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Czy popularna powieyÂ kobieca
moe byÂ powieyci spoecznie zaangaowan?
Kilka refleksji o tematach, gatunkach i stereotypach
Literatura popularna bardzo często utoůsamiana jest z literaturĊ gatunkowĊ. O ile jednak powieœý kryminalna coraz częœciej odczytywana jest w kontekœcie rozpoznaľ o charakterze socjologicznym – opowieœý o zbrodni ma
byý metaforĊ lęków wspóâczesnego czâowieka (por. Burszta, Czubaj 2007;
Czubaj 2010), a powieœý fantasy bywa traktowana jako uproszczona wersja
filozoficznych rozwaůaľ na temat przyszâoœci lub œwiatów alternatywnych,
o tyle tzw. literaturę kobiecĊ1 wyjĊtkowo trudno jest utoůsamiý z bardziej
ambitnymi odniesieniami niů romansowa historia ze szczęœliwym zakoľczeniem2. Jeœli weŭmiemy pod uwagę stereotypy, ten ostatni typ powieœci popularnych jest najbardziej naraůony na ich oddziaâywanie. Nie bez powodu Simone de Beauvoir, piszĊc o kobietach, tytuâuje swoje kanoniczne dzieâo
Druga pâeý, a Anna Martuszewska, badajĊc literaturę popularnĊ, uůywa okreœlenia „ta trzecia” (zob. de Beauvoir 2014; Martuszewska 1997).

1 W artykule stosuję zamiennie zapis, w którym okreœlenie literatura/proza/powieœý kobieca poprzedzone jest sformuâowaniem „tak zwana”, oraz zapis, w którym brakuje zasugerowania umownoœci definicyjnej. Chcę w ten sposób pokazaý pâynnoœý uůywanego pojęcia.
Choý rodzi ono ciĊgle trudnoœci definicyjne, to jednak towarzyszy mu równie często kategorycznoœý niosĊca sugestię oczywistoœci skojarzeľ.
2 Niezwykle ciekawe interpretacje fenomenu kobiecego czytania i pisania zawierajĊ publikacje: Kilka uwag na temat powieœci kobiecej (Kraskowska 2001), Literatura monstrualna (Filipak 1991), Artystka jako gospodyni domowa (Jong 1999), Romanse z róůnych sfer (Martuszewska,
Pyszny 2003).

44

POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNE, 2017 • 2 (20)

Mamy bowiem do czynienia z potrójnym uwikâaniem wpâywajĊcym na wizerunek oparty na trwaâoœci funkcjonujĊcych w spoâeczeľstwie uprzedzeľ.
Po pierwsze, negatywne skojarzenia zwiĊzane sĊ z okreœleniem „popularna”.
Nie ma wĊtpliwoœci, ůe literatura opatrzona tym epitetem do najambitniejszych nie naleůy, trudno teů oczekiwaý od niej czegoœ więcej niů rozrywki,
nie spodziewamy się po niej ani szczególnej finezji fabularnej, ani językowej.
Mamy więc pewnoœý doœwiadczenia seryjnoœci (powieœci gatunkowe sĊ do
siebie podobne) oraz wtórnoœci (zaâoůenie, ůe powtarzalnoœý treœci umocni
więŭ z czytelniczkami)3. ZwiĊzane sĊ one z przewidywalnoœciĊ rozwoju akcji,
optymistycznym zwykle zakoľczeniem, powracajĊcymi wĊtkami miâosnymi
i stylistycznym zuboůeniem. Lekturze literatury popularnej towarzyszy zwykle przyjemnoœý i to ona dominuje nad innymi funkcjami4. W tzw. prozie
kobiecej nie szukamy więc wyzwaľ natury intelektualnej, w trakcie jej przyswajania nie zadajemy sobie pytaľ natury egzystencjalnej, nie próbujemy zwykle interpretowaý i analizowaý, pozostajemy przy odbiorze potocznie
okreœlanym jako jeden do jednego. O literaturze popularnej, często sâusznie,
mówi się teů, ůe jest to literatura jednorazowego uůytku, do której się nie
wraca, o której się nie dyskutuje, której się nie rozwaůa w ramach poruszenia
oferowanego czytelnikom często w przypadku literatury artystycznej. Nie
ma tutaj mowy o kilku poziomach odczytania. Nawet jeœli próbuje się odbiorcy zasugerowaý coœ, co moůna by okreœliý mianem treœci naddanych,
zaprezentowane zostajĊ one w taki sposób, ůe dominujĊca funkcja przyjemnoœci nie ulega podwaůeniu.
Po drugie, liczne stereotypy âĊczĊ się z okreœleniem „kobieca”. Niezaleůnie
od tego, czy myœleý będziemy o prasie kobiecej, czy na przykâad o kobiecych
gatunkach telewizyjnych, takich jak serial, niejako automatycznie pojawiajĊ
się epitety, które często traktuje się synonimicznie. Kobiecy w owym stereotypowym ujęciu oznacza zazwyczaj banalny, nieskomplikowany, infantylny,
emocjonalny, sentymentalny, oczywisty, rozrywkowy, a nawet – konieczne
jest uůycie tego sâowa – gâupi. Przypisanie literatury do kobiecoœci przynosi
więc konkretne konsekwencje wynikajĊce z powyůszego wyliczenia. Oto
okazuje się, ůe powieœci kobiece majĊ raczej wstydliwe konotacje, wpâywajĊce na spoâeczny odbiór tego typu lektur. Deklarowanie upodobania do popularnej literatury kobiecej wpâywa więc na pewnego rodzaju dyskredytację

