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BERNADETTA DARSKA 
U n i w e r s y t e t  W a r m i s k o - M a z u r s k i  

O l s z t y n  

Czy popularna powie  kobieca  
mo e by  powie ci  spo ecznie zaanga owan ?  

Kilka refleksji o tematach, gatunkach i stereotypach 

Literatura popularna bardzo cz sto uto samiana jest z literatur  gatunko-

w . O ile jednak powie  kryminalna coraz cz ciej odczytywana jest w kon-

tek cie rozpozna  o charakterze socjologicznym – opowie  o zbrodni ma 

by  metafor  l ków wspó czesnego cz owieka (por. Burszta, Czubaj 2007; 

Czubaj 2010), a powie  fantasy bywa traktowana jako uproszczona wersja 

filozoficznych rozwa a  na temat przysz o ci lub wiatów alternatywnych, 

o tyle tzw. literatur  kobiec 1 wyj tkowo trudno jest uto sami  z bardziej 

ambitnymi odniesieniami ni  romansowa historia ze szcz liwym zako cze-

niem2. Je li we miemy pod uwag  stereotypy, ten ostatni typ powie ci popu-

larnych jest najbardziej nara ony na ich oddzia ywanie. Nie bez powodu Si-

mone de Beauvoir, pisz c o kobietach, tytu uje swoje kanoniczne dzie o 

Druga p e , a Anna Martuszewska, badaj c literatur  popularn , u ywa okre-

lenia „ta trzecia” (zob. de Beauvoir 2014; Martuszewska 1997). 

1 W artykule stosuj  zamiennie zapis, w którym okre lenie literatura/proza/powie  kobie-

ca poprzedzone jest sformu owaniem „tak zwana”, oraz zapis, w którym brakuje zasugero-

wania umowno ci definicyjnej. Chc  w ten sposób pokaza  p ynno  u ywanego poj cia. 

Cho  rodzi ono ci gle trudno ci definicyjne, to jednak towarzyszy mu równie cz sto katego-

ryczno  nios ca sugesti  oczywisto ci skojarze . 
2 Niezwykle ciekawe interpretacje fenomenu kobiecego czytania i pisania zawieraj  pu-

blikacje: Kilka uwag na temat powie ci kobiecej (Kraskowska 2001), Literatura monstrualna (Fi-

lipak 1991), Artystka jako gospodyni domowa (Jong 1999), Romanse z ró nych sfer (Martuszewska, 

Pyszny 2003). 
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Mamy bowiem do czynienia z potrójnym uwik aniem wp ywaj cym na wi-
zerunek oparty na trwa o ci funkcjonuj cych w spo ecze stwie uprzedze . 
Po pierwsze, negatywne skojarzenia zwi zane s  z okre leniem „popularna”. 
Nie ma w tpliwo ci, e literatura opatrzona tym epitetem do najambitniej-
szych nie nale y, trudno te  oczekiwa  od niej czego  wi cej ni  rozrywki, 
nie spodziewamy si  po niej ani szczególnej finezji fabularnej, ani j zykowej. 
Mamy wi c pewno  do wiadczenia seryjno ci (powie ci gatunkowe s  do 
siebie podobne) oraz wtórno ci (za o enie, e powtarzalno  tre ci umocni 
wi  z czytelniczkami)3. Zwi zane s  one z przewidywalno ci  rozwoju akcji, 
optymistycznym zwykle zako czeniem, powracaj cymi w tkami mi osnymi 
i stylistycznym zubo eniem. Lekturze literatury popularnej towarzyszy zwy-
kle przyjemno  i to ona dominuje nad innymi funkcjami4. W tzw. prozie 
kobiecej nie szukamy wi c wyzwa  natury intelektualnej, w trakcie jej przy-
swajania nie zadajemy sobie pyta  natury egzystencjalnej, nie próbuje-
my zwykle interpretowa  i analizowa , pozostajemy przy odbiorze potocznie 
okre lanym jako jeden do jednego. O literaturze popularnej, cz sto s usznie, 
mówi si  te , e jest to literatura jednorazowego u ytku, do której si  nie 
wraca, o której si  nie dyskutuje, której si  nie rozwa a w ramach poruszenia 
oferowanego czytelnikom cz sto w przypadku literatury artystycznej. Nie 
ma tutaj mowy o kilku poziomach odczytania. Nawet je li próbuje si  od-
biorcy zasugerowa  co , co mo na by okre li  mianem tre ci naddanych, 
zaprezentowane zostaj  one w taki sposób, e dominuj ca funkcja przyjem-
no ci nie ulega podwa eniu. 

Po drugie, liczne stereotypy cz  si  z okre leniem „kobieca”. Niezale nie 
od tego, czy my le  b dziemy o prasie kobiecej, czy na przyk ad o kobiecych 
gatunkach telewizyjnych, takich jak serial, niejako automatycznie pojawiaj  
si  epitety, które cz sto traktuje si  synonimicznie. Kobiecy w owym stereo-
typowym uj ciu oznacza zazwyczaj banalny, nieskomplikowany, infantylny, 
emocjonalny, sentymentalny, oczywisty, rozrywkowy, a nawet – konieczne 
jest u ycie tego s owa – g upi. Przypisanie literatury do kobieco ci przynosi 
wi c konkretne konsekwencje wynikaj ce z powy szego wyliczenia. Oto 
okazuje si , e powie ci kobiece maj  raczej wstydliwe konotacje, wp ywaj -
ce na spo eczny odbiór tego typu lektur. Deklarowanie upodobania do po-
pularnej literatury kobiecej wp ywa wi c na pewnego rodzaju dyskredytacj  

3 Warto w tym kontek cie przywo a  nast puj ce publikacje: Zrozumie  kultur  popularn  

(Fiske 2010) oraz Studia kulturowe i badania kultury popularnej. Teorie i metody (Storey 2003). 
4 Mo na wi c mówi  o kulturze przyjemno ci – w jej ró nych, pozytywnych i negatyw-

nych, aspektach (por. Grad, Mamzer, red., 2005). 
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zwi zan  z tym ujawnieniem. Istnieje bowiem podejrzenie, e równie nieko-
rzystnie jak popularna literatura kobieca mo e by  postrzegana jej czytelniczka. 
I w a nie z ni  wi e si  trzecie uwik anie sytuuj ce ten typ prozy w bliskim 
s siedztwie ró nego rodzaju uprzedze . Skoro adresat tak e zostaje zdefinio-
wany p ciowo, dochodzi do zintensyfikowania owych negatywnych skojarze , 
co w skutkuje ideowym wykluczeniem tego typu lektury przy jednoczesnej 
dominacji nurtu w kontek cie komercyjnego sukcesu. Popularna powie  
kobieca bywa kojarzona ze wstydliwymi praktykami czytelniczymi – do kry-
mina ów i do fantasy wypada przyzna  si  publicznie, do obyczajowych od-
s on popkultury ju  nieco mniej, lepiej unika  w tym wzgl dzie deklaracji. 

Problemy te przywo uj  nie bez powodu. Dla dalszych rozwa a  istotne 
wydaje si  przedstawienie kontekstu towarzysz cego funkcjonowaniu popu-
larnej literatury kobiecej na tle innych gatunków oraz regu  rz dz cych me-
dialnym odbiorem. Nie da si  przecie  nie uwzgl dnia  stereotypów, nie da si  
nie zauwa y  konsekwencji b d cych efektem przedsi wzi  promocyjnych 
wydawnictwa, trudno równie  pomin  dzia ania samych pisarek, lawiruj cych 
zazwyczaj mi dzy profesjonalizmem a amatorszczyzn . Dla postrzegania po-
pularnej literatury kobiecej wa ne jest zatem to, co znajduje si  na ok adkach 
powie ci zaklasyfikowanych do tego nurtu (s  to zazwyczaj kwiaty, sielankowe 
obrazy domów lub pól, ciastka, d onie trzymaj ce kubek z paruj cym napo-
jem, kobieta z m czyzn , rudow osa kobieta), jak te  cz stotliwo  wydawa-
nia ksi ek przez pisarki (coraz cz ciej akceptowana praktyk  jest produko-
wanie literatury, nie za  jej pisanie – st d rocznie publikuje si  kilka ksi ek 
jednej autorki) oraz traktowanie pisania jako przyjemnego hobby (pisanie na 
emeryturze, pisanie w ramach autoterapii, pisanie z powodu nudy). 

Zastanawianie si  w takiej sytuacji, czy popularna literatura kobieca mo e 
by  literatur  zaanga owan  spo ecznie, wydaje si  nie tylko absurdem, ale i sto-
sunkowo marnej jako ci prowokacj . Chcia abym jednak mimo wszystko za-
trzyma  si  przy tym pytaniu i spróbowa  odpowiedzie  na nie, bior c pod 
uwag  podejmowane przez autorki tematy, sposób, w jaki poruszana pro-
blematyka jest opisywana, oraz gatunki, po jakie si gaj  pisarki, próbuj c 
gra  na ró ne sposoby z konwencj  powie ci obyczajowej. 

