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Celem projektu było przeanalizowanie, jak na formowanie kapitału kulturowego i
literackiego wpływają między innymi praktyki pisarskie, dominujące estetyki,
obiegi krytyczne, trendy wydawnicze, ale także wymiany międzypokoleniowe,
„terapeutyzacja” dyskursów publicznych i prywatnych, emocjonalność i
afektywność w polach społecznych, wytwarzanie pamięci, współczesna klasowość,
zanurzenie czy przemieszczenie podmiotu w relacji. Wszystko to bowiem znajduje
odzwierciedlenie w literaturze kobiet: prozie, poezji, auto- i biografiach, eseistyce,
literaturze faktu i literaturze popularnej.

Jedną z prób wyjścia poza polityki tożsamościowe w badaniu literatury kobiet może
okazać się zaproponowana w niniejszej monografii formuła „polityk relacji”, która
odzwierciedla złożone praktyki dyskursywne w ramach wspólnot kształtujących
doświadczenie i reprezentację. Istotne jest zatem zadanie pytań o to, w jaki sposób
relacyjność narzucana oraz wytwarzana w literaturze kobiet wpływa na dyskursy
polityczne i na odwrót – jak (mikro- i makro-) polityczność konstytuuje związki oraz
hierarchie narracji prywatnych i społecznie zaangażowanych. […]
Celem tak pomyślanego projektu było przeanalizowanie, jak na formowanie
kapitału kulturowego i literackiego wpływają między innymi praktyki pisarskie,
dominujące estetyki, obiegi krytyczne, trendy wydawnicze, ale także wymiany
międzypokoleniowe, „terapeutyzacja” dyskursów publicznych i prywatnych,
emocjonalność i afektywność w polach społecznych, wytwarzanie pamięci,
współczesna klasowość, zanurzenie czy przemieszczenie podmiotu w relacji.
Wszystko to bowiem znajduje odzwierciedlenie w literaturze kobiet: prozie, poezji,
auto- i biografiach, eseistyce, literaturze faktu i literaturze popularnej.
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