Warto w tym kontekœcie przywoâaý następujĊce publikacje: Zrozumieý kulturę popularnĊ
(Fiske 2010) oraz Studia kulturowe i badania kultury popularnej. Teorie i metody (Storey 2003).
4 Moůna więc mówiý o kulturze przyjemnoœci – w jej róůnych, pozytywnych i negatywnych, aspektach (por. Grad, Mamzer, red., 2005).
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zwiĊzanĊ z tym ujawnieniem. Istnieje bowiem podejrzenie, ůe równie niekorzystnie jak popularna literatura kobieca moůe byý postrzegana jej czytelniczka.
I wâaœnie z niĊ wiĊůe się trzecie uwikâanie sytuujĊce ten typ prozy w bliskim
sĊsiedztwie róůnego rodzaju uprzedzeľ. Skoro adresat takůe zostaje zdefiniowany pâciowo, dochodzi do zintensyfikowania owych negatywnych skojarzeľ,
co w skutkuje ideowym wykluczeniem tego typu lektury przy jednoczesnej
dominacji nurtu w kontekœcie komercyjnego sukcesu. Popularna powieœý
kobieca bywa kojarzona ze wstydliwymi praktykami czytelniczymi – do kryminaâów i do fantasy wypada przyznaý się publicznie, do obyczajowych odsâon popkultury juů nieco mniej, lepiej unikaý w tym względzie deklaracji.
Problemy te przywoâuję nie bez powodu. Dla dalszych rozwaůaľ istotne
wydaje się przedstawienie kontekstu towarzyszĊcego funkcjonowaniu popularnej literatury kobiecej na tle innych gatunków oraz reguâ rzĊdzĊcych medialnym odbiorem. Nie da się przecieů nie uwzględniaý stereotypów, nie da się
nie zauwaůyý konsekwencji będĊcych efektem przedsięwzięý promocyjnych
wydawnictwa, trudno równieů pominĊý dziaâania samych pisarek, lawirujĊcych
zazwyczaj między profesjonalizmem a amatorszczyznĊ. Dla postrzegania popularnej literatury kobiecej waůne jest zatem to, co znajduje się na okâadkach
powieœci zaklasyfikowanych do tego nurtu (sĊ to zazwyczaj kwiaty, sielankowe
obrazy domów lub pól, ciastka, dâonie trzymajĊce kubek z parujĊcym napojem, kobieta z męůczyznĊ, rudowâosa kobieta), jak teů częstotliwoœý wydawania ksiĊůek przez pisarki (coraz częœciej akceptowana praktykĊ jest produkowanie literatury, nie zaœ jej pisanie – stĊd rocznie publikuje się kilka ksiĊůek
jednej autorki) oraz traktowanie pisania jako przyjemnego hobby (pisanie na
emeryturze, pisanie w ramach autoterapii, pisanie z powodu nudy).
Zastanawianie się w takiej sytuacji, czy popularna literatura kobieca moůe
byý literaturĊ zaangaůowanĊ spoâecznie, wydaje się nie tylko absurdem, ale i stosunkowo marnej jakoœci prowokacjĊ. Chciaâabym jednak mimo wszystko zatrzymaý się przy tym pytaniu i spróbowaý odpowiedzieý na nie, biorĊc pod
uwagę podejmowane przez autorki tematy, sposób, w jaki poruszana problematyka jest opisywana, oraz gatunki, po jakie sięgajĊ pisarki, próbujĊc
graý na róůne sposoby z konwencjĊ powieœci obyczajowej.
PomiÆdzy gatunkami i w promocyjnym tyglu
Przedstawiciele literatury popularnej, majĊc œwiadomoœý gatunkowego
uwikâania wâasnej twórczoœci, zwykle starajĊ się w taki sposób opowiadaý
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o swoim pisarstwie, by stygmat powtórzenia zamieniý w atut, a pewnĊ
schematycznoœý zwiĊzanĊ z preferowanĊ tematykĊ przedstawiý tak, by zasugerowaý pojawienie się oryginalnoœci formy lub treœci. UůywajĊc okreœlenia
„gatunkowe uwikâanie”, mam na myœli schematy definicyjne powiĊzane z tzw.
literaturĊ kobiecĊ, literaturĊ fantasy czy literaturĊ kryminalnĊ. W kaůdym
z tych przypadków wiedza, którĊ moůemy nazwaý ogólnĊ, wpâywa na rozpoznania jednostkowe czytelników. Etykieta gatunkowa niesie konkretne
skojarzenia, do których w efekcie przywiĊzujemy się, a następnie w trakcie
procesu lekturowego oczekujemy, by nasze rozpoznania wstępne potwierdziây się. SięgajĊc po powieœci popularne, częœciej oczekujemy powtórzenia
niů zaskoczenia i zmiany. Etykieta gatunkowa pozwala na zbudowanie specyficznego sojuszu między autorem, czytelnikiem, wydawcĊ, ale i sprzedawcĊ ksiĊůki. Nabywca powieœci otrzymuje zwielokrotnione potwierdzenie, ůe
sięgajĊc po prozę kobiecĊ, literaturę fantasy lub kryminaâ, zapewnia sobie
jasno i czytelnie zdefiniowane emocje. Jakiekolwiek próby renegocjowania
czystoœci gatunków, wprowadzanie elementów nietypowych, âĊczenie róůnych form i budowanie zaskakujĊcych zestawieľ gatunkowych bywajĊ ryzykowne – mogĊ spotkaý się z pozytywnym odbiorem, mogĊ równieů wywoâaý reakcję przeciwnĊ u tych, którzy sĊ przyzwyczajeni do bardziej tradycyjnych rozwiĊzaľ. Nic więc dziwnego, ůe zarówno wydawcy, jak i autorzy
rezygnujĊ często z podejmowania ryzyka, uwaůajĊc, ůe tylko asekuracyjne
trzymanie się formuâ dobrze sprawdzonych daje gwarancję sukcesu.
Autorki klasyfikowane jako przedstawicielki popularnej prozy kobiecej
funkcjonujĊ więc często w sytuacji nie do pozazdroszczenia. Z jednej strony
decyzje wydawców potwierdzajĊ sprzedawalnoœý tego, co ma w sobie gen
seryjnoœci, z drugiej rynek wydawniczy – zasypany setkami podobnych do
siebie tytuâów – raczej nie nastrajajĊ optymistycznie w kontekœcie myœlenia
o wâasnej karierze. PomijajĊc fakt, ůe nie wszystkie czytelniczki i nie wszystkie autorki szukajĊ w literaturze czegoœ więcej niů kolejnej powieœci o miâoœci z przewidywalnym scenariuszem wydarzeľ, nie wolno zapomnieý, ůe
wzmiankowana wtórnoœý propozycji opatrzonych etykietĊ „literatura kobieca” to często nie tylko konsekwencja marketingowego myœlenia wydawców
(chodzi nie o jakoœý, ale o iloœý), ale przede wszystkim niskich kompetencji
kulturowych odbiorców oraz równie maâo imponujĊcych kompetencji kulturowych autorek. Rzeczywistoœý wyglĊda bowiem duůo mniej róůowo niů,
byý moůe, chcielibyœmy. Dobrych powieœci popularnych nie ma wcale tak
wiele, to nie one stanowiĊ większoœý, zdecydowanie dominuje to, co jest
miaâkie, przewidywalne, wtórne, a nawet bliskie grafomanii. Warto równieů
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w tym miejscu zaznaczyý, ůe wâaœnie te powieœci, które odnoszĊ największy
sukces i najlepiej się sprzedajĊ, często reprezentujĊ wyjĊtkowo niski poziom5. Przykâadem moůe byý Katarzyna Michalak, autorka, której ksiĊůki nie
schodzĊ z list bestsellerów, a wydajĊ je najlepsze polskie wydawnictwa, takie
jak na przykâad Wydawnictwo Literackie, Znak czy Albatros. Styl pisania,
język, sposób konstruowania postaci oraz logika fabuây pozostawiajĊ w przypadku tej autorki nie tylko wiele do ůyczenia, ale – co naleůy wyartykuâowaý
wprost – sĊ zaprzeczeniem jakiejkolwiek literackoœci. Jak się okazuje, nie ma
to większego znaczenia dla samopoczucia autorki, która nie ukrywa m.in.
tego, ůe publikuje powieœci zaangaůowane spoâecznie i obmyœla utwory, które
majĊ stanowiý rewolucję w myœleniu o nowoczesnym pojmowaniu historii6.
W pierwszym przypadku mam na myœli BezdomnĊ, powieœý wydanĊ w Znaku
i reklamowanĊ wâaœnie jako utwór o charakterze wyemancypowanym, podejmujĊcy trudne tematy obyczajowo-spoâeczne oraz zabierajĊcy gâos w sprawie
roli peânionej przez kobiety w przestrzeni prywatnej i publicznej. W drugim
chodzi o zapowiadany dwutomowy cykl poœwięcony Powstaniu Warszawskiemu, przy którym komiksowe fragmenty z ostatniego filmu poœwięconego tej tematyce wydajĊ się wyjĊtkowo ambitne. Michalak jest równieů autorkĊ „produkujĊcĊ” chyba najwięcej ksiĊůek wœród autorek literatury kobiecej.
Wydawanie kilku ksiĊůek w roku to w jej przypadku norma. Zwaůywszy na
tę systematycznoœý, trudno mówiý o pisarstwie, bardziej zasadne staje się
okreœlenie „produkcja”.
Sugerowanie, iů mamy do czynienia z gatunkiem duůo powaůniejszym niů
romans lub ůe proponowana opowieœý to coœ więcej niů literatura popularna, ma miejsce stosunkowo często. Widaý to chociaůby przy okazji sag rodzinnych, gatunku cieszĊcego się obecnie duůĊ popularnoœciĊ. Losy rodziny
poznajemy przewaůnie na tle Wielkiej Historii, tej, która zwykle za nic ma
ůycie zwykâego czâowieka, swobodnie dysponujĊc jego biografiĊ i relacjami
z innymi ludŭmi. ZdarzajĊ się wœród sag, wpisujĊcych się równieů w konwencję popularnej prozy kobiecej lub nawet prozy œrodka, powieœci interesujĊce zarówno pod względem zaproponowanej opowieœci, charakterystyki

