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Wstęp

... po to, aby postać literacka zaistnieć mogła według reguł zaprojektowanych w tekście, trzeba (... ) ująć w nawias teorię i metodologię, dokonać redukcji trans
cendentalnej. Trzeba z pokorą wysłuchać, co sama postać ma nam do powiedzenia, 
jeśli to zrobimy, Znajdziemy się po stronie hermeneutyki. Po stronie Diltheya, dla 
którego postać literacka była czymś żywym, czymś, co nie poddaje się metodzie 
lecz tylko przeżyciu odbiorcy (... ), po stronie współczesnej hermeneutyki Ricoeura, 
Gadamera, Heideggera. Mimo wszelkich różnic chodzi im przecież o to samo: by 
mowę „spustoszoną" teorią i metodą ożywić przez dopuszczenie do głosu rzeczy 
samej, w naszym wypadku: postaci, tekstu literackiego1. 

1 E. К u ź m a, Zniekształcenie postaci literackiej wywołane językiem teoretycznym zastosowanym 
do jej opisu, [w: ] Autor, podmiot literacki, bohater. Studia, red. A. Mariusze wska, J. Sławiński, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1983, s. 127. 2 Taką optykę przyjmuje synkretyczna dziedzina - socjologia literatury, reprezentowana w Rosji przez wybitnych krytyków, socjologów, teoretyków literackich, którzy analizują literaturę i zachodzące w niej procesy w ścisłym kontekście społecznym. Do przedstawicieli tego nurtu należą tacy badacze, jak Borys Dubin, Lew Gudkow, Abram Rejtblat, zob.: 71. Гуд ко в, Б. Ду б и н, В. Страда, Литература и общество. Введение в социологию литературы, Москва 1998; Б. Дубин, Слово - письмо - литература. Очерки по социологии современной культуры, Москва 2001; А. И. Рейтблат, Как Пушкин вышел в гении. Историко-социологические 
очерки о книжной культуре Пушкинской эпохи, Москва 2001. 3 Nawiązanie do tytułu poświęconej literaturze popularnej książki К. T. Toeplitza - Mieszkańcy 
masowej wyobraźni, Warszawa 1972.

Obszar literatury popularnej, której gwałtowny rozwój obserwujemy w Rosji po roku 1991, wydaje się być dogodnym punktem wyjścia do przyjrzenia się procesowi przemian zachodzących w kulturze rosyjskiej przełomu XX i XXI wieku2. Owa transformacja to istotny kontekst dla analizy kreacji wzorców bohatera literackiego, tego, który obecny jest w świadomości zbiorowej, a tym samym może szeroko oddziaływać na czytelnika. Zastanawianie się nad bohaterami - „mieszkańcami masowej wyobraźni"3 współczesnych Rosjan - to, analogicznie 
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do punktu widzenia prezentowanego przez Borysa Dubina, zastanawianie się nad społeczeństwem rosyjskim, nad tworzącymi go grupami oraz procesami ich współoddziaływania4. Literatura popularna traktowana jest zatem jako sfera komunikacji publicznej, w której biorą udział poszczególne ulegające modyfikacjom wzorce bohaterów literackich. Na sposób funkcjonowania, typy oraz formę kreacji postaci literackich wywarły wpływ konsekwencje transformacji ustrojowej w Rosji, pośród których szczególnie istotne są takie zjawiska, jak: zmiana funkcji twórcy oraz roli, jaką jego teksty literackie odgrywają w społeczeństwie, upadek cenzury oraz państwowej polityki wydawniczej, oddziaływanie filozofii ponowoczesnej oraz globalnych mechanizmów prowadzących do dominacji popkultury, komercjalizacja rynku książki w Rosji oraz dynamiczny rozwój gatunków popularnych, w tym przede wszystkim odmian sensacyjno-kryminalnych.

4 Zob. Б. Дубин, Между каноном и актуальностью, скандалом и модой. Литература и 
издательское дело России в изменившемся социальном пространстве, „Неприкосновенный запас” 2003, № 4, s. 136.5 Proces ów omawia Michaił Bierg, zob. M. Бер г,Литературократия. Проблема присвоения 
и перераспределения власти в литературе, Москва 2000, s. 183-208.6 Zob. Н. И ванова, Libido dominandi. Писатели и власть в (пост)перестроечное время, „Новое литературное обозрение” 1999, № 6, s. 360-376. Powyższe aspekty, powołując się na wypowiedzi współczesnych rosyjskich pisarzy (m.in. A. Kusznera, L. Pietruszewskiej, W. Sorokina) omawia także David Remnick w rozdziale Powszechne odrodzenie, zob. D. Re m - 

Uwarunkowania historyczne, począwszy od wieku XVIII, doprowadziły w kulturze rosyjskiej do „literaturocentryzmu” i ugruntowania pozycji pisarza jako przedstawiciela elit, wybrańca, proroka, autorytetu moralnego (włastitiel 
dum). Natomiast po roku 1991 rozpoczął się proces odwrotny, czyli stopniowe załamywanie się prymatu literatury elitarnej w Rosji5. Natalia Iwanowa opisuje postępującą utratę przez środowiska literackie wiodącej pozycji w społeczeństwie, skupiając się w szczególności na okresie pierestrojki oraz zmieniającej się funkcji periodyków literackich. Badaczka zwraca uwagę na fakt, że od roku 1987 ogromną popularnością zaczęły cieszyć się gatunki publicystyczne, za pomocą których wypowiadali się pisarze. Wówczas autorytet polityka bezpośrednio zależał od akceptacji jego działań przez autorytety pisarskie. Autorka podaję pismo „Ogoniok" jako pierwsze czasopismo, które wykorzystywało literaturę i jej twórców w charakterze „tarana politycznego". W efekcie w roku 1989 ukształtowała się polaryzacja ideologiczna pisarzy na demokratów i liberałów oraz konserwatystów i narodowych patriotów. Organami prasowymi tych pierwszych stały się „Moskowskije nowosti”, „Ogoniok", „Znamia”, „Nowyj mir", „Junost'", „Litieraturnaja gazieta", z kolei tych drugich: „Nasz sowriemiennik", „Mołodaja gwardija”, „Litieraturnaja Rossija", „Moskowskij litierator". Punktem zwrotnym, a jednocześnie krańcowym dla oddziaływania słowa pisarskiego na forum społeczno-politycznym, była rozbieżność zdań wokół puczu sierpniowego w roku 19916. Obecnie relacje pomiędzy władzą a literaturą przybrały 
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różnorodne formy7, a sam pisarz z filozofa oraz przywódcy duchowego został zdegradowany do roli profesjonalisty, który pozostaje w zależności od wydawcy i czytelnika oraz podlega mechanizmom promocji umożliwiającej sprzedaż książki.

nick, Zmartwychwstanie, tłum. M. Słysz, Warszawa 1997, s. 217-240. Na ten temat zob. także А. Ген и с, Иван Петрович умер, Москва 1999, s. 25-27.7 Janina Sałajczykowa podkreśla, że przełom lat 80. i 90. w Rosji był czasem, kiedy literatura rosyjska przeżywała „kryzys swego politycznego zaangażowania". Zob. eadem, Dziesięciolecie 
przemian. Proza rosyjska lat 1985-1995, Gdańsk 1998, s. 12-13.8 T. Walas, Zrozumieć swój czas. Kultura polska po komunizmie. Rekonesans, Kraków 2003, s. 126.9 W niniejszej pracy przymiotnik „sowiecki" używany jest w znaczeniu, w jakim funkcjonuje w rosyjskiej rzeczywistości językowej, kiedy to odnosi do historycznego okresu, uwarunkowań, rzeczywistości Związku Sowieckiego (Советского Союза) i nieobarczony jest a priori sensem ideologicznym wywołującym jednoznaczną krytykę. W społeczeństwie rosyjskim początku XXI wieku nasilająca się nostalgia za państwem sprzed rozpadu znajduje odzwierciedlenie również i na poziomie języka potocznego, w związku z czym wydźwięk neutralny bądź nawet pozytywny posiadają takie określenia, jak epoka sowiecka, sowieckie wykształcenie, sowiecki styl, sowiecki wystrój, wreszcie i ludzie sowieccy. Przymiotnik „sowiecki" wykorzystywany jest często dla celów marketingowych - użyty przy reklamie danego towaru - zwiększa jego sprzedaż, wzbudzając pozytywne emocje społeczne, zob. Ностальгия по советскому, ред. 3. И. Резан о в а, Томск 2011, Ностальгия по СССР, [on-line:] www.dela.ru/news/other/24989/ - 12 IV 2012. Obecnie, po 20 latach od zmiany systemowej, pojawia się w Rosji stopniowo coraz więcej badań poświęconych fenomenowi człowieka sowieckiego, wystarczy posłużyć się przykładem projektu Instytutu Lewady z 1993 r. Sowiecki zwykły człowiek [Советский 
простой человек). Natomiast, co istotne, w rosyjskim dyskursie kulturologicznym powstały 

Zniesienie cenzury stanowi punkt graniczny dla ilościowego oraz jakościowego rozwoju literatury popularnej w Rosji. Po pierwsze, poszczególne gatunki popularne mogły swobodnie realizować funkcję rozrywkową, bez konieczności pozostawania wiernymi jedynej i prawomyślnej linii ideologicznej. Po drugie, autorzy, pisząc swoje utwory, musieli uwzględniać reguły, jakimi kieruje się gospodarka wolnorynkowa. Nowe uwarunkowania ekonomiczne doprowadziły tym samym do gwałtownego rozwoju masowej, często prymitywnej i komercyjnej „produkcji” literackiej, która nasyciła rynek oraz uruchomiła czytelniczą „konsumpcję". Teresa Walas, analizując konsekwencje upadku roli systemu socjalistycznego w nadzorowaniu kultury, podkreśla, że „rządzące tym rynkiem prawo popytu i podaży nie jest kształtowane ani przez oczywistość moralną, ani estetyczną"8. O jakość, czy też charakter lektury, przestano dbać odgórnie, a literatura komercyjna zaczęła rozwijać się samoistnie i niezwykle żywiołowo. Zdarza się wprawdzie, że sposób jej powstawania przypomina proces produkcyjny, z decydującą rolą czynnika ilościowego, a nie jakościowego.Brak ograniczeń ideologicznych pozwolił na swobodną kreację obrazu nowej rzeczywistości. Niemniej jednak procesowi nagłej demokratyzacji społeczeństwa sowieckiego9 nie towarzyszyły odśrodkowe społeczne mechanizmy kontroli, 

http://www.dela.ru/news/other/24989/
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które mogłyby wykształcić się przy stopniowym i ewoluującym w czasie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Niektórzy krytycy literaccy, jak na przykład Władimir Szaposznikow, przypisują cenzurze sowieckiej pozytywny wpływ na powstawanie wielkich dzieł, uznając ją za hamulec w procesie komercjalizacji literatury oraz sztuki: „cenzura sowiecka była najbardziej niezawodną przeszkodą na drodze do sławetnej komercjalizacji literatury i sztuki"10.

dwa skontrastowane określenia, советский i совковый [совок], różnicujące podejście do niełatwego dla Rosjan tematu, jakim jest niedawna przeszłość Związku Sowieckiego oraz jej rzetelna, wyzbyta emocji ocena. Słowo sowok w języku rosyjskim oznacza „szufelkę”, a przedmiot ów, jeśli uczynić go symbolicznym określeniem typu człowieka tamtych dni (Лучший 
инструмент - лопата, если человек - совок) - przypisuje mu jednoznacznie negatywne cechy, m.in.: zniewolenie, podporządkowanie, uzależnienie od ideologii systemu, tępotę, bierność. W kontekście powyższego ujęcia następują próby wartościowania zjawisk i postaw społecznych mających swą genezę w obalonym ustroju. W prowadzonych dyskusjach również wybrzmiewają takie rozróżnienia językowe: Когда сформировался советский человек и когда 
он стал превращаться в „совка"? Советская властьушла, но „совок" остался; советским 
можно перестать быть, но нельзя перестать быть „совком". Zob. dyskusja na antenie radia Svoboda, Советский человек: 10 отличий от современного, [on-line:] www.svobo- danews.ru/content/feature/24323622.html - 02 IV 2012; a także 0. Ронен, Совок, „Звезда" 2007, № 11, [on-line:] http://magazines.russ.ru/zvezda/2007/ll/rol4.html - 02 IV 2012.10 В. Шапошников, Эра добровольного невежества, „Сибирские огни" 2001, № 5, [оп- -line:] www.sibogni.ru/archive/ll/283 - 26 I 2007. Wszystkie cytaty z języka rosyjskiego teksów nieposiadających polskich przekładów zamieszczone zostały w niniejszej pracy w tłumaczeniu własnym - E. Ż.11 Zob. Б. Дубин, Средняя литература для среднего человека, „Русский Журнал", [оп- -line:] http://old.russ.ru/krug/20010911.html - 26 1 2007.12 М. Janion, Wolność-nie-wolność, „Ех Libris" 1994, nr 63, [cyt. za:] A. Szpociński, Kanon 
kultury w dobie współczesnej, [w:] Kultura popularna - literatura - książka - rynek. Forum 
Czytelnicze II. Kielce 2-5 lipca 1995, Warszawa 1995, s. 40.

Rosyjski socjolog literatury Borys Dubin analizuje konsekwencje owej zmiany z punktu widzenia socjologicznego i zauważa, że literatura po upadku cenzury wprawdzie wyzwoliła się spod nacisku ideologicznego, ale tym samym utraciła formy samoorganizacji wewnętrznej i uporządkowania strukturalnego11. Podobne przekonanie wyraża Maria Janion, twierdząc, że ludzie uwolnieni spod nacisku totalitarnego popadają w zależność konsumpcyjną: „rzucają się na brukowe pisma, hamburgery, maszyny do zmywania naczyń [...]. Nawet gdyby rząd dotował wielkie dzieła, to ludzie i tak wybiorą kiepskie melodramaty”12.Tatiana Goriajewa z jednej strony uznaje za niepokojące powtarzające się głosy upatrujące kryzys kultury rosyjskiej w zniesieniu cenzury. Pragnie zwrócić uwagę, że jest on powodowany przenikającymi się zjawiskami obiektywnymi, jak globalny tryumf kultury masowej, odejście inteligencji w sferę władzy oraz biznesu, pewien kryzys ogólnokulturowego procesu narodowego w wieku XX. Z drugiej strony sama badaczka cenzury odnotowuje mechanizm paradoksalnej współzależności pomiędzy władzą a kulturą - im mocniejszy nacisk państwowy, 

http://www.svobo-danews.ru/content/feature/24323622.html
http://magazines.russ.ru/zvezda/2007/ll/rol4.html
http://www.sibogni.ru/archive/ll/283
http://old.russ.ru/krug/20010911.html
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tym większą aktywność intelektualną oraz twórczą prowokuje w społeczeństwie. Taką prawidłowość potwierdza przytoczony przez autorkę pogląd Jurija Łotmana wskazujący na to, że kultura nieoficjalna jako owoc zakazany stała się wyjątkowo pociągająca dla odbiorców, stąd też wywierała w niektórych przypadkach bardziej znaczący wpływ13.

13 Zob. T. M. Горяева, Политическая цензура в СССР. 1917-1991 гг„ Москва 2009, s. 119. Jest to niezwykle szczegółowa monografia naukowa, która poświęcona została problemom kształtowania oraz funkcjonowania w ZSRS systemu wszechogarniającej cenzury ideologicznej w jej różnorodnych odmianach.14 Zob. M. Берг, Литературократия..., s. 226. W podrozdziale Цензура как критерий цены 
слова autor zwraca uwagę na rolę cenzury, także cenzury obyczajowej i moralnej, w historii rozwoju literatury rosyjskiej od połowy XVIII w. Zob. ibidem, s. 221-230.15 K. Wilkoszewska, Wariacje na postmodernizm, Kraków 2000, s. 129.16 Zob. А. Генис, Иван Петрович..., s. 113-122.

Michaił Bierg natomiast rozpatruje znaczenie cenzury w szerokim kontekście kulturologicznym, wychodząc poza ramy barier ideologicznych w ZSRS. Badacz wysuwa analogiczne wnioski, że wyzwolenie spod zależności od władzy spowodowało upadek społecznego statusu literatury, która wcześniej, dzięki swej „naturze eufemistycznej", poprzez uciekanie się do parafrazy i metafory sensów, mogła swobodniej przekraczać różnego rodzaju ograniczenia14.W rzeczywistości rosyjskiej lat 90. XX wieku dynamicznym i dominującym zjawiskiem stał się napływ popkultury zachodniej, co doprowadziło do stopniowego zacierania się istniejących wcześniej różnic pomiędzy propagowanym w Związku Sowieckim maskultem a rozwijającą się na Zachodzie kulturą masową. Równolegle z transformacją ekonomiczną zachodziły przemiany kulturowe, zintensyfikowane poprzez swobodne już teraz oddziaływanie ukonstytuowanej na Zachodzie w latach 60. filozofii postmodernizmu. Ihab Hasann, autor eseju 
Postmodernizm z 1971 roku, eksponuje dążenia postmoderny do artystycznej anarchii oraz wykorzystywanie kultury pop15, niemniej jednak twórcy rosyjscy zaczną podążać za takimi wytycznymi znacznie później.Warto pamiętać, że postmodernizm rosyjski, w szczególności w swej pierwszej fazie rozwoju, wyróżniał się pewnego rodzaju upolitycznieniem. Z racji tego, że nastąpił po okresie socrealizmu, ukierunkowany był właśnie na dekonstrukcję normy, kanonu, fałszu, mitu, optymizmu, ogólnie rzecz ujmując - metanarracji socrealistycznej. Doprowadziło to w kontraście do wykształcenia się estetyki kontestującej, epatującej, przepełnionej pesymizmem, ukazującej brzydotę i wynaturzenia. Aleksandr Gienis, uwzględniając specyfikę rosyjskiego procesu rozwojowego, proponuje schematyczną formułę: postmodernizm rosyjski = awangarda + socrealizm, dowodząc w 1993 roku, jak mocno jest on sprzężony z zakwestionowaną stylistyką realizmu socjalistycznego16. Ponadto geneza tego nurtu na gruncie rosyjskim związana jest z kulturą wysoką, na co zwrócił uwagę w 1997 roku Mark 
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Lipowiecki17. Nadieżda Mańkowskaja także podkreśla swoistą hermetyczność postmodernizmu rosyjskiego, która początkowo uniemożliwiała popularyzację tej estetyki pośród szerokiej rzeszy odbiorców18. W szkicu Postmodernizm dzi
siaj19 w 2002 roku Mark Lipowiecki uwypukla różnicę w podejściu do kultury elitarnej i popularnej ponowoczesnych teoretyków Zachodu oraz wczesnych postmodernistycznych twórców rosyjskich:

17 M. H. Липовецкий, Русский постмодернизм. Очерки исторической поэтики, Екатеринбург 1997.16 Zob. Н. Маньковская, Эстетика посмодернизма, Санкт-Петербург 2000, s. 293.19 М. Н. Л иповецкий, ПМС (Постмодернизм сегодня), „Знамя" 2002, № 5, [on-line:] http://magazines.russ.ru/znamia/2002/5/lipov-pr.html - 30 X 2008. Wszystkie zamieszczone w niniejszej pracy tłumaczenia na język polski tytułów pozycji nieposiadających polskich przekładów dokonane zostały przez autorkę niniejszej pracy.
20 Ibidem.21 A. Wołodźko-Butkiewicz, Od pierestrojki do laboratoriów netliteratury. Przemiany we 
współczesnej prozie rosyjskiej, Warszawa 2004, s. 17.22 Zob. M. Н.Липовецкий, Паралогии Трансформации (пост)модернистскогодискурса 
в культуре 1920-2000-х годов, Москва 2008, s. 730. Autor charakteryzuje różnorodne wymiary tego zjawiska w rozdz. Диагноз: пост-соц, zob. ibidem, s. 720-755.

Postmodernizm z końca lat 80., kiedy słowo to zaczęło wchodzić do użycia, jednoznacznie kojarzył się z literaturą alternatywną wobec soc- czy też po prostu realistycznego mainstreamu. Stąd tak chodliwe pod koniec lat 80. - z początkiem 90. synonimy postmodernizmu, jak „awangarda”, „underground", „aktualna”, bądź też „druga literatura", stąd też i wyraźna elitarność postmodernizmu rosyjskiego i jego niepodobieństwo do wzorców zachodnich. [...] Typowo modernistyczna i awangardowa pogarda postmodernistów rosyjskich z zaczynem undergroundowym dla sukcesu komercyjnego i gustów czytelnika masowego nijak nie pozwalała adresować mu słynnego wezwania L. Fiedlera, by „przekraczać granice i zasypywać przepaście” pomiędzy kulturą wysoką i masową20.Rosyjskie awangardowe nurty, takie jak konceptualizm czy socart, tworzyły na bazie mitów i rozpoznawalnych powszechnie elementów epoki minionej ich parodie, szydząc za pomocą ironii i satyry z sowieckich schematów, klisz, stereotypów, metod twórczych oraz sposobów myślenia. W swoim czasie praktyki te pełniły istotną rolę, gdyż, jak zaznacza Alicja Wołodźko-Butkiewicz, z wszystkich nurtów postmodernistycznych konceptualizm stanowił najmocniejszy protest przeciwko literaturze czasów sowieckich, „umożliwiał bowiem jej desakralizację poprzez obnażanie schematyzmu chwytów”21. Niemniej jednak nie stał się estetyką dominującą, entuzjastycznie przyjmowaną oraz powszechnie zrozumiałą.Wobec wciąż trwającego procesu poszukiwania oraz modelowania sposobu wyrażenia poprzez teksty kultury Mark Lipowiecki odnotowuje szeroko rozprzestrzeniającą się obecnie w Rosji tendencję, której nadaje nazwę post-soc, utworzoną jako skrót od formuły: postmodernizm + socrealizm22. Badacz dowodzi, 

http://magazines.russ.ru/znamia/2002/5/lipov-pr.html
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że dyskurs socrealistyczny wpisuje się w proces postmodernistycznej praktyki tworzenia mitów i mitologicznych kontekstów. Kiedy modele socrealistyczne stają się ideologicznie neutralne, okazują się być niezwykle popularnymi formami postsowieckiej kultury masowej23. Natalia Iwanowa ów proces wykorzystywania emblematyki, klisz oraz stereotypów sowieckich w celach rozrywkowych nazywa „zachwyconym niszczeniem"24. Połączenie kultury masowej typu zachodniego z mitologiami socrealistycznymi (podsuwającymi grunt dla identyfikacji, sprawiającymi wrażenie tradycji rodzimej25) odbywa się z pomocą postmodernistycznej praktyki hybrydyzacji dyskursów26. Takie przemieszanie pokazuje, jak produktywne pozostają formy socrealistyczne. Z jednej strony są one łatwo i masowo rozpoznawalne, a z drugiej - uwolnione od konotacji totalitarnych - dostarczają rozrywki i stają się dobrym tworzywem dla rosyjskiej kultury popularnej.