Pomi dzy gatunkami i w promocyjnym tyglu 

Przedstawiciele literatury popularnej, maj c wiadomo  gatunkowego 
uwik ania w asnej twórczo ci, zwykle staraj  si  w taki sposób opowiada  
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o swoim pisarstwie, by stygmat powtórzenia zamieni  w atut, a pewn  
schematyczno  zwi zan  z preferowan  tematyk  przedstawi  tak, by zasu-
gerowa  pojawienie si  oryginalno ci formy lub tre ci. U ywaj c okre lenia 
„gatunkowe uwik anie”, mam na my li schematy definicyjne powi zane z tzw. 
literatur  kobiec , literatur  fantasy czy literatur  kryminaln . W ka dym 
z tych przypadków wiedza, któr  mo emy nazwa  ogóln , wp ywa na roz-
poznania jednostkowe czytelników. Etykieta gatunkowa niesie konkretne 
skojarzenia, do których w efekcie przywi zujemy si , a nast pnie w trakcie 
procesu lekturowego oczekujemy, by nasze rozpoznania wst pne potwier-
dzi y si . Si gaj c po powie ci popularne, cz ciej oczekujemy powtórzenia 
ni  zaskoczenia i zmiany. Etykieta gatunkowa pozwala na zbudowanie spe-
cyficznego sojuszu mi dzy autorem, czytelnikiem, wydawc , ale i sprzedaw-
c  ksi ki. Nabywca powie ci otrzymuje zwielokrotnione potwierdzenie, e 
si gaj c po proz  kobiec , literatur  fantasy lub krymina , zapewnia sobie 
jasno i czytelnie zdefiniowane emocje. Jakiekolwiek próby renegocjowania 
czysto ci gatunków, wprowadzanie elementów nietypowych, czenie ró -
nych form i budowanie zaskakuj cych zestawie  gatunkowych bywaj  ryzy-
kowne – mog  spotka  si  z pozytywnym odbiorem, mog  równie  wywo-
a  reakcj  przeciwn  u tych, którzy s  przyzwyczajeni do bardziej tradycyj-

nych rozwi za . Nic wi c dziwnego, e zarówno wydawcy, jak i autorzy 
rezygnuj  cz sto z podejmowania ryzyka, uwa aj c, e tylko asekuracyjne 
trzymanie si  formu  dobrze sprawdzonych daje gwarancj  sukcesu. 

Autorki klasyfikowane jako przedstawicielki popularnej prozy kobiecej 
funkcjonuj  wi c cz sto w sytuacji nie do pozazdroszczenia. Z jednej strony 
decyzje wydawców potwierdzaj  sprzedawalno  tego, co ma w sobie gen 
seryjno ci, z drugiej rynek wydawniczy – zasypany setkami podobnych do 
siebie tytu ów – raczej nie nastrajaj  optymistycznie w kontek cie my lenia 
o w asnej karierze. Pomijaj c fakt, e nie wszystkie czytelniczki i nie wszyst-
kie autorki szukaj  w literaturze czego  wi cej ni  kolejnej powie ci o mi o-
ci z przewidywalnym scenariuszem wydarze , nie wolno zapomnie , e 

wzmiankowana wtórno  propozycji opatrzonych etykiet  „literatura kobie-
ca” to cz sto nie tylko konsekwencja marketingowego my lenia wydawców 
(chodzi nie o jako , ale o ilo ), ale przede wszystkim niskich kompetencji 
kulturowych odbiorców oraz równie ma o imponuj cych kompetencji kultu-
rowych autorek. Rzeczywisto  wygl da bowiem du o mniej ró owo ni , 
by  mo e, chcieliby my. Dobrych powie ci popularnych nie ma wcale tak 
wiele, to nie one stanowi  wi kszo , zdecydowanie dominuje to, co jest 
mia kie, przewidywalne, wtórne, a nawet bliskie grafomanii. Warto równie  
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w tym miejscu zaznaczy , e w a nie te powie ci, które odnosz  najwi kszy 
sukces i najlepiej si  sprzedaj , cz sto reprezentuj  wyj tkowo niski po-
ziom5. Przyk adem mo e by  Katarzyna Michalak, autorka, której ksi ki nie 
schodz  z list bestsellerów, a wydaj  je najlepsze polskie wydawnictwa, takie 
jak na przyk ad Wydawnictwo Literackie, Znak czy Albatros. Styl pisania, 
j zyk, sposób konstruowania postaci oraz logika fabu y pozostawiaj  w przy-
padku tej autorki nie tylko wiele do yczenia, ale – co nale y wyartyku owa  
wprost – s  zaprzeczeniem jakiejkolwiek literacko ci. Jak si  okazuje, nie ma 
to wi kszego znaczenia dla samopoczucia autorki, która nie ukrywa m.in. 
tego, e publikuje powie ci zaanga owane spo ecznie i obmy la utwory, które 
maj  stanowi  rewolucj  w my leniu o nowoczesnym pojmowaniu historii6. 
W pierwszym przypadku mam na my li Bezdomn , powie  wydan  w Znaku 
i reklamowan  w a nie jako utwór o charakterze wyemancypowanym, podej-
muj cy trudne tematy obyczajowo-spo eczne oraz zabieraj cy g os w sprawie 
roli pe nionej przez kobiety w przestrzeni prywatnej i publicznej. W drugim 
chodzi o zapowiadany dwutomowy cykl po wi cony Powstaniu Warszaw-
skiemu, przy którym komiksowe fragmenty z ostatniego filmu po wi cone-
go tej tematyce wydaj  si  wyj tkowo ambitne. Michalak jest równie  autor-
k  „produkuj c ” chyba najwi cej ksi ek w ród autorek literatury kobiecej. 
Wydawanie kilku ksi ek w roku to w jej przypadku norma. Zwa ywszy na 
t  systematyczno , trudno mówi  o pisarstwie, bardziej zasadne staje si  
okre lenie „produkcja”. 

Sugerowanie, i  mamy do czynienia z gatunkiem du o powa niejszym ni  
romans lub e proponowana opowie  to co  wi cej ni  literatura popular-
na, ma miejsce stosunkowo cz sto. Wida  to chocia by przy okazji sag ro-
dzinnych, gatunku ciesz cego si  obecnie du  popularno ci . Losy rodziny 
poznajemy przewa nie na tle Wielkiej Historii, tej, która zwykle za nic ma 
ycie zwyk ego cz owieka, swobodnie dysponuj c jego biografi  i relacjami 

z innymi lud mi. Zdarzaj  si  w ród sag, wpisuj cych si  równie  w kon-
wencj  popularnej prozy kobiecej lub nawet prozy rodka, powie ci intere-
suj ce zarówno pod wzgl dem zaproponowanej opowie ci, charakterystyki 

5 Krytyczne rozpoznania zwi zane z twórczo ci  przywo ywanych autorek s  mojego au-

torstwa. Niezb dne wydaje si  zaznaczenie, i  powie ci z kr gu tzw. literatury kobiecej nie 

maj  zwykle krytycznoliterackiej recepcji, a entuzjastyczne opinie czytelniczek nie zawsze by-

waj  adekwatne do prezentowanego w powie ciach poziomu. 
6 Prasie kobiecej poziom literatury autorstwa Michalak najwyra niej nie przeszkadza. Na 

amach „Twojego Stylu” zosta a nazwana „królow ”: http://katarzynamichalak.blogspot. 

com/2017/05/zostaam-koronowana-przez-twoj-styl.html [dost p: 20.05.2017]. 
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postaci, powi zania faktów z fikcyjnymi sytuacjami przydarzaj cymi si  bo-
haterom, ale i u ywanego j zyka oraz formalnego zaplanowania ksi ki. Do 
nich zaliczy  mo na na przyk ad Skazy Izabeli ukowskiej ( ukowska 
2014), trzytomowe Stulecie Winnych A beny Grabowskiej (Grabowska 2014; 
2015; 2015a) czy Rozdro a i W obcym domu Sabiny Waszut (Waszut 2014; 
2015). Przyk adem niewartym polecenia okazuje si  natomiast Saga rodu von 
Becków Joanny Jax (Jax 2014; 2016). Autorka zdecydowanie preferuje styli-
styk  typowo romansow , rozmowy bohaterów s  tak melodramatyczne, e 
a  miejscami mieszne, j zyk opisu przypomina wypisy z zeszytów szkol-
nych z przeci tnej jako ci wypracowaniami. Jax próbuje równie , do  nieu-
dolnie, gra  schematami narodowo ciowymi i klasowymi – mi o  mi dzy 
ubog  Polk  a zamo nym i wysoko postawionym Niemcem. 