5 Krytyczne rozpoznania zwiĊzane z twórczoœciĊ przywoâywanych autorek sĊ mojego autorstwa. Niezbędne wydaje się zaznaczenie, iů powieœci z kręgu tzw. literatury kobiecej nie
majĊ zwykle krytycznoliterackiej recepcji, a entuzjastyczne opinie czytelniczek nie zawsze bywajĊ adekwatne do prezentowanego w powieœciach poziomu.
6 Prasie kobiecej poziom literatury autorstwa Michalak najwyraŭniej nie przeszkadza. Na
âamach „Twojego Stylu” zostaâa nazwana „królowĊ”: http://katarzynamichalak.blogspot.
com/2017/05/zostaam-koronowana-przez-twoj-styl.html [dostęp: 20.05.2017].
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postaci, powiĊzania faktów z fikcyjnymi sytuacjami przydarzajĊcymi się bohaterom, ale i uůywanego języka oraz formalnego zaplanowania ksiĊůki. Do
nich zaliczyý moůna na przykâad Skazy Izabeli Ůukowskiej (Ůukowska
2014), trzytomowe Stulecie Winnych Aâbeny Grabowskiej (Grabowska 2014;
2015; 2015a) czy Rozdroůa i W obcym domu Sabiny Waszut (Waszut 2014;
2015). Przykâadem niewartym polecenia okazuje się natomiast Saga rodu von
Becków Joanny Jax (Jax 2014; 2016). Autorka zdecydowanie preferuje stylistykę typowo romansowĊ, rozmowy bohaterów sĊ tak melodramatyczne, ůe
aů miejscami œmieszne, język opisu przypomina wypisy z zeszytów szkolnych z przeciętnej jakoœci wypracowaniami. Jax próbuje równieů, doœý nieudolnie, graý schematami narodowoœciowymi i klasowymi – miâoœý między
ubogĊ PolkĊ a zamoůnym i wysoko postawionym Niemcem.
Moůna takůe wyróůniý autorki wykorzystujĊce konwencję sagi dla zobrazowania losów bohaterów, których historie toczĊ się w okresie bliůszym
wspóâczesnoœci. Hanna Cygler, portretujĊc losy Zosi Knyszewskiej (Cygler
2012; 2012a; 2012b), stara się równieů opisaý przemiany zwiĊzane z rewolucjĊ Solidarnoœci i póŭniejszĊ transformacjĊ ustrojowĊ. Fakt, iů miejscem akcji
jest Gdaľsk, dodatkowo wzmaga potencjalnĊ atrakcyjnoœý powiĊzania Wielkiej Historii z historiĊ prywatnĊ, a nawet intymnĊ. Z kolei Ewa Madeyska,
autorka kojarzona wczeœniej z literaturĊ artystycznĊ, proponuje czytelnikom
sagę, której pierwsza częœý skupia się wokóâ roku 1968. Powieœý reklamowana jest jako pierwszy serial literacki, a okâadka nawiĊzuje do plakatów
znanych seriali Gotowe na wszystko i Szeœý stóp pod ziemiĊ. Powieœý Madeyskiej,
zatytuâowana Rodzina O. (Madeyska 2017), mocno odbiega jednak od typowo popkulturowych rozwiĊzaľ i bliůej jej do konwencji charakterystycznych
dla tzw. prozy œrodka. Jeœli mielibyœmy w kontekœcie tej akurat ksiĊůki przywoâywaý jakiœ serial, najbardziej zasadne byâoby odniesienie do serialu Dom.
Madeyska bardzo podobnie rekonstruuje losy rodziny, odsâaniajĊc wydarzenia waůne w ůyciu bohaterów, ale teů zwykâĊ codziennoœý, pokazujĊc, ůe
przeszâoœý zazwyczaj upomina się o swoje, a losy ludzi bywajĊ duůo bardziej
skomplikowane, niů jesteœmy w stanie to sobie wyobraziý. W tym akurat
przypadku ksiĊůka, która wymagaâa graficznego zaakcentowania swojej niebanalnoœci, zostaje wpisana w klasyfikacje przynoszĊce skojarzenia z literaturĊ popularnĊ.
Bywa równieů, ůe przejœcie autorki do wydawnictwa, które zdecyduje się
promowaý jĊ w zupeânie odmiennych niů wczeœniejsze rejestrach, skutkuje
innym postrzeganiem jej twórczoœci. W takiej sytuacji moůna mówiý o skutecznoœci marketingowej. Przykâadem podobnych praktyk moůe byý Sylwia
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Zientek, która po przejœciu do wydawnictwa W.A.B., funkcjonuje wraz ze
swoimi ksiĊůkami w mediach tak, jakby byâa reprezentantkĊ nurtu majĊcego
niewiele wspólnego z literaturĊ popularnĊ. Tymczasem jej dwie ksiĊůki wydane we wspomnianym warszawskim wydawnictwie uwikâane sĊ w kontekst
historyczny. Mamy więc do czynienia z wykorzystaniem faktów dla uprawomocnienia rzekomej powagi uprawianej twórczoœci. Kwestia umiejętnoœci
literackich schodzi na dalszy plan, liczy się temat oraz research wykonany
przez pisarkę. W Kolonii Marusia (Zientek 2016), powieœci, która próbuje się
koncepcyjnie równaý z MaâĊ ZagâadĊ Anny Janko (Janko 2015), dochodzi do
symbolicznego zaszantaůowania czytelnika biografiĊ wâasnej rodziny i jej
traumatycznymi przeůyciami na Woâyniu. Temat obliguje do potraktowania
go serio, jednoczeœnie wykonanie pozostawia wiele do ůyczenia. Choý sugeruje się czytelnikowi, ůe obcuje z literaturĊ z wyůszej póâki, tak naprawdę
otrzymuje on literaturę popularnĊ, która tylko udaje to, czym nie jest. Nie
inaczej jest w przypadku sagi warszawskiej pt. Hotel Varsovie, która zaczęâa
się ukazywaý w 2017 roku (zob. Zientek 2017). Tutaj równieů to, co bliskie
jest popliteraturze, faâszywie reklamowane jest jako ksiĊůka przyporzĊdkowana do zupeânie innej jakoœciowo grupy. Warto w tym miejscu zaznaczyý,
ůe hotel miaâ byý swego czasu pomysâem na prozę o nieco ambitniejszej
proweniencji takůe w przypadku Janusza L. Wiœniewskiego. Tenůe autor –
co ciekawe, choý jest męůczyznĊ, naleůy do najbardziej rozpoznawalnych
twórców popularnej literatury kobiecej – w powieœci Grand (Wiœniewski
2014) równieů przegrywa z koncepcyjnie interesujĊcym pomysâem przedstawienia poszczególnych biografii bohaterów, dla których zaistnienia kluczowy staje się fakt zajmowania hotelowych pokoi.
Doœý swobodnie równieů operuje się w reklamach i róůnego rodzaju wypowiedziach publicznych okreœleniem „literatura œrodka”. Po pierwsze, zapomina się, ůe taka wâaœnie klasyfikacja nie oznacza jeszcze pisania toůsamego z twórczoœciĊ artystycznĊ. Często przecieů jest tak, ůe proza danej autorki
wyróůnia się wœród innych językiem i poruszanymi tematami, oznacza to
wszakůe tylko, a moůe aů, pójœcie krok dalej niů literatura popularna przy
jednoczesnej œwiadomoœci, ůe ciĊgle bliůej tej twórczoœci jednak do popliteratury niů do prozy duůo ambitniejszej. Po drugie, uůywa się tego okreœlenia
dla zdyskredytowania prozy artystycznej, rzekomo niezrozumiaâej, nadmiernie elitarnej i nierzadko eksperymentalnej, i zasugerowania, ůe to wâaœnie literatura œrodka porusza tematy trudne, ale czyni to w przystępny sposób.
Zaakcentowany zatem zostaje jej wymiar popularyzatorski i edukacyjny.
Pomija się w takim rozumieniu fakt nadmiernego docenienia literatury po-
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pularnej i doœý dziwnego dystansowania się od prozy klasyfikowanej jako ta
z wyůszej póâki. Po trzecie wreszcie, okreœlenie literatura œrodka sâuůy często
odcięciu się od stereotypów skojarzonych z popliteraturĊ oraz do zbudowania wokóâ siebie atmosfery pozwalajĊcej na interpretację, iů mamy do czynienia z kimœ, kto pisze lepiej i ciekawiej od tych, których ksiĊůki tylko dobrze się sprzedajĊ, natomiast niekoniecznie twórcy ci sĊ w stanie zaoferowaý
równieů sensy, a więc to, co okreœlilibyœmy mianem wartoœci naddanych.
Przykâadem dosyý instrumentalnego wykorzystania przywoâanego pojęcia
moůe byý dyskusja zainicjowana w mediach przez Katarzynę Tubylewicz.
Pozorne dyskutowanie o zaletach i wiodĊcej roli literatury œrodka zbiegâo się
z promocjĊ ksiĊůki autorki pt. Rówieœniczki i tak naprawdę posâuůyâo przede
wszystkim skutecznej akcji reklamowej (por. Katarzyna Tubylewicz: Pisarz nie
musi byý ubogi).
Doœý nietypowĊ praktykĊ jest zaprzeczanie oczywistym przynaleůnoœciom
gatunkowym i sugerowanie, ůe z jakiegoœ powodu wskazana literatura ma
charakter szczególny, którego niestety nie widzĊ ci, którzy jĊ czytajĊ. W tym
kontekœcie moůna by przywoâaý Katarzynę Bondę, która piszĊc kryminaây
i uůywajĊc w stosunku do siebie okreœlenia „królowa kryminaâu”, w wywiadach chętnie rozmywa oczywistoœý przyporzĊdkowania gatunkowego swojej
twórczoœci. Owszem, autorka wykorzystuje elementy powieœci obyczajowej,
psychologicznej czy horroru, jednoczeœnie jednak nie sĊ to zabiegi na tyle
komplikujĊce odbiór, by jednoznaczne zakwalifikowanie jej powieœci do literatury popularnej stawaâo się niemoůliwe. Nie jest teů wcale tak oczywiste,
ůe pisarz odnoszĊcy komercyjny sukces jest w stanie napisaý wszystko7.