23 Zob. ibidem, s. 730-731.24 Natalia Iwanowa wspomina o takich elementach, jak powtórki filmów z tamtej epoki, tworzenie programów telewizyjnych w oparciu o parodię uczuć nostalgicznych, zabawa z rytuałami oraz ceremoniałem rzeczywistości sowieckiej, a nawet nawiązania do architektury sowieckiej w łużkowowskim stylu zabudowy Moskwy. Zob. H. Иванова, Ностальящее. 
Собрание наблюдений, Москва 2002, s. 89-90.25 О pojmowaniu i zakresie terminu „tradycja" oraz społecznych mechanizmach funkcjonowania przeszłości w teraźniejszości zob. A. Tarczyński, Tradycja. Społeczne doświadczenie 
przeszłości, Toruń 2008, s. 32-60.26 Zob. M. Н.Липовецкий, Паралогии..., s. 727.27 Zob. H. Лейдерман, M. H. Ли ловецкий, Жизнь после смерти, или новые сведения 
о реализме, „Новый мир" 1993, № 7, s. 235. Zob. także szerszy komentarz do tego zjawiska A. Skotnicka, Model prozy „innej" w literaturze rosyjskiej po 1985 roku, Wrocław 2001, s. 54-57.28 Zob. J. Sałajczykowa, op. cit., s. 12.29 O roli, jaką w kulturze pełniły rosyjski konceptualizm oraz socart, jak też i o owej potrzebie nawrotu do realizmu, piszę Natalia Iwanowa, zob. H. Иванова, Ностальящее..., s. 60-62.

Obecnie wielu krytyków, w tym także Mark Lipowiecki czy Natan Lejderman, zauważa w Rosji powrót do realizmu, przy czym dla odróżnienia od poprzednich estetyk posługują się oni pojęciem postrealizmu27 28. Janina Sałajczykowa podaję również takie określenia, jak „nowy realizm”, a nawet „postsocrealizm" dla tego drugiego, obok postmodernizmu, wiodącego we współczesnej prozie rosyjskiej nurtu26. Na progu XXI wieku po fazie dekonstruujących praktyk postmodernistycznych, na fali wzmacniającej się nostalgii za przeszłością, następuje przejście do etapu „nowej szczerości" i „nowego sentymentalizmu"29. Uwidacznia się nostalgiczny zwrot ku odrzuconej emocjonalności i wzrasta tęsknota za pozbawioną drwiny opowieścią o humanizmie.Ponadto w kształtującej się po roku 1991 rzeczywistości rosyjskiej nietrudno zaobserwować oddziaływanie oraz ścieranie się tendencji popkulturowych o zasięgu globalnym. Zgodnie z nimi rzeczywistość ponowoczesną przełomu wieku XX i XXI można nazwać czasami z jednej strony deheroizacji, z zanikającymi autorytetami, dystansem do bohaterów, rozpadem osobowości, zagubieniem 
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w wielości wariantów postaw możliwych, a z drugiej - popkultury, która przeciwnie, nachalnie forsuje wizerunki herosów w produkcjach kinowych, reklamie, serialach.Diametralna zmiana w sposobie funkcjonowania literatury popularnej wraz z jej bohaterami w Związku Sowieckim oraz Rosji współczesnej uzmysławia całkowitą zmianę paradygmatu kulturowego. W rosyjskiej literaturze masowej pojawia się nowy model antropologiczny - następuje przejście od zideologi- zowanego bohatera literatury produkcyjnej, masowo-mobilizacyjnej, do typu współczesnego - masowo-konsumenckiego, importowanego z Zachodu. Jednakże przemiana ta nie spowodowała eliminacji jednego modelu i zastąpienia go innym, a nałożenie się ich na siebie. Zatem obecnie w rosyjskiej literaturze popularnej spotykają się i przenikają dwa paradygmaty: jednostka idealistyczna, oddana służbie i ideałom, oraz typ człowieka postsowieckiego, niejednolitego, niedookreślonego, osadzonego w realności rynkowej, kryminogennej, popkulturowej. Zderzenie owych dwóch modeli stanowi element strukturalny, wokół którego rozwija się podstawowy konflikt w toku akcji współczesnej literatury popularnej.Pośród licznych gatunków popularnych w dzisiejszej Rosji szczególne powodzenie zyskały sobie serie rodzimych powieści kryminalnych, których fenomen poczytności przejawia się w ogromnych nakładach, identyfikacji przez zróżnicowane grono czytelników samych autorów oraz wyraziście zarysowanych przez nich kreacji protagonistów. Jednym ze zjawisk towarzyszących transformacji ustrojowej w Rosji, w której osłabieniu ulegały struktury państwowe, była wzrastająca kry- minalizacja życia. Procesy te znalazły także odzwierciedlenie w „kryminalizacji” oraz w „industrializacji”30 literatury z intensywnym rozwojem form zwanych po rosyjsku dietiektiwy (kryminały). Nagłe odrodzenie się oraz upowszechnienie na niezwykle szeroką skalę tego typu odmian beletrystycznych - deficytowych w Związku Sowieckim - uświadamia, jak znaczne było na nie zapotrzebowanie oraz jak idealnie dopasowały się one do nowej rzeczywistości. Analiza charakteru owego dynamicznego rozwoju ułatwia kompleksowe zrozumienie procesów zachodzących w kulturze rosyjskiej po roku 1991. Natomiast wykreowane przez literaturę popularną nowe modele światopoglądowe uświadamiają preferencje oraz uprzedzenia obecne w rosyjskiej świadomości zbiorowej.

30 Na temat owego przewrotu w dziedzinie literatury oraz jej „kryminalizacji" w warunkach realizmu rynkowego zob. В. Куприянов, Рыночный реализм, „Литературная газета" 2002, № 39, [on-line:] www.lgz.ru/archives/html_arch/lg392002/Polosy/art7_l.htm - 111 2007.

Gatunki popularne, które zdominowały rosyjski rynek wydawniczy po upadku Związku Sowieckiego - uznawane za niskoartystyczne i trywialne - przez długi czas były marginalizowane jako przedmiot badań. Z czasem jednakże fenomen literatury masowej w Rosji przełomu wieku XX i XXI stał się obiektem opracowań naukowych oraz zagościł w podręcznikach akademickich i na konferencjach. Zaczęto go charakteryzować jako równoległy, istotny proces rozwojowy 

http://www.lgz.ru/archives/html_arch/lg392002/Polosy/art7_l.htm
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w obrębie nowych przemian zachodzących na polu literackim po roku 1991. Za zdarzenie przełomowe, które obrazuje zmianę w podejściu do badania i opisu tego zagadnienia, można uznać konferencję poświęconą twórczości Aleksandry Marininej, jaka miała miejsce pod koniec 2001 roku w Paryżu, a jej temat to 
Twórczość Aleksandry Marininej jako odzwierciedlenie współczesnej mentalności 
rosyjskiej [Творчество Александры Марининой как отражение современной 
российской ментальности')31. Obecnie większość zatwierdzonych przez rosyjskie Ministerstwo Edukacji Narodowej podręczników akademickich poświęconych rosyjskiej literaturze współczesnej zawiera odrębne rozdziały poruszające tematykę literatury masowej32. W 2005 roku pojawiła się obszerna monografia Marii Czerniak Fenomen masowej literatury wieku XX (Феномен массовой литературы 
XX века) analizująca w szerokim ujęciu tę problematykę33. W roku 2009 odbyła się w Petersburgu międzynarodowa konferencja naukowa Kult-towary. Fenomen 
literatury masowej we współczesnej Rosji (Культ-товары. Феномен массовой 
литературы в современной России), pierwsza tak szeroko podejmująca kwestię metod badania tego typu literatury w Rosji34.

31 Творчество Александры Марининой как отражение современной российской 
ментальности, ред. Е. Трофимова, Москва 2002.32 Wystarczy wesprzeć się przykładami: Русская литература XX века. Школы, Направления, 
Методы творческой работы, ред. С. И. Тимина, Санкт-Петербург 2002; К. Д. Гордович, 
Русская литература конца XXвека, Санкт-Петербург 2003; М. А. Черняк, Современная 
русская литература, Санкт-Петербург-Москва 2004; Современная русская литература 
(1990-егг. - началоXXIв), ред. С. И. Тимина, Москва-Санкт-Петербург 2005.33 М. А. Ч ер ня к, Феномен массовой литературы XX века. Монография, Санкт-Петербург 2005.
34 Культ-товары. Феномен массовой литературы в современной России. Сборник научных 
статей, сост. И. Савкина, М. Черняк, Санкт-Петербург 2009.35 Zob. A. Martuszewska, Światy (nie)możliwe powieści, Gdańsk 2001, s. 193.

Przy rozważaniach nad zjawiskiem rosnącej popularności współczesnych rosyjskich powieści kryminalnych trzeba zwrócić uwagę na przyczynę chętnego obcowania z fikcją literacką bądź filmową przeciętnych odbiorców. Traktują oni ją jako alternatywę i, jak podkreśla Anna Martuszewska, najczęściej „odwiedzają" światy powieściowe zainteresowani tym, jacy są i jak żyją inni ludzie35. Konwencja realistycznego sztafażu pozorującego odzwierciedlenie rzeczywistości powoduje, że odbiorca podczas lektury, bardziej lub mniej świadomie, dokonuje konfrontacji świata przedstawionego w utworze z życiem toczącym się wokół niego. Odnosi się to do czytelników literatury popularnej, których ciekawość ów inny świat wraz z jego mieszkańcami zaspokaja albo kompensuje braki i stanowi panaceum na stresy oraz trudności w radzeniu sobie z codziennością.Kolejnym źródłem popularności kryminałów, zaadresowanych do czytelnika projektowanego, jest mechanizm przeżywania „pozytywnych stresów”, zjawisko zbiorowej, publicznej ekscytacji, która, wywołując w odbiorcy mocne emocje, 
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jednocześnie nie jest odczuwana przez niego jako bezpośrednie zagrożenie dla jego życia prywatnego. Na poczytność tego typu powieści wpływ ma zatem aspekt psychologiczny odbioru - kryminał odgrywa funkcję terapeutyczną jako współczesna bajka o świecie pełnym zagrożeń, w którym jednakże możliwy jest tryumf sprawiedliwości. W czasach transformacji, wobec rozpadu idei społeczeństwa komunistycznego, tym bardziej wzrosło znaczenie tego typu lektury. Jej zadanie polega na rozładowaniu napięć i lęków, którymi napełniona jest nowa rzeczywistość postsowiecka.Czynnik immanentny owej popularności polega na skoncentrowaniu uwagi odbiorcy na osobowości oraz działaniach bohatera pozytywnego, który skutecznie radzi sobie ze skomplikowaną i pełną nieprawidłowości codziennością. Służy wręcz jako przewodnik po labiryncie świata przedstawionego, obfitującego w zbrodnie, nieuczciwości, korupcję, niebezpieczeństwa, zdrady. Zadaniem detektywa w powieści kryminalnej jest walka ze złem, przez co pełni on funkcję dydaktyczną. Musi to być zatem postać wyrazista, względem której można przy jej opisie typizującym stosować też nazwę „charakter” czy „osobowość”. W analizowanych cyklach kryminałów czytelnik ma do czynienia z bohaterami reaktywnymi - nie pozostają oni obojętni wobec zła, które dostrzegają wokół - w kontraście do często spotykanej pasywności bohatera we współczesnej literaturze wysokiej.Przedmiotem badań szczegółowych niniejszej pracy są kryminały autorstwa Aleksandry Marininej i Borysa Akunina z ich sztandarowymi bohaterami - Anastazją Pawłowną Kamieńską oraz Erastem Pietrowiczem Fandorinem. Za takim wyborem przemawia kilka czynników. Po pierwsze, są to autorzy, których działania na niwie literackiej uświadamiają globalne przemiany socjokulturowe w Rosji przełomu tysiącleci. Prezentują oni odmienne strategie twórcze, które uwypuklają dwie główne ścierające się tendencje rozwojowe w kulturze rosyjskiej przełomu XX i XXI wieku - postrealizm oraz postmodernizm. Pisarze ci, których książki sprzedają się na rynku rosyjskim w milionach egzemplarzy, skłaniają do zastanowienia się na nowo nad funkcją literatury popularnej oraz sposobem jej badania w kontekście przemian świadomości zbiorowej w społeczeństwie postso- wieckim. Po drugie, proponują oni cykle połączone postacią jednego protagonisty. Specyfika takiej praktyki pisarskiej (wieloodcinkowość serii książkowej) zawęża wybór do dwóch kreacji literackich, co pozwala, by szczegółowo przyjrzeć się ich konstrukcji na przestrzeni całego cyklu.Aleksandra Marinina stosuje realistyczną metodę opisu zdarzeń, „stylizację na codzienność". Jej twórczość stanowi łącznik z czasami sowieckimi oraz tradycją powieści milicyjnej. Jej bohaterka reprezentuje cechy charakterystyczne dla czasów minionych, do których obecni Rosjanie wciąż się odwołują, a także ewoluuje, podlegając schematom wynikającym z nowego układu zależności społecznych i państwowych. Dzięki takiej konstrukcji bohaterki można prześledzić sposób, w jaki autorka ujmuje proces przejścia od wzorca człowieka sowieckiego 
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do typu bohatera zindywidualizowanego, w dodatku kobiety, która musi radzić sobie samodzielnie w dzisiejszych realiach rosyjskich.Borys Akunin natomiast, w odczuciu autorki pracy, zamyka klamrą erę „wielkiego wybuchu” kryminału w literaturze rosyjskiej przełomu wieku XX i XXI. Autor ów - „postmodernista gatunku kryminału", „wirtuoz imitacji"36 - pojawił się na scenie literackiej po upływie dekady rozwoju tej konwencji literackiej, podejmując próbę dekonstrukcji gatunku. W przeciwieństwie do powagi oraz pseudorealizmu tekstów Marininej, ucieka się on do zdystansowanej zabawy w obrębie tworzonych kryminałów dyskursywnych. Proponuje typ bohatera męskiego, który jest wprawdzie zanurzony w kostiumie Rosji dziewiętnastowiecznej, ale również może stanowić komentarz autorski do czasów współczesnych.

36 Określenia Anny Wierbijewej z 1999 r. Zob. А. Вербиева, Эллинизм детективно
го жанра. Новые романы загадочного Б. Акунина, „Независимая газета" 1999, 15 IV, № 68, s. 5.

W pracy przyjęto założenie, że odbiorca kultury popularnej projektuje w swym umyśle bohaterów literackich jako „żywe osoby", a przenoszenie wartości na te postacie potencjalnie prowadzi do utożsamienia się z nimi, czy też traktowania ich jako wzorca. Dlatego celem staje się rekonstrukcja osobowości owej dwójki protagonistów oraz poszukiwanie odpowiedzi na pytania: 1. które cechy dominują w przypadku bohatera kobiecego oraz męskiego, zaproponowanego jako wzorzec pozytywny, pełniący tym samym funkcje dydaktyczne? 2. jakie przekonania, sprzężone ze świadomością zbiorową współczesnych Rosjan, prezentują powyższe postacie? Prowadzona analiza ma doprowadzić do stworzenia dynamicznego portretu bohatera, konfrontowanego ze stereotypem współczesnym oraz modelem sowieckim (w określonym wymiarze albo go potwierdzając, albo z nim polemizując).Ponieważ specyfika kultury popularnej zasadza się na powtórzeniu, seria- lowości, stosowaniu technik gwarantujących zapadanie w pamięć odbiorcy, dlatego też celem prowadzonej analizy jest wyróżnienie zestawu atrybutów bohatera serialu książkowego. Dominanty charakterologiczne wydzielane są na podstawie częstotliwości zaistnienia opisów poszczególnych cech protagonistów w kolejnych częściach cyklu. W zobrazowaniu tego procesu pomaga przyjęta metoda tworzenia indeksu cech bohatera, który umożliwia rozpoznanie postaci, utwierdza jej tożsamość w umyśle odbiorcy oraz zapewnia określony stopień przewidywalności jej postępowania w oparciu o system motywacji w utworze. Na powtarzalny indeks cech bohatera stopniowo nakładają się modyfikacje owych cech, powodowane jego ewolucją w zależności od wieku czy sytuacji. Dzięki takiemu schematowi opisu postać fikcyjna zbliża się do indywidualnej, „możliwej" osobowości poddanej procesowi przemian. Wypreparowane z powieści informacje tworzą kwestionariusz osobowościowy protagonistów, z którymi czytelnik obcuje na przestrzeni cyklu.



18 Wstęp
Praca obejmuje cztery rozdziały, które naświetlają różnorodne konteksty badawcze. Poszczególne podrozdziały prezentują wybrany punkt widzenia, na który, zdaniem autorki, należy zwrócić uwagę, poddając pod rozważania problem bohatera współczesnej kultury popularnej - literackiej, medialnej czy audiowizualnej - z jej mechanizmami wpływu na odbiorcę, zarówno indywidualnego, jak i zbiorowego. Rozdział 1 zawiera zarys uwarunkowań kulturowo-historycznych, w których następował rozwój gatunku rosyjskiej powieści kryminalnej. W rozdziale II znajdują się rozważania na temat specyfiki badania tego rodzaju literatury z uwzględnieniem takich zagadnień, jak stereotyp, powtarzalność, schemat recepcji w społeczeństwie ponowoczesnym, mity i stereotypy stwarzające wspólny grunt rozumienia, psychologiczne aspekty zaangażowania w tekst, prymat kategorii postaci literackiej, psychologiczny wymiar osobowości bohatera. Synkretyczna metoda analityczna, uwzględniająca założenia hermeneutyki oraz ustalenia z zakresu teorii osobowości, prowadzi do rekonstrukcji tożsamości protagoni- stów w rozdziałach III i IV, które poświęcono odpowiednio kreacjom Anastazji Pawłowny Kamieńskiej oraz Erasta Pietrowicza Fandorina.Trudność badawcza polega między innymi na tym, że jednocześnie przyjmowane są dwie perspektywy dla rozpatrywania bohatera literatury popularnej. Pierwsza - immanentna - literaturoznawcza, kiedy postać traktowana jest jako kategoria konstrukcyjna cyklu, element spajający serię. Wówczas powtarzalność opisów poszczególnych cech może stwarzać wrażenie schematyczności takiej kreacji literackiej. Druga - zewnętrzna - kontekstowo-kulturowa, psychologiczno- -socjologiczna - uwzględnia mechanizm postrzegania bohatera przez zaprojektowanego odbiorcę popularnego. Wtedy obecność stałych epitetów na przestrzeni cyklu podkreśla wyrazistą osobowość protagonisty, dzięki której może on pełnić rolę popkulturową, służąc jako wzorzec zachowań.
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ROZDZIAŁ I

Rosyjska powieść sensacyjno-kryminalna
i „mieszkańcy masowej wyobraźni"

Rozwój rosyjskiej literatury popularnej w ramach doktryny 
socrealistycznejUstrój w Rosji, zmieniony po rewolucjach z początku XX wieku, wpłynął zasadniczo na kształt rozwoju literatury popularnej, która - podobnie jak wszystkie inne zjawiska społeczne i kulturowe - została podporządkowana uwarunkowaniom politycznym. Państwo zatem, na co zwraca uwagę Teresa Walas, „zamierzało wytworzyć przestrzeń estetyczno-społeczną podobną do tej, którą w zachodnich demokracjach zajmowała kultura masowa"1. Zakres funkcjonowania kultury i sztuki określały centralne wytyczne, zdefiniowane w latach 30. XX wieku i wprowadzające reguły nowej estetyki2, przy czym aż do przełomowego XX Zjazdu KPZR w 1956 roku była to, jak nazywa ją Wojciech Kajtoch, estetyka treści, nie formy3. Postanowienie Komitetu Centralnego WKP(b) z 15 sierpnia 1931 roku o działalności wydawniczej wyznaczyło rolę książce, która „powinna być najpotężniejszym środkiem wychowania, mobilizacji i organizacji mas wokół zadań przebudowy gospodarczej i kulturalnej"4.
1 T. Walas, Zrozumieć swój czas. Kultura polska po komunizmie. Rekonesans, Kraków 2003, s. 41.2 W1932 r. zostało opublikowane postanowienie komitetu WKP(b) O przebudowie organizacji 
literacko-artystycznych, a w 1934 r. przyjęto Statut Związku Pisarzy Sowieckich.3 Zob. W. Kajtoch, Socrealizm jako sposób myślenia o literaturze, [w:] Proza, proza, proza... 
(opowiadania, fragmenty, eseje, notatki), t. 3, wyb., wstęp i red. idem, Kraków 1997, s. 328. Autor zaznacza, że po 1957 r. nastała faza socrealizmu unowocześnionego. Po kampanii przeciwko schematyzmowi dopuszczalne było większe zróżnicowanie stylistyczne. Zob. 
ibidem, s. 326-328.4 [Cyt. za:] E. Добренко, Искусство принадлежать народу. Формовка советского 
читателя, „Новый Мир” 1994, № 12, s. 99.
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W kontekście genezy realizmu socjalistycznego i faktu „administracyjnego” powołania go do życia w celu ukierunkowania ideologicznego twórców konieczne jest zastanowienie się, na co zwraca uwagę w swojej książce Edward Możejko, czy należy go traktować jako doktrynę, metodę czy też prąd literacki5. Są to dwa aspekty, które warto rozważyć, mając na uwadze charakter rosyjskiej literatury popularnej. W niniejszej pracy socrealizm rozpatrywany jest w obydwu kontekstach - politycznym oraz estetycznym. Po pierwsze, doktryna ideologiczna warunkowała rozwój gatunków popularnych w Rosji porewolucyjnej, zawężając perspektywę artystyczną poprzez podporządkowanie twórczości wymogom walki klasowej. Po wtóre, to właśnie określone elementy estetyki socrealizmu są zbieżne ze stylistyką literatury funkcjonującej dzisiaj w obiegu masowym.