Mo na tak e wyró ni  autorki wykorzystuj ce konwencj  sagi dla zobra-
zowania losów bohaterów, których historie tocz  si  w okresie bli szym 
wspó czesno ci. Hanna Cygler, portretuj c losy Zosi Knyszewskiej (Cygler 
2012; 2012a; 2012b), stara si  równie  opisa  przemiany zwi zane z rewolu-
cj  Solidarno ci i pó niejsz  transformacj  ustrojow . Fakt, i  miejscem akcji 
jest Gda sk, dodatkowo wzmaga potencjaln  atrakcyjno  powi zania Wiel-
kiej Historii z histori  prywatn , a nawet intymn . Z kolei Ewa Madeyska, 
autorka kojarzona wcze niej z literatur  artystyczn , proponuje czytelnikom 
sag , której pierwsza cz  skupia si  wokó  roku 1968. Powie  reklamo-
wana jest jako pierwszy serial literacki, a ok adka nawi zuje do plakatów 
znanych seriali Gotowe na wszystko i Sze  stóp pod ziemi . Powie  Madeyskiej, 
zatytu owana Rodzina O. (Madeyska 2017), mocno odbiega jednak od typo-
wo popkulturowych rozwi za  i bli ej jej do konwencji charakterystycznych 
dla tzw. prozy rodka. Je li mieliby my w kontek cie tej akurat ksi ki przy-
wo ywa  jaki  serial, najbardziej zasadne by oby odniesienie do serialu Dom. 
Madeyska bardzo podobnie rekonstruuje losy rodziny, ods aniaj c wydarze-
nia wa ne w yciu bohaterów, ale te  zwyk  codzienno , pokazuj c, e 
przesz o  zazwyczaj upomina si  o swoje, a losy ludzi bywaj  du o bardziej 
skomplikowane, ni  jeste my w stanie to sobie wyobrazi . W tym akurat 
przypadku ksi ka, która wymaga a graficznego zaakcentowania swojej nie-
banalno ci, zostaje wpisana w klasyfikacje przynosz ce skojarzenia z literatu-
r  popularn . 

Bywa równie , e przej cie autorki do wydawnictwa, które zdecyduje si  
promowa  j  w zupe nie odmiennych ni  wcze niejsze rejestrach, skutkuje 
innym postrzeganiem jej twórczo ci. W takiej sytuacji mo na mówi  o sku-
teczno ci marketingowej. Przyk adem podobnych praktyk mo e by  Sylwia 
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Zientek, która po przej ciu do wydawnictwa W.A.B., funkcjonuje wraz ze 
swoimi ksi kami w mediach tak, jakby by a reprezentantk  nurtu maj cego 
niewiele wspólnego z literatur  popularn . Tymczasem jej dwie ksi ki wy-
dane we wspomnianym warszawskim wydawnictwie uwik ane s  w kontekst 
historyczny. Mamy wi c do czynienia z wykorzystaniem faktów dla upra-
womocnienia rzekomej powagi uprawianej twórczo ci. Kwestia umiej tno ci 
literackich schodzi na dalszy plan, liczy si  temat oraz research wykonany 
przez pisark . W Kolonii Marusia (Zientek 2016), powie ci, która próbuje si  
koncepcyjnie równa  z Ma  Zag ad  Anny Janko (Janko 2015), dochodzi do 
symbolicznego zaszanta owania czytelnika biografi  w asnej rodziny i jej 
traumatycznymi prze yciami na Wo yniu. Temat obliguje do potraktowania 
go serio, jednocze nie wykonanie pozostawia wiele do yczenia. Cho  suge-
ruje si  czytelnikowi, e obcuje z literatur  z wy szej pó ki, tak naprawd  
otrzymuje on literatur  popularn , która tylko udaje to, czym nie jest. Nie 
inaczej jest w przypadku sagi warszawskiej pt. Hotel Varsovie, która zacz a 
si  ukazywa  w 2017 roku (zob. Zientek 2017). Tutaj równie  to, co bliskie 
jest popliteraturze, fa szywie reklamowane jest jako ksi ka przyporz dko-
wana do zupe nie innej jako ciowo grupy. Warto w tym miejscu zaznaczy , 
e hotel mia  by  swego czasu pomys em na proz  o nieco ambitniejszej 

proweniencji tak e w przypadku Janusza L. Wi niewskiego. Ten e autor – 
co ciekawe, cho  jest m czyzn , nale y do najbardziej rozpoznawalnych 
twórców popularnej literatury kobiecej – w powie ci Grand (Wi niewski 
2014) równie  przegrywa z koncepcyjnie interesuj cym pomys em przed-
stawienia poszczególnych biografii bohaterów, dla których zaistnienia klu-
czowy staje si  fakt zajmowania hotelowych pokoi. 

Do  swobodnie równie  operuje si  w reklamach i ró nego rodzaju wy-
powiedziach publicznych okre leniem „literatura rodka”. Po pierwsze, za-
pomina si , e taka w a nie klasyfikacja nie oznacza jeszcze pisania to same-
go z twórczo ci  artystyczn . Cz sto przecie  jest tak, e proza danej autorki 
wyró nia si  w ród innych j zykiem i poruszanymi tematami, oznacza to 
wszak e tylko, a mo e a , pój cie krok dalej ni  literatura popularna przy 
jednoczesnej wiadomo ci, e ci gle bli ej tej twórczo ci jednak do poplite-
ratury ni  do prozy du o ambitniejszej. Po drugie, u ywa si  tego okre lenia 
dla zdyskredytowania prozy artystycznej, rzekomo niezrozumia ej, nadmier-
nie elitarnej i nierzadko eksperymentalnej, i zasugerowania, e to w a nie li-
teratura rodka porusza tematy trudne, ale czyni to w przyst pny sposób. 
Zaakcentowany zatem zostaje jej wymiar popularyzatorski i edukacyjny. 
Pomija si  w takim rozumieniu fakt nadmiernego docenienia literatury po-
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pularnej i do  dziwnego dystansowania si  od prozy klasyfikowanej jako ta 
z wy szej pó ki. Po trzecie wreszcie, okre lenie literatura rodka s u y cz sto 
odci ciu si  od stereotypów skojarzonych z popliteratur  oraz do zbudowa-
nia wokó  siebie atmosfery pozwalaj cej na interpretacj , i  mamy do czy-
nienia z kim , kto pisze lepiej i ciekawiej od tych, których ksi ki tylko do-
brze si  sprzedaj , natomiast niekoniecznie twórcy ci s  w stanie zaoferowa  
równie  sensy, a wi c to, co okre liliby my mianem warto ci naddanych. 
Przyk adem dosy  instrumentalnego wykorzystania przywo anego poj cia 
mo e by  dyskusja zainicjowana w mediach przez Katarzyn  Tubylewicz. 
Pozorne dyskutowanie o zaletach i wiod cej roli literatury rodka zbieg o si  
z promocj  ksi ki autorki pt. Rówie niczki i tak naprawd  pos u y o przede 
wszystkim skutecznej akcji reklamowej (por. Katarzyna Tubylewicz: Pisarz nie 
musi by  ubogi). 

Do  nietypow  praktyk  jest zaprzeczanie oczywistym przynale no ciom 
gatunkowym i sugerowanie, e z jakiego  powodu wskazana literatura ma 
charakter szczególny, którego niestety nie widz  ci, którzy j  czytaj . W tym 
kontek cie mo na by przywo a  Katarzyn  Bond , która pisz c krymina y 
i u ywaj c w stosunku do siebie okre lenia „królowa krymina u”, w wywia-
dach ch tnie rozmywa oczywisto  przyporz dkowania gatunkowego swojej 
twórczo ci. Owszem, autorka wykorzystuje elementy powie ci obyczajowej, 
psychologicznej czy horroru, jednocze nie jednak nie s  to zabiegi na tyle 
komplikuj ce odbiór, by jednoznaczne zakwalifikowanie jej powie ci do lite-
ratury popularnej stawa o si  niemo liwe. Nie jest te  wcale tak oczywiste, 
e pisarz odnosz cy komercyjny sukces jest w stanie napisa  wszystko7. 

7 Katarzyna Bonda próbuje diagnozowa  stan literatury popularnej: „Dzi  jestem gor c  

or downiczk  literatury popularnej, która zapewnia rozrywk  na dobrym poziomie. Teraz 

akurat uprawiam powie  kryminaln , ale potrafi  napisa  wszystko i zamierzam zmierzy  si  

jeszcze z niejednym gatunkiem. Pisz  po prostu takie ksi ki, jakie sama chcia abym czyta . 