7 Katarzyna Bonda próbuje diagnozowaý stan literatury popularnej: „Dziœ jestem gorĊcĊ
orędowniczkĊ literatury popularnej, która zapewnia rozrywkę na dobrym poziomie. Teraz
akurat uprawiam powieœý kryminalnĊ, ale potrafię napisaý wszystko i zamierzam zmierzyý się
jeszcze z niejednym gatunkiem. Piszę po prostu takie ksiĊůki, jakie sama chciaâabym czytaý.
Kiedyœ nie zaklasyfikowano by ich do »kryminaâów«, poniewaů poâamaâam wszystkie moůliwe zasady ustanowione kiedyœ przez Christie i Chandlera. Jeœli udaâo mi się w jednej ksiĊůce
zmieœciý intrygę kryminalnĊ, opowieœý o superbohaterce, jakĊ jest Sasza Zaâuska i uniwersalny temat – kawaâek historii Polski, a na dodatek ludzie to czytajĊ i polecajĊ sobie dalej, co
moůe byý piękniejszego? Podobno dziœ ksiĊůka ůyje w Polsce miesiĊc, dwa. Ludzie szybko
zapominajĊ, bo w tym czasie na rynek wchodzĊ nowe, niekoniecznie lepsze tytuây. Moje
ksiĊůki wciĊů sĊ bestsellerami. Nie ma większego komplementu dla pisarza literatury popularnej. Tego typu opowieœci stworzone sĊ dla duůej rzeszy odbiorców. MajĊ byý zrozumiaâe,
porywajĊce, zmuszaý do refleksji, bawiý”. Katarzyna Bonda o e-bookach. Wywiad dla Virtualo,
„Virtualo.pl”, http://media.innovationpr.pl/clients/2360/attachment/702953 [dostęp: 14.
05.2017].
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Dziwnie wybrzmiewa równieů stwierdzenie Julii Fiedorczuk, laureatki Paszportu „Polityki” w dziedzinie literatury, która wypowiadajĊc się na temat
swojej ksiĊůki Jak pokochaý centra handlowe, sytuuje jĊ między powieœciĊ a reportaůem8. Fakt wykorzystania jako inspiracji wâasnej biografii, obecnoœý
tropów autobiograficznych, jeszcze nie dajĊ podstaw do przywoâywania w tym
kontekœcie reportaůu. Bardziej zasadne wydawaâoby się mówienie o wchodzeniu w konwencję bliskĊ literaturze popularnej, gdyů Fiedorczuk lawiruje
między niskim a wysokim, potocznym, oczywistym a intymnym, proponujĊc
prozę zbliůonĊ do literatury œrodka. Z popkulturĊ gra teů wâaœciwie od poczĊtku swojego istnienia na rynku wydawniczym Manuela Gretkowska. O ile
jednak na poczĊtku grę tę rozpoznawano przede wszystkim jako typowĊ dla
postmodernizmu, o tyle obecnie trudno byâoby uzasadniý tezę o filozoficznym uwikâaniu chwytów stosowanych w twórczoœci pisarki.
Tematy lekko zaangaowane i lekko powane
Autorki popularnej literatury kobiecej doœý swobodnie traktujĊ kwestie języka i stylu, uwaůajĊc, ůe sięgnięcie po tematy, które nie sĊ zwiĊzane z przeůywaniem miâoœci, uprawomocnia ich rzekome zbliůenie się do poziomu literatury œrodka. Tak faktycznie czasami bywa, nie znaczy to jednak, ůe moůna
w tym wypadku mówiý o jakiejkolwiek regule. Zwykle pisarki przegrywajĊ,
mierzĊc się z problemami, które majĊ sytuowaý ich twórczoœý w kręgu literatury spoâecznie zaangaůowanej. Przykâadem ciekawej ewolucji w kontekœcie
funkcjonowania w cieniu prozy œrodka jest twórczoœý Anny Fryczkowskiej.
Autorkę moůna uznaý za pisarkę poszukujĊcĊ. Widaý, ůe interesuje jĊ zarówno mierzenie się z nowymi, nieoczywistymi tematami, jak i korzystanie
z wielu moůliwoœci oferowanych przez gatunki traktowane jako typowe dla
literatury popularnej: komedia kryminalna, romans, kryminaâ. O ile jednak
we wczeœniejszej fazie twórczoœci Fryczkowskiej moůna mówiý o skutecznym rozgrywaniu wspomnianych gier gatunkowych i tematycznych, o tyle
w ostatnich dwóch powieœciach – Szeœý kobiet w œniegu (nie liczĊc suki) z 2016
roku i Ůony jednego męůa z 2017 roku – poszukiwania te wypadajĊ duůo mniej
efektownie. W przypadku pierwszego tytuâu jesteœmy œwiadkami typowej
sytuacji zapętlenia zwiĊzanej z zamkniętym kręgiem osób podejrzanych
o morderstwo i przebywaniem w domu, który chwilowo jest odizolowany