s Edward Możejko przekonuje, że realizm socjalistyczny winien być traktowany wyłącznie jako zjawisko historyczne, sprzężone z określonym czasem oraz uwarunkowaniami politycznymi. Dlatego też stosuje dla niego określenie „doktryna normatywna", jako że dla realisty socjalistycznego „perspektywa artystyczna ograniczona zostaje doraźnymi wymogami walki politycznej i całkowicie zdeterminowana «historyczną koniecznością», rozumianą jako przejście od kapitalizmu do socjalizmu", E. Możejko, Realizm socjalistyczny. Teoria, rozwój, 
upadek, Kraków 2001, s. 15. Z kolei Stanisław Poręba analizuje socrealizm jako prąd literacki. Zob. idem, Drogi rozwoju porewolucyjnej prozy rosyjskiej. Kierunki i prądy literackie, Katowice 1981, s. 42-61, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nr 460.6 Zob. 71. Флейшман, Борис Пастернак в тридцатые годы, Jérusalem 1984, s. 116, [za:] 
Historia literatury rosyjskiejXX wieku, red. A. Drawicz, Warszawa 1997, s. 340.7 O przymusowej kampanii leninowskiej mającej na celu likwidację analfabetyzmu, a związanej bezpośrednio z celami politycznymi, piszę Michaił Heller, przytaczając słowa Lenina: „Człowiek niepiśmienny stoi poza polityką i dlatego musi nauczyć się alfabetu. Bez tego nie może istnieć polityka”, В. И. 71енин, Полное собрание сочинений, t. 33, Москва 1947, s. 55, [cyt. za:] M. Heller, Maszyna i śrubki. Jak hartował się człowiek sowiecki, Warszawa 1989, s. 42. B Zob. D. Macdonald, Teoria kultury masowej, [w:] Kultura masowa, wyb., tłum., przedm. Cz. Miłosz, Kraków 2002, s. 16-17.

Kultura w Związku Sowieckim od momentu powołania go do życia miała konsekwentnie wychodzić naprzeciw masom, realizując poniekąd cel „terapeutyczny” (likwidacja kompleksu niższości wobec sztuki wysokiej) i dążąc do wzrostu poziomu wrażliwości estetycznej mas ludowych6. W praktyce przekładało się to - niestety - na prymitywizację i schematyzację działalności twórczej, powstanie tak zwanego maskultu. Oficjalna literatura oraz sztuka czasów sowieckich jednocześnie kształtowała świadomość zbiorową oraz kreowała zmitologizowane wyobrażenia. Ponadto walka z powszechnym analfabetyzmem społecznym stwarzała niezwykłe dogodną okazję do indoktrynacji7. To właśnie stopień ideologizacji oraz natarczywy dydaktyzm odróżniał maskult w Związku Sowieckim od rozwijającej się na Zachodzie kultury masowej. Jeden z czołowych, a zarazem pierwszych teoretyków kultury masowej Dwight Macdonald zwraca uwagę na to, że ZSRS w jeszcze większym stopniu niż USA jest krajem kultury masowej, z tą właśnie różnicą, iż służyła ona w kraju komunistycznym propagandzie i demagogii, nie rozrywce8.
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Literatura popularna charakteryzuje się z założenia dydaktyzmem, który również przyczynia się do poczytności tego typu utworów. Jednakże, jak podkreśla Anna Martuszewska, istnieją dwa jego rodzaje: dydaktyzm naturalny - niezauważalny i dyskretny, organicznie wypływający ze zgodnej z oczekiwaniami i pragnieniami czytelnika masowego konstrukcji świata przedstawionego - oraz dydaktyzm instytucjonalny9 - nadbudowany nad tym pierwszym, związany z włączeniem do utworu popularnego albo nawet narzuceniem mu treści i zadań społecznych. W optyce bolszewików masowość sztuki zakładała prymat funkcji ideologiczno-wychowawczej oraz formy perswazyjnej.

9 Zob. A. Martuszewska, „Ta trzecia". Problemy literatury popularnej, Gdańsk 1997, s. 23-24.10 Zob. E. Добренко, Искусство принадлежать..., s. 202.11 Na kształcie każdego rodzaju literatury w ZSRS zaważył powołany do życia 6 czerwca 1922 r. Główny Zarząd do Spraw Literatury i Sztuki (Главное управление по делам литературы и издательств), w skrócie „Gławlit”, który skupił w sobie wszystkie rodzaje cenzury, zob. T. Горяева, Политическая цензура в СССР. 1917-1991 гг., Москва 2009, s. 186. Działalność wydawnicza została maksymalnie scentralizowana oraz upaństwowiona, kierowało nią Centralne Kolegium Redakcyjne. Wydawnictwo Gosizdat (Госиздат) stało się monopolistą, głosząc demagogiczne hasła o masowym wydawaniu książek pożytecznych dla narodu. Zob. 
ibidem, s. 181.12 Zob. T. Walas, op. cit., s. 90-91.13 P. Fast, Realizm socjalistyczny w literaturze rosyjskiej. Doktryna, poetyka, konteksty, Kraków 2003, s. 155.

Jewgienij Dobrienko w swoim tekście opublikowanym w 1994 roku, poświęconym procesowi kształtowania w Związku Sowieckim idealnego, „upaństwowionego” czytelnika, zwraca uwagę na modyfikację pojęcia „masowy". Jak zauważa, odwołując się do dyrektyw z połowy lat 20. nakazujących usunięcie beletrystyki z bibliotek, „literaturę masową” zastąpiła narzucona, odpowiednio dobrana „literatura dla mas”10. Toteż w społeczeństwie sowieckim literatura popularna, jako literatura dla mas, rozwijała się zgodnie z ustanowioną przez władzę doktryną realizmu w warunkach separacji od wpływów zewnętrznych prądów estetycznych11. Teresa Walas posługuje się sugestywną metaforą knebla w odniesieniu do treści, które zostały objęte „blokadą wysłowienia" w literaturze i sztuce ery socjalizmu12. Ich hermetyczność spowodowała, że ewolucja gatunków popularnych w państwie komunistycznym dokonywała się zupełnie inaczej niż na Zachodzie z jego wolnym rynkiem i brakiem cenzury.Sowiecka literatura popularna nie mogła zatem pełnić funkcji czysto rozrywkowych. Nie bez znaczenia pozostawał również fakt, że utwór nie tylko winien był wyrażać pozytywny stosunek do doktryny komunistycznej, ale też nie mógł pozostawać wobec niej neutralny. Piotr Fast, charakteryzując zjawiska literackie okresu 1929-1953, zwraca uwagę na owo przymusowe zaangażowanie i podkreśla, że „z perspektywy krytyki socrealistycznej postawa odmowy interpretacji świata z jakichkolwiek pozycji ideologicznych postrzegana była także jako manifestacja wrogości”13. Toteż i w odniesieniu do gatunków, takich jak powieść miłosna, 
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kryminalna, humorystyczna, przygodowa, awanturnicza, które przede wszystkim miały dostarczać rozrywki w akcie lektury, apolityczność była niedopuszczalna14.

14 Piotr Fast analizuje wątki romansowe w powieści Jak hartowała się stal Nikołaja Ostrowskiego, wskazując na związki realizmu socjalistycznego z literaturą popularną. Zob. P. Fast, 
Realizm socjalistyczny..., s. 210-225.15 Już począwszy od lat 20. w proletariackim nurcie ważną rolę pełnił typ bohatera pozytywnego - bolszewika w „skórzanej kurtce”, wprowadzony przez pisarza współwędrowca Borysa Pilniaka w utworze Nagi rok [Голый год, 1921]. Był on typem człowieka bezwzględnego, pewnego siebie, cechującego się żelazną siłą woli. Zob. Historia literatury rosyjskiej 
XX wieku..., s. 218.16 Zob. П. Вайль, А. Генис, 60-е. Мир советского человека, Москва 2001, s. 93.17 Tym niemniej pierwsze wydanie powieści Młoda Gwardia spotkało się w 1947 r. z ostrą krytyką, m.in. Stalina, za niewystarczające zobrazowanie roli partii komunistycznej, która miała ukierunkowywać działalność młodzieży sowieckiej podczas okupacji hitlerowskiej. Druga skorygowana redakcja, wzbogacona o bohaterów komunistycznych, ukazała się w 1951 r. Zob. 
Fadiejew Aleksandr Aleksandrowicz, [w:J W. Kasack, Leksykon literatury rosyjskiej XX wieku. 
Od początku stulecia do roku 1996, tłum., oprać., bibliografia polska i indeks osób B. Ko dziś, Wrocław-Warszawa-Kraków 1996, s. 158-159.

Natomiast elementem wspólnym dla literatury popularnej powstającej na Zachodzie oraz literatury socrealistycznej na poziomie struktury samego utworu pozostaje schematyczny podział bohaterów na pozytywnych i negatywnych15. Ukazywanie skontrastowanych postaw osobowościowych ujawnia się szczególnie jaskrawo w propagandowej literaturze wojennej, produkcyjnej i kołchozowej.Literatura wojenna miała charakter masowy oraz agitacyjno-dydaktyczny i nastawiona była na kształtowanie jednoznacznych postaw, co uzyskiwała przez kreację jednoznacznych bohaterów. W szczególności po agresji Niemiec na Związek Sowiecki w roku 1941 wzrosło oddziaływanie haseł mających na celu powszechną mobilizację narodu, osiąganą między innymi przez utwierdzanie uczuć patriotycznych oraz formowanie obrazu wroga, którego należało nienawidzić, zwalczać i zabijać. Jak z perspektywy czasu stwierdzają Piotr Wajl oraz Aleksandr Gienis, wojna zagwarantowała czarno-biały sposób patrzenia i nic nie mogło zniweczyć prostoty i pierwotnego sensu takiego podziału16. Patos, romantyzacja, idealizacja, biorąc za podstawę przeciwstawienia dobry- -zły, piękny-brzydki, ludzki-nieludzki, nasz-obcy, przekładały się w warunkach wojennych na opozycję młodogwardzista, czerwonoarmista, partyzant contra Niemiec, hitlerowiec, kolaborant, wrogi kułak, dezerter, co wzorcowo realizuje Aleksander Fadiejew w Młodej Gwardii [Молодая гвардия, 194617). Zawarte tam charakterystyki hitlerowca, generała von Ventzla, gestapowca Venbonga, a także uznanego za wrogiego względem systemu kułaka, lgnata Fomina, naszkicowane zostały z użyciem epitetów: ohydny, straszny, odrażający, wyzbyty człowieczeństwa. Postacie te zostały nakreślone w czarnych barwach - zgodnie z poetyką pamfletu czy groteski jako odrażające manekiny, budzące obrzydzenie zarówno fizycznością, jak i swym morale.
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W ówczesnych utworach o tematyce wojennej poziom schematyzacji bohaterów porównać można z metodą kontrastu stosowaną w plakacie propagandowym. Plakat sowiecki był chętnie wykorzystywanym narzędziem propagandy głoszącej walkę z wszelkimi przeciwnikami ZSRS. Czasy mobilizacji w wielkiej wojnie ojczyźnianej zaowocowały przedstawieniami graficznymi wzorcowych, pięknych i młodych żołnierzy-bohaterów18. Natomiast w plakacie powojennym pozycję najgorszego wroga, jakim dla Związku Sowieckiego były wcześniej Niemcy hitlerowskie, zajęły Stany Zjednoczone. Wówczas jednym z bardziej nośnych elementów konstrukcji obrazu stało się ostre skontrastowanie sowieckiego bohatera pozytywnego z kosmopolitycznym światem zewnętrznym, często z wykorzystaniem poetyki karykatury i groteski. Antyamerykanizm, zapoczątkowany w okresie zimnej wojny, stał się inspirującym tematem dla plakatów propagandowych. Co istotne, jak twierdzi Siergo Grigorian, nie utraciły one swojej siły przekazu także i w Rosji współczesnej, a poruszana przez nie tematyka należy do bardziej aktualnych w rosyjskiej kulturze i polityce wieku XX i XXI19.

18 Zob. А. Ф. Шклярук, Наша Победа. Плакаты Великой Отечественной войны 1941- 
-1945 годов, Москва 2010.19 Zob. С. Григорян, Советский антиамериканский плакат из коллекции Серго Григоряна. 
Soviet anti-American posters. From the Sergo Grigorian collection, Москва 2011, [on-line:] www.plakat.ru/anti-americanism/index.html - 20 XI 2011; zob. także А. Шклярук, Мы 
требуем мира! Плакаты холодной войны, Москва 2009.20 Elementy psychologizmu przebłyskiwały w krótkich formach prozatorskich o tematyce wojennej - jako przykład mogą posłużyć między innymi takie utwory: Towarzysze podróży 
(Спутники, 1940) Wiery Panowej oraz Dwaj w stepie (/¡вое в степи, 1948) Emmanuila Kazakiewicza. W literaturze oficjalnej psychologizm był redukowany, natomiast analiza psychologiczna znalazła szerokie zastosowanie w utworach wydawanych w samizdacie i tamizdacie.21 Zob. A. Wołodźko, Motyw dezertera w literaturze radzieckiej o wielkiej wojnie narodowej 
(ewolucja postaci), [w:] Postać w literaturze rosyjskiej XX wieku (analizy i przekroje), red. S. Poręba, Katowice 1983, s. 131-132. Prace Naukowe UŚ w Katowicach, nr 576. Autorka przedstawia ewolucję postaci dezertera w literaturze radzieckiej na przestrzeni XX w., od stereotypowego, uproszczonego wizerunku zdrajcy aż do pogłębionej, wielowarstwowej analizy psychologicznej człowieka zdeterminowanego przez los, czynniki biologiczne oraz społeczne. Zob. ibidem, s. 131-139.

Idealny w założeniu artystycznym żołnierz w rzeczy samej niewiele miał wspólnego z istotą realną. Sprawiał wrażenie, zwłaszcza z dzisiejszego punktu widzenia, maski i karykatury. W takim sposobie obrazowania nie miał zastosowania psychologizm20, co trwało do przełomu lat 50. i 60., jak zaznacza Alicja Wołodźko21, aż do momentu przewartościowania pojęcia prawdy artystycznej po XX Zjeździe KPZR. Dopiero wówczas wprowadzono postulat realizmu polegającego na pogłębionej psychologicznej obserwacji świata oraz ukazywaniu konfliktów wewnętrznych. Wyjątek stanowiła opublikowana w 1946 roku powieść Wiktora Niekrasowa W okopach Stalingradu (В окопах Сталинграда), która faktycznie 
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była utworem psychologicznym22, a bohaterstwo opisywała bez rażącego schematyzmu oraz patosu, co podkreśla między innymi Lucjan Suchanek23.

22 Powieść W okopach Staliningradu stała się także prekursorska wśród prozy opisującej „prawdę okopów". Psychologizm w opisach bohaterów - zwykłych „robotników wojny” był o tyle pełniejszy, że Niekrasow posłużył się formą narracji pierwszoosobowej, rezygnując z dydaktyzmu narratora trzecioosobowego.23 Zob. L. Suchanek, Mur. O zapiskach Wiktora Niekrasowa, [w:] Emigracja i tamizdat Szkice 
o współczesnej prozie rosyjskiej, red. idem, Kraków 1993, s. 268.24 Zob. W. S up a, Aksjologia pracy w rosyjskiej literaturze radzieckiej, [w:] Praca i odpoczynek w literaturach słowiańskich, red. E. Małek, Łódź 2003, s. 325.25 P. Fast, Realizm socjalistyczny..., s. 187.26 Zob. A. Gildner, Ku personalizacji. Kilka uwag o ewolucji modelu rosyjskiej radzieckiej 
powieści o pracy, [w:] Postać w literaturze rosyjskiej..., s. 141.27 E a d em, Bohater radzieckiej powieści o pracy (1929-1941), Wrocław-Kraków 1985, s. 17, 
Prace Komisji Słowianoznawstwa /PAN. Oddz. w Krakowie, nr 44.28 Anna Gildner analizuje poszczególne typy w oddzielnych rozdziałach powyższego opracowania. Jednocześnie zaznacza, że w latach 30. bohaterowie ci nie zostali jeszcze kategorycznie zróżnicowani na czarne i białe charaktery. Na tamtym, wczesnym etapie rozwoju powieści o pracy sposób ich prezentacji posiadał jeszcze półtony i wieloznaczności. Zob. 
ibidem, s. 102.

Rozwijająca się równolegle z powieścią wojenną powieść produkcyjna - wiodący gatunek literatury socrealistycznej - również bazowała na znanym od dawna, choćby z bajek, czarno-białym podziale postaci. Zgodnie ze stwierdzeniem Wandy Supy, na przełomie lat 40. i 50. proza produkcyjna stawała się literaturą masową, przeznaczoną dla niezbyt wysublimowanego oraz wybrednego czytelnika24. Obowiązuje w niej podobna zasada w przedstawieniu postaci jak w przypadku prozy wojennej. Piotr Fast podkreśla analogiczny, skontrastowany podział bohaterów powieści produkcyjnej:Aby wskazać negatywność bohatera z punktu widzenia immanentnej ideologii powieści wyposaża się go w jednoznacznie negatywne cechy moralne czy na przykład odrażający wygląd zewnętrzny. Przeciwnik ideologiczny jest więc albo człowiekiem okrutnym i bezkompromisowym, albo alkoholikiem, narkomanem itp., bohater pozytywny natomiast jest zazwyczaj człowiekiem skrzywdzonym przez życie, niesłusznie napiętnowanym, dobrym, chętnie niosącym pomoc innym, schludnym itp.25.W niezwykle rozpowszechnionych gatunkach powieści o pracy, skoncentrowanych na zawodowej działalności człowieka w obrębie określonego doktryną schematu26, głównym bohaterem zostaje robotnik. Anna Gildner piszę o ścisłej hierarchii postaci, „funkcjonalnym «rozstawieniu» bohaterów”27, dzieląc ich ze względu na pełnione funkcje ideowe i artystyczne na pięć podstawowych typów: komunistów, bezpartyjnych inżynierów, robotników, wrogów (dywersantów i sa- botażystów) oraz kobiety (ilustrujące problem emancypacji). Jako grupa szósta występują dodatkowo artyści28. W typizacji bohaterów powieści produkcyjnej 
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Anna Łuczyńska wyodrębnia z kolei trzy kategorie bohaterów: postępowych (protagonistów), konserwatywnych (przeciwników) oraz niezaangażowanych świadków29. Od podejścia do pracy uzależniona jest ich ocena wartościująca. Pozytywnymi są ci, którzy aktywnie wypełniają i przekraczają ustalone normy. Negatywnie postrzega się tych, którzy spowalniają lub utrudniają osiągnięcie celu kolektywnego, a od niego, jak sądzono, zależeć miało dobro powszechne oraz szczęście indywidualne.

29 Zob. A. Łuczyńska, Konwencjonalizacja rysopisu postaci w rosyjskiej powojennej prozie 
produkcyjnej, [w:] Postać w literaturze rosyjskiej..., s. 151-160.30 P. Fast, Realizm socjalistyczny..., s. 354.31 J. Pieszczachowicz, Koniec wieku. Szkice o literaturze, Warszawa 1994, s. 81.32 Przykładem służą tutaj takie artykuły, jak: А. Вул ис, Поэтика детектива, „Новый мир” 1978, № 1, s. 244-258; Л. Мошенская, Мир приключений и литература, „Вопросы литературы" 1982, № 9, s. 170- 202, [za:] В. Кардин, Секрет успеха, „Вопросы литературы" 1986, № 4, s. 109-110.

