości, spotykała 
się z wieloma atakami, przede wszystkim ze względu na 
swoje przekonania dotyczące pozycji kobiet i 
homoseksualizmu. Krzywicka zapamiętana została także 
jako aktywna feministka, walcząca o wyzwolenie 
seksualne, świadome macierzyństwo, prawo do aborcji. 



Narcyza Zmichowska
 Powieściopisarka i poetka. Twórczyni Entuzjastek – 

ruchu obe jmującego kob ie ty wszechs t ronn ie 
wykształcone, które utrzymywały się z własnej pracy i nie 
ulegały presji zamążpójścia. Żmichowska postulowała 
nowy program kształcenia dla kobiet, aby mogły 
podejmować w życiu samodzielne decyzje. 

 Twórczość literacką rozpoczęła od pisania poezji pod 
pseudonimem Gabryella. Sławę przyniosła jej dopiero 
twórczość prozatorska – jej pierwsza i jedyna ukończona 
powieść Poganka ukaza ła się w „Przeglądzie 
Naukowym”. Najbardziej radykalne poglądy dotyczące 
emancypacji kobiet można znaleźć w Książce pamiątek – 
utworze niedokończonym, którego tematem jest związek 
dwóch bohaterek.

1819-1876 Narcyza Żmichowska 1899-1994 Irena Krzywicka



Eliza Orzeszkowa
 Autorka wielu powieści, opowiadań i nowel oraz 

artykułów publicystycznych. Wybitna przedstawicielka 
pozytywizmu popowstaniowego. 

 W wieku niespełna 17 lat wyszła za mąż za Piotra Orzeszkę, 
który wkrótce został zesłany na Sybir. Pisarka nie tylko nie 
pojechała wraz z mężem, lecz także wkrótce rozwiodła się z 
nim. Sprzedała majątek rodzinny Rosjanom, broniąc się przed 
bankructwem. Jak widać, strzegła swojego publicznego 
wizerunku, prywatnie natomiast nie była tak zachowawcza. 

 We wczesnych utworach (Pan Graba, Marta, Maria) autorka 
występuje przeciwko absolutyzowaniu miłości. Zaleca 
praktyczne podejście do ma łżeńs twa. W la tach 
osiemdziesiątych tematyka kobieca chwilowo odchodzi na 
dalszy plan, powstają m.in Meir Ezofowicz i Nad Niemnem. 
Swój stosunek do emancypacji przedstawiła w rozprawie 
Kilka słów o kobietach – uważała, że prawdziwym wrogiem 
jest przekonanie o ich własnej słabości

1899-1994 Irena Krzywicka1841-1910 Eliza Orzeszkowa



Gabriela Zapolska
 Aktorka, dramatopisarka, powieściopisarka i 

publicystka. Sławę zyskała jednak przede wszystkim 
jako pisarka. Pisała dramaty, powieści, opowiadania 
oraz nowele. Posługiwała się poetyką naturalizmu: 
ukazywała życie w brutalnych i drastycznych 
przejawach, pokazywała, jak środowisko determinuje 
zachowanie jednostki. Jako jedna z pierwszych 
poruszała w swoich tekstach tematy dotąd 
pomijane i uważane za nieprzyzwoite: aborcji, 
prostytucji, biedy, społecznego wykluczenia. 
Piętnowała mieszczańską moralność i obłudę. 
Zarzucano jej rozwiązłość, wyuzdanie i niemoralne 
życie. Była jedną z pierwszych polskich felietonistek i 
reportażystek, liczne polskie tygodniki publikowały jej 
relacje z Paryża, w których opisywała wydarzenia 
elektryzujące cały ówczesny świat.

1899-1994 Irena Krzywicka1857-1921 Gabriela Zapolska



Maria Konopnicka
  

 Znana przede wszystkim jako autorka Roty, Konopnicka 
była znakomitą nowelistką i poetką realizmu, także 
krytykiem l i terackim. Trudni ła s ię również 
tłumaczeniami. Dużo czasach, w których żyła, mówi to, 
iż debiutowała pod męskim pseudonimem Marko. 
Relacje między jej życiem prywatnym a wizerunkiem 
publicznym mogą nasuwać na myśl wiele analogii z 
Elizą Orzeszkową. Podobnie jak ona, Konopnicka 
zapamiętana została jako ostoja rodziny, autorka O 
krasnoludkach i sierotce Marysi, podczas gdy w 
rzeczywistości zostawiła dom i przez wiele lat 
podróżowała. 

1842-1910 Maria Konopnicka 1899-1994 Irena Krzywicka



Maria Kuncewiczowa
 Pisarka, eseistka, reportażystka, autorka powieści, 

opowiadań, nowel i felietonów. Była czołową 
przedstawicielką prozy psychologicznej. W 
powieściach skupiała się przede wszystkim na 
opisywaniu doświadczenia kobiecego (związanego 
z macierzyństwem, ale nie tylko), wpływie 
przeszłości na teraźniejszość, konflikcie bohatera z 
samym sobą i otoczeniem, nie stroniła jednak także 
od ukazywania doświadczenia wojny, okupacji. 
Kuncewiczowa jest również autorką pierwszej 
polskiej powieści radiowej Dni powszednie 
państwa Kowalskich oraz dwóch antologii polskiej 
literatury współczesnej w języku angielskim. 

1899-1994 Irena Krzywicka1895-1989 Maria Kuncewiczowa



Zofia Nalkowska
 Pisarka, publicystka, działaczka społeczna i 

polityczna. Równie ważne jak fikcja są w jej 
pisarskim dorobku dzienniki, które pisała całe 
życie - od wczesnej młodości do śmierci. 
Początkowo pisała powieści psychologiczno-
obyczajowe, dotyczące głównie życia kobiet. 
Potem porzuciła nadmierny indywidualizm i 
modernistyczną manierę na rzecz pogłębionej 
refleksji filozoficznej, nie rezygnując jednak 
z tematyki społecznej, także kobiecej. Po drugiej 
wojnie światowej brała udział w pracach 
Międzynarodowej Komisji do Badania Zbrodni 
Hitlerowskiej w Polsce. Na podstawie zebranych 
tam świadectw stworzyła cykl opowiadań 
Medaliony. 

1899-1994 Irena Krzywicka1884-1954 Zofia Nałkowska
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Pozytywistki i inne…