8

Fiedorczuk pisze: „Ta ksiĊůka znajduje się na granicy reportaůu i prozy” (Fiedorczuk 2016).
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od œwiata. Autorka wykorzystuje feministyczny motyw wariatki na strychu,
sięga równieů po wĊtek przyjaŭni kilku kobiet. Mimo caâkiem udanej realizacji, trudno byâoby obroniý tezę o œwieůoœci i oryginalnoœci pomysâu. Drugi
z przywoâanych tytuâów jest chyba najsâabszĊ ksiĊůkĊ pisarki, choý jednoczeœnie – zostaje to zasugerowane w materiaâach promocyjnych – powieœciĊ
prowokacyjnĊ, rzekomo przeâamujĊcĊ tabu, a nawet – jak twierdzi autorka
w wywiadach – odsâaniajĊcĊ zjawisko, które ma caâkiem duůy zasięg, choý
jest gâęboko skrywane w spoâeczeľstwie. Pisarka opisuje ůycie nietypowej
rodziny. Męůczyzna ma ůonę i kochankę, obie kobiety nie tylko wiedzĊ o sobie, ale akceptujĊ swoje istnienie. On, one i ich dzieci mieszkajĊ w tym samym domu. Ůona z córkĊ zajmuje parter, jest kobietĊ unikajĊcĊ seksu,
uwielbiajĊcĊ gotowaý i zajmowaý się domem, pochodzi z prowincji. Kochanka mieszka z synem na piętrze, to osoba niezaleůna, chętnie uprawiajĊca
seks, odcinajĊca się od wszelkich prac typowo domowych. Autorka próbuje
sugerowaý, ůe ów specyficzny trójkĊt, a wâaœciwie, biorĊc pod uwagę istnienie dzieci, pięciokĊt, œwietnie się sprawdza, nie jest niczym dziwnym i ma
akceptację wszystkich zainteresowanych stron9. Z okâadki moůemy się dowiedzieý, ůe inspiracjĊ dla pisarki byâa relacja âĊczĊca Michalinę WisâockĊ
oraz jej męůa i przyjacióâkę. Problem w tym, ůe Violetta Ozminkowski, biografka sâynnej ginekoloůki, nie ukrywa toksycznoœci owego niekonwencjonalnego zwiĊzku oraz postępujĊcego poczucia niedowartoœciowania i odsunięcia na bok, które staâo się udziaâem lekarki (por. Ozminkowski 2014).
Trudno więc obroniý tezę, iů mowa w ksiĊůce o więzi czystej, radosnej, inspirujĊcej. Fryczkowskiej nie tylko nie udaje się skomplikowaý psychologicznie opisywanego zwiĊzku, ale teů stosunkowo szybko jej opowieœý zbliůa
się do banaâu. Tak dzieje się zarówno w kontekœcie opisywanego problemu,
jak i sposobu, w jaki ów temat zostaje scharakteryzowany. Moůna by więc
powiedzieý, ůe autorka zrobiâa krok do tytuâ w swojej twórczoœci. ZbliůajĊc
się wczeœniej do prozy œrodka, za sprawĊ Ůon jednego męůa proponuje czytelnikom przeciętnĊ i schematycznĊ powieœý popularnĊ.


Pisarka stwierdza: „Gdybym je [kobiety ůyjĊce w takim zaakceptowanym trójkĊcie –
przyp. B.D.] spotkaâa na tym moim Ůoliborzu, na Targu Œniadaniowym na przykâad, chciaâabym z nimi posiedzieý i pogadaý. Spytaý, z czym im dobrze, a co im dolega. Sprawdziý, czy je
dobrze opisaâam. Ale moůe mi się uda, bo wâaœnie zaczęâam dostawaý pierwsze sygnaây, ůe
istniejĊ takie zwiĊzki, takie rodziny. Ůe jest ich więcej niů myœlimy. Tak przeczuwaâam”. Wywiad z AnnĊ FryczkowskĊ w dzieľ premiery jej nowej powieœci. Z AnnĊ FryczkowskĊ rozmawia Anna
Luboľ, „Cud Kultury”, http://cudkultury.pl/wywiad-anna-fryczkowska-dzien-premiery-nowej-powiesci/ [dostęp: 15.06.2017].
9
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WyjĊtkowo niekorzystnie w twórczoœci autorek reprezentujĊcych nurt popularnej literatury kobiecej obrazowany jest problem pamięci i zapomnienia,
powiĊzany z okresem II wojny œwiatowej. Nie mam w tym miejscu na myœli
sag, bo te zwykle nie poddajĊ się owemu negatywnemu rozpoznaniu. Chodzi
natomiast o te utwory, w których autorki uznajĊ, ůe miâoœý wpisana w tâo
historyczne moůe równieů symbolizowaý caâkiem wspóâczesnĊ ideę pojednania. Problem w tym, ůe opisywane uczucia okazujĊ się wyjĊtkowo przewidywalne, stereotypowe i kiczowate. Motywem, który szczególnie chętnie
eksplorujĊ autorki romansów, jest zakazana miâoœý między męůczyznĊ, który
ma wâadzę i reprezentuje wroga, a kobietĊ, która jest ofiarĊ i zwykle potrzebuje pomocy, aby przeůyý. Rozdanie ról jest więc oczywiste. Uczucie rodzi
się między Niemcem a ŮydówkĊ lub PolkĊ. Da się nawet wyróůniý caây nurt
w popularnej prozie kobiecej, który na potrzeby tekstu proponuję nazwaý
„holocaustowym kiczoromansem”10. W przeciwieľstwie do wspomnianych
poszukiwaľ Fryczkowskiej, której dziaâania moůna z kolei okreœliý jako
„pseudoprowokacyjne zaangaůowanie”, autorki historii miâoœci wroga i ofiary bardzo instrumentalnie traktujĊ fakty historyczne, swobodnie adaptujĊ
realia obozowe, eliminujĊ wszelkie utrudnienia, które w rzeczywistoœci czyniĊ takĊ relacje niemalůe niemoůliwĊ, sugerujĊc ůe kobiety-więŭniarki lub
kobiety funkcjonujĊce w okupowanej rzeczywistoœci i ci, którzy mieli nad
nimi wâadzę, wâaœciwie dĊůyli do jednego celu – nawiĊzania intymnej relacji,
zaspokojenia erotycznej fascynacji, miâosnego speânienia. Przykâadem takich
utworów na polskim rynku wydawniczym mogĊ byý następujĊce powieœci:
Kontrakt panny Brandt (2009) Miji Kabat, Pokochaâam wroga (2012) Mirosâawy
Karety czy Esesman i Ůydówka (2015) Justyny Wydry, ale teů – przywoâujĊc
ksiĊůki autorek zagranicznych – Dziewczyna komendanta (2008) Pam Jenoff
czy Miâoœý w czasach Zagâady (2016) Hanni Münzer. Zdarza się teů, ůe wĊtek
dawnej skrywanej relacji z Niemcem przewartoœciowuje ůycie następnych
pokoleľ. Tak jest na przykâad w powieœci Córka Magdy (2011) Catrin Collier.
Zakazana miâoœý zwiĊzana z nieakceptowaniem realiów polityczno-historycznych bywa wykorzystywana jako pretekst do wspóâczesnych poszukiwaľ, odkrywania wâasnej przeszâoœci i zderzenia się z wyzwaniami pamięci
i zapomnienia. SĊ i takie pisarki, które wykorzystujĊ kwestie pamięci i zobowiĊzaľ w stosunku do przodków jako pretekst do odradzania się nienawiœci.
Przykâadem moůe byý opowieœý babki z powieœci Anny Birger Skrywana