Począwszy od drugiej połowy lat 30. XX wieku jednym z najbardziej nośnych schematów w powieści socrealistycznej staje się kreacja bohatera dynamicznego, przeżywającego ewolucję światopoglądową. Dystansuje się on wobec przekonań reprezentowanych przez bohaterów statycznych, nierozwijających się, których spotyka za to kara. Wzorcowy protagonista odnajduje bowiem w zakończeniu utworu prawdziwe wartości. Uzasadnienie takiej ewolucji jest polityczne bądź ideologiczne30. Tworzono zatem model socjalistycznego herosa walczącego z nowego rodzaju „nieczystą siłą”, którą uosabiały burżuazja, kapitalizm, kułactwo. O specyficznej heroizacji bohaterów sowieckich przywodzącej na myśl schematy baśni, mitów i legend piszę Jan Pieszczachowicz:Pisarze socrealizmu również lubili heroizować i idealizować swoich „ludzi z marmuru”, ale winny sposób: jako rycerzy jedynie słusznej idei, nad którymi jednak trzeba mieć nadzór, aby nie ulegli diabelskim pokusom wrogów klasowych, obcych wywiadów lub wpływom „elementów nie uświadomionych”31.Ów binarny podział bohaterów na wzorce pozytywne, godne naśladowania, i negatywne, piętnowane, przejęła także literatura popularna, przy czym władza spośród jej odmian gatunkowych akceptowała wówczas jedynie powieści przygodowe oraz fantastyczno-naukowe. Poskutkowało to tym, że jeszcze na przełomie lat 70. i 80. wciąż spotykane były wypowiedzi sowieckich krytyków literackich, którzy definiowali kryminał jako gatunek mieszczący się w obrębie literatury przygodowej, obok powieści awanturniczych oraz fantastyki naukowej32. Ideologizacja ówczesnej literatury przygodowej - zdawałoby się ograniczająca rozwój gatunkowy - zdaniem Arsienija Zamostjanowa, przyczyniła się do powstania nowego typu kryminału - kryminału zideologizowanego i to nie tylko w Związku Sowieckim:
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Ideologizacja kryminału światowego zaczęła się pewnie właśnie z sowieckiej literatury przygodowej. Trudno sobie teraz wyobrazić amerykańską fabułę sensacyjną, pozbawioną idei humanitarnego, cywilizowanego i politycznie poprawnego społeczeństwa. Sherlock Holmes, pozostając wiernym poddanym jej królewskiej mości Wiktorii, mimo wszystko był poza polityką, poza bataliami ideologicznymi. Tego nie można już powiedzieć o Jamesie Bondzie, o Rambo, a tym bardziej - o amerykańskich bohaterach lat 90. i dwutysięcznych33.

33 А. Замостьянов, Золотые дни майора Пронина, [on-line:] http://anguium.narod.ru/ major_Pronin_6.html - 20 I 2007.34 Zob. Ю. Т ы н я н о в, Поэтика, история литературы кино, Москва 1977, s. 43, [cyt. za:] М. А. Черняк, Феномен массовой литературы XX века. Монография, Санкт-Петербург 2005, s. 87.35 О kolejnych wydaniach utworów Gieorgija Adamowa można przeczytać na stronie informującej o wydaniach książek dla dzieci, począwszy od 1936 r., w serii Złota ramka (Золотая 
рамка), wydawnictwa Детгиз. Zob. Адамов Григорий Борисович, [on-line:] http://collectore. narod.ru/books/ramka/41-tayna.htm - 20 I 2007.

Nowe warunki historyczne, ukształtowane w wyniku wojny domowej, komunizmu wojennego i Nowej Ekonomicznej Polityki, wyzwalały konieczność ciągłych zmian miejsca, co z kolei warunkowało elastyczność i aktywność oraz zdolność adaptacji. Jurij Tynianow zauważa, że taka rzeczywistość zrodziła potrzebę nowego typu bohatera, dlatego przygodowa i awanturnicza fabuła stała się dogodną kanwą dla konstrukcji nowej powieści34. Ponadto w latach 30. wielką popularnością w Związku Sowieckim cieszyły się książki Aleksandra Dumasa, Marka Twaina czy Jacka Londona. Na jej fali zaczęły powstawać utwory rodzime, zmodyfikowane jedynie przez obecność elementów propagandowych. Powieści przygodowe eksponowały zatem osiągnięcia naukowców i podróżników sowieckich.Jednym z poczytniejszych reprezentantów nurtu przygodowego był Gieorgij Adamów. Jego powieść Zwycięzcy głębin (Победители недр, 1937)35 nawiązywała do tradycji pisarstwa Juliusza Verne'a za sprawą wartkiej akcji, którą Adamów wzbogacił licznymi opisami nowości technicznych oraz detali geologicznych. Zyskała ona wielką popularność, zwłaszcza pośród młodzieży. Podobny sukces odniosła jego kolejna książka Tajemnica dwóch oceanów (Тайна двух океанов, 1939), wydana w serii Biblioteka przygód (Библиотека приключений). Jej bohaterowie wyruszają łodzią podwodną, by eksplorować Ocean Atlantycki, dokonują odkryć naukowych, przeżywają przygody. Powieść wznawiano w Związku Sowieckim siedemnastokrotnie, a jej nakład z początkowych dwudziestu tysięcy osiągnął w latach 80. pięćset tysięcy egzemplarzy.Obie powieści ukazały się w wydawnictwie książek dla dzieci Dietizdat (Детиздат), co było stosowaną w Związku Sowieckim praktyką w przypadku gatunków popularnych, które wówczas mogły swobodnie funkcjonować w szerszym obiegu czytelniczym. Zjawisko to odnotowuje Maria Czerniak: „w warunkach totalnego socrealizmu, takie gatunki literatury masowej, jak kryminał, fantasty
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ka, fantasy, melodramat i beletrystyka historyczna zostały [...] przesunięte do literatury dziecięcej [...]”36.

36 [Cyt. za:] А. Шумилов, Смена парадигм. Русская литература 1990-е гг. - начало XXI в., „Журнал Санкт-петербургский университет" 2005, № 14/15, [on-line:] http://journal. spbu.ru/2005/14/19.shtml - 20 1 2007.37 Historia rozwoju gatunku fantastyki naukowej w Rosji ma długą tradycję. Za pierwszego rosyjskiego fantastę literaturoznawcy uznali Władimira Odojewskiego - wszechstronnego działacza z pierwszej połowy XIX w., przyjaciela Aleksandra Puszkina oraz Wissariona Bielińskiego. Jest on autorem niedokończonej powieści 4338, opublikowanej w 1840 r. w almanachu 
Utrienniaja zaria (Утренняя заря), na którą jednakże nie zwrócono wówczas szczególnej uwagi. Utwór miał formę listów studenta, który podróżuje z Pekinu do Rosji tunelami pod Himalajami oraz dnem Morza Kaspijskiego, następnie przesiada się do elektrycznego aerostatu, i przybywa na nim do Petersburga. Opis Petersburga zachowuje wszelkie cechy tego gatunku - budynki posiadają platformy dla lądowania aparatów latających, mieszkańcy porozumiewają się na odległość przy pomocy telegrafów magnetycznych, otrzymują listy z Księżyca, na który ciągle wyruszają ekspedycje. Zob. szkic o narodzinach rosyjskiej fantastyki, P. H уде л ь м а н, 
Фантастика, рожденная революцией, „Фантастика" 1966, вып. 3, s. 330-369.38 К. Bułyczow, Jak zostać pisarzem fantastą, tłum. E. Skórska, Warszawa 2003, s. 302.39 Wojciech Kajtoch analizuje miejsce i rozwój fantastyki w socjalistycznym sposobie myślenia o literaturze, zob. W. Kajtoch, Bracia Strugaccy (zarys twórczości), Kraków 1993, s. 20-21, 25-26.

Ponieważ socrealizm nie tolerował gatunków nieopierających się na racjonalnej koncepcji rzeczywistości, w Związku Sowieckim zahamowany został rozwój takich gatunków, jak fantastyka grozy czy rozrywkowa science fiction37. Natomiast pod wpływem inspiracji powieściami Juliusza Verne'a oraz Herberta George'a Wellsa rozwinęły się dwa rodzaj eutopii: socjologiczna (społeczna) - traktująca o przyszłości społeczeństw-oraz technologiczna - gloryfikująca możliwości osiągnięć nauki i techniki. W praktyce kierunki te krzyżowały się w obrębie poszczególnych utworów.Już w 1908 roku ukazało się pierwsze wydanie wielokrotnie wznawianej utopii społecznej Czerwona gwiazda (Красная звезда) Aleksandra Bogdanowa, przywódcy Proletkultu, uważanego za prekursora sowieckiej literatury science 
fiction. W powieści tej autor stworzył wizję społeczeństwa komunistycznego na Marsie. Tego typu przedstawienia nowej cywilizacji ideałów komunistycznych na skalę kosmiczną były charakterystyczne dla „zarażonych” ideą rewolucji środowisk inteligenckich lat 20. Z perspektywy lat Kir Bułyczow powie: „budowaliśmy komunizm i uczyliśmy tego całą Galaktykę”38. W konsekwencji, wraz z utwierdzeniem się realizmu socjalistycznego, funkcję utopii socjologicznej przejęła literatura oficjalna, która zobligowana została do ukazywania cech społeczeństwa wzorcowego, mającego powstać w niedalekiej przyszłości w Związku Sowieckim. Tym samym, co podkreśla Wojciech Kajtoch, utopia w postaci klasycznej - skoncentrowana na kreacji wizerunków przyszłego świata sprawiedliwości społecznej - w okresie od lat 20. aż do połowy lat 50. reprezentowana jest sporadycznie39. 
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Dopiero po publikacji w roku 1957 pierwszej utopii komunistycznej Mgła
wica Andromedy [Туманность Андромеды} Iwana Jefriemowa oraz po przyjęciu w 1961 roku na XXII Zjeździe III Programu KPZR tak zwanego „Planu budowy komunizmu” doszło do nobilitacji gatunku z chwilą, gdy pojawił się postulat traktowania fantastyki naukowej jako literatury „wielkiego marzenia”. Jej głównym celem miała być kreacja wizji przyszłości z ukazaniem społecznych skutków poszczególnych osiągnięć40.

40 Jedna z najsłynniejszych antyutopii Eugeniusza Zamiatina, My, powstała już w 1920 r., ale oczywiście nie mogła wówczas ukazać się w ZSRS, jej rękopis został przekazany za granicę, gdzie w 1924 r. książka została wydana. O sposobie recepcji jej treści w ZSRS, począwszy od lat 20. XX w. zob. A. Gildner, Proza Jewgienija Zamiatina, Kraków 1993, s. 87-124. Na temat pionierstwa antyutopii Zamiatina oraz jej „aktualności" dla współczesnych autorowi wydarzeń i konfliktów zob. także K. Duda, Antyutopia w literaturze rosyjskiejXX wieku, Kraków 1995, s. 38-71. Natomiast pierwsza oficjalnie wydana w ZSRS antyutopia została opublikowana w 1965 r. i była to powieść B. i A. Strugackich Zachłanne rzeczy wieku (Хищные вещи века), 
w której krytykowany jest konsumpcyjny stosunek do życia - poprzez ukazanie wizji znudzonego bogatego społeczeństwa, w którym zabrakło osób inteligentnych i wykształconych.41 Zob. W. Kajtoch, Bracia Strugaccy..., s. 22-24.0 teorii granicy, jako postulacie limitowania wyobraźni, który wyraźnie ograniczył liczbę antyutopii, ale także i utworów z gatunku science 
fiction zob. także K. Duda, Antyutopia w literaturze..., s. 32.42 Warto potraktować jako zindywidualizowany komentarz do tamtych dziesięcioleci książkę krytyka literackiego Romana Arbitmana (piszącego także powieści popularne pod pseudonimem Lew Gurskij), wydaną pod pseudonimem Rustam Swiatosławowicz Kac, zatytułowaną 
Historia fantastyki sowieckiej (История советской фантастики, 1986, испр. 1993, испр. и доп. 2004). Literat z pomocą ironii oraz praktyk postmodernistycznych tworzy gatunek literaturoznawstwa alternatywnego. W książce koncentruje się na literaturze czasów Związku Sowieckiego, ujętej przez pryzmat fantastyki naukowej, którą potraktował jako wiodącą sferę kultury sowieckiej. Zob. Арбитман, Роман Эмильевич, [on-line:] www.fantastika3000.ru/ node/1922 - 10 X 2012.

Utopia technologiczna - skoncentrowana wokół zagadnień naukowych, technicznych lub produkcyjnych - zyskała początkowo większe poparcie decydentów ze względu na obowiązujący postulat opisu współczesności, zbliżenia z rzeczywistością oraz nadrzędny prymat estetyki realizmu. W latach 40., co referuje Wojciech Kajtoch, ostatecznie sformułowano tak zwaną „teorię granicy”, bliskiego celu, precyzującą zadania literatury fantastycznej41. Owa teoria postulowała, by opisywane w utworze przedmioty fantastyczne odpowiadały ówczesnemu stanowi wiedzy. Autor, jeśli opisuje wynalazki i projekty naukowe, winien wybierać te, których wprowadzenie w życie spodziewane jest w przeciągu najbliższych piętnastu lat.Powieści fantastyczno-naukowe w Związku Sowieckim42 pierwszej połowy XX wieku, podobnie jak inne gatunki popularne, miały także służyć jako narzędzie manipulacji odbiorcą masowym, zwłaszcza młodzieżą, opiewając sukcesy nauki sowieckiej i traktując najnowsze wynalazki jako przedmiot rywalizacji z imperialistycznym Zachodem. Pionierskim utworem sowieckiej fantasty
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ki naukowej była napisana w roku 1922 powieść Aleksieja Tołstoja Aelita 
(Аэлита). Opisuje ona podróż inżyniera Łosia i czerwonoarmisty Gusjewa na Marsa, gdzie odkrywają mieszkańców zaginionej Atlantydy. Tytułowa Aelita, córka władcy Marsa, Przewodniczącego Najwyższej Rady Inżynierów, zakochuje się w inżynierze - przybyszu z Ziemi. Gusjew natomiast próbuje doprowadzić do wybuchu rewolucji na Marsie. 0 roli tej powieści świadczy nadanie nazwy „Aelita” pierwszej w Związku Sowieckim, przyznawanej od roku 1982, nagrodzie za wkład w rozwój fantastyki naukowej43.

43 Zob. С. Чупринин, Русская литература сегодня. Путеводитель, Москва 2003, s. 310-311.44 Zob. Р. Нудельман, ор. cit.45 Książka została sfilmowana w 1961 r. przez Giennadija Kazańskiego i Władimira Czebota- riowa. Film ten pozostaje jednym z najsłynniejszych obrazów fantastyczno-przygodowych, nakręconych w Związku Sowieckim. W samym 1962 r. obejrzało go w kinach w ZSRS 65,5 miliona widzów. Zob. S. Chosiński, Miłość w morskiej toni, „Esensja. Magazyn kultury popularnej", [on-line:] www.esensja.pl/film/dvd/tekst.html?id=9389 - 12 I 2011.

Znanym przedstawicielem i modyfikatorem nurtu verne'owskiego, czyli technologicznego ówczesnej fantastyki, był Aleksandr Bielajew, uważany za najbardziej utalentowanego i oryginalnego pisarza-fantastę końca lat 20. W centrum fabuły swych utworów stawiał brawurowe innowacje technologiczne, urządzenia bądź eksperymenty medyczne, wokół których koncentrowała się sensacyjna akcja z utopijną rewolucją w tle. Do najpopularniejszych jego powieści należą: 
Głowa profesora Douela (Голова профессора Доуэля, 1925), Władca świata 
(Властелин мира, 1926), Wieczny chleb (Вечныйхлеб, 1928), Człowiek-amfibia 
(Человек-амфибия, 1928), Człowiek, który zgubił twarz (Человек, потерявший 
лицо, 1929), Sprzedawca powietrza (Продавец воздуха, 1929).Bohaterami tych powieści są wybitni uczeni prowadzący poszukiwania badawcze, którzy, co podkreśla Rafaił Nudelman, stoją w opozycji do panujących w świecie burżuazyjnym drapieżnych praw degenerujących ludzi oraz ich wzajemne relacje44. W centrum uwagi pozostaje bohater romantyczny, wyobcowany oraz marzący o przyszłości. Ważnym tematem przewijającym się przez utwory Aleksandra Bielajewa jest problem alienacji, niemożności akceptacji odmienności, a także granicy ingerencji nauki w życie ludzkie. Znajduje on odzwierciedlenie w jednej z najbardziej znanych powieści pisarza, Człowiek-amfibia45, przedstawiającej historię śmiertelnie chorego chłopca, któremu w celu ocalenia wszczepiono skrzela, co zmusza go do życia w wodzie. Ludzie uznają go za potwora i próbują schwytać, udaje mu się jednak uciec. Bohaterowie Aleksandra Bielajewa, często nieakceptowani, z konieczności żyją w izolacji.W twórczości tego pisarza problemy etyczne odegrały istotniejszą rolę niż hipotezy naukowe i nowości techniczne, co spotkało się z ostrą krytyką władz jako niewypełnianie stawianych wówczas przed literaturą celów. Jak czytamy w nocie biograficznej autora, taka tematyka określona została jako „bezpodstawne fantazje 
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odciągające od aktualnych zadań budowy socjalizmu”46. Podobne opinie zmusiły prozaika do skoncentrowania swoich fabuł wyłącznie wokół wynalazków, które mogą wieść ku świetlanej przyszłości komunistycznej. Znalazło to swój wyraz w późniejszych - niestety popadających w sztampę ideologiczną - powieściach, takich jak Podwodni rolnicy (Подводные земледельцы, 1930), Pod niebem Arktyki 
(Под небом Арктики, 1938) oraz Cudowne oko (Чудесное око, 1935).

46 Беляев Александр Романович (1884-1942), [on-line:] www.rusf.ru/litved/biogr/belyaev. htm-25 1 2007.47 Zob. P. Арбитман, 7.62: модель для разборки. Новый российский детектив в по
исках выхода, „Итоги" 2000, № 26, [on-line:] http://itogi.ru/paper2000.nsf/Article/ Itogi_2000_06_22_195333.html - 28 I 2007.48 Allan Pinkerton (1819-1884) to realnie istniejąca postać, Szkot, który następnie udał się do Ameryki, gdzie w 1850 r. otwiorzył pierwszą Narodową Agencję Detektywistyczną Pin-

Schematyczność i powstałe z czasem problemy w konstruowaniu zajmującej akcji mieszczącej się w sprecyzowanych przez realizm socjalistyczny wymogach owocowały przenoszeniem do powieści fantastyczno-naukowych wątków sensacyjnych oraz szpiegowskich. Utwory fantastów aż do lat 60. grzeszyły schematyzmem, ubóstwem walorów estetycznych, gdyż konieczność zatrzymania się „na granicy możliwego" wpływała na ich monotonię i powtarzalność.
Ewolucja powieści sensacyjno-kryminalnej i jej bohaterów 
w epoce sowieckiejNa początku wieku XX gatunek kryminału w kulturze zachodniej ma już za sobą kilka dziesięcioleci rozwoju, jako że za moment jego powstania uznano rok 1841, kiedy to zostało wydane opowiadanie Edgara Allana Poego Zabójstwo 
przy rue Morgue (The Murders in the Rue Morgue). Roman Arbitman podkreśla istnienie nielicznych rosyjskich tradycji literackich w dziedzinie rozwoju gatunku kryminału, jakie zapoczątkował Wsiewołod Kriestowskij. Jest on autorem słynnej, napisanej w latach 1864-1866, powieści Petersburskie rudery (Петербургские 
трущобы, 1867), dla której inspiracją stał się znany utwór Eugène’a Sue Ta
jemnice Paryża (Les Mystères de Paris, 1842-43), dlatego też zderzają się w niej tendencje realistyczne oraz romantyczne. W książce pisarza rosyjskiego zawiła intryga kryminalna przeplata się z charakterystyką różnorodnych warstw społecznych, opisami petersburskich przytułków, więzień i domów publicznych47 48.Jak podaję Jelena Iwanickaja, w latach 1907-1909 w Rosji literatura detektywistyczna cieszyła się wielką poczytnością, o czym świadczy ilość cyklicznie wychodzących kryminalnych wydań broszurowych. Ukazało się między innymi sto pięćdziesiąt odcinków w serii Nat Pinkerton, król detektywów^ (stąd pinker-
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tonami, od nazwiska tego tytułowego bohatera przekładanych z języka angielskiego kryminałów, nazywano wówczas prywatnych detektywów w Rosji) oraz sto pięć w serii Nik Karter, amerykański Sherlock Holmes. Codziennie publikowano kolorowe zeszyty z opowiadaniami o najnowszych dokonaniach kolejnych detektywów. W roku 1908 ukazało się ponad pięć i pół miliona egzemplarzy literatury detektywistycznej49.

kertona, w której obowiązywał honorowy kodeks pracy: w stosunku do świata przestępczego niedopuszczalne są żadne transakcje, łapówki, kompromisy.49 Zob. E. И ваницкая, Десантный нож в сердце ближнему. Масслит как школа жизни, „Дружба Народов" 2005, № 9, [on-line:] http://magazines.russ.rU/druzhba/2005/9/ivll-pr. html - 20 I 2007. Korniej Czukowski w 1908 r. w artykule Ham Пинкертон krytykuje tego typu literaturę oraz utożsamia beletrystykę z literaturą bulwarową. Zob. А. Гр ач e в а. Русская 
массовая литература начала XX века. Новый взгляд на старые литературоведческие 
проблемы, [w:] Literatura rosyjska w nowych interpretacjach, red. H. Mazurek-Wita, Katowice 1995, s. 42, Prace Naukowe Uniwersytetu Ślgskiego w Katowicach, nr 1539.50 А. Замостьянов, Пронинское ассорти, Герой массовой литературы в социо
культурном контексте, [on-line:] http://anguium.narod.ru/major_Pronin_2.html - 28 I 2007.51 А. Ф. Ко н и, Иван Дмитриевич Путилин Из записок и воспоминаний судебного деятеля, [on-line:] www.lib.ru/MEMUARY/KONI_A_F/putilin.txt- 15 I 2007.

