
Projekt zakłada przeprowadzenie rozległych badań nad twórczością poetycką kobiet ostatniego stulecia oraz stworzenie możliwie
pełnego jej obrazu, łączącego perspektywę historycznoliteracką z ujęciem problemowym oraz kontekstami społeczno-
kulturowymi. Przedmiotem studiów będą trzy wzajemnie się oświetlające obszary działalności pisarskiej kobiet, tworzących w
XX i XXI wieku: ich własna twórczość poetycka, przekłady poetyckie oraz wiersze dla dzieci. 
Dotychczasowe studia nad polskim pisarstwem kobiet koncentrowały się przede wszystkim na twórczości prozatorskiej,
przynosząc opracowania monograficzne poszczególnych autorek (np. Gabriela Zapolska, Maria Komornicka, Zofia Nałkowska,
Maria Dąbrowska, Pola Gojawiczyńska), jak i propozycje ujęć syntetycznych (najnowsze: Polskie pisarstwo kobiet w wieku XX.
Procesy i gatunki, sytuacje i tematy, red. E. Kraskowska i B. Kaniewska, Poznań 2015). W cieniu tych badań pozostaje wciąż
jednak twórczość poetycka, marginalizowana zwykle poezja dla dzieci oraz doceniana, lecz najczęściej omawiana osobno,
działalność przekładowa. Mimo iż niektóre z poetek ostatniego stulecia doczekały się odrębnych, choć nie zawsze całościowych
opracowań (np. Kazimiera Iłłakowiczówna, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Zuzanna Ginczanka, Wisława Szymborska,
Halina Poświatowska, Krystyna Miłobędzka, Julia Hartwig, Anna Kamieńska, Urszula Kozioł, Ewa Lipska, Małgorzata Hillar),
brakuje opisu kompleksowego, umożliwiającego porównanie ze sobą twórczości piszących na przestrzeni wieku kobiet oraz
wskazanie między nimi powiązań i linii rozwojowych (do nielicznych „prób całości” należy książka Anny Legeżyńskiej
"Od  kochanki do psalmistki… Sylwetki, tematy i konwencje liryki kobiecej", Poznań 2009). W poezji polskiej miejsca na
literackim Parnasie zostały już rozdane, m.in. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Halinie Poświatowskiej, Annie
Świrszczyńskiej i Wisławie Szymborskiej, mającym stałą, ale też często skonwencjonalizowaną interpretacyjnie pozycję w
historycznoliterackich syntezach. Tymczasem dwudziestowieczna i najnowsza historia polskiej literatury domaga się koniecznego
wypełnienia nazwiskami mniej spektakularnymi, wpisania w sieć powiązań także poetek mniej znanych, „niepozornych” lub
niedostatecznie wypromowanych, z uwzględnieniem ich działalności translatorskiej oraz twórczości dla dzieci (jak np. Maria
Czerkawska, Felicja Kruszewska, Beata Obertyńska, Irena Tuwim, Elżbieta Szemplińska-Sobolewska, Henryka Łazowertówna,
Mila Elin, Alicja Iwańska, Ludmiła Marjańska, Joanna Kulmowa, Helena Raszka, Teresa Ferenc, Bogusława Latawiec, Krystyna
Rodowska, Anna Frajlich-Zając, Adriana Szymańska, Eda Ostrowska, Joanna Pollakówna, Krystyna Lars, Urszula M. Benka,
Anna Janko, Uta Przyboś, Izabela Filipiak, Inga Iwasiów, Marzanna Bogumiła Kielar).
Lukę tę wypełnić mają kompleksowe studia nad poezją kobiet, powstającą od początku XX w. do drugiej dekady XXI w., które
pozwolą na nowo spojrzeć na historię literatury polskiej, przesuwając niekiedy przyjęte w periodyzacji cezury i weryfikując
kanoniczne podziały na nurty, tendencje, szkoły i grupy poetyckie. Umożliwią one również zreinterpretowanie kategorii
pokoleniowości w twórczości poetyckiej kobiet oraz zbadanie, czy i czym rola poetki w komunikacji literackiej różni się od roli
poety. Szczególna uwaga poświęcona zostanie poezji kobiet ostatniego dwudziestopięciolecia, która pokazana zostanie zarówno
wobec tendencji wyznaczonych przez jej poprzedniczki, jak i na tle szeroko pojętych kontekstów cywilizacyjno-społecznych (tu
np. Agnieszka Kuciak, Jolanta Stefko, Anna Podczaszy, Maria Cyranowicz, Julia Fiedorczuk, Justyna Bargielska, Joanna Mueller,
Krystyna Dąbrowska, Marta Podgórnik, Bianka Rolando Agnieszka Wolny-Hamkało, Kira Pietrek, Małgorzata Lebda).
Projekt zakłada zatem próbę uporządkowania oraz przewartościowania wiedzy dotyczącej poezji kobiet ostatniego stulecia
(oryginalnej i tłumaczonej) oraz ma za zadanie znaczące uzupełnienie refleksji literaturoznawczej o opracowanie twórczości
dotychczas marginalizowanej w badaniach naukowych. Ujęcie historycznoliterackie i problemowe dodatkowo wzbogacone
zostanie szeregiem interpretacji poezji dwudziestowiecznej i najnowszej, mając na celu wypełnienie białych plam na mapie
współczesnej poezji. Podkreślić należy również, że poezja kobiet przeczytana zostanie w świetle nowych metodologii i orientacji
w badaniach literackich, każdorazowo dostosowanych do specyfiki i problematyki tekstów (nowy historycyzm i poetyka
kulturowa, postsekularyzm, posthumanizm, somatopoetyka, socjobiografistyka, psycholingwistyka, Translation Studies,
szczególnie w ujęciu deskryptywnym), co pozwoli otworzyć tę twórczość na nowe konteksty interpretacyjne.