10 ZwiĊzków tematyki Holocaustu z literaturĊ popularnĊ i kiczem dotyczy m.in. praca Wokóâ zagâady. Szkice o literaturze Holocaustu (Buryâa 2016).
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przeszâoœý (2012), zapisana w pamiętnikach i edukujĊca wnuczkę w temacie
strasznych czynów Niemców w okresie II wojny œwiatowej. Babka, która
w ten sposób poœmiertnie ingeruje w ůycie mâodej kobiety, nie akceptujĊc jej
zwiĊzku z przedstawicielem znienawidzonego narodu, usiâuje przekazaý mâodej
kobiecie te emocje, które sama odczuwaâa przed laty. Co ciekawe, to doœý absurdalne, w sensie samego zaâoůenia, dziedziczenie okazuje się skuteczne.
Pisarki starajĊ się równieů poruszaý w swojej twórczoœci tematy, które
niewiele majĊ wspólnego z romansem. To z pewnoœciĊ praktyka, której warto uwaůnie się przyglĊdaý. Autorki piszĊ więc o nieâatwych wyborach dotyczĊcych macierzyľstwa i trudnych decyzjach zwiĊzanych z niechcianĊ ciĊůĊ.
WĊtek ten pojawia się na przykâad w Zapiskach stanu powaůnego (2004) Moniki
Szwai czy w Dziewczynach z Portofino (2005) Graůyny Plebanek. Problemy
zwiĊzane z traumami dzieciľstwa, z poszukiwaniem swojej toůsamoœci,
z doœwiadczeniami zwiĊzanymi z gwaâtem czy skomplikowanymi relacjami
rodzinnymi eksplorowane sĊ w powieœciach Maâgorzaty Wardy11. Autorka
deklaruje potrzebę opisywania kwestii spoâecznie istotnych, uwaůajĊc, iů taka
tematyka jest literaturze, takůe tej popularnej, niezwykle potrzebna. Uwraůliwia czytelnika, zmusza do uwaůniejszego rozejrzenia się wokóâ siebie,
skâania do refleksji nad odpowiedzialnoœciĊ za wâasne czyny, ale i bezpieczeľstwo innych. Nurt deklaratywnego poruszania się w kręgu problematyki
spoâecznie zaangaůowanej reprezentuje równieů Izabela Sowa. Jej twórczoœý
ewoluowaâa. Od utworów dajĊcych poczĊtek sâynnej Owocowej Serii,
w których pisarka doœý delikatnie sugeruje róůnego rodzaju kwestie zmuszajĊce odbiorcę do czujniejszego przyglĊdania się najbliůszemu otoczeniu, do
tekstów, w których kwestie klasowoœci spoâeczeľstwa, dyskryminacji róůnego rodzaju mniejszoœci, praw zwierzĊt, ekologii eksponowane sĊ z peânĊ wyrazistoœciĊ i powagĊ naleůnĊ próbie definiowania miejsca zajmowanego

Karolina Felberg-Sendecka zauwaůa: „W kolejnych powieœciach gdyľska pisarka podejmowaâa »trudne tematy«, »trudne problemy« (choroba afektywna dwubiegunowa, manipulacja, internetowy hejt, stalking, przemoc w rodzinie itp.), lecz nie ogaâacaâa ich nigdy ani
z wĊtków obyczajowych, romansowych, ani teů z wyraŭnie terapeutycznej wymowy. W kreowanej przez niĊ rzeczywistoœci bohaterowie zwykle majĊ zaburzony kontakt z samymi sobĊ,
a przez to równieů z bliůszym i dalszym otoczeniem. Relacja ta, choý chwilowo zerwana tudzieů znieksztaâcona, ciĊgle jeszcze jest moůliwa do nareperowania, pod jednym jednakůe
warunkiem: za cenę bezwzględnej konfrontacji bohatera z wâasnĊ przeszâoœciĊ, zwâaszcza zaœ
z wâasnym (czytaj: trudnym) dzieciľstwem”. K. Felberg-Sendecka, Dla niego „krótka akcja”, dla
niej – koniec dotychczasowego ůycia, „Wysokie Obcasy”, http://www.wysokieobcasy.pl/wysokieobcasy/1,114757,20682574,dla-niego-krotka-akcja-dla-niej-koniec-dotychczasowego.html
[dostęp: 11.05.2017].
11
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przez czâowieka w rzeczywistoœci, w której funkcjonuje. Sowa, choý korzysta z konwencji literatury popularnej, czasami zbliůajĊc się poziomem do
prozy œrodka, pozostaje postaciĊ szczególnĊ w gronie autorek reprezentujĊcych tzw. prozę kobiecĊ. Wâaœciwie od poczĊtku zaistnienia na rynku jest
pisarkĊ zabierajĊcĊ gâos w sprawie, gotowĊ wykorzystywaý pop do promowania idei wolnoœciowych, œwiadomĊ swoich przekonaľ i akcentujĊcĊ mniej
lub bardziej wprost brak zainteresowania konwencjĊ typowo romansowĊ12.
Szukanie wĊtków bliskich spoâecznemu zaangaůowaniu moůe równieů
skutkowaý natknięciem się na deklaracje ideowe autorki, które jednak nijak
się majĊ do tego, co prezentuje ona w swojej twórczoœci. Magdalena Witkiewicz, wypowiadajĊc się w mediach o wâasnej powieœci Szkoâa ůon, utoůsamia swojĊ wĊtpliwej jakoœci próbę napisania powieœci erotycznej z literaturĊ feministycznĊ13. To ciekawa perspektywa, bo przypomina wczeœniej opisywane dobre samopoczucie Katarzyny Michalak. Konieczne jest jednak
w tym miejscu mocne zaakcentowanie faktu szkodliwoœci takich deklaracji.
To, co udaje feminizm, a tak naprawdę podtrzymuje stereotypy pâciowe i jest
sâabe literacko, nie zasâuguje na uwagę czytelniczĊ.
InteresujĊcym tematem, po który sięgajĊ autorki popularnej prozy kobiecej, jest przyjaŭľ âĊczĊca najpierw dziewczęta, a potem dorosâe kobiety.
Wejœcie w dorosâoœý staje się momentem granicznym oddzielajĊcym pozornĊ beztroskę od caâkiem realnych problemów. Kobieca przyjaŭľ wiĊůe się
zwykle z odsâonięciem rozmaitych róůnic, które rodzĊ się wâaœnie w wyniku
wyborów zwiĊzanych z dorosâoœciĊ. To wszystko, co âĊczyâo dziewczyny
i co nie byâo waůne, gdy dojrzaâoœý byâa jeszcze daleko, staje się podstawĊ
marginalizujĊcej niekiedy róůnicy wtedy, gdy mówimy o relacjach kobiet. Potwierdzeniem potencjaâu tkwiĊcego w takich uwikâaniach mogĊ byý na przykâad powieœci: Dziewczyny z Portofino Graůyny Plebanek (2005), Czerwony rower
Antoniny Kozâowskiej (2009), czy – moůe w trochę mniejszym wymiarze –
Rówieœniczki Katarzyny Tubylewicz (2014).
Próby wskazania takich motywów, które mogâyby staý się podstawĊ zakwalifikowania danych utworów do grupy spoâecznie zaangaůowanych po
12 Przykâadem potwierdzajĊcym takĊ postawę pisarki moůe byý wywiad: Izabela Sowa „Tymczasem”. Z IzabelĊ SowĊ rozmawia Anna Dziewit-Meller, „BukBuk”, http://bukbuk.pl/iza
bela-sowa-tymczasem/ [dostęp: 10.05.2017].
13 Zob. (Witkiewicz 2013); por.: Nie lubię, jak się kobietom robi krzywdę. Z MagdalenĊ Witkiewicz rozmawia Ewelina Zdancewicz-Pękala, „Gazeta Olsztyľska”, http://gazetaolsztyn
ska.pl/417234,Nie-lubie-jak-sie-kobietom-robi-krzywde-Wywiad-z-Magdalena-Witkiewicz.ht
ml#axzz4kBoePUuf [dostęp: 25.05.2017].
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wieœci popularnych, nastręczajĊ wiele trudnoœci. Czytelnik musi próbowaý
sam dokonywaý selekcji i staraý się ufaý wâasnym rozpoznaniom, bo deklaracje autorek i wydawców często mijajĊ się z prawdĊ. Nie posĊdzam twórców i tych, którzy wydajĊ ich ksiĊůki o kâamstwo, choý często moůemy mówiý o interpretacyjnym faâszowaniu rzeczywistoœci i pewnego rodzaju manipulowaniu okreœleniami, które majĊ sâuůyý promocyjnemu zdefiniowaniu
danej ksiĊůki.
Wizerunek medialny –
(tylko trochÆ) profesjonalny
czy pretensjonalny?
Choý w przypadku popularnej literatury kobiecej mowa jest zwykle o powieœciach obyczajowych, często utrzymanych w konwencji typowo romansowej, warto zauwaůyý, ůe jeœli rozpatrywaý będziemy kwestie zwiĊzane
z ksztaâtowaniem wizerunku medialnego, przedmiotem uwagi powinny staý
się równieů autorki reprezentujĊce literaturę kryminalnĊ. Moůna by powiedzieý, ůe ma to częœciowo uzasadnienie formalne, gdyů pisarki te wyjĊtkowo
często poszerzajĊ formuâę powieœci o zbrodni, wpisujĊc jĊ w opowieœý zbliůonĊ do romansu, literatury obyczajowej lub psychologicznej. Poszerzenie
to staje się równieů potencjalnie ciekawym kontekstem z tego powodu, ůe
dla mediów, zwâaszcza tych mainstreamowych, reprezentantka literatury popularnej traktowana jest w bardzo okreœlony sposób. Dziennikarzy interesuje więc wysoka sprzedaů powieœci autorki, promocja zaplanowana przez wydawnictwo, profesjonalne sesje przewidziane w ramach reklamy ksiĊůki, aktywnoœý pisarki w mediach spoâecznoœciowych, a takůe jej umiejętnoœý
odnalezienia się w strukturach charakterystycznych dla prezentowania kobiet
w mediach rozrywkowych (eksponowanie przede wszystkim atrakcyjnoœci
fizycznej). Czy w takich realiach jakikolwiek element zaangaůowania spoâecznego ma w ogóle rację bytu? Czy profesjonalnie przygotowana sesja
modowa autorki nie reklamuje bardziej ksiĊůki niů informacja na temat zawartoœci treœciowej utworu i poruszanej problematyki? Czy twarz pisarki nie
staje się czymœ istotniejszym od twórczoœci, która za pomocĊ tej twarzy jest
promowana? I czy dla mediów, zwâaszcza tych z kręgu tzw. prasy kobiecej,
owa kobiecoœý, którĊ moůna graý w przewidywalny sposób, nie jest czymœ
kluczowym, niejako uniewaůniajĊcym nawet literaturę?
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Za prekursorkę opisanego przesunięcia znaczeniowego moůna uznaý Katarzynę Bondę, a więc autorkę, która, przypomnijmy, okreœlana jest mianem
„królowej kryminaâu”. Nawet pobieůne przejrzenie jej fanpage’a na Facebooku pozwala zauwaůyý profesjonalizację zwiĊzanĊ z prezentowaniem wâasnego wizerunku. Autorka wraz z przejœciem z wydawnictwa Videograf do
wydawnictwa Muza znaczĊco zmieniâa sposób ubierania się (sztyblety, dopasowane spodnie, koszule zostajĊ zastĊpione butami na wysokich obcasach,
szytymi na miarę sukienkami, intensywnym makijaůem), uczestniczy w sesjach zdjęciowych, a publikujĊc swoje fotografie, informuje nie tylko, kto
jest ich autorem, ale i kto przygotowaâ makijaů, kto wymyœliâ stylizację i/lub
kto dostarczyâ/uszyâ stroje. Przejœcie od wizerunku dziewczyny z sĊsiedztwa
do wizerunku eleganckiej, choý dosyý jednoznacznie wyróůniajĊcej się
z tâumu kobiety, w przypadku Bondy okazaâo się nadzwyczaj pâynne14. Nie
zawsze tego typu wizerunkowe koncepty sprawdzajĊ się i sĊ akceptowane
przez czytelników. Katarzyna Puzyľska, choý jest jednĊ z popularniejszych
autorek powieœci kryminalnych i równieů uczestniczy w sesjach promujĊcych
swe nowe ksiĊůki, ewidentnie nie próbuje zachowaý na co dzieľ tego obrazu, który zostaâ sztucznie wykreowany na potrzeby interesujĊcej wizerunkowo prezentacji sâuůĊcej wzbudzeniu zainteresowania kolejnĊ częœciĊ przygotowywanego przez pisarkę cyklu. W przypadku tej autorki stosowana jest
więc odmienna strategia reklamowa. Profesjonalne sesje zdjęciowe od poczĊtku majĊ byý pewnego rodzaju epizodem, który podtrzyma zainteresowanie, ale nie będzie staâym elementem wizerunku pisarki. Zdarza się równieů, ůe moůna mówiý o braku spójnoœci między tym, co prezentowane jest
na zdjęciach sâuůĊcych promocji ksiĊůki, a tym, jak na co dzieľ wyglĊda i zachowuje się dana twórczyni. Przykâadem zaistnienia takich zakâóceľ w przekazie wizerunkowym mogĊ byý sesje przygotowane przez wydawnictwa
w ramach promocji dwóch innych autorek kryminaâów, a mianowicie Marty
Guzowskiej i Gai Grzegorzewskiej. Obie pisarki w ramach zaplanowanych
projektów fotograficznych zaprezentowaây się inaczej, niů wyglĊdajĊ na co
dzieľ. GuzowskĊ próbowano pokazaý jako kobietę tajemniczĊ, z klasĊ,