Na fali tej popularności wzrastała potrzeba posiadania analogicznego wzorca rodzimego, co podkreśla Arsienij Zamostjanow:W pierwszym dziesięcioleciu naszego wieku dla rosyjskich wydawców i zwolenników literatury masowej punktem honoru stało się posiadanie własnego Sherlocka Holmesa [...]. Obok Jaskini Leichtweissa, książek o Garibaldim, Pinkertonie, Nicku Carterze [...], do obiegu trafiły książki o geniuszu rosyjskiego wywiadu śledczego, Putilinie50.W rosyjskiej świadomości czytelniczej za sprawą ówczesnej literatury popularnej pozostała osoba Iwana Dmitriewicza Putilina, autentycznego naczelnika petersburskiej Policji Kryminalnej Imperium Rosyjskiego, który w drugiej połowie XIX wieku był człowiekiem-legendą, obrońcą sprawiedliwości i postrachem przestępów. Ów detektyw zaskarbił sobie szacunek zarówno zwierzchników, dzięki wysokiemu profesjonalizmowi, jak i zwykłych ludzi, dzięki gotowości niesienia bezinteresownej pomocy potrzebującym. Anatolij Fiodorowi cz Koni, współczesny Putilinowi znany rosyjski adwokat, w charakterystyce słynnego detektywa wymienił następujące cechy: zmysł obserwacji oraz niezwykła spostrzegawczość, intuicja nakazująca analizę elementów ignorowanych przez innych, spokój i opanowanie, poczucie humoru oraz przemyślna dobrodusz- ność, mądra twarz z długimi i gęstymi bokobrodami, przenikliwe ciemne oczy, subtelne maniery i małorosyjski akcent, talent opowiadacza51. Cechy te stały się materiałem wyjściowym dla fikcyjnej kreacji literackiej, której rzeczywisty prototyp przyczynił się do spotęgowania siły oddziaływania na czytelnika rosyjskiego. Dodatkowo Putilin faktycznie pozostawił po sobie inspirujące notatki, 
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z których chętnie czerpali autorzy gatunków sensacyjnych i kryminalnych początku XX wieku52. Taki bohater świetnie odpowiadał rosyjskiej potrzebie posiadania własnego mitu, narodowego wzorca pozytywnego. Putilin jako bohater pojawiał się na kartach wielu powieści, komiksów i broszur. Reklamowano go bądź jako rosyjskiego Nata Pinkertona53, bądź rodzimego Sherlocka Holmesa. Największą popularnością cieszyły się opowiadania o Putilinie autorstwa Michaiła Szewlakowa54 oraz Romana Antropowa, który pod pseudonimem Roman Dobryj opublikował czterdzieści osiem utworów tworzących cykl Geniusz rosyjskiego wywiadu śledczego I. D. Putilin (Гений русского сыска 
И. Д. Путилин, 1908-1909). Wedle słów Jeleny oraz Nadieżdy Iwanickich, serie detektywistyczne Antropowa cieszyły się w pierwszym dziesięcioleciu XX wieku ogromną poczytnością55.

52 Pomimo wpływu późniejszej czerwonej cenzury bohater ów nie odszedł w niepamięć, a blisko sto lat później został przywrócony rosyjskiej literaturze popularnej przez pisarza Leonida Józefowicza, który uczynił go bohaterem swego cyklu kryminałów retro. Na fali popularności książek tego pisarza w 2006 r. w formie książki audio ukazały się opowiadania z początku wieku XX, uzupełnione przez wydawcę o wspomnienia historycznego Putilina. Zob. Russian Audiobooks, [on-line:] www.russianaudiobooks.com/ru/review.aspx - 20 I 2007. 0 twórczości Leonida Józefowicza oraz cyklu wykorzystującym postać Putilina zob. Русская 
проза концаXXвека, ред. Т. М. Колядич, Москва 2005, s. 152-162.53 Zob. В. Березин, Om Унгерна до Путилина, „Независимая газета", [on-line:] www.ng.ru/ culture/2001-05-30/7_ungern.html - 20 I 2007.54 W 2009 г. petersburskie wydawnictwo Azbuka (Азбука) w serii Dziedzictwo (Наследие') wydało książkę Michaiła Szewlakowa Fatalny zbieg okoliczności. Na motywach opowiadań 
I. D. Putilina (Роковое совпадение. По рассказам И. Д. Путилина).55 Zob. Е. Иваницкая, Н. Иваницкая, Контора кривых зеркал?, „Знамя" 2004, № 6, [on-line:] http://magazines.russ.rU/znamia/2004/6/iil2-pr.html - 20 I 2007.56 Dekret „О publikacjach" („О печати") doprowadził do zamknięcia wszystkich „burżua- zyjnych" gazet oraz oczyszczenia bibliotek z wydań „szkodliwych". Zob. T. Горяева, op. cit., s. 168; T. Nasierowski, Iwan Pietrowicz Pawłów. Nauka sowiecka w okowach stalinizmu, Warszawa 2002, s. 55.57 Zob. P. Нудельман, op. cit. O czerwonym kryminale wspominają także Wojciech Kajtoch w rozprawie poświęconej braciom Strugackim, przyporządkowując go do nisko cenionego przez ówczesną krytykę nurtu rozrywkowego, oraz Maria Czerniak w części swej pracy, poświęconej ewolucji gatunku powieści awanturniczej lat 20. XX w. i kierunkom rozwoju rosyjskiej literatury masowej. Zob.: W. Kajtoch, Bracia Strugaccy..., s. 22; M. А. Черняк, 
Феномен массовой..., s. 85-86,88.

Niemniej jednak ograniczenia, jakie przyniosło wprowadzenie cenzury dekretem z 28 października 1917 roku56, skutecznie wpłynęły na rozwój gatunku kryminału w Związku Sowieckim, doprowadzając do powstania specyficznej jego odmiany - czerwonego kryminału57. Stał się on próbą stworzenia sowieckiej powieści sensacyjnej stojącej w opozycji do kryminału „burżuazyjnego” oraz parodiującej jego wzorce. W roku 1924 ukazała się wydana pod pseudonimem Dżimm Dollar powieść Marietty Szaginian Mess-Mend (Месс-Менд), którą poprze
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dziło słowo wstępne dyrektora wydawnictwa Gosizdat reklamującego książkę jako wzorzec gatunku rewolucyjno-awanturniczego. We wstępie znalazły się również rozważania teoretyczne Marietty Szaginian określające wytyczne dla powieści zwanej „czerwonym pinkertonem". Jej celem, wedle słów autorki, jest wykorzystanie klisz i schematów kryminałów zachodnioeuropejskich w walce z niszczycielskimi siłami imperializmu oraz faszyzmu lat 20. XX wieku58. Główny bohater powieści to amerykański robotnik, założyciel związku robotniczego Mess-Mend rozpoczynającego walkę z faszyzmem i przeciwnikami idei socjalistycznej. W książce, opatrzonej podtytułem powieść-bąjka, nie brakuje elementów fantastycznych w postaci ożywionych przedmiotów pomagających robotnikom w walce (samootwierające się zamki w drzwiach, podsłuchujące ściany, ukrywające schowki). W krótkim czasie powstały reprezentujące gatunek czerwonego pinkertona takie utwory, jak Trest D.E. Historia upadku Europy 
(Трест Д.Е. История гибели Европы, 1923) Ilji Erenburga, Wyspa Erendorff 
(Остров Эрендорф, 1924), Władca żelaza (Повелитель железа, 1925) Wa- lentina Katajewa, a także Lori-Len, metalowiec (Лори-Лен металлист, 1925) wspomnianej Marietty Szaginian.

58 Zob. M. Шагин я н, Как я писала Месс-Менд, [w:] eadem, Месс-Менд, или янки в Пе
трограде, Москва 1979, s. 285-86.

Typowymi bohaterami czerwonego kryminału byli odważni robotnicy, a także inteligenci ideowi demaskujący wymierzone przeciwko Związkowi Sowieckiemu działania państw kapitalistycznych. Z dynamicznie rozwijającej się w tym okresie fantastyki rodzimej przenikały do tego gatunku elementy science 
fiction oraz dosyć swobodnie wplatane hipotezy pseudonaukowe, natomiast z cieszących się powodzeniem powieści przygodowych - wartka akcja oraz urozmaicony bieg wydarzeń. Bohaterowie przemierzali państwa i kontynenty, by doprowadzić do rewolucji ogólnoświatowej. Autorzy starali się wprawdzie nakreślić postacie uosabiające nowy typ, zgodny z etosem porewolucyjnym, ale jednocześnie powieści nasycano elementami satyrycznymi i groteskowymi. Z czasem parodie utworów zachodnich przeszły w autoparodie, zabawy formą, przekształcanie schematów rodzimych.W połowie lat 30. XX wieku obiegowym stało się już przekonanie, że kryminał w swej pierwotnej formule to gatunek stworzony przez społeczeństwo burżua- zyjne, w którym dominuje własność prywatna i jej posiadacz. Powtarza ów sąd znany literaturoznawca tamtych czasów, Siergiej Dinamow:Gatunek kryminału - to jedyny z gatunków literackich, w pełni ukształtowany wewnątrz społeczeństwa burżuazyjnego i przez to społeczeństwo wprowadzony do literatury. Kult obrońcy własności prywatnej - detektywa - otrzymuje tutaj swoje ostateczne dopełnienie; nic innego, jak tylko własność prywatna stymuluje tutaj działania obydwu stron. I nieunikniony tryumf prawa nad bezprawiem, porządku nad nieporządkiem, stróża nad winowajcą jest jed
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nocześnie zwycięstwem i własności prywatnej, i właściciela nad jej ekspro- priatorem...59

59 С. Динамов, Зарубежная литература. Сборник статей, Москва 1935, [cyt. za:] А. Адамов, Мой любимый жанр - детектив, [on-line:] http://literra.websib.ru/volsky/ text.htm?429 - 20 VIII 2006.60 Jeden ze szkiców ukazuje zepsucie moralne żon nepmanów pracujących w domu schadzek, w innym Lapończycy z entuzjazmem odnoszą się do bolszewików. Zob. L. Szejnin, Notatki 
sędziego śledczego, tłum. A. Galis, I. Szenfeld, Warszawa 1961.61 W skład książki Opowiadania majora Pronina (Рассказы майора Пронина, 1939) weszły teksty: Błękitne miecze (Синие мечи), Zimowe wakacje (Зимние каникулы), Bajka o tchórz
liwym czorcie (Сказка о трусливом чёрте). Na późniejszą pozycję Opowiadania o majorze 
Proninie (Рассказы о майоре Пронине, 1940) złożyły się teksty: Kury Dusi Cariewny (Куры 
Дуси Царевой), Agave mexícan oraz Szklanka wody (Стакан воды).62 Oficerowie KGB chętnie nawiązują do CzeKa. Nazywając siebie „czekistami", odgradzają się tym samym od mniej chwalebnych powiązań ze stalinowskim NKWD. Zob. Ch. Andre w, O. Gordijewski, KGB, tłum. R. Brzeski, Warszawa 1997, s. 43-49.

Odrębną drogą rozwojową, obok podporządkowanego zasadzie kontrastu i walki czerwonego kryminału, staje się w ramach doktryny realizmu opisywanie historii sensacyjnych, zabarwianych aurą autentyczności. Skorzystał z takiej możliwości Lew Szejnin, który podobnie jak Putilin, posiadał szerokie doświadczenie jako kryminolog, gdyż zajmował stanowisko sędziego śledczego oraz naczelnika wydziału śledczego, jednakże już nie w Rosji Carskiej, ale w Związku Sowieckim, pełniąc te funkcje aż do roku 1950. Bazując na własnych doświadczeniach pracy w ówczesnej prokuraturze jako materiale dla twórczości literackiej, stworzył zbiór opowiadań i szkiców Notatki sędziego śledczego (Записки следователя, 1938). W jego skład weszły różnorodne teksty, które przez pryzmat wykroczeń barwnie opisywały zróżnicowane środowiska, a także regiony tworzącego się państwa komunistycznego, niosąc jednocześnie odpowiednie przesłanie ideologiczne60.Inny pisarz, Lew Owałow, postanowił natomiast dokonać stylizacji swojego tekstu literackiego na szkic autentyczny. W roku 1940 w serii Biblioteka czerwo
noarmisty (Библиотека красноармейца} ukazała się jego książka Opowiadania 
majora Pronina (Рассказы майора Пронина}. Sam autor zapewniał, że opowiadania te są zapisem słów Pronina, rzekomo realnie istniejącego człowieka61. W rzeczywistości była to kreacja literacka bohatera nowego typu, majora Pronina, funkcjonariusza Ogólnorosyjskiej Nadzwyczajnej Komisji do Walki z Kontrrewolucją i Sabotażem (WCzK62), kontrwywiadowcy walczącego o interesy nowo powstałego państwa. Zastąpił on Putilina, znanego i łubianego przez czytelników przedrewolucyjnego detektywa. Popularność Pronina zwielokrotniły dowcipy oraz anegdoty, które przyczyniły się do stworzenia jego mitu w kulturze tamtych dziesięcioleci. Wedle słów Arsienija Zamostjanowa, był to wówczas jeden z niewielu bohaterów literackich od początku zaprojektowany zgodnie z regu
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łami odpowiadającymi tradycji kultury masowej63. Według rosyjskiego klasyka literatury detektywistycznej, Gieorgija Wajnera, książka o majorze Proninie w swoim czasie była, jeśli nie jedyną, to jedną z niezmiernie rzadkich masowo- -popularnych pozycji64.

63 Zob. А. Замоетья нов, Пронинское ассорти...64 Zob. wypowiedź Gieorgija Wajnera w programie radiowym Piotra Wajla, П. Вайя ь, Майор 
Пронин, [on-line:] www.svoboda.org/programs/cicles/hero/17.asp - 28 I 2007.65 W 1930 r. miała miejsce premiera pierwszego niemieckiego filmu dźwiękowego właśnie pod takim tutułem z Marleną Dietrich w roli głównej.66 [Cyt. za:] П. Вайль, Майор Пронин...67 [Cyt. za:] А. Замостьянов, Пронинское ассорти...

Pronin jako bohater literatury popularnej wkroczył do niej dzięki zastosowaniu tyleż znanego, ileż skutecznego chwytu „odnalezionego rękopisu". Narracja 
Opowiadań majora Pronina prowadzona jest w stylistyce skazu, czyli narracji wypowiadawczej, która buduje atmosferę przekazu bezpośredniego, tworzy iluzję, że protagonista odsłania kulisy swej pracy wywiadowczej. Następnie w roku 1941 ukazało się opowiadanie szpiegowskie Lwa Owałowa Błękitny anioł [Голубой 
ангел)65, w którym jeden z epizodów przedstawia działalność kontrwywiadu sowieckiego. Książka ta z jednej strony zapewniła pisarzowi wielką popularność, z drugiej zaś spowodowała wysunięcie wobec niego oskarżeń o zdradzanie metod pracy operacyjnej sowieckich służb specjalnych.Lew Owałow zapłacił za swoje opowiadania ośmioma latami obozu oraz siedmioma latami zesłania. W 1958 roku pisarz został zrehabilitowany i, co istotne, zdecydował się na kontynuację cyklu o popularnym bohaterze. Napisał wówczas powieść Miedziany guzik [Медная пуговица, 1958), która była drukowana w odcinkach na łamach czasopisma „Ogoniok", co wydatnie zwiększyło jej zasięg wśród czytelników. Jak stwierdził sam autor, wprawdzie, niczym Aleksandr Radiszczew, został zesłany za książkę, ale po latach okazało się, że Pronin przetrwał - niezmiennie walczy, cierpi, kocha, natomiast zarzuty jego przeciwników zachowały jedynie wartość dokumentalną66.Znaleźli się również i tacy politycy, krytycy literaccy, którzy już w momencie pojawiania się owych książek docenili twórczość Lwa Owałowa. Do jego zwolenników należeli Wiaczesław Mołotow oraz Wiktor Szkłowski. Ten drugi komentował również specyfikę rozwoju rosyjskiego kryminału, chwaląc otwarcie pisarza za kreację jego bohatera:Kryminał sowiecki długo nam się nie udawał, ponieważ ludzie, którzy chcieli go stworzyć, podążali ścieżką Conana Doyle'a, kopiując atrakcyjność wątku. Tymczasem można pójść po linii Woltera i jeszcze dalej - po linii Puszkina. Trzeba było wprowadzić do utworu element moralny... L. Owałow wydrukował Opowiadania majora 

Pronina. Udało mu się stworzyć obraz cierpliwego, śmiałego, pomysłowego majora bezpieczeństwa narodowego, Iwana Nikołajewicza Pronina... Gatunek tworzy się na naszych oczach67.
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Postać Pronina - wysokiego funkcjonariusza NKWD, mistrza wywiadu, pracownika systematycznego, precyzyjnie analizującego wszystkie okoliczności zdarzenia - była dla ówczesnej literatury propozycją nietypową. W latach 30., jak stwierdza Jewgienij Pieriemyszlew, utwory opisujące pracę członków NKWD nie powstawały, zezwalano jedynie na opowieści o przedstawicielach służb granicznych66. Co więcej, każde przestępstwo, z którym borykał się bohater sowiecki, związane było albo z białogwardzistami, albo z działaczami obcych służb specjalnych, albo z faszystami. Pronin tropił zatem wrogów i dywersantów, a jego antagonistą był zagraniczny agent - major Rogers pojawiający się pod różnorodnymi postaciami i maskami. Obraz funkcjonariusza rosyjskiego jest oczywiście heroiczny. Lojalnie służąc państwu, pełni on misję obrońcy zwykłych ludzi.

68 Zob. E. Перемыш лев, Заочная ставка. Л. Овалов и майор Пронин, „Новое литературное обозрение" 2006, № 80, s. 232.69 Na temat analizy bohatera Pronina zob. ibidem, s. 221-244.70 Zob. Ю. Арпишкин, Разведчики для шпиономанов. Майор Пронин и его пропагандисты 
возвращаются на передний край идеологической борьбы, [on-line:] www.mn.ru/print. php?2004-31-28 - 20 12007.

Bohater Lwa Owałowa jest postacią dynamiczną, ewoluującą w kolejnych utworach. Czytelnik poznaje go jako człowieka młodego, prostodusznego, wywodzącego się z klasy robotniczej, niezbyt wykształconego. Taki wizerunek postaci osiągany jest poprzez użycie skazu, prostej składni i krótkich zdań. Przy pomocy wskazanych zabiegów stylistycznych pisarz nawiązuje do tradycji literatury lat 20., do twórczości Michaiła Zoszczenki oraz Izaaka Babla. Droga życiowa Pronina przebiega typowo, jak na bohatera tamtych czasów, bowiem jest uzależniona od zmieniającej się polityki ZSRS. Walczy on mianowicie z bandytami oraz dywer- santami, następnie z Niemcami. Wstępuje do partii bolszewików, zaciąga się do Armii Czerwonej, a kiedy zostaje ranny, otrzymuje przydział do WCzK i stopniowo daje się poznać jako utalentowany wywiadowca. Zmianom biograficznym towarzyszą w toku fabuły zmiany stylistyczne, na przykład: przy opisie wydarzeń z lat 30. zanikają cechy skazu, wydłużają się zdania i akapity, pojawiają się schematy konstrukcyjne typowe dla klasycznego kryminału (skrótowe przypomnienia, objaśnienia kolejnych działań bohatera w finale powieści). Pronin staje się wykształconym intelektualistą, znającym języki niemiecki, angielski i francuski, obeznanym w kulturze wroga, za jakiego uchodzi Zachód68 69, jak podkreśla Jurij Arpiszkin, intelektualna mobilność czekisty to jeden z głównych motywów w utworach Lwa Owałowa70.Natomiast, jeśli spojrzeć całościowo na konstrukcję tego bohatera na przestrzeni cyklu, można dostrzec w nim elementy zaczerpnięte z kreacji słynnych detektywów literatury zachodniej. Pronin na wzór Dupina, Holmesa, Poirota jest swego rodzaju dziwakiem, człowiekiem nieco ekstrawaganckim, wyróżniającym się pośród innych, ponadto jest kawalerem. Do jego osobliwości należy 
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zamiłowanie do dobrze przewietrzonych mieszkań, ekscentrycznych przedmiotów (kindżał, egzotyczny dywan, podarowana przez cygańską śpiewaczkę gitara) czy też uwielbienie dla trunków (małymi łyczkami smakuje ormiański koniak). By schlebić gustom mas oraz stworzyć atmosferę intrygującej pracy kontrwywiadowcy, autor pozwala Proninowi obcować z „wielkim światem”: pojawiają się obcokrajowcy (demaskowani, rzecz jasna, jako oszuści i szpiedzy), akcja toczy się w scenerii korytarzy hotelowych bądź pomieszczeń teatralnych. Lew Owałow wplata elementy „świata burżuazyjnego”, by pozostać w zgodzie z kanonami gatunku rozrywkowego, za jaki uchodził od momentu swego powstania kryminał.Specyfika formującego się kryminału sowieckiego, wedle słów reżysera filmowego oraz pisarza Olega Kowałowa, doprowadziła do schematu fabularnego, w którym za detektywem stało potężne państwo totalitarne ścigające jednostkowego przestępcę71, co mogło rodzić nieco parodystyczny wydźwięk. Potwierdzają to wypowiedzi krytyków charakteryzujące recepcję Pronina jako niepozbawioną elementów parodii. Jego obraz, choć wykreowany i pomyślany jako wzorzec heroiczny, w świadomości czytelników przybiera charakter ironiczny. Oleg Kowałow wskazuje na to wprost, zwracając uwagę na zróżnicowany stosunek odbiorców do określonych mitologizowanych bohaterów:

71 Zob. wypowiedź Olega Kowałowa w programie radiowym Piotra Wajla. [Cyt. za:] П. Вайль, 
Майор Пронин...72 [Cyt. za:] П. Вайль, Майор Пронин...