Kiedy  nie zaklasyfikowano by ich do »krymina ów«, poniewa  po ama am wszystkie mo li-

we zasady ustanowione kiedy  przez Christie i Chandlera. Je li uda o mi si  w jednej ksi ce 

zmie ci  intryg  kryminaln , opowie  o superbohaterce, jak  jest Sasza Za uska i uniwersal-

ny temat – kawa ek historii Polski, a na dodatek ludzie to czytaj  i polecaj  sobie dalej, co 

mo e by  pi kniejszego? Podobno dzi  ksi ka yje w Polsce miesi c, dwa. Ludzie szybko 

zapominaj , bo w tym czasie na rynek wchodz  nowe, niekoniecznie lepsze tytu y. Moje 

ksi ki wci  s  bestsellerami. Nie ma wi kszego komplementu dla pisarza literatury popular-

nej. Tego typu opowie ci stworzone s  dla du ej rzeszy odbiorców. Maj  by  zrozumia e, 

porywaj ce, zmusza  do refleksji, bawi ”. Katarzyna Bonda o e-bookach. Wywiad dla Virtualo, 

„Virtualo.pl”, http://media.innovationpr.pl/clients/2360/attachment/702953 [dost p: 14. 

05.2017]. 
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Dziwnie wybrzmiewa równie  stwierdzenie Julii Fiedorczuk, laureatki Pasz-
portu „Polityki” w dziedzinie literatury, która wypowiadaj c si  na temat 
swojej ksi ki Jak pokocha  centra handlowe, sytuuje j  mi dzy powie ci  a re-
porta em8. Fakt wykorzystania jako inspiracji w asnej biografii, obecno  
tropów autobiograficznych, jeszcze nie daj  podstaw do przywo ywania w tym 
kontek cie reporta u. Bardziej zasadne wydawa oby si  mówienie o wcho-
dzeniu w konwencj  blisk  literaturze popularnej, gdy  Fiedorczuk lawiruje 
mi dzy niskim a wysokim, potocznym, oczywistym a intymnym, proponuj c 
proz  zbli on  do literatury rodka. Z popkultur  gra te  w a ciwie od po-
cz tku swojego istnienia na rynku wydawniczym Manuela Gretkowska. O ile 
jednak na pocz tku gr  t  rozpoznawano przede wszystkim jako typow  dla 
postmodernizmu, o tyle obecnie trudno by oby uzasadni  tez  o filozoficz-
nym uwik aniu chwytów stosowanych w twórczo ci pisarki. 

Tematy lekko zaanga owane i lekko powa ne 

Autorki popularnej literatury kobiecej do  swobodnie traktuj  kwestie j -
zyka i stylu, uwa aj c, e si gni cie po tematy, które nie s  zwi zane z prze-
ywaniem mi o ci, uprawomocnia ich rzekome zbli enie si  do poziomu li-

teratury rodka. Tak faktycznie czasami bywa, nie znaczy to jednak, e mo na 
w tym wypadku mówi  o jakiejkolwiek regule. Zwykle pisarki przegrywaj , 
mierz c si  z problemami, które maj  sytuowa  ich twórczo  w kr gu litera-
tury spo ecznie zaanga owanej. Przyk adem ciekawej ewolucji w kontek cie 
funkcjonowania w cieniu prozy rodka jest twórczo  Anny Fryczkowskiej. 
Autork  mo na uzna  za pisark  poszukuj c . Wida , e interesuje j  za-
równo mierzenie si  z nowymi, nieoczywistymi tematami, jak i korzystanie 
z wielu mo liwo ci oferowanych przez gatunki traktowane jako typowe dla 
literatury popularnej: komedia kryminalna, romans, krymina . O ile jednak 
we wcze niejszej fazie twórczo ci Fryczkowskiej mo na mówi  o skutecz-
nym rozgrywaniu wspomnianych gier gatunkowych i tematycznych, o tyle 
w ostatnich dwóch powie ciach – Sze  kobiet w niegu (nie licz c suki) z 2016 
roku i ony jednego m a z 2017 roku – poszukiwania te wypadaj  du o mniej 
efektownie. W przypadku pierwszego tytu u jeste my wiadkami typowej 
sytuacji zap tlenia zwi zanej z zamkni tym kr giem osób podejrzanych 
o morderstwo i przebywaniem w domu, który chwilowo jest odizolowany 

8 Fiedorczuk pisze: „Ta ksi ka znajduje si  na granicy reporta u i prozy” (Fiedorczuk 2016). 
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od wiata. Autorka wykorzystuje feministyczny motyw wariatki na strychu, 
si ga równie  po w tek przyja ni kilku kobiet. Mimo ca kiem udanej realiza-
cji, trudno by oby obroni  tez  o wie o ci i oryginalno ci pomys u. Drugi 
z przywo anych tytu ów jest chyba najs absz  ksi k  pisarki, cho  jedno-
cze nie – zostaje to zasugerowane w materia ach promocyjnych – powie ci  
prowokacyjn , rzekomo prze amuj c  tabu, a nawet – jak twierdzi autorka 
w wywiadach – ods aniaj c  zjawisko, które ma ca kiem du y zasi g, cho  
jest g boko skrywane w spo ecze stwie. Pisarka opisuje ycie nietypowej 
rodziny. M czyzna ma on  i kochank , obie kobiety nie tylko wiedz  o so-
bie, ale akceptuj  swoje istnienie. On, one i ich dzieci mieszkaj  w tym sa-
mym domu. ona z córk  zajmuje parter, jest kobiet  unikaj c  seksu, 
uwielbiaj c  gotowa  i zajmowa  si  domem, pochodzi z prowincji. Ko-
chanka mieszka z synem na pi trze, to osoba niezale na, ch tnie uprawiaj ca 
seks, odcinaj ca si  od wszelkich prac typowo domowych. Autorka próbuje 
sugerowa , e ów specyficzny trójk t, a w a ciwie, bior c pod uwag  istnie-
nie dzieci, pi ciok t, wietnie si  sprawdza, nie jest niczym dziwnym i ma 
akceptacj  wszystkich zainteresowanych stron9. Z ok adki mo emy si  do-
wiedzie , e inspiracj  dla pisarki by a relacja cz ca Michalin  Wis ock  
oraz jej m a i przyjació k . Problem w tym, e Violetta Ozminkowski, bio-
grafka s ynnej ginekolo ki, nie ukrywa toksyczno ci owego niekonwencjo-
nalnego zwi zku oraz post puj cego poczucia niedowarto ciowania i odsu-
ni cia na bok, które sta o si  udzia em lekarki (por. Ozminkowski 2014). 
Trudno wi c obroni  tez , i  mowa w ksi ce o wi zi czystej, radosnej, in-
spiruj cej. Fryczkowskiej nie tylko nie udaje si  skomplikowa  psycholo-
gicznie opisywanego zwi zku, ale te  stosunkowo szybko jej opowie  zbli a 
si  do bana u. Tak dzieje si  zarówno w kontek cie opisywanego problemu, 
jak i sposobu, w jaki ów temat zostaje scharakteryzowany. Mo na by wi c 
powiedzie , e autorka zrobi a krok do tytu  w swojej twórczo ci. Zbli aj c 
si  wcze niej do prozy rodka, za spraw  on jednego m a proponuje czytel-
nikom przeci tn  i schematyczn  powie  popularn . 

9 Pisarka stwierdza: „Gdybym je [kobiety yj ce w takim zaakceptowanym trójk cie – 

przyp. B.D.] spotka a na tym moim oliborzu, na Targu niadaniowym na przyk ad, chcia a-

bym z nimi posiedzie  i pogada . Spyta , z czym im dobrze, a co im dolega. Sprawdzi , czy je 

dobrze opisa am. Ale mo e mi si  uda, bo w a nie zacz am dostawa  pierwsze sygna y, e 

istniej  takie zwi zki, takie rodziny. e jest ich wi cej ni  my limy. Tak przeczuwa am”. Wy-

wiad z Ann  Fryczkowsk  w dzie  premiery jej nowej powie ci. Z Ann  Fryczkowsk  rozmawia Anna 

Lubo , „Cud Kultury”, http://cudkultury.pl/wywiad-anna-fryczkowska-dzien-premiery-