14 Pisarka akcentuje: „Jeœli coœ mi odpowiada, kupuję kilka sztuk od razu. W zwiĊzku z tym
mam na przykâad trzydzieœci ulubionych czarnych sukienek w identycznym fasonie lub bardzo podobnych do siebie butów. Jest w tym zaleta. Faceci nie zauwaůajĊ drobnych róůnic,
więc uchodzi mi pâazem, ůe kupiâam sobie szóstĊ oâówkowĊ spódnicę w kurzĊ stopkę. Tylko
ja wiem, ůe ona ma inne szlufki przy pasku. Ale cicho o tym, bo się wyda”. [bez tytuâu]. Z KatarzynĊ BondĊ rozmawia Karolina Bâaszkiewicz, „Vers-24”, http://www.vers-24.pl/katarzy
na-bonda-mowilam-juz-ze-jestem-apodyktyczna/ [dostęp: 27.05.2017].
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w dâugiej eleganckiej sukni. Tymczasem na co dzieľ, pojawiajĊc się na przykâad na spotkaniach autorskich, pisarka nosi důinsy i preferuje raczej styl
miejski, sportowy. Podobnie wyglĊda sprawa zaplanowanego przez wydawnictwo wizerunku promocyjnego Grzegorzewskiej. Pisarka, która na co
dzieľ wpisuje się w styl tzw. dziewczyny z sĊsiedztwa, w sesjach zdjęciowych
przedstawiona zostaâa jako kobieta niezwykle elegancka oraz – przy drugim
podejœciu – jako osoba eksperymentujĊca ze strojem i fryzurĊ, awangardowa,
chętnie stawiajĊca na artystyczne gry w kreowaniu wâasnego wyglĊdu.
Polskie autorki powieœci kryminalnej jako pierwsze weszây w ów nieco
dwuznaczny etycznie kontekst, w którym atrakcyjnoœý fizyczna liczy się bardziej od literatury, ale przedstawicielki tzw. literatury kobiecej dâugo nie pozostaây w tyle. Bâyskawicznie okazaâo się, ůe to, co jeszcze kilka lat temu byâo raczej nowinkĊ z Zachodu, kwitowanĊ często obojętnym wzruszeniem
ramion i stwierdzeniem, ůe mamy do czynienia z przesadĊ, obecnie staâo się
wâaœciwie normĊ i profesjonalne sesje zdjęciowe traktowane sĊ jako reguâa
w promowaniu tych pisarek z kręgu literatury popularnej, na których wydawcy szczególnie zaleůy. Takie fotografie przygotowaâo więc na przykâad
wydawnictwo Znak dla Magdaleny Kordel, wydawnictwo Prószyľski i S-ka
dla Olgi Rudnickiej, wydawnictwo Burda dla Anny Fryczkowskiej, wydawnictwo Filia dla Renaty Kosin, wydawnictwo W.A.B. dla Sylwii Zientek czy
wydawnictwo Rebis dla Hanny Cygler.
Na uwagę zasâuguje teů sposób, w jaki przedstawicielki popularnej prozy
kobiecej traktujĊ wâasne pisanie oraz ile i co sĊ w stanie opowiedzieý o sobie, by podtrzymaý zainteresowanie czytelników. Spis tematów jest imponujĊcy. PrzywoâujĊc takůe i w tym miejscu obok autorek literatury kobiecej
równieů pisarki reprezentujĊce nurt powieœci kryminalnej, warto wspomnieý,
ůe postawy autorek bywajĊ róůne – od duůej otwartoœci i chętnego opowiadania takůe o doœwiadczeniach trudnych, po dyskretne chowanie się za
opowieœciĊ o wâasnej twórczoœci i równie subtelnĊ rezygnację ze zwierzeľ.
Katarzyna Bonda opowiada na przykâad w wywiadach o momentach zwrotnych swojej kariery – wspomina tragiczny wypadek samochody, kiedy to
doprowadziâa do œmierci czâowieka, oraz przywoâuje czas, kiedy jeszcze nie
odniosâa sukcesu i miaâa trudnoœci finansowe15. Z kolei Gaja Grzegorzew