Bywają mitologiczni bohaterowie romantyczni, stosunek do nich jest subtelny, przyjacielski, jak do Czapajewa czy Sherlocka Holmesa, erotyczny, jak do Lolity. A do majora Pronina stosunek człowieka sowieckiego od samego początku był parodystyczny72.Takie podejście, utwierdzone poprzez obiegowe dowcipy oraz anegdoty, wynikało ze zderzenia fikcji literackiej i opisanych w niej czynów majora Pronina z rzeczywistością stalinowską. Bohater ów zajmował się bowiem także demaskowaniem trucicieli sowieckich studni, osób rozsiewających bakterie dżumy czy cholery oraz przyczyniających się do pomoru bydła na wsiach. Taka tematyka nawiązywała bezpośrednio do wystąpień Stalina, który z upodobaniem posługiwał się figurami wrogów - w jego przekonaniu „tak zwanych" profesorów - którzy jakoby mieli wywoływać u kołchozowych koni zapalenie opon mózgowych. Lew Owałow poprzez parafrazę literacką podobnych straszaków propagandowych, świadomie bądź nie, tworzy ich parodię. Stąd też zabarwienie parodystyczne przeniosło się także i na bohaterskiego majora Pronina, co zresztą ugruntowało jego sławę i wzmocniło obecność w kulturze sowieckiej.Arsienij Zamostjanow sugeruje natomiast, że opowiadania te nie były w rzeczy samej propagandowe, agitacja nie była zaś ich funkcją bezpośrednią. Sam Lew 
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Owałow tłumaczył się i przepraszał za brak wyraźnego elementu dydaktycznego oraz ideologicznego w historiach o majorze-czekiście. Głównym celem autora było stworzenie wciągających opowieści, które mogłyby zaspokoić potrzebę ówczesnych czytelników ciekawej lektury, również tej kryminalnej. Realizacja takiego założenia poprzez cykl o majorze Proninie zapewniła pisarzowi niezaprzeczalny sukces czytelniczy73.

73 Zob. А. Замостьянов, Золотые дни...
74 Ibidem.75 Zob. M. H e 11 e r, op. cit., s. 66-67.

Kryminał w Związku Sowieckim aż do czasów odwilży lat 60. był niemal wyłącznie kryminałem szpiegowskim. Pośród gatunków sensacyjnych królowały wówczas propagandowe powieści wojenne oraz szpiegowskie, na co bezsprzeczny wpływ miało doświadczenie wielkiej wojny ojczyźnianej oraz atmosfera zimnej wojny. Podobne gatunki łączyły w sobie z jednej strony stylizację dokumentalną, z drugiej - fikcję z elementami fantastycznymi oraz kryminalnymi. Wartka akcja sensacyjna, wciągając czytelnika, miała jednocześnie wpływać na pogłębienie uczuć patriotycznych.Dominującymi hasłami propagandy wojennej, jakie znalazły odzwierciedlenie w kształtującej się w Związku Sowieckim odmianie powieści sensacyjnej, były: spisek, wywiad, kontrwywiad, szpiegostwo. Dlatego też czasy niepokojów wojennych pierwszej połowy wieku XX spowodowały, że w literaturze oficjalnej bohaterowie narodowi zostali powołani do tropienia szpiegów w obliczu walki systemowej. Stąd postaciami, wokół których stworzona została cała mitologia, stali się wykreowani przez pisarzy oraz rozsławieni przez twórców filmowych wywiadowcy wielkiej wojny ojczyźnianej. Zainteresowanie kryminałem szpiegowskim, jak twierdzi Arsienij Zamostjanow, odradzało się każdorazowo, kiedy społeczeństwo zaczynało skupiać uwagę na sytuacji międzynarodowej i rywalizacji politycznej krajów74. Wówczas powracali bohaterowie zanurzeni w spory ideologiczne rozgrywające się w scenerii czy to drugiej wojny światowej, czy też zimnej wojny.Michaił Heller podkreśla znaczenie tajemnicy w społeczeństwie sowieckim. Mówi o „rytuale tajemniczości”, który na przeciętnego człowieka ma wpływ wychowawczy. W takim kontekście wzrastała waga informacji zdobywanej przez wywiad, a agent zaczynał być postrzegany jako ideał człowieka sowieckiego75. Pozytywny wizerunek takiego wzorca utwierdziły liczne kreacje filmowe, takie jak sowiecki szpieg Aleksiej Fiedotow występujący jako Gienrich Ekkert w kultowym serialu Borisa Barneta Sukces wywiadowcy 
(Подвиг разведчика, 1947), Nikołaj Kuzniecow z filmu Wiktora Gieorgijewa 
Silni duchem (Сильные духом, 1967), Wajs-Biełow z serialu Władimira Basowa Tarcza i miecz (Щит и меч, 1968), nakręconego na podstawie powieści Wadima Kożewnikowa, wieloletniego sekretarza zarządu Związku Pisarzy 
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ZSRS76. Warto wspomnieć, że polski serial z 1965 roku Stawka większa niż życie wraz ze Stanisławem Mikulskim w roli agenta sowieckiego został w roku 1969 kilkakrotnie wyemitowany w Związku Sowieckim, gdzie zyskał sobie ogromną popularność77 78.

76 Zob. M. H. Л иповецкий, Искусство алиби. Семнадцать мгновений весны в свете 
нашего опыта, „Неприкосновенный запас" 2007, № 3, [on-line:] http://magazines.russ. ru/nz/2007/3/lil6.html - 111 2012.77 Zob. Л. Парфенов, Намедни. Наша эра. 1961-1970, Москва 2010, s. 232.78 К). Арпишкин, ор. cit.79 Zob.: Historia literatury rosyjskiejXX wieku..., s. 344; W. Kajtoch, Socrealizm..., s. 324.

Szpiegomania, nieodłączny element rzeczywistości sowieckiej, stała się w literaturze popularnej narzędziem wykorzystywanym nie tylko w celach propagandowych, lecz służyła także do spotęgowania napięcia i wciągnięcia czytelnika z pomocą wątków sensacyjnych do „podwójnej gry”. Jurij Arpiszkin w tekście Wywiadowcy dla szpiegomanów [Разведчики для шпиономанов) przytacza opinię psychologów tłumaczących społeczną popularność motywu szpiegowskiego skłonnością zbiorowości do myślowych kombinacji i fantazji: „Psychologowie objaśniają popularność wątku szpiegowskiego skłonnością do gry, jaka cechuje każde życie społeczne. Czyli skłonnością grupy ludzi do różnych myślowych żartów i fantazji. Charakter tych fantazji dyktują realia chwili obecnej”70.W świecie sowieckich „kolektywnych fantazji” powieści szpiegowskie miały znaczący wpływ na świadomość zbiorową, a ich bohaterowie, tacy jak major Pronin oraz Stirlitz - wywiadowcy i agenci z czasów drugiej wojny światowej - stali się w Związku Sowieckim bohaterami ogólnonarodowymi. Ich popularność została spotęgowana przez krążące o nich niezliczone dowcipy. Żarty te „oswajały" rzeczywistość, rozprzestrzeniając się w coraz szerszym obiegu, tworzyły wspólny kod kulturowy. Tym samym rodziły się nowe konteksty dla funkcjonowania bohaterów, którzy „zagościli” w rozmowach towarzyskich.Zgodnie z wytyczonym przez ówczesne prawo kierunkiem, przestępstwa kryminalne kwalifikowano do sfery wykroczeń politycznych. Sama tematyka przestępczości w Rosji sowieckiej była kwestionowana jako niestanowiąca problemu w raju, jaki ma stworzyć komunistyczny porządek społeczny. Literatura okresu powojennego podporządkowana została „zasadzie bezkonfliktowości”, w myśl której w społeczeństwie socjalistycznym zanikają antagonizmy, a toczy się jedynie - zgodnie ze stwierdzeniem Stalina - walka lepszego z dobrym. Taka tendencja doprowadziła do „lakierowania” rzeczywistości w utworach79. W związku z tym traciła sens podstawowa funkcja detektywa, jako wiodącego bohatera zachodniej literatury kryminalnej, polegająca na tropieniu zbrodniarzy. On sam definiowany był jako wielki wróg systemowy, na co wskazuje hasło detektyw w Wielkiej encyklopedii radzieckiej z 1952 roku:
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Detektywi rozpracowują przestępstwa kryminalne, zbierają różnorodne dane o zdolności kredytowej firm, o życiu prywatnym ich klientów, urzędników, działaczy społecznych itd. Ale główna sfera działalności detektywa to walka z ruchem komunistycznym i narodowo-wyzwoleńczym. Wykorzystywani do tej walki są setki tysięcy tajnych agentów, prowokatorów. W 1948 w Nowym Jorku zostało otwarte „specjalistyczne" biuro detektywistyczne „do walki z komunizmem”. Działalność detektywa bazuje na precyzyjnie opracowanym systemie fałszerstw, prowokacji, likwidacji „osób niebezpiecznych"80.

00 Большая советская энциклопедия, ред. Б. А. Введенский, Т. 14, Москва 1952, s. 128. 01 Jest autorem m.in. cyklu kryminałów ironicznych o detektywie Zajcewie i dziennikarzu Ksenofontowie oraz epopei kryminalnej Banda (Банда). Zob. Виктор Алексеевич Пронин,[on-line:] http://lib.aldebaran.ru/author/pronin_viktor/ - 20 1 2007.02 Lew Gurskij to pseudonim Romana Arbitmana.03 В. Пронин, Л. Гурский, Бригады криминального труда, „Литературная Россия" 17.03.06, № 11, [on-line:] www.litrossia.ru/article.php?article=141 - 20 I 2007.04 О rozwoju rosyjskiej powieści kryminalnej, w tym powieści milicyjnej zob. A. Domogalla, 
Rosyjska powieść kryminalna ХХ-ХХ1 wieku (Wokół przemian gatunkowych), [w:] Z przemian 
gatunkowych w literaturze rosyjskiejXX i XXI wieku, red. H. Mazurek, J. Gracla, Katowice 2008, s. 72-73, Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze, t. 20.

Powyższa definicja potwierdza, że w literaturze sowieckiej motywy spisku międzynarodowego, wroga ludu, walki w obronie komunizmu stanowiły element konstrukcji fabuły. Jednocześnie bardzo ograniczone oddziaływanie mieli tacy bohaterowie złotego wieku powieści kryminalnych, jak Sherlock Holmes, Herkules Poirot, Panna Marple, August Dupin czy Jules Maigret. Wiktor Pronin, słynny rosyjski autor kryminałów81, potwierdza w rozmowie z Lwem Gurskim, znanym twórcą sensacyjnych powieści politycznych oraz thrillerów ironicznych82, że w połowie wieku XX pisarze mieli utrudniony dostęp do zachodnich sztandarowych utworów literatury kryminalnej. Podkreśla natomiast niezwykłą popularność, jaką cieszyli się twórcy rodzimi: „W periodykach literackich było trochę Simenona, ciut Agaty Christie. 1 to wszystko. A co się tyczy popularności, to po Lwa Owałowa bądź Arkadija Adamowa kolejki czytelników ustawiały się nie krótsze niż po Agatę Christie”83.W latach 50. ubiegłego wieku zaczęła konstytuować się w Związku Sowieckim specyficzna odmiana literatury kryminalnej, określana mianem kryminału milicyjnego84. Jej specyfiką był opis działań pracowników aparatu państwowego i, co typowe, owi „detektywi”, czyli oficerowie śledczy nie działali samodzielnie, a jedynie w otoczeniu współpracowników oraz przy wsparciu odpowiedniego zaplecza instytucjonalnego. Na przełomie lat 50. i 60. tematyka milicyjna pojawiła się w książkach Arkadija Adamowa, który jako jeden z pierwszych pisał o pracownikach wydziału kryminalnego. Następnie stworzył cykl powieściowy połączony postacią głównego bohatera - inspektora Witalija Łosjewa. Trylogia 
Inspektor Łosjew składająca się z książek Złym wiatrem [Злым ветром, 1973), 
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Pętla {Петля, 1975) oraz Na wolne miejsce {На свободное место, 1982) została nagrodzona Złotym Medalem im. Bohatera Związku Sowieckiego N. Kuznieco- wa za najlepszy utwór heroiczno-przygodowy. Powieści te odbiegają jednak od gatunku kryminału, dlatego - być może - właściwszym byłoby określenie ich mianem „milicyjnej powieści produkcyjnej".Niemniej jednak wątek szpiegowski nie został wyeliminowany, jak podaję Arsienij Zamostjanow, lecz przeniknął i utrzymał się nawet w późniejszych kryminałach milicyjnych z czasów Chruszczowa, w których przestępcy występują jako najniebezpieczniejsi szpiedzy83. Przykładem może tu posłużyć cieszące się niemałą popularnością opowiadanie Matwieja Rojzmana z 1956 roku Sprawa nr 306 {Дело № 306), na podstawie którego nakręcono w tym samym roku film okrzyknięty pierwszym kryminałem sowieckim (w roku premiery obejrzała go rekordowa liczba 33,5 miliona widzów* 86), a także utwór Arkadija Adamowa Sprawa pstrokatych (Дело пестрых, 1956), zekranizowany w roku 1958. Sprawa nr 306 przedstawia sposób, w jaki funkcjonariusze milicji w awanturze ulicznej demaskują działalność agentów obcego wywiadu. Typowy finał podobnych incydentów wyglądał często tak, że specjaliści z Pietrowki87 wypełniali swą część zadania, a następnie przekazywali sprawę „do specjalnego rozpatrzenia" w KGB88.

65 Zob. А. Замостьянов, Золотые дни...
86 Дело № 306, [on-line:] www.nashekino.ru/data.movies?id=1354 - 28 I 2007.87 Pietrowka to potoczna nazwa moskiewskiej siedziby milicji, obecnego Głównego Zarządu Spraw Wewnętrznych, mieszczącej się w Moskwie przy ul. Pietrowka 38.88 Zob. А. Замостьянов, Золотые дни...89 Pod koniec lat 50. pojawiają się takie nazwiska, jak: Aleksandr Awdiejenko, Georgij Brian- cew, Jurij Dold-Michajlik, Wiktor Michajłow, Leonid Płatów (Łomakin), Wadim Kożewnikow, Wasilij Ardamatskij, Aleksandr Nasibow, Stanisław Gagarin oraz wielu innych pisarzy, którzy zaabsorbowali prozą sensacyjną uwagę czytelników. Zob. M. Хоста, А. Верховский, 0. Лапчинский, „Шпионский"роман (Попытка краткого обзора), [on-line:] http:// spymania.narod.ru/articles/spynovell.htm - 9 IV 2007.90 Zob. ibidem.91 To bohater spinający klamrą dwadzieścia osiem powieści. Na kartach cyklu przechodzi ewolucję od niedoświadczonego chłopca do profesjonalnego detektywa. Zob. Николай Иванович 
Леонов, [on-line:] http://lib.rus.ec/a/7139 - 9 V 2007.92 Ukazało się osiem powieści z tym bohaterem. Zob. А. Вайнер, Г. Вайнер, Следователь 
Тихонов, [on-line:] www.fantlab.ru/ work270512 - 9 V 2007.

Bardziej zróżnicowany rozwój gatunku kryminału w Związku Sowieckim rozpoczął się dopiero po śmierci Stalina89, równolegle z wydaniem tłumaczeń na język rosyjski opowiadań Gilberta Chestertona w roku 1958 oraz powieści Georgesa Simenona w roku 196090. Na przełomie lat 60. i 70. zadebiutowali tacy pisarze, jak Nikołaj Leonow - twórca słynnej postaci śledczego Lwa Gurowa91 - bracia Arkadij i Gieorgij Wajnerowie - którzy bohaterem wielu swych opowiadań uczynili pracownika wydziału kryminalnego, Stasa Tichonowa92 - a także Eduard 

http://www.nashekino.ru/data.movies?id=1354
http://lib.rus.ec/a/7139
http://www.fantlab.ru/
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Chruckij, Anatolij Romow, Gielij Riabow, Aleksiej Nagornyj93. W szczególności w czasach odwilży, co podkreśla Birgit Mencel, znani autorzy ówczesnych odmian powieści kryminalnych starali się przeciwstawić zdyskredytowanej w Związku Sowieckim formie kryminału typu zachodniego sowiecki „kryminał wysoki”, w którym byłyby przedstawione normy moralne, charakterystyczne dla inteligencji tamtej epoki. Wiele kryminałów szpiegowskich oraz milicyjnych obrazowało swego rodzaju etos kulturalnego zachowania, jak to nazywa Birgit Mencel - „kulturalność”94.

93 Zob. M. Хоста, А. Верховский, 0. Лапчинский, op. cit.94 Б. Менцель, Что такое „популярная литература"? Западные концепции „высокого" 
и „низкого" в советском и постсоветском контексте, пер. А. В. Маркина, „Новое литературное обозрение" 1999, № 40, s. 401.95 Daty poszczególnych wydań zaczerpnięto z: Центр развития межличностных коммуникаций, [on-line:] www.ruscenter.ru/407.html - 26 I 2007.

Z początkiem lat 60. do literatury wszedł także julian Siemionów (prawdziwe nazwisko Landries), który dekadę później wprowadził do swych powieści postać niezapomnianego agenta Stirlitza. Książki tego jednego z najpoczytniejszych autorów stanowiły prawdziwy rarytas w czasach deficytu kryminałów zagranicznych. Wykorzystywał on zarówno wątki milicyjne, jak i szpiegowskie, wprowadzał różnorodność fabuł sensacyjnych oraz postaci, których życie ze względu na charakter ich zajęć było zajmujące - szlachetnych i odważnych lotników, geologów, milicjantów, kontrwywiadowców, wywiadowców. Stali się oni sztandarowymi postaciami sowieckiej literatury popularnej. W konstruowaniu bohaterów Siemionów dbał o szczegół i wiarygodność, co osiągał dzięki wykorzystaniu materiałów z archiwów państwowych.Pierwsza jego powieść polityczno-przygodowa Dyplomatyczny agent 
(Дипломатический агент) powstała w roku 1959, a jej akcja koncentrowała się wokół przygód badacza Wschodu - Witkiewicza, który był dyplomatą, a zarazem tajnym agentem. Uznaniem publiczności cieszyła się także jego inna powieść szpiegowska Operacja „Żagiew" (ТАССуполномочен заявить, 1977). julian Siemionów zyskał ogromną popularność dzięki powieściom przedstawiającym życie codzienne funkcjonariuszy milicji sowieckiej - słynnemu, napisanemu w roku 1963 kryminałowi Pietrowka 38 (Петровка 38), powstałej w 1972 roku powieści 
Ogariewa 6 (Огарева 6) oraz późniejszej - Przeciwdziałanie (Противостояние, 1979)95.0 pozycji tego twórcy jako autora prozy kryminalno-sensacyjnej świadczy fakt, że w 1986 roku został on przewodniczącym Międzynarodowego Stowarzyszenia Powieści Kryminalnej i Politycznej oraz głównym redaktorem periodyku „Kryminał i polityka" („Детектив и политика”), a także gazety „Ściśle tajne" („Совершенно секретно”), której wydawanie zainicjował.Kreacją, która zapewniła Julianowi Siemionowowi oszałamiającą popularność, była postać Maksima Maksimowicza Isajewa - Stirlitza, agenta sowiec

http://www.ruscenter.ru/407.html
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kiego działającego w kręgu najwyższego dowództwa Trzeciej Rzeszy. Stał się on bohaterem dwunastu samodzielnych powieści tworzących cykl Kroniki 
polityczne (Политические хроники]96. Natomiast powszechne uwielbienie przyniosła autorowi kreacja Stirlitza z powieści Siedemnaście mgnień wiosny 
(Семнадцать мгновений весны, 1970), na podstawie której w roku 1973 został nakręcony dwunastoodcinkowy film w reżyserii Tatiany Lioznowej z Wiaczesławem Tichonowem97 w roli głównego bohatera. Jak podaję Michaił Heller, ekranizacja tej powieści należała do najlepszych operacji reklamowych KGB, która zapewniła sławę zarówno pisarzowi, jak i organom bezpieczeństwa98. Do dzisiaj wielu pamięta, że podczas emisji tego jednego z pierwszych sowieckich seriali telewizyjnych ulice rosyjskich miast pustoszały, zużycie wody spadało do zera, a pobór energii elektrycznej wzrastał, gdyż całe rodziny zasiadały przed telewizorami99. Wykorzystana w filmie piosenka Mgnienia (Мгновения] w wykonaniu Josifa Kobzona stała się nieoficjalnym hymnem służb wywiadowczych, a Stirlitz momentalnie stał się postacią kultową, ulubieńcem publiki, w szczególności jej części kobiecej.

96 W skład cyklu weszły m.in.: Brylanty dla dyktatury proletariatu (Бриллианты для 
диктатуры пролетариата, 1971), Hasła nie trzeba (Пароль не нужен, 1966), Alternatywa 
(Альтернатива, 1976), Trzecia karta (Третья карта, 1977), Major Wicher (Майор Вихр, 1967), Bomba dla przewodniczącego (Бомба для председателя, 1970).97 Rola Wiaczesława Tichonowa znacząco przyczyniła się do ogromnej popularności Stirlitza. Sam aktor, niezwykle szanowany jako uosobienie uczciwości i moralności, potęgował taki odbiór odgrywanego bohatera. Tichonow stał się symbolem epoki sowieckiej, a śmierć osiemdziesięciodwuletniego aktora w grudniu 2009 r. głęboko poruszyła społeczeństwo rosyjskie. Wśród wyrażających wówczas żal z powodu tej straty znaleźli się: prezydent Dmitrij Miedwiediew, premier Władimir Putin, Służba Wywiadu, deputowani Dumy Państwowej, artyści.98 Zob. M. Heller, op. cit., s. 220. Serial, o czym piszę także Mark Lipowiecki, został nakręcony na zamówienie KGB, zob. M. H. Липовецкий, Искусство алиби...99 Zob.: В. Жердева, Мгновения Юлиана Семенова (К 70-летию со дня рождения 
писателя), [on-line:] www.vor.ru/culture/cultarchl87_koi.html#3 - 28 I 2007; В. Кичин, 
Миллиарды мгновений весны. Сериал про Штирлица и через тридцать лет остается 
любим зрителями, „Российская газета", [on-line:] www.rg.ru/2003/08/ll/Milliardymgno- venijvesny.html - 1II 2012.