-nowej-powiesci/ [dost p: 15.06.2017]. 
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Wyj tkowo niekorzystnie w twórczo ci autorek reprezentuj cych nurt po-
pularnej literatury kobiecej obrazowany jest problem pami ci i zapomnienia, 
powi zany z okresem II wojny wiatowej. Nie mam w tym miejscu na my li 
sag, bo te zwykle nie poddaj  si  owemu negatywnemu rozpoznaniu. Chodzi 
natomiast o te utwory, w których autorki uznaj , e mi o  wpisana w t o 
historyczne mo e równie  symbolizowa  ca kiem wspó czesn  ide  pojed-
nania. Problem w tym, e opisywane uczucia okazuj  si  wyj tkowo przewi-
dywalne, stereotypowe i kiczowate. Motywem, który szczególnie ch tnie 
eksploruj  autorki romansów, jest zakazana mi o  mi dzy m czyzn , który 
ma w adz  i reprezentuje wroga, a kobiet , która jest ofiar  i zwykle potrze-
buje pomocy, aby prze y . Rozdanie ról jest wi c oczywiste. Uczucie rodzi 
si  mi dzy Niemcem a ydówk  lub Polk . Da si  nawet wyró ni  ca y nurt 
w popularnej prozie kobiecej, który na potrzeby tekstu proponuj  nazwa  
„holocaustowym kiczoromansem”10. W przeciwie stwie do wspomnianych 
poszukiwa  Fryczkowskiej, której dzia ania mo na z kolei okre li  jako 
„pseudoprowokacyjne zaanga owanie”, autorki historii mi o ci wroga i ofia-
ry bardzo instrumentalnie traktuj  fakty historyczne, swobodnie adaptuj  
realia obozowe, eliminuj  wszelkie utrudnienia, które w rzeczywisto ci czy-
ni  tak  relacje niemal e niemo liw , sugeruj c e kobiety-wi niarki lub 
kobiety funkcjonuj ce w okupowanej rzeczywisto ci i ci, którzy mieli nad 
nimi w adz , w a ciwie d yli do jednego celu – nawi zania intymnej relacji, 
zaspokojenia erotycznej fascynacji, mi osnego spe nienia. Przyk adem takich 
utworów na polskim rynku wydawniczym mog  by  nast puj ce powie ci: 
Kontrakt panny Brandt (2009) Miji Kabat, Pokocha am wroga (2012) Miros awy 
Karety czy Esesman i ydówka (2015) Justyny Wydry, ale te  – przywo uj c 
ksi ki autorek zagranicznych – Dziewczyna komendanta (2008) Pam Jenoff 
czy Mi o  w czasach Zag ady (2016) Hanni Münzer. Zdarza si  te , e w tek 
dawnej skrywanej relacji z Niemcem przewarto ciowuje ycie nast pnych 
pokole . Tak jest na przyk ad w powie ci Córka Magdy (2011) Catrin Collier. 
Zakazana mi o  zwi zana z nieakceptowaniem realiów polityczno-histo-
rycznych bywa wykorzystywana jako pretekst do wspó czesnych poszuki-
wa , odkrywania w asnej przesz o ci i zderzenia si  z wyzwaniami pami ci 
i zapomnienia. S  i takie pisarki, które wykorzystuj  kwestie pami ci i zobo-
wi za  w stosunku do przodków jako pretekst do odradzania si  nienawi ci. 
Przyk adem mo e by  opowie  babki z powie ci Anny Birger Skrywana 

10 Zwi zków tematyki Holocaustu z literatur  popularn  i kiczem dotyczy m.in. praca Wo-

kó  zag ady. Szkice o literaturze Holocaustu (Bury a 2016). 
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przesz o  (2012), zapisana w pami tnikach i edukuj ca wnuczk  w temacie 
strasznych czynów Niemców w okresie II wojny wiatowej. Babka, która 
w ten sposób po miertnie ingeruje w ycie m odej kobiety, nie akceptuj c jej 
zwi zku z przedstawicielem znienawidzonego narodu, usi uje przekaza  m odej 
kobiecie te emocje, które sama odczuwa a przed laty. Co ciekawe, to do  ab-
surdalne, w sensie samego za o enia, dziedziczenie okazuje si  skuteczne. 

Pisarki staraj  si  równie  porusza  w swojej twórczo ci tematy, które 
niewiele maj  wspólnego z romansem. To z pewno ci  praktyka, której war-
to uwa nie si  przygl da . Autorki pisz  wi c o nie atwych wyborach doty-
cz cych macierzy stwa i trudnych decyzjach zwi zanych z niechcian  ci . 
W tek ten pojawia si  na przyk ad w Zapiskach stanu powa nego (2004) Moniki 
Szwai czy w Dziewczynach z Portofino (2005) Gra yny Plebanek. Problemy 
zwi zane z traumami dzieci stwa, z poszukiwaniem swojej to samo ci, 
z do wiadczeniami zwi zanymi z gwa tem czy skomplikowanymi relacjami 
rodzinnymi eksplorowane s  w powie ciach Ma gorzaty Wardy11. Autorka 
deklaruje potrzeb  opisywania kwestii spo ecznie istotnych, uwa aj c, i  taka 
tematyka jest literaturze, tak e tej popularnej, niezwykle potrzebna. Uwra -
liwia czytelnika, zmusza do uwa niejszego rozejrzenia si  wokó  siebie, 
sk ania do refleksji nad odpowiedzialno ci  za w asne czyny, ale i bezpie-
cze stwo innych. Nurt deklaratywnego poruszania si  w kr gu problematyki 
spo ecznie zaanga owanej reprezentuje równie  Izabela Sowa. Jej twórczo  
ewoluowa a. Od utworów daj cych pocz tek s ynnej Owocowej Serii, 
w których pisarka do  delikatnie sugeruje ró nego rodzaju kwestie zmusza-
j ce odbiorc  do czujniejszego przygl dania si  najbli szemu otoczeniu, do 
tekstów, w których kwestie klasowo ci spo ecze stwa, dyskryminacji ró ne-
go rodzaju mniejszo ci, praw zwierz t, ekologii eksponowane s  z pe n  wy-
razisto ci  i powag  nale n  próbie definiowania miejsca zajmowanego 

11 Karolina Felberg-Sendecka zauwa a: „W kolejnych powie ciach gdy ska pisarka podej-

mowa a »trudne tematy«, »trudne problemy« (choroba afektywna dwubiegunowa, manipula-

cja, internetowy hejt, stalking, przemoc w rodzinie itp.), lecz nie oga aca a ich nigdy ani 

z w tków obyczajowych, romansowych, ani te  z wyra nie terapeutycznej wymowy. W kreo-

wanej przez ni  rzeczywisto ci bohaterowie zwykle maj  zaburzony kontakt z samymi sob , 

a przez to równie  z bli szym i dalszym otoczeniem. Relacja ta, cho  chwilowo zerwana tu-

dzie  zniekszta cona, ci gle jeszcze jest mo liwa do nareperowania, pod jednym jednak e 

warunkiem: za cen  bezwzgl dnej konfrontacji bohatera z w asn  przesz o ci , zw aszcza za  

z w asnym (czytaj: trudnym) dzieci stwem”. K. Felberg-Sendecka, Dla niego „krótka akcja”, dla 

niej – koniec dotychczasowego ycia, „Wysokie Obcasy”, http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie- 

obcasy/1,114757,20682574,dla-niego-krotka-akcja-dla-niej-koniec-dotychczasowego.html 

[dost p: 11.05.2017]. 
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przez cz owieka w rzeczywisto ci, w której funkcjonuje. Sowa, cho  korzy-
sta z konwencji literatury popularnej, czasami zbli aj c si  poziomem do 
prozy rodka, pozostaje postaci  szczególn  w gronie autorek reprezentuj -
cych tzw. proz  kobiec . W a ciwie od pocz tku zaistnienia na rynku jest 
pisark  zabieraj c  g os w sprawie, gotow  wykorzystywa  pop do promo-
wania idei wolno ciowych, wiadom  swoich przekona  i akcentuj c  mniej 
lub bardziej wprost brak zainteresowania konwencj  typowo romansow 12. 

Szukanie w tków bliskich spo ecznemu zaanga owaniu mo e równie  
skutkowa  natkni ciem si  na deklaracje ideowe autorki, które jednak nijak 
si  maj  do tego, co prezentuje ona w swojej twórczo ci. Magdalena Wit-
kiewicz, wypowiadaj c si  w mediach o w asnej powie ci Szko a on, uto -
samia swoj  w tpliwej jako ci prób  napisania powie ci erotycznej z literatu-
r  feministyczn 13. To ciekawa perspektywa, bo przypomina wcze niej opi-
sywane dobre samopoczucie Katarzyny Michalak. Konieczne jest jednak 
w tym miejscu mocne zaakcentowanie faktu szkodliwo ci takich deklaracji. 
To, co udaje feminizm, a tak naprawd  podtrzymuje stereotypy p ciowe i jest 
s abe literacko, nie zas uguje na uwag  czytelnicz . 

Interesuj cym tematem, po który si gaj  autorki popularnej prozy kobie-
cej, jest przyja  cz ca najpierw dziewcz ta, a potem doros e kobiety. 
Wej cie w doros o  staje si  momentem granicznym oddzielaj cym pozor-
n  beztrosk  od ca kiem realnych problemów. Kobieca przyja  wi e si  
zwykle z ods oni ciem rozmaitych ró nic, które rodz  si  w a nie w wyniku 
wyborów zwi zanych z doros o ci . To wszystko, co czy o dziewczyny 
i co nie by o wa ne, gdy dojrza o  by a jeszcze daleko, staje si  podstaw  
marginalizuj cej niekiedy ró nicy wtedy, gdy mówimy o relacjach kobiet. Po-
twierdzeniem potencja u tkwi cego w takich uwik aniach mog  by  na przy-
k ad powie ci: Dziewczyny z Portofino Gra yny Plebanek (2005), Czerwony rower 
Antoniny Koz owskiej (2009), czy – mo e w troch  mniejszym wymiarze – 
Rówie niczki Katarzyny Tubylewicz (2014). 