15 Zob. np. Katarzyna Bonda: ten dzieľ zmieniâ wszystko. Z KatarzynĊ BondĊ rozmawia Aleksandra Boýkowska, „KsiĊůki.onet.pl”, http://ksiazki.onet.pl/katarzyna-bonda-ten-dzien-zmienil-wszystko/mfr7j [dostęp: 28.05.2017]; Dostaâam wyrok w zawieszeniu. Z KatarzynĊ
BondĊ rozmawia Arkadiusz Panasiuk, „PrzeglĊd”, https://www.tygodnikprzeglad.pl/dosta
lam-wyrok-w-zawieszeniu/ [dostęp: 28.05.2017]; Katarzyna Bonda, królowa polskiego kryminaâu:
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ska czy Katarzyna Puzyľska raczej ironicznie traktujĊ wâasnĊ prywatnoœý,
sugerujĊc swojĊ postawĊ, ůe wolĊ rozmawiaý o roli peânionej w przestrzeni
publicznej, a więc o byciu pisarkĊ, a nie o prywatnoœci16. Pisarki z kręgu tzw.
literatury kobiecej, które reprezentujĊ starsze pokolenia, często deklarujĊ, ůe
zawsze chciaây pisaý, ale dopiero na emeryturze udaâo im się zrealizowaý
mâodzieľcze marzenia17. Autorki ujawniajĊ teů swoje problemy zdrowotne,
akcentujĊc autoterapeutyczny wymiar pisania i przypuszczajĊc, ůe ich wâasne
doœwiadczenia, mogĊ byý pouczajĊce dla czytelniczek18.
Nadzieja albo jej brak
Nie tracĊc z oczu kwestii postawionych w temacie niniejszego artykuâu,
warto zastanowiý się, czy mówienie o literaturze spoâecznie zaangaůowanej
w kontekœcie literatury popularnej faktycznie ma sens. Tzw. prozie kobiecej
daleko jest do tego typu klasyfikacji nawet wtedy, gdy wydawcy próbujĊ powiĊzaý promowanĊ ksiĊůkę z ambitniejszym przekazem ideowym. Tak naprawdę nie ma więc tutaj wyjœcia poza pewne uproszczenie i schematycznoœý typowe dla literatury popularnej. Moůna by więc powiedzieý, ůe takůe

Anioâów nie ma. Z KatarzynĊ BondĊ rozmawia Karolina Sulej, „Duůy Format”,
http://wyborcza.pl/duzyformat/1,127290,16733782,Katarzyna_Bonda__krolowa_polskiego
_kryminalu__Aniolow.html [dostęp: 28.05.2017].
16 Warto w tym kontekœcie przyjrzeý się fanpage’om obu pisarek: https://www.facebook.
com/GajaGrzegorzewska/?fref=ts;
https://www.facebook.com/katarzynapuzynska/?fref=ts [dostęp: 10.06.2017].
17 Przykâadem moůe byý Maria Ulatowska. Zob. Maria Ulatowska: Kariera na emeryturze.
Z MariĊ UlatowskĊ rozmawia Paulina Mâynarska, „Grazia” 2015, nr 10, http://www.gra
zia.pl/ludzie/news-maria-ulatowska-kariera-na-emeryturze,nId,1906758 [dostęp: 05.06.2017];
Maria Ulatowska od dziecka marzyâa, by zostaý sâawnĊ pisarkĊ. Tworzyý zaczęâa na emeryturze. Z MariĊ UlatowskĊ rozmawia Jolanta Zielazna, „Gazeta Pomorska”, http://www.pomorska.pl/
artykuly-archiwalne/art/7287411,maria-ulatowska-od-dziecka-marzyla-by-zostac-slawna-pisar
ka-tworzyc-zaczela-na-emeryturze,id,t.html [dostęp: 05.06.2017].
18 DebiutujĊca Katarzyna Hordyniec opowiada np. o depresji: „Staâam się uœmiechniętĊ, silnĊ
kobietĊ, która miewa sâabe momenty. Daję sobie na nie pozwolenie, bo to normalne”. Z KatarzynĊ Hordyniec rozmawia Anna Frydrychewicz, „Oh!me”, http://ohme.pl/lifestyle/stalam-sieusmiechnieta-silna-kobieta-ktora-miewa-slabe-momenty-daje-sobie-na-nie-przyzwolenie-boto-jest-normalne/ [dostęp: 02.06.2017]. Renata Kosin w promocyjnym filmiku mówi o swoich dolegliwoœciach okulistycznych: Przez chorobę odkryâa, ůe to, co robi, robi dobrze,
http://dziendobry.tvn.pl/wideo,2064,n/przez-chorobe-odkryla-ze-to-co-robi-robi-dobrze,19
2555.html [dostęp: 02.06.2017].
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wówczas, gdy proza kobieca okazuje się czymœ ciekawszym niů typowy romans, nie przestaje byý opowieœciĊ opartĊ na zaâoůeniu, iů nawet w przypadku tematów powaůniejszych, rozrywkowy charakter i oferowanie relaksu
pozostajĊ dla tego typu literatury zadaniem najwaůniejszym. Mówienie
o spoâecznym zaangaůowaniu, nawet jeœli autorki przywoâujĊ takie problemy, jak przemoc domowa, klasowoœý, dyskryminacja ekonomiczna czy nieâatwe uwikâania historyczne, staje się w tym przypadku czymœ mocno
umownym. Czytelniczka powinna byý bowiem œwiadoma, iů w sensie ideowym otrzymuje zaledwie póâprodukt, coœ, co zawiera w sobie faâsz i co oferuje jedynie zâudzenie istotnoœci przekazu. Oszukiwani sĊ w tej relacji wszyscy – autorki majĊ lepsze samopoczucie, bo pretendujĊ do bycia kimœ, kim
nie sĊ, odbiorczynie funkcjonujĊ w zâudzeniu lektury duůo ambitniejszej niů
jest to w rzeczywistoœci, wreszcie wydawcy chętnie manipulujĊ przekazem
po to tylko, by zwiększyý sprzedaů. Stwarza się więc wraůenie, ůe w kobiecej
literaturze popularnej tli się zapowiedŭ rewolucji. Tymczasem nie tylko nie
ma mowy o wielkiej zmianie, ale i coraz mocniej utrwala się to, co oparte
jest na stereotypach.
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Can a popular women’s novel be socially committed?
A few remarks on themes, genres and stereotypes
The article aims to present the themes of popular contemporary women’s novels. The contexts for the analyses are stereotypes of sex and commercial expectations. The marketing
strategy of the publishers and authors is important as well as the changing rules about creating the image of an author by the media. Pretending social involvement in popular women’s
novels is connected with marketing strategies and the need to refer to popular subjects is of
secondary importance. What is important, however, is the literary awareness of the authors
and the capacity of recognizing the place of one’s own creativity on the map of pop culture.
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