Bohater ten pojawił się około trzydziestu lat po drugiej wojnie światowej, stając się swego rodzaju następcą Pronina. Stirlitz odegrał ogromną rolę w kulturze sowieckiej w latach 70., nawiązując do mitów literackich oraz ideologicznych z lat 40. Epoka breżniewowskiej stagnacji oraz okres odprężenia na arenie międzynarodowej zrodziły potrzebę, by w społecznej świadomości zaistniał bohater wskrzeszający pozytywne mity, angażujący emocjonalnie, budujący poczucie tożsamości narodowej. Po raz kolejny w osiągnięciu takiego rezultatu dopomogła nośna i niepodlegająca dyskusji tematyka związana ze zwycięstwem nad Niemcami hitlerowskimi. Zadziałał mechanizm, o którym wspomina Marina 
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Zagidullina, kiedy to „ideologia” oficjalnego mitu zostaje zamieniona przez „psychologię" człowieka w sytuacji ekstremalnej100.

100 Zob. M. За г и дул ли на, Мифология „недалекого прошлого" как генератор сюжетов 
„массовой литературы", [w:J Культ-товары. Феномен массовой литературы 
в современной России. Сборник научных статей, сост. И. Л. Савкина, М. А. Черняк, Санкт-Петербург 2009, s. 30.101 М. Н. Л иповецкий, Президент Штирлиц, „Искусство кино" 2000, № 11, s. 76. Na ten temat zob. szerzej idem, Искусство алиби...
102 Ibidem.103 Zob. idem, Президент Штирлиц..., s. 74.104 Zob. Ю. Семенов, Семнадцать мгновений весны, Москва 2002, s. 63.

Julian Siemionów, tworząc obraz Maksima Isajewa, bazował na biografiach słynnych wywiadowców. Za inspirację służyły mu cechy i osobowości takich agentów sowieckich, jak Lew Maniewicz, Nikołaj Kuzniecow czy pracujący w Szwajcarii Węgier Sandor Radó. W postaci Stirlitza patriotyzm, zdecydowanie, przenikliwość, umiejętność konspiracji łączą się z gotowością niesienia pomocy, wrażliwością, aurą tajemniczości oraz urokiem osobistym. Całe życie prywatne poświęca służbie ojczyźnie. Poznajemy go jako mężczyznę czterdziestopięcioletniego, który od dwudziestu lat samotnie mieszka w Berlinie, pracując w Abwehrze i ukrywając swoje pochodzenie. Ponadto musi sprostać zagrożeniom i rozterkom wewnętrznym wynikającym z roli podwójnego agenta rozpracowującego skomplikowane zadania. Mark Lipowiecki, analizując fenomen popularności mitu, w jaki przerodziła się postać Stirlitza, wskazuje na jego pozycję „mediatora - swojego pośród cudzych, cudzego pośród swoich"101. Model szpiega miałby funkcjonować wówczas jako metafora ukrywania się, balansowania pomiędzy pozorną służbą systemowi a życiem w zgodzie z własnym sumieniem. Bohater ów stwarza „symboliczne alibi idealnego inteligenta sowieckiego"102. Mediator Stirlitz łączy w sobie opozycje świata zachodniego i rodzimego oraz ukrywającego się dysydenta-inteligenta i oficera NKWD. Dowodzi on, że można służyć, ale nie przynależeć, oraz odwrotnie: można przynależeć, ale służyć czemuś odmiennemu103.Sukces Siemionowskiego bohatera, zwłaszcza w damskim kręgu odbiorców, wiązał się z tym, że został on skonstruowany jako liryczny i cierpiący bohater romantyczny. Tragizmu dodaje ujawniony w toku trwania akcji fakt, że z ukochaną żoną, której dochowuje wierności, po raz ostatni widział się ponad dwadzieścia lat temu (w roku 1922 we Władywostoku), kiedy to od Feliksa Dzierżyńskiego otrzymał zadanie i wyjechał do Japonii, Mandżurii i Chin104. Z drugiej strony - to kreacja idealnego superagenta, wzorzec dla KGB ponadczasowego czekisty. Ścierają się w nim sprzeczne elementy, takie jak twardość nazisty w mundurze hitlerowskim, idealizm maskującego się komunisty oraz liryczna natura rosyjskiego inteligenta na wygnaniu. W powieści znajdują się rozbudowane opisy obnażające skrywaną wrażliwość twardego mężczyzny, który izoluje się, by go- 
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dżinami kontemplować piękno przyrody105. Tworzą one wizerunek tajemniczego agenta o głębokim, przepełnionym smutkiem spojrzeniu, zdeterminowanego do wypełnienia nieuchronnej misji. Ostatnie sekwencje książki pozostawiają czytelnika z takim zastygłym obrazem:

105 Zob. ibidem, s. 62.
106 Ibidem, s. 318.
107 Штирлиц выбрался на пикник. Красота! Лес, река, вдали на опушке - голубые ели. 
Штирлиц подошел поближе - голубые есть перестали - nieprzetłumaczalna gra słów 
gołubyje jęli oznacza zarówno „błękitne jodły", jak i „geje jedli".

Stirlitz ostro zahamował. [...] Wszedł do iglastego lasu i usiadł na ziemi. Tutaj wzeszła nieśmiała jaskrawozielona pierwsza trawa. Stirlitz ostrożnie przejechał ręką po ziemi. Długo siedział na ziemi i gładził ją ręką. Wiedział, na co idzie, dając zgodę na powrót do Berlina. Dlatego ma prawo długo siedzieć na wiosennej zimnej ziemi i gładzić ją rękami...106Dominującą w konstrukcji tego bohatera jest kategoria patosu, typowa dla literatury socrealistycznej. Skontrastowane cechy bohatera oraz ów patos jego przedstawienia stały się zapewne na kolejnym etapie percepcji społecznej Stirlitza podłożem dla ironii, a następnie parodii, jaka objawiła się w mnogości dowcipów o nim. Dzięki żartom wzrosła jego rola jako kodu komunikacyjnego w dwudziestowiecznej kulturze rosyjskiej. Liczna grupa anegdot dotyczy ironicznego traktowania Maksima Isajewa jako superagenta. Na kształt owych żartów miała wpływ nietypowa konstrukcja serialu, w którym znalazły się nie tylko obszerne fragmenty komentarzy wypowiadanych spoza kadru charakterystycznym, jednostajnym głosem narratora, aktora Jefima Kopielana, ale także - umieszczone bezpośrednio na ekranie, przeznaczone dla Stirlitza, tablice z napisem „Informacja do przemyślenia”. Stąd też część anegdot nawiązuje do niezwykle spowolnionego, jak na opowieść o szpiegu, toku akcji, aż do parodii jego sposobu działania. Fakt, że dowcipy o tym bohaterze, które zaczęły powstawać tuż po ukazaniu się ekranizacji powieści, czyli w latach 70., funkcjonują nadal w świadomości społecznej, świadczy o jego żywotności. Zmienia się natomiast jego odbiór. Wizerunek tej postaci w stosunku do prototypu książkowego i filmowego podlega bezustannym modyfikacjom. Przestaje być uosobieniem honoru, patriotyzmu, idealnym wzorem do naśladowania. W części anegdot występuje jako osoba ograniczona i niezbyt błyskotliwa (słynny dowcip: Stirlitz pomyślał, spodobało mu się i pomyślał jeszcze raz). W twórczości ustnej oraz w Internecie dowcipy są uwspółcześniane, zatem bohater może być przedstawiony jako kombinator, skacowany więzień bądź osoba spotykająca homoseksualistów107.Mając na uwadze z jednej strony ewolucję kryminału sowieckiego, z drugiej kreacje kultowych bohaterów ówczesnej literatury popularnej, należy wspomnieć o postaci kapitana Gleba Żegłowa - bohatera powieści Era miłosierdzia {Эра 
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милосердия, 1976) autorstwa braci Arkadija i Gieorgija Wajnerów, uznanych za klasyków rosyjskiej prozy sensacyjnej. Ich debiutanckie opowiadanie Czas 
dla Mister Kelly (Время для мистера Келли) opublikowano w roku 1967, ale to właśnie wyżej wymieniona powieść zapewniła im największy rozgłos. Ze względu na wzrastającą rolę oraz zasięg wpływu sztuki filmowej w Związku Sowieckim przyczynił się do tego także nakręcony na bazie tej książki w 1979 roku pięcioodcinkowy serial telewizyjny Miejsca spotkania nie można zmienić (Место 
встречи изменить нельзя) w reżyserii Stanisława Goworuchina. Główną rolę kapitana Żegłowa zagrał w nim Władimir Wysocki, potęgując siłę oddziaływania tej postaci na widza.Akcja powieści Era miłosierdzia, podobnie jak i Siedemnastu mgnień wiosny, rozgrywa się w połowie lat 40., ale przedstawia sytuację już po zwycięstwie Związku Sowieckiego nad Niemcami - powrotu do życia w warunkach pokojowych. Bracia Wajnerowie zaproponowali typ bohatera w założeniu pozytywnego. Gleb Żegłow jako kwalifikowany, profesjonalny pracownik służb operacyjnych ucieka się do różnego rodzaju metod, bywa, że stojących w sprzeczności z obowiązującym prawem. Nowym elementem w kreacji tej postaci było stosowanie własnej interpretacji przepisów w walce z przestępcami i działanie wedle wypracowanych przez siebie zasad moralnych. Warto wprawdzie zwrócić uwagę, odwołując się do słów wypowiedzianych z perspektywy czasu przez Gieogrija Wajnera, że ów genialny Gleb Żegłow był w istocie przyszłym stalinowskim katem, dla którego liczyło się jedynie przekonanie o słuszności sprawy, dla której pracuje, i takie przesłanki można odnaleźć w książce108. Podobny wydźwięk odchodzi jednakże na dalszy plan w kreacji filmowej Władimira Wysockiego. Ujął on widza masowego, stwarzając wizerunek twardego stróża porządku, bezwzględnie zwalczającego bandytów.

108 Zob. wypowiedź Gieorgija Wajnera w programie radiowym Piotra Wajla. [Cyt. za:] П. Вайль, 
Глеб Жеглов, [on-line:] www.svoboda.org/programs/cicles/hero/02.asp - 20 1 2007. Kreację stalinowskiego kata pisarze zaproponują czytelnikom w wydanej dwadzieścia pięć lat później książce Ewangelia według kata (Евангелие от палача, 1990).109 Pełen tekst piosenki jest dostępny na: Атас, Любэ. Неофициальный сайт группы Люба, [on-line:] http://zona-lube.ru/pesni/03.htm - 20 I 2007.110 Ankieta została przeprowadzona 10 X 2006 pośród 1800 Rosjan. Zob. Глеб Жеглов 
и дядя Стёпа. Россияне выбрали идеального милиционера, [on-line:] www.superjob.ru/ research/articles/441/gleb-zheglov-i-dyadya-stjopa-rossiyane-vybrali-idealnogo-milicionera/ -20 1 2007.

Żywotną obecność tej postaci w rosyjskiej świadomości zbiorowej potwierdza, a zarazem umacnia, jeden ze znanych przebojów muzycznych -A tas (Amac, 1991) - cieszącego się ogromną popularnością rosyjskiego zespołu Lube. Pierwsze słowa piosenki brzmią: „Gleb Żegłow i Wołodia Szaropow przy stole nie na próżno siedzą. Gleb Żegłow i Wołodia Szaropow bandę i herszta łowią!”109. Innym dowodem niegasnącej popularności kapitana Żegłowa są wyniki przeprowadzonych w 2006 roku ankiet110. W odpowiedzi na pytanie o wizerunek idealnego milicjanta 
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jedna czwarta respondentów przywołała kreację tego bohatera w interpretacji niezapomnianego rosyjskiego barda111.

111 Respondenci podają następujące charakterystyki Żegłowa: „Этот образ связан у меня с волевым, смелым, но при этом честным и справедливым офицером МВД СССР, который не жалеет своих сил и возможностей, не обращает внимания на угрозы и опасность, борется с преступностью, доводя дело до логического конца!"; „Уверенный, волевой человек, у которого хватает силы духа трактовать закон в соответствии с обстоятельствами и собственным мировоззрением. Помимо отличных профессиональных качеств эта личность имеет яркую харизму, что нас в ней и привлекает. Хотя если бы не Высоцкий, кто знает, что бы я ответил!"; „Наверное, сейчас и нет уже таких честных и справедливых. Мы все хотим жить хорошо, а если не будет хороших ментов, то жить лучше мы точно не станем".112 Nazwiska te podają: М. Хоста, А. Верховский, 0. Л апчинский, ор. cit.113 Zob.: Т. Горяева, ор. cit., s. 385; Л. Парфенов, Намедни. Наша эра. 1981-1990, Москва 2010, s. 284. Formalna ingerencja w działalność prasy została zabroniona. Warto jednakże pamiętać, że „Gławlit" nie został zlikwidowany, a jedynie przemianowany na Organizację ochrony tajemnicy państwowej (Главное управление по охране государственных тайн 

Na przełomie lat 70. i 80. gatunek powieści sensacyjnej w Związku Sowieckim został wzbogacony o kryminały psychologiczne autorów, którzy w większości byli pracownikami milicji: Stanisława Rodionowa, Leonida Słowina, Daniła Koneckiego, Wasilija Wiedieniejewa112. W latach 80. po raz pierwszy na kartach ówczesnej powieści kryminalnej zaistniał temat korupcji oraz przestępczości zorganizowanej. Coraz śmielej pojawiały się wątki, w których bohater-milicjant zmuszony był do walki przeciwko swoim współpracownikom i kolegom. Ponadto zdarzało się nawet, że rolę protagonisty starającego się rozwikłać zagadki zbrodni i przestępstw autorzy powierzali albo byłemu pracownikowi organów państwowych, albo osobie niezwiązanej ze strukturami ochrony porządku, na przykład niepokornemu dziennikarzowi. To pierwsze sygnały mających nastąpić wraz z transformacją ustrojową oraz kulturową w Rosji przemian gatunku kryminału oraz kreacji nowych charakterystycznych dla niego bohaterów.
Zniesienie cenzury i „realizm kapitalistyczny"Przemiany ustrojowe w Rosji na początku ostatniej dekady wieku XX objęły wszystkie dziedziny życia politycznego i społeczno-gospodarczego, w tym także, ze szczególną intensywnością, sferę kultury i literatury. W czerwcu 1990 roku Rada Najwyższa ZSRS przyjęła ustawę „O prasie i innych środkach masowej informacji" („О печати и других средствах массовой информации”), która prawnie potwierdzała zniesienie kontroli nad tekstami mającymi się ukazać w obiegu113. Odtąd osoby prywatne mogły zakładać gazety, czasopisma, stacje radiowe i telewizyjne.
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Jednocześnie załamała się odgórna polityka wspierania bibliotek oraz przestał istnieć centralny system dystrybucji książek, zatem wprowadzenie danej pozycji na rynek oraz jej zbyt nie wymagały zaangażowania struktur państwowych. W nowej sytuacji książka stała się towarem handlowym pozwalającym rozwinąć własny biznes. Pod koniec roku 2000 wiodące miejsca w rankingu wydawnictw zajmowały wydawnictwa prywatne. W pierwszej dwudziestce pod względem liczby publikowanych pozycji znajdowała się tylko jedna instytucja państwowa - Proswieszczenije - specjalizująca się w wydawaniu podręczników szkolnych na oficjalne zamówienie114. Tymczasem literatura komercyjna pozwalała wydawnictwom wytrwać na rynku, pomagała w przejściu z jednego ustroju do drugiego. Na przestrzeni lat 90. zdominowała niemal całkowicie rosyjski rynek książki. Nakłady utworów sensacyjnych wynosiły setki tysięcy egzemplarzy, co umożliwiało zwielokrotnienie zysku wydawnictw.

в печати и других средствах массовой информации (ГУОТ) при Совете министров СССР], со stwarzało możliwość skrywania niektórych informacji. Zob. T. Горяева, op. cit, s. 386.114 Zob. А. Ильницкий, Литературный процесс и книжный бизнес, [on-line:] www. vagrius.com/articles/ letters/expert0801.shtml - 13 IX 2006.115 Określenie самая читающая страна мира obecnie ulega transformacji i dezaktualizacji w związku z przemianami w kulturze rosyjskiej po rozpadzie ZSRS. Zjawisko to odnotowuje wielu krytyków i socjologów literatury. Zgodnie z danymi ośrodka ВЦИОМ w 1998 r. 31% ankietowanych Rosjan przyznało się do nieczytania książek, w roku 2000 - 34%, a w 2002 - 40%. O procesie decentralizacji pozycji literatury w Rosji zob. Б. Д у б и н, Обживание распа
да, или рутинизация как прием. Социальные формы, знаковые фигуры, символические 
образцы в литературной культуре постсоветского периода, [w:] Читающий мир и мир 
чтения, сост. В. Д. Стельмах, Москва 2003, s. 39-57. Zob. także: idem, .Литературное 
сегодня". Взгляд социолога, [w:] idem, Слово - письмо - литература. Очерки по соци
ологии современной культуры, Москва 2001, s. 175-182; idem, Культурная репродук
ция и культурная динамика в России 1990-х годов, [w:] Слово - письмо..., s. 342-366; Л. Д. Гудков, Б. Дубин, Издательское дело,литературная культура и печатные ком
муникации в сегодняшней России, [w:] Либеральные реформы и культура, ред. Д. Драгунский, Е. Мохова, Москва 2003, s. 13-89; Н. Зоркая, Чтение в контексте массовых 
коммуникаций, „Мониторинг общественного мнения" 2003, Ne 2, s. 60-70; Б. Дубин, 
Между каноном и актуальностью, скандалом и модой. Литература и издательское 
дело России в изменившемся социальном пространстве, „Неприкосновенный запас" 2003, № 4, s. 136., s. 136-144; idem, Читатель в обществе зрителей, „Знамя" 2004, № 5, s. 168-178.

Odzyskana swoboda twórcza paradoksalnie nie wzmocniła pozycji pisarza, który niejednokrotnie nie potrafił się przystosować do nowych rodzących się praktyk rynkowych. Tym bardziej że literatura w „kraju, w którym czyta się najwięcej na świecie"115 powoli przestawała być traktowana jako posłannictwo. Zmieniały się zasady obiegu tekstu oraz sposobu jego funkcjonowania w świadomości społecznej. Nowe możliwości stworzył Internet pozwalający bez ograniczeń, zarówno cenzuralnych, jak i finansowych, zaistnieć w kręgu użytkowników tego nowego medium tak utworom literackim, jak i wypowiedziom krytyków. 

vagrius.com/articles/
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Narodziło się zjawisko sietieratury - publikacji w sieci, praktyki, która zyskiwała coraz szerszy zasięg116.

116 Na temat roli Internetu w Rosji jako nowego medium dla literatury, rozwoju runetu oraz powstającej w nim sietieratury zob. A. Wołodźko-Butkiewicz, Odpierestrojki do laborato
riów netliteratury. Przemiany we współczesnej prozie rosyjskiej, Warszawa 2004, s. 140-174.117 [Za:] Л. Калянина, Последние дни криминального чтива. Массовая литература 
сдает свои позиции. Российские издатели собираются зарабатывать деньги на качест
венной современной прозе, [on-line:] www.expert.ru/rus_business/2001/08/30ex-knigl/ print - 15 1 2007.116 Dane powyższe podaję profesor Moskiewskiej Akademii Poligraficznej, Siergiej Omielan- czuk, [za:] Г. Нехорошее, Пелевин и деньги, [on-line:] http://pelevin.nov.ru/stati/o-deng/ l.html -8 VI 2011.119 Zob. Л. Калянина, Последние дни...