Próby wskazania takich motywów, które mog yby sta  si  podstaw  za-
kwalifikowania danych utworów do grupy spo ecznie zaanga owanych po-

12 Przyk adem potwierdzaj cym tak  postaw  pisarki mo e by  wywiad: Izabela Sowa „Tym-

czasem”. Z Izabel  Sow  rozmawia Anna Dziewit-Meller, „BukBuk”, http://bukbuk.pl/iza 

bela-sowa-tymczasem/ [dost p: 10.05.2017]. 
13 Zob. (Witkiewicz 2013); por.: Nie lubi , jak si  kobietom robi krzywd . Z Magdalen  Witkie-

wicz rozmawia Ewelina Zdancewicz-P kala, „Gazeta Olszty ska”, http://gazetaolsztyn 

ska.pl/417234,Nie-lubie-jak-sie-kobietom-robi-krzywde-Wywiad-z-Magdalena-Witkiewicz.ht 

ml#axzz4kBoePUuf [dost p: 25.05.2017]. 



56 POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNE, 2017 • 2 (20) 

wie ci popularnych, nastr czaj  wiele trudno ci. Czytelnik musi próbowa  
sam dokonywa  selekcji i stara  si  ufa  w asnym rozpoznaniom, bo dekla-
racje autorek i wydawców cz sto mijaj  si  z prawd . Nie pos dzam twór-
ców i tych, którzy wydaj  ich ksi ki o k amstwo, cho  cz sto mo emy mó-
wi  o interpretacyjnym fa szowaniu rzeczywisto ci i pewnego rodzaju mani-
pulowaniu okre leniami, które maj  s u y  promocyjnemu zdefiniowaniu 
danej ksi ki. 

Wizerunek medialny –  
(tylko troch ) profesjonalny  

czy pretensjonalny? 

Cho  w przypadku popularnej literatury kobiecej mowa jest zwykle o po-
wie ciach obyczajowych, cz sto utrzymanych w konwencji typowo roman-
sowej, warto zauwa y , e je li rozpatrywa  b dziemy kwestie zwi zane 
z kszta towaniem wizerunku medialnego, przedmiotem uwagi powinny sta  
si  równie  autorki reprezentuj ce literatur  kryminaln . Mo na by powie-
dzie , e ma to cz ciowo uzasadnienie formalne, gdy  pisarki te wyj tkowo 
cz sto poszerzaj  formu  powie ci o zbrodni, wpisuj c j  w opowie  zbli-
on  do romansu, literatury obyczajowej lub psychologicznej. Poszerzenie 

to staje si  równie  potencjalnie ciekawym kontekstem z tego powodu, e 
dla mediów, zw aszcza tych mainstreamowych, reprezentantka literatury po-
pularnej traktowana jest w bardzo okre lony sposób. Dziennikarzy interesu-
je wi c wysoka sprzeda  powie ci autorki, promocja zaplanowana przez wy-
dawnictwo, profesjonalne sesje przewidziane w ramach reklamy ksi ki, ak-
tywno  pisarki w mediach spo eczno ciowych, a tak e jej umiej tno  
odnalezienia si  w strukturach charakterystycznych dla prezentowania kobiet 
w mediach rozrywkowych (eksponowanie przede wszystkim atrakcyjno ci 
fizycznej). Czy w takich realiach jakikolwiek element zaanga owania spo-
ecznego ma w ogóle racj  bytu? Czy profesjonalnie przygotowana sesja 

modowa autorki nie reklamuje bardziej ksi ki ni  informacja na temat za-
warto ci tre ciowej utworu i poruszanej problematyki? Czy twarz pisarki nie 
staje si  czym  istotniejszym od twórczo ci, która za pomoc  tej twarzy jest 
promowana? I czy dla mediów, zw aszcza tych z kr gu tzw. prasy kobiecej, 
owa kobieco , któr  mo na gra  w przewidywalny sposób, nie jest czym  
kluczowym, niejako uniewa niaj cym nawet literatur ? 
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Za prekursork  opisanego przesuni cia znaczeniowego mo na uzna  Ka-
tarzyn  Bond , a wi c autork , która, przypomnijmy, okre lana jest mianem 
„królowej krymina u”. Nawet pobie ne przejrzenie jej fanpage’a na Facebo-
oku pozwala zauwa y  profesjonalizacj  zwi zan  z prezentowaniem w a-
snego wizerunku. Autorka wraz z przej ciem z wydawnictwa Videograf do 
wydawnictwa Muza znacz co zmieni a sposób ubierania si  (sztyblety, dopa-
sowane spodnie, koszule zostaj  zast pione butami na wysokich obcasach, 
szytymi na miar  sukienkami, intensywnym makija em), uczestniczy w se-
sjach zdj ciowych, a publikuj c swoje fotografie, informuje nie tylko, kto 
jest ich autorem, ale i kto przygotowa  makija , kto wymy li  stylizacj  i/lub 
kto dostarczy /uszy  stroje. Przej cie od wizerunku dziewczyny z s siedztwa 
do wizerunku eleganckiej, cho  dosy  jednoznacznie wyró niaj cej si  
z t umu kobiety, w przypadku Bondy okaza o si  nadzwyczaj p ynne14. Nie 
zawsze tego typu wizerunkowe koncepty sprawdzaj  si  i s  akceptowane 
przez czytelników. Katarzyna Puzy ska, cho  jest jedn  z popularniejszych 
autorek powie ci kryminalnych i równie  uczestniczy w sesjach promuj cych 
swe nowe ksi ki, ewidentnie nie próbuje zachowa  na co dzie  tego obra-
zu, który zosta  sztucznie wykreowany na potrzeby interesuj cej wizerun-
kowo prezentacji s u cej wzbudzeniu zainteresowania kolejn  cz ci  przy-
gotowywanego przez pisark  cyklu. W przypadku tej autorki stosowana jest 
wi c odmienna strategia reklamowa. Profesjonalne sesje zdj ciowe od po-
cz tku maj  by  pewnego rodzaju epizodem, który podtrzyma zaintereso-
wanie, ale nie b dzie sta ym elementem wizerunku pisarki. Zdarza si  rów-
nie , e mo na mówi  o braku spójno ci mi dzy tym, co prezentowane jest 
na zdj ciach s u cych promocji ksi ki, a tym, jak na co dzie  wygl da i za-
chowuje si  dana twórczyni. Przyk adem zaistnienia takich zak óce  w prze-
kazie wizerunkowym mog  by  sesje przygotowane przez wydawnictwa 
w ramach promocji dwóch innych autorek krymina ów, a mianowicie Marty 
Guzowskiej i Gai Grzegorzewskiej. Obie pisarki w ramach zaplanowanych 
projektów fotograficznych zaprezentowa y si  inaczej, ni  wygl daj  na co 
dzie . Guzowsk  próbowano pokaza  jako kobiet  tajemnicz , z klas , 

14 Pisarka akcentuje: „Je li co  mi odpowiada, kupuj  kilka sztuk od razu. W zwi zku z tym 

mam na przyk ad trzydzie ci ulubionych czarnych sukienek w identycznym fasonie lub bar-

dzo podobnych do siebie butów. Jest w tym zaleta. Faceci nie zauwa aj  drobnych ró nic, 

wi c uchodzi mi p azem, e kupi am sobie szóst  o ówkow  spódnic  w kurz  stopk . Tylko 

ja wiem, e ona ma inne szlufki przy pasku. Ale cicho o tym, bo si  wyda”. [bez tytu u]. Z Ka-

tarzyn  Bond  rozmawia Karolina B aszkiewicz, „Vers-24”, http://www.vers-24.pl/katarzy 

na-bonda-mowilam-juz-ze-jestem-apodyktyczna/ [dost p: 27.05.2017]. 
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w d ugiej eleganckiej sukni. Tymczasem na co dzie , pojawiaj c si  na przy-
k ad na spotkaniach autorskich, pisarka nosi d insy i preferuje raczej styl 
miejski, sportowy. Podobnie wygl da sprawa zaplanowanego przez wydaw-
nictwo wizerunku promocyjnego Grzegorzewskiej. Pisarka, która na co 
dzie  wpisuje si  w styl tzw. dziewczyny z s siedztwa, w sesjach zdj ciowych 
przedstawiona zosta a jako kobieta niezwykle elegancka oraz – przy drugim 
podej ciu – jako osoba eksperymentuj ca ze strojem i fryzur , awangardowa, 
ch tnie stawiaj ca na artystyczne gry w kreowaniu w asnego wygl du. 

Polskie autorki powie ci kryminalnej jako pierwsze wesz y w ów nieco 
dwuznaczny etycznie kontekst, w którym atrakcyjno  fizyczna liczy si  bar-
dziej od literatury, ale przedstawicielki tzw. literatury kobiecej d ugo nie po-
zosta y w tyle. B yskawicznie okaza o si , e to, co jeszcze kilka lat temu by-
o raczej nowink  z Zachodu, kwitowan  cz sto oboj tnym wzruszeniem 

ramion i stwierdzeniem, e mamy do czynienia z przesad , obecnie sta o si  
w a ciwie norm  i profesjonalne sesje zdj ciowe traktowane s  jako regu a 
w promowaniu tych pisarek z kr gu literatury popularnej, na których wy-
dawcy szczególnie zale y. Takie fotografie przygotowa o wi c na przyk ad 
wydawnictwo Znak dla Magdaleny Kordel, wydawnictwo Prószy ski i S-ka 
dla Olgi Rudnickiej, wydawnictwo Burda dla Anny Fryczkowskiej, wydaw-
nictwo Filia dla Renaty Kosin, wydawnictwo W.A.B. dla Sylwii Zientek czy 
wydawnictwo Rebis dla Hanny Cygler. 

Na uwag  zas uguje te  sposób, w jaki przedstawicielki popularnej prozy 
kobiecej traktuj  w asne pisanie oraz ile i co s  w stanie opowiedzie  o so-
bie, by podtrzyma  zainteresowanie czytelników. Spis tematów jest imponu-
j cy. Przywo uj c tak e i w tym miejscu obok autorek literatury kobiecej 
równie  pisarki reprezentuj ce nurt powie ci kryminalnej, warto wspomnie , 
e postawy autorek bywaj  ró ne – od du ej otwarto ci i ch tnego opowia-

dania tak e o do wiadczeniach trudnych, po dyskretne chowanie si  za 
opowie ci  o w asnej twórczo ci i równie subteln  rezygnacj  ze zwierze . 
Katarzyna Bonda opowiada na przyk ad w wywiadach o momentach zwrot-
nych swojej kariery – wspomina tragiczny wypadek samochody, kiedy to 
doprowadzi a do mierci cz owieka, oraz przywo uje czas, kiedy jeszcze nie 
odnios a sukcesu i mia a trudno ci finansowe15. Z kolei Gaja Grzegorzew-

15 Zob. np. Katarzyna Bonda: ten dzie  zmieni  wszystko. Z Katarzyn  Bond  rozmawia Alek-

sandra Bo kowska, „Ksi ki.onet.pl”, http://ksiazki.onet.pl/katarzyna-bonda-ten-dzien-

-zmienil-wszystko/mfr7j [dost p: 28.05.2017]; Dosta am wyrok w zawieszeniu. Z Katarzyn  

Bond  rozmawia Arkadiusz Panasiuk, „Przegl d”, https://www.tygodnikprzeglad.pl/dosta 

lam-wyrok-w-zawieszeniu/ [dost p: 28.05.2017]; Katarzyna Bonda, królowa polskiego krymina u: 
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ska czy Katarzyna Puzy ska raczej ironicznie traktuj  w asn  prywatno , 
sugeruj c swoj  postaw , e wol  rozmawia  o roli pe nionej w przestrzeni 
publicznej, a wi c o byciu pisark , a nie o prywatno ci16. Pisarki z kr gu tzw. 
literatury kobiecej, które reprezentuj  starsze pokolenia, cz sto deklaruj , e 
zawsze chcia y pisa , ale dopiero na emeryturze uda o im si  zrealizowa  
m odzie cze marzenia17. Autorki ujawniaj  te  swoje problemy zdrowotne, 
akcentuj c autoterapeutyczny wymiar pisania i przypuszczaj c, e ich w asne 
do wiadczenia, mog  by  pouczaj ce dla czytelniczek18. 

Nadzieja albo jej brak 

Nie trac c z oczu kwestii postawionych w temacie niniejszego artyku u, 
warto zastanowi  si , czy mówienie o literaturze spo ecznie zaanga owanej 
w kontek cie literatury popularnej faktycznie ma sens. Tzw. prozie kobiecej 
daleko jest do tego typu klasyfikacji nawet wtedy, gdy wydawcy próbuj  po-
wi za  promowan  ksi k  z ambitniejszym przekazem ideowym. Tak na-
prawd  nie ma wi c tutaj wyj cia poza pewne uproszczenie i schematycz-
no  typowe dla literatury popularnej. Mo na by wi c powiedzie , e tak e 

Anio ów nie ma. Z Katarzyn  Bond  rozmawia Karolina Sulej, „Du y Format”, 

http://wyborcza.pl/duzyformat/1,127290,16733782,Katarzyna_Bonda__krolowa_polskiego

_kryminalu__Aniolow.html [dost p: 28.05.2017]. 
16 Warto w tym kontek cie przyjrze  si  fanpage’om obu pisarek: https://www.facebook. 

com/GajaGrzegorzewska/?fref=ts; 

https://www.facebook.com/katarzynapuzynska/?fref=ts [dost p: 10.06.2017]. 
17 Przyk adem mo e by  Maria Ulatowska. Zob. Maria Ulatowska: Kariera na emeryturze. 

Z Mari  Ulatowsk  rozmawia Paulina M ynarska, „Grazia” 2015, nr 10, http://www.gra 

zia.pl/ludzie/news-maria-ulatowska-kariera-na-emeryturze,nId,1906758 [dost p: 05.06.2017]; 

Maria Ulatowska od dziecka marzy a, by zosta  s awn  pisark . Tworzy  zacz a na emeryturze. Z Ma-

ri  Ulatowsk  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 [dost p: 05.06.2017]. 
18 Debiutuj ca Katarzyna Hordyniec opowiada np. o depresji: „Sta am si  u miechni t , siln  

kobiet , która miewa s abe momenty. Daj  sobie na nie pozwolenie, bo to normalne”. Z Katarzyn  Hor-

dyniec rozmawia Anna Frydrychewicz, „Oh!me”, http://ohme.pl/lifestyle/stalam-sie- 

usmiechnieta-silna-kobieta-ktora-miewa-slabe-momenty-daje-sobie-na-nie-przyzwolenie-bo- 

to-jest-normalne/ [dost p: 02.06.2017]. Renata Kosin w promocyjnym filmiku mówi o swo-

ich dolegliwo ciach okulistycznych: Przez chorob  odkry a, e to, co robi, robi dobrze, 

http://dziendobry.tvn.pl/wideo,2064,n/przez-chorobe-odkryla-ze-to-co-robi-robi-dobrze,19 

2555.html [dost p: 02.06.2017]. 
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wówczas, gdy proza kobieca okazuje si  czym  ciekawszym ni  typowy ro-
mans, nie przestaje by  opowie ci  opart  na za o eniu, i  nawet w przy-
padku tematów powa niejszych, rozrywkowy charakter i oferowanie relaksu 
pozostaj  dla tego typu literatury zadaniem najwa niejszym. Mówienie 
o spo ecznym zaanga owaniu, nawet je li autorki przywo uj  takie proble-
my, jak przemoc domowa, klasowo , dyskryminacja ekonomiczna czy nie-
atwe uwik ania historyczne, staje si  w tym przypadku czym  mocno 

umownym. Czytelniczka powinna by  bowiem wiadoma, i  w sensie ideo-
wym otrzymuje zaledwie pó produkt, co , co zawiera w sobie fa sz i co ofe-
ruje jedynie z udzenie istotno ci przekazu. Oszukiwani s  w tej relacji wszy-
scy – autorki maj  lepsze samopoczucie, bo pretenduj  do bycia kim , kim 
nie s , odbiorczynie funkcjonuj  w z udzeniu lektury du o ambitniejszej ni  
jest to w rzeczywisto ci, wreszcie wydawcy ch tnie manipuluj  przekazem 
po to tylko, by zwi kszy  sprzeda . Stwarza si  wi c wra enie, e w kobiecej 
literaturze popularnej tli si  zapowied  rewolucji. Tymczasem nie tylko nie 
ma mowy o wielkiej zmianie, ale i coraz mocniej utrwala si  to, co oparte 
jest na stereotypach. 

Literatura 

Birger A., 2012, Skrywana przesz o , Warszawa. 

Burszta W.J., Czubaj M., 2007, Krwawa setka. 100 najwa niejszych powie ci kryminalnych, Warszawa. 

Bury a S., 2016, Wokó  zag ady. Szkice o literaturze Holocaustu, Kraków. 

Collier C., 2011, Córka Magdy, prze . Popiel A., Warszawa. 

Cygler H., 2012, Deklinacja m ska/ e ska, Pozna . 

Cygler H., 2012a, Przysz y niedokonany, Pozna . 

Cygler H., 2012b, Tryb warunkowy, Pozna . 