Wstrząs na rynku literatury popularnej, masowo sprzedawanej, wedle słów Aleksandra Iwanowa117, dyrektora wydawnictwa Ad Marginem, spowodowały książki Wiktora Pielewina, dzięki którym zaczął konstytuować się nowy typ czytelnika z wolna przywykającego do postmodernistycznej kreacji świata fikcji literackiej. Sukces pisarza polegał między innymi na intrygującym doborze tematów charakteryzujących nową rzeczywistość medialną, ironicznej dekonstrukcji rosyjskich mitów czy inspirowanym technikami audiowizualnymi sposobie obrazowania. Wprowadza on z jednej strony typy bohaterów nawiązujących do postaci historycznych, legendarnych (na przykład Czapajew), a z drugiej - Rosjan z przełomu wieku XX i XXI, przedstawicieli młodego pokolenia, którzy, próbując odnaleźć swoje miejsce w realiach postsowieckich, zderzeni zostają ze światem sterowanym przez zarządców programów telewizyjnych, socjotechników bądź mistrzów PR-u. Autor umiejętnie wykorzystał także potencjał, jaki stwarzają kapitalistyczne metody promocji. Potrafił wpisać się w nurt przemian, łącząc w swych praktykach pisarskich nowe elementy, jak na przykład postmodernistyczną zabawę tekstem i stylem oraz wysublimowane chwyty reklamowe. Swoje działania adresował do bardzo szerokiego kręgu odbiorców - poczynając od ludzi wykształconych w zróżnicowanym przedziale wiekowym, poprzez młodzież miejską pragnącą podążać za nowymi trendami, specjalistów od środków masowego przekazu, a kończąc na zwykłym czytelniku, zaciekawionym nowoczesnością i atrakcyjną stylistyką tych utworów.Debiutancki zbiór opowiadań Wiktora Pielewina Niebieska latarnia [Синий 
фонарь) został opublikowany w roku 1992 w serii książkowej Alfa-fantastyka, która obejmowała alternatywne utwory fantastyczne współczesnych autorów rodzimych. Jego kolejne zbiory opowiadań wychodziły również w seriach fantastyki naukowej. Dopiero w połowie lat 90. powieść Mały palec Buddy [Чапаев 
и пустота, 1996) ukazała się w oficynie wydawniczej Vagrius, która zajęła pozycję czołowego wydawcy Wiktora Pielewina, a jego utwory stały się bestsellerami. W krótkim czasie łączny nakład jego książek wydanych przez Vagrius przekroczył pół miliona egzemplarzy118, a już w 2001 roku, jak podaję Lina Kalanina, przewyższył milion119.

http://www.expert.ru/rus_business/2001/08/30ex-knigl/
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W latach 90. XX wieku nastała w Rosji faza multiliteratury, czyli współistnienia wielości literatur, praktyk i nurtów, przenikającego się starego i nowego, centralnego i peryferyjnego, wyższego i niższego, rodzimego oraz obcego. Do szerokiego obiegu weszła twórczość literackiego undergroundu - po wielu dziesięcioleciach dwutorowego rozwoju odrębnych nurtów literatury rosyjskiej (w kraju i na emigracji) doszło do ich połączenia120. Wyzwolenie pisarzy z narzucanych przez system totalitarny ograniczeń owocowało wielką różnorodnością w wyborze form. Alicja Wołodźko-Butkiewicz zaznacza, że: „Po siedemdziesięciu przeszło latach zniewolenia wybór ten nie był łatwy, toteż rosyjska literatura minionej dekady łączy skrajne sprzeczności: kult zła, brzydoty i destrukcji, nastroje apokaliptyczne, posępną eschatologię, poetykę „cielesnego dołu”, który wyparł wszelką duchowość"121. Zaczął królować eklektyzm. Zabrakło w literaturze jednego, wiodącego procesu rozwojowego. Jednocześnie wzrastał popyt na takie gatunki, jak kryminały, uznawane wcześniej za marginalne.

120 Zob. A. Wołodźko-Butkiewicz, Odpierestrojki..., s. 11.
121 Ibidem, s. 17.122 Takie porównanie obrazujące niewiarygodną skalę zjawiska podaję Lina Kalanina w tekście poświęconym rozwojowi rynku wydawniczego w Rosji, zob. Л. Калянина, 
Читатель почитывает, а писатель пописывает, [on-line:] www.oda.ru/papers/049917. htm - 11 1 2007.

Różnorodność gatunków sensacyjno-kryminalnych w Rosji 
na progu XXI wieku

„Odrodzenie” gatunku kryminału w Rosji na początku lat 90. rozpoczęło się od tłumaczeń, których pojawiła się ogromna ilość. Nie było potrzeby przeprowadzania badań rynku, sprawdzania gustów czytelnika, a nawet zapoznawania się z przygotowywanym do druku rękopisem. Wydawcy wystarczał sam fakt przynależności powieści do tego gatunku, a jej autora - do kręgu znanych twórców obcojęzycznych. Tego rodzaju teksty funkcjonowały jako towar, który przez długie dziesięciolecia pozostawał deficytowy, zatem w Rosji postsowieckiej sprzedawał się bardzo dobrze. Wielomilionowe nakłady powieści Agaty Christie, Jamesa Hadleya Chase’a czy też Aleksandra Dumasa przynosiły dochód porównywalny z zyskami, jakie można było czerpać z rynku nieruchomości122. Bardzo szybko zaczęły powstawać wzorce rodzime, które do połowy lat 90. zdominowały zachodnich konkurentów. Wanda Supa sugeruje, że ukształtowany przez literaturę sowiecką gust masowy w nowej sytuacji społeczno-ekonomicznej nie zanika, o czym świadczy czytelniczy popyt na literaturę sensacyjną oraz romanse wraz 

http://www.oda.ru/papers/049917
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z mieszczańskim katalogiem wzorców pozytywnych i negatywnych123. Zgodnie ze słowami Borysa Dubina, spośród cieszącej się wielką poczytnością literatury zachodniej swą pozycję w Rosji utrzymał jedynie romans124. Próby stworzenia rosyjskiego wariantu tego gatunku nie powiodły się w zderzeniu z dynamicznym rozwojem utworów sensacyjnych. Romanse, które nie są odmianą powieści sensacyjnych, pozostają w Rosji w mniejszości. Władimir Bieriezin stwierdza zdecydowanie, że rosyjska powieść miłosna umarła, nie zaistniała w postaci projektu komercyjnego125.

123 Zob. W. Supa, Proza produkcyjna jako kicz ideologiczny, [w:] Kicz, tandeta, jarmarczność 
w kulturze masowejXX wieku, red. L. Rożek, Częstochowa 2000, s. 107.124 Zob. Б. Дубин, Средняя литература для среднего человека, „Русский Журнал", [оп- -line:] http://old.russ.ru/krug/20010911.html - 26 I 2007.125 Zob. В. Березин, Импорт иронии. Польский след русской массовой культуры, „Независимая газета”, [on-line:] http://exlibris.ng.ru/massolit/2003-05-22/7_import. html-20 V2011.

W nowych warunkach kształtującego się rosyjskiego „realizmu kapitalistycznego”, w obrębie burzliwie rozwijającej się w latach 90. literatury popularnej, nastąpił rozkwit przede wszystkim odmian podgatunkowych powieści sensacyjno- -kryminalnej - niektórych wtórnych, choć na gruncie rosyjskim debiutanckich, niektórych nowych, charakterystycznych właśnie dla Rosji. Masową poczytnością zaczęły cieszyć się takie gatunki, jak thriller, powieść akcji, kryminał milicyjny, kryminał polityczny, kryminał fantastyczny, kryminał historyczny czy bojewik - jeden z bardziej popularnych w Rosji gatunków, projektowany z myślą o czytelniku męskim - oraz powstały w końcu lat 90. kryminał ironiczny, dedykowany publiczności kobiecej.W miarę nasycania się rynku czytelniczego kryminałami zachodnimi oraz powstawania tekstów pisanych bądź przez anonimowych twórców rodzimych, bądź przez zespoły pisarskie, wydawcy podjęli kroki, by wypromować rosyjską literaturą sensacyjną. Ponieważ nazwiska rosyjskich autorów tego typu gatunku nie funkcjonowały jeszcze w świadomości odbiorców, przyjęto zasadę tworzenia własnych serii wydawniczych, głosząc, że rodzimi twórcy kryminałów nie ustępują autorom zagranicznym, a ponadto wzbogacają powieści rozpoznawalnymi przez czytelnika realiami.Komercyjne podejście do literatury skutkowało powstawaniem wielu podobnych do siebie utworów, które następnie grupowano, określając je wspólną nazwą. Pierwsza tego typu rosyjska seria kryminalna Czarny kot zaproponowana została w 1994 roku przez założone trzy lata wcześniej wydawnictwo EKSMO i spełniła pokładane w niej nadzieje marketingowe. Dlatego też lawinowo zaczęto powoływać do życia inne „czarne cykle": Czarny znak, Czarna wrona, Czarna 
rękawiczka, Czarny kwadrat, Czarny zygzak, Czarne słońce, Czarna pantera, czy też serię kryminałów dla dzieci Czarne kocię. Równie liczebne były serie podkreślające 
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w tytule aspekt gatunkowy: Godzina kryminału, Kryminalny projekt, Powieść 
kryminalna, Kryminalny talent. Trzeci typ serii wydawniczych akcentował ro syj - skość, wskazywał na zaadaptowanie szeregu gatunków sensacyjnych na gruncie rodzimym, co znalazło swój wyraz w nazwach: Rosyjski projekt, Rosyjski thriller, 
Rosyjskie tajemnice, Rosyjskie porachunki, Rosyjska rzeźnia czy Sprawiedliwość 
po rosyjsku. Wydawnictwo EKSMO w połowie lat 90., dzięki decyzji o skoncentrowaniu się na rodzimej beletrystyce sensacyjnej, zajęło pierwszą pozycję na rosyjskim rynku książkowym, wydając pod znakiem Czarnego kota kryminały między innymi Daniła Korieckiego126 i Czyngiza Abdułłajewa127.

126 Danił Korieckij pozostaje jednym z najbardziej poczytnych współczesnych autorów kryminałów rosyjskich (przede wszystkim thrillerów milicyjnych oraz szpiegowskich). Do 2012 r. wydał w ramach różnych cyklów ponad trzydzieści powieści, ponadto opublikował liczne zbiory opowiadań. Zob. Данил Корецкий, [on-line:] http://fantlab.ru/autor2143 - 211 2007. Z wykształcenia jest prawnikiem, po studiach pracował w prokuraturze jako śledczy, a także pułkownik milicji. Obecnie stoi na czele Katedry Prawa Karnego i Wykonawczego Instytutu Prawa MSW Rosji w Rostowie i posiada szeroki dorobek naukowy. W 2003 r. na XVI Międzynarodowych Targach Książki w Moskwie został nagrodzony za powieść Antykiller, która wówczas aż pięćdziesiąt dwa razy zajęła czołowe miejsca w rankingach rosyjskich bestsellerów. Zob. В. Коновалов, Данил Корецкий: „Собрались как-то профессор, писатель 
и мент", „Известия", [on-line:] http://izvestia.ru/person/ article36845/ - 21 1 2007; zob. także О. Костенко, Ю. Шитарева, Писатель Данил Корецкий: „У Москвы должны 
быть длинные руки", „Аргументы и Факты" 2003, № 40, [on-line:] www.aif.ru/online/ aif/1197/10_01 - 211 2007.127 Czyngiz Abdułłajew jest Azerem, autorem rekordowej liczby książek (ponad stu sześćdziesięciu) o łącznym nakładzie ponad 20 min egzemplarzy. Zob. Чингиз Абдуллаев. Биография, [on-line:] www.people.su/1338 - 9 IV 2007. Można go zakwalifikować do twórców kryminału politycznego oraz szpiegowskiego. Prawnik, socjolog, piastujący bardzo wiele funkcji, m.in. sekretarza Związku Pisarzy Azerbejdżanu, najpierw wiceprzewodniczącego, a od 2011 r. przewodniczącego Azerbejdżańskiego PEN-Klubu. Debiutował w 1988 r. powieścią Niebieskie anioły 
[Голубые ангелы), której druk początkowo był zakazany przez KGB ze względu na zawarty w niej supertajny materiał. Książki autora nazwano „encyklopedią współczesnego szpiegostwa". Zob. Л. Аббас, Чингиз Абдуллаев пополнит „Энциклопедию современного шпионажа" 
новинками, „Эхо-Аз" 2005, № 12, [on-line:] www.echo-az.info/archive/2005_01/1001/ kultura02.shtml - 9 IV 2007.128 Zob. А. Ге ни с, Иван Петрович..., s. 104.

Dobór powyższych określeń wskazywał na wprowadzenie do obiegu elementów kulturowych, które wcześniej w literaturze oficjalnej nie miały racji bytu. Czarny - z jednej strony przypisywany złu i zbrodniom, z drugiej - przywodzi na myśl pojęcie czemucha, jakie zaczęło funkcjonować w publicystyce przełomu lat 80. i 90. Aleksandr Gienis wspomina, że czernucha, stanowiąc jeden z bardziej popularnych gatunków literatury okresu pieriestrojki, nosiła wcześniej ładniejszą nazwę - szkic fizjologiczny128. Jak przypomina Mark Lipowiecki, terminem tym określano wówczas twórczość, która podejmowała przemilczane przez oficjalną literaturę Związku Sowieckiego tematy, jak na przykład przestępczość, 
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prostytucja, brutalizm w relacjach międzyludzkich. Na kolejnym etapie, w czasach pieriestrojki i głasnosti, czernucha obfitowała w spotęgowany naturalizm w ukazywaniu ciemnych stron życia człowieka i społeczeństwa oraz w opisywaniu seksualnych poczynań bohaterów. Istniała wtedy potrzeba wprowadzenia owych newralgicznych zjawisk społecznych w obieg kulturowy, dając im swoistą legitymizację. Stała się produktem „rozpadu świadomości zideologizowanej”. Mark Lipowiecki tłumaczy, że ów otwarty naturalizm, o jaki oskarżana jest czernucha, nie powinien tak bardzo szokować, ponieważ naturalizm i realizm w kulturze wieku XIX były pojęciami pokrewnymi, a jedynie w literaturoznawstwie doby sowieckiej naturalizm został napiętnowany129.

129 Zob. M. H. Липовецкий, Растратные стратегии, или Метаморфозы „чернухи", „Новый Мир" 1999, № 11, s. 194-195; zob. także А. Генис, Иван Петрович..., s. 104-105. Zob. na temat zjawiska чернухи: Русская проза конца XX..., s. 16. Halina Waszkielewicz w tytule swej książki o Ludmile Pietruszewskiej pozostawia ów symptomatyczny epitet Wiktorii Nikiforowej: чернушная. Zob. H. Waszkielewicz, Чернушная и прекрасная. Twórczość 
Ludmiły Pietruszewskiej, Kraków 2007, s. 21.130 O praktyce tworzenia serii, a następnie seriali książkowych na przykładach wiodących autorów rosyjskiej literatury popularnej zob. H. Гладких, Русский проект - криминальный 
проект. Новый российский боевик и детектив, [on-line:] http://gladkeeh.boom.ru/Books/ Boeviki.htm - 2 VI 2007.

Kolejny termin, wykorzystywany w nazwach serii wydawniczych - kryminał - również demaskował sfery wcześniej zakazane, które przyciągały uwagę. Powyższe dwa określenia - „czarny” oraz „kryminał” - w płaszczyźnie literatury popularnej otwierały obszary semantyczne kojarzone z epoką głasnosti, walką o wolność wypowiedzi i prawo do niezależności w podejmowaniu ważnych tematów w utworach. Ostatni przymiotnik - rosyjski - akcentował „swojskość”, dowartościowywał produkt rodzimy, podkreślając jednocześnie, że Rosja dynamicznie nadrabia zaległości w stosunku do kryminałów zachodnich.Inną praktyką, jaką zaczęły stosować wydawnictwa, było oferowanie czytelnikom cyklu kryminałów firmowanych nazwiskiem jednego autora rodzimego. Powstawał w ten sposób „serial książkowy"130, na który składały się kolejne sensacyjne „odcinki powieściowe", zespolone postacią tego samego bohatera wędrującego z jednej powieści do następnej. Posiadał on zestaw powtarzalnych cech budujących jego wyrazistą tożsamość w poszczególnych kryminałach serialu, zróżnicowanych w zależności od domniemanego odbiorcy: męskiego lub kobiecego.Szczególnie w kulturze popularnej mocno unaocznia się owa dyferencjacja płciowa, zwłaszcza we wstępnej fazie rozwoju rosyjskiej powieści sensacyjnej. Warunkuje ona sposób kreacji określonego bohatera i realizacji wątku krymi- nalno-sensacyjnego, wybór tematyki, a nawet warstwę stylistyczną powieści. Elementy te pozostają w ścisłym związku z płcią zarówno piszącego utwór, jak i jego adresata. Mechanizm takiego rozgraniczenia funkcjonuje na podobnych zasadach, jak wprowadzane do masowego obiegu gangsterskie filmy akcji, obfitujące 
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w pościgi, męskie porachunki, sceny z bronią, szybki seks, czy też wzruszające komedie romantyczne opisujące rozterki wewnętrzne bohaterki, jej tęsknoty i perypetie miłosne, skomplikowane relacje z przyjaciółmi oraz historie rodzinne. Oba gatunki przeznaczone są dla sprecyzowanego kręgu odbiorców. Rosyjską literaturę sensacyjną wedle podobnego schematu można podzielić na odmianę „męską” - dominującą w początkowej burzliwej fazie rozwoju tego typu utworów - oraz „żeńską”, która - choć wykształciła się z pewnym opóźnieniem - stała się symptomatyczna dla Rosji przełomu wieków ze względu na liczbę autorek specjalizujących się w tym gatunku.Birgit Mencel podkreśla, że najistotniejszym wyróżnikiem postsowieckiej prozy kryminalnej są dwa typy: kryminał (dietiektiw) oraz thriller (bo/ew/k)131. Józef Dynak precyzuje, że powieść detektywistyczna stanowi łamigłówkę i zabawę intelektualną, w której uczestniczy zarówno piszący, jak i czytający, a świat w niej przedstawiony jest logiczny i racjonalny. Natomiast powieść sensacyjno- -kryminalna (thriller, dreszczowiec, powieść akcji) przedstawia czytelnikowi „problem" zbrodni, jej motywów, oceny moralnej w kontekście psychologicznym czy społecznym, bez wyraźnej granicy między dobrem a złem, przestępstwo zaś stanowi w tym gatunku składową ukazanego chaotycznego świata przemocy132. Akcja koncentruje się wówczas wokół działań wymierzonych przeciwko już zdefiniowanemu przestępcy w świecie obfitującym w wynaturzenia cywilizacyjne. Jak zauważa Olga Sławnikowa, w Rosji postsowieckiej właściwie przestały powstawać kryminały w formie klasycznej, czyli takie, które wymagają przeprowadzenia operacji myślowej, by rozszyfrowywać przebieg dokonanego przestępstwa133. Rosyjski rynek książki po roku 1991 zdominowały eklektyczne formy gatunkowe, których cechą wspólną jest sensacyjność oraz związek z kontekstem społecznym poprzez obecność aluzji do aktualnie rozgrywających się wydarzeń.

131 Zob. Б. Менцель, op. cit., s. 401.132 Zob. J. Dynak, Krzyk Stanisława Przybyszewskiego jako powieść sensacyjno-kryminalna, [w:] Literatura popularna - folklor - język, 1.1, red. W. Nawrocki, M. Waliński, Katowice 1981, s. 103, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nr 434. Również Słownik 
literatury popularnej pod hasłem powieść kryminalna podaję jej poszczególne odmiany, do których należą: 1. odmiana sensacyjno-awanturnicza, 2. detektywistyczna, 3. czarny kryminał amerykański, 4. odmiana milicyjna. Zob. Słownik literatury popularnej, red. T. Żabski, Wrocław 2006, s. 464. Takie szerokie rozumienie gatunkowe zostało przyjęte w niniejszej pracy.133 Zob. 0. Славникова, Супергерои нашего времени, „Знамя” 1998, № 12, [on-line:] http://magazines.russ.ru/ znamia/1998/12/slav.html - 1II 2012.134 Gatunek ten w kontekście socjologicznym rozpatruje Borys Dubin, zob. Б. Дубин, 
Испытание на состоятельность. К социологической поэтике русского романа-боевика, „Новое литературное обозрение" 1996, № 2, s. 252-274.

Na początku lat 90. niewątpliwie jednym z bardziej nośnych gatunków sensacyjnych, przeznaczonych dla odbiorcy męskiego i wprowadzających nowy typ bohatera serialowego, staje się wspomniany bojewik134. Czerpał on, co prawda, 
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wzór z amerykańskich czarnych kryminałów, jednakże - zaadaptowany do nowych realiów rosyjskich - różnił się znacznie od swojego pierwowzoru. Wiktor Miasni- kow zwraca uwagę, że wypełnił on lukę powstałą po odejściu eposu sowieckiego - literatury o wielkiej wojnie ojczyźnianej, powieści kołchozowo-partyjnych oraz produkcyjnych. Gatunek ten, wedle spostrzeżeń krytyka, wprawdzie propaguje indywidualizm oraz kult siły w stylu amerykańskim, ale jednocześnie wydaje się mieć wiele wspólnego z literaturą heroiczno-patriotyczną oraz epopeją produkcyjną135. Birgit Mencel odnotowuje jego poszczególne modyfikacje w stosunku do kryminału epoki sowieckiej136: bohater bojewika samodzielnie tropi przestępcę, czy też dokonuje aktu zemsty, ale nie przynależy już do kolektywu milicyjnego, nie jest przykładem czystego moralnie i świadomego milicjanta. Kieruje się własną skalą wartości, wykorzystuje swoją siłę fizyczną, a granice pomiędzy moralnością i przemocą, dobrem i złem stają się relatywistyczne.

135 Zob. В. Мясников, Бульварный эпос, „Новый мир” 2001, № 11, s. 155.136 Zob. Б. Менцель, ор. cit., s. 402.137 Л. Калянина, Последние дни...

Lina Kalanina, analizując pozycję, jaką odmiany sensacyjno-kryminalne zajęły na rosyjskim rynku wydawniczym, cytuje potencjalny dialog pomiędzy pisarzem a wydawcą, który składa zamówienie na bojewik:Książka powinna być napisana w gatunku bojewika... Akcja rozgrywa się w Moskwie i częściowo w jakimś egzotycznym kraju. Główny bohater, uczciwy i sprawiedliwy, przeciwdziała międzynarodowej grupie bandytów... Obowiązkowo powinna być kobieta, w której bohater się zakochuje, cztery-pięć scen łóżkowych, ale nie więcej. Może jakieś zajmujące hobby nie zaszkodzi naszemu bohaterowi. Albo ukochany pies... I trzeba jeszcze dodać coś współczesnego i technokratycznego, przypuśćmy, sieć komputerową... Obowiązkowo happy end. Puścimy to w serii Poza prawem albo 
Top-thriller...137

Bojewik z jego tematyką polityczną oraz typem silnego bohatera-macho był gatunkiem wychodzącym naprzeciw stereotypowym męskim pragnieniom, by