Czubaj M., 2010, Etnolog w Mie cie Grzechu. Powie  kryminalna jako wiadectwo antropologiczne, 

Gda sk. 

de Beauvoir S., 2014, Druga p e , prze . Mycielska G., Le niewska K., Warszawa. 

Fiedorczuk N., 2016, Od autorki, w: tej e, Jak pokocha  centra handlowe, Warszawa. 

Filipak I., 1999, Literatura monstrualna, „O Ka. Pismo O rodka Informacji rodowisk Kobie-

cych”, nr 1. 

Fiske J., 2010, Zrozumie  kultur  popularn , prze . Sawicka K., Kraków. 

Fryczkowska A., 2016, Sze  kobiet w niegu (nie licz c suki), Warszawa. 

Fryczkowska A., 2017, ony jednego m a, Warszawa. 

Grabowska A., 2014, Stulecie Winnych. Ci, którzy prze yli, Warszawa. 

Grabowska A., 2015, Ci, którzy wierzyli, Warszawa. 

Grabowska A., 2015a, Stulecie Winnych. Ci, którzy walczyli, Warszawa. 

Grad J., Mamzer H., red., 2005, Kultura przyjemno ci. Rozwa ania kulturoznawcze, Pozna . 

Janko A., 2015, Ma a Zag ada, Kraków. 



BERNADETTA DARSKA: Czy popularna powie  kobieca… 61 

Jax J., 2014, Dziedzictwo von Becków, Chorzów. 

Jax J., 2016, Pi tno von Becków, Chorzów. 

Jenoff P., 2008, Dziewczyna komendanta, prze . esyszak M., Warszawa. 

Jong E., 1999, Artystka jako gospodyni domowa, prze . Kope -Umiastowska B., „O Ka. Pismo 

O rodka Informacji rodowisk Kobiecych”, nr 1. 

Kabat M., 2009, Kontrakt panny Brandt, Warszawa. 

Kareta M., 2012, Pokocha am wroga, Kraków. 

Koz owska A., 2009, Czerwony rower, Kraków. 

Kraskowska E., 2001, Kilka uwag na temat powie ci kobiecej, w: Nasi owska A., red., Cia o i tekst. 

Feminizm w literaturoznawstwie. Antologia szkiców, Warszawa. 

Madeyska E., 2017, Rodzina O. Sezon 1: 1968/69, Kraków. 

Martuszewska A., 1997, „Ta trzecia”. Problemy literatury popularnej, Gda sk. 

Martuszewska A., Pyszny J., 2003, Romanse z ró nych sfer, Wroc aw. 

Münzer H., 2016, Mi o  w czasach Zag ady, prze . Ku  ., Warszawa. 

Ozminkowski V., 2014, Michalina Wis ocka. Sztuka kochania gorszycielki, Warszawa. 

Plebanek G., 2005, Dziewczyny z Portofino, Warszawa. 

Storey J., 2003, Studia kulturowe i badania kultury popularnej. Teorie i metody, prze . Bara ski J., Kraków. 

Szwaja M., 2004, Zapiski stanu powa nego, Warszawa. 

Tubylewicz K., 2014, Rówie niczki, Warszawa. 

Waszut S., 2014 Rozdro a, Warszawa. 

Waszut S., 2015, W obcym domu, Warszawa. 

Wi niewski J.L., 2014, Grand, Warszawa. 

Witkiewicz M., 2013, Szko a on, Pozna . 

Wydra J., 2015, Esesman i ydówka, Pozna . 

Zientek S., 2016, Kolonia Marusia, Warszawa. 

Zientek S., 2017, Hotel Varsovie. Kl twa lutnisty, Warszawa. 

ukowska I., 2014, Skazy, Warszawa. 

Netografia 

[bez tytu u] Z Katarzyn  Bond  rozmawia Karolina B aszkiewicz, „Vers-24”, http://www. 

vers-24.pl/katarzyna-bonda-mowilam-juz-ze-jestem-apodyktyczna/ [dost p: 27.05.2017]. 

„Sta am si  u miechni t , siln  kobiet , która miewa s abe momenty. Daj  sobie na nie pozwolenie, bo to 

normalne”. Z Katarzyn  Hordyniec rozmawia Anna Frydrychewicz, „Oh!me”, http://ohme. 

pl/lifestyle/stalam-sie-usmiechnieta-silna-kobieta-ktora-miewa-slabe-momenty-daje-sobie-

-na-nie-przyzwolenie-bo-to-jest-normalne/ [dost p: 02.06.2017]. 

Dosta am wyrok w zawieszeniu. Z Katarzyn  Bond  rozmawia Arkadiusz Panasiuk, „Przegl d”, 

https://www.tygodnikprzeglad.pl/dostalam-wyrok-w-zawieszeniu/ [dost p: 28.05.2017]. 

Felberg-Sendecka K., 2017, Dla niego „krótka akcja”, dla niej – koniec dotychczasowego ycia, „Wy-

sokie Obcasy”, http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/1,114757,20682574,dla- nie- 

go -krotka-akcja-dla-niej-koniec-dotychczasowego.html [dost p: 11.05.2017]. 

http://katarzynamichalak.blogspot.com/2017/05/zostaam-koronowana-przez-twoj-styl.html 

[dost p: 20.05.2017]. 



62 POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNE, 2017 • 2 (20) 

https://www.facebook.com/GajaGrzegorzewska/?fref=ts [dost p: 10.06.2017]. 

https://www.facebook.com/katarzynapuzynska/?fref=ts [dost p: 10.06.2017]. 

Izabela Sowa „Tymczasem”. Z Izabel  Sow  rozmawia Anna Dziewit-Meller, „BukBuk”, 

http://bukbuk.pl/izabela-sowa-tymczasem/ [dost p: 10.05.2017]. 

Katarzyna Bonda o e-bookach. Wywiad dla Virtualo, „Virtualo.pl”, http://media.innovationpr. 

pl/clients/2360/attachment/702953 [dost p: 14.05.2017]. 

Katarzyna Bonda, królowa polskiego krymina u: Anio ów nie ma. Z Katarzyn  Bond  rozmawia Ka-

rolina Sulej, „Du y Format”, http://wyborcza.pl/duzyformat/1,127290,16733782,Kata 

rzyna_Bonda__krolowa_polskiego_kryminalu__Aniolow.html [dost p: 28.05.2017]. 

Katarzyna Bonda: ten dzie  zmieni  wszystko. Z Katarzyn  Bond  rozmawia Aleksandra Bo kow-

ska, „Ksi ki.onet.pl”, http://ksiazki.onet.pl/katarzyna-bonda-ten-dzien-zmienil-wszyst 

ko/mfr7j [dost p: 28.05.2017]. 

Katarzyna Tubylewicz: Pisarz nie musi by  ubogi. Z Katarzyn  Tubylewicz rozmawia Paula Szew-

czyk, „Newsweek Polska”, http://www.newsweek.pl/kultura/katarzyna-tubylewicz- 

wywiad-newsweek-pl,artykuly,345914,1.html [dost p: 20.05.2017]. 

Maria Ulatowska od dziecka marzy a, by zosta  s awn  pisark . Tworzy  zacz a na emeryturze. Z Ma-

ri  Ulatowsk  rozmawia Jolanta Zielazna, „Gazeta Pomorska”, http://www.pomorska. 

pl/artykuly-archiwalne/art/7287411,maria-ulatowska-od-dziecka-marzyla-by-zostac-slawna 

-pisarka-tworzyc-zaczela-na-emeryturze,id,t.html [dost p: 05.06.2017]. 

Maria Ulatowska: Kariera na emeryturze. Z Mari  Ulatowsk  rozmawia Paulina M ynarska, „Gra-

zia” 2015, nr 10, http://www.grazia.pl/ludzie/news-maria-ulatowska-kariera-na-emerytu 

rze,nId,1906758 [dost p: 05.06.2017]. 

Nie lubi , jak si  kobietom robi krzywd . Z Magdalen  Witkiewicz rozmawia Ewelina Zdance-

wicz-P kala, „Gazeta Olszty ska”, http://gazetaolsztynska.pl/417234,Nie-lubie-jak-sie- 

kobietom-robi-krzywde-Wywiad-z-Magdalena-Witkiewicz.html#axzz4kBoePUuf [dost p: 

25.05.2017]. 

Przez chorob  odkry a, e to, co robi, robi dobrze, http://dziendobry.tvn.pl/wideo,2064,n/przez-

-chorobe-odkryla-ze-to-co-robi-robi-dobrze,192555.html [dost p: 02.06.2017]. 

Wywiad z Ann  Fryczkowsk  w dzie  premiery jej nowej powie ci. Z Ann  Fryczkowsk  rozmawia 

Anna Lubo , „Cud Kultury”, http://cudkultury.pl/wywiad-anna-fryczkowska-dzien-

-premiery-nowej-powiesci/ [dost p: 15.06.2017]. 

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 con-

texts 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 creat-

ing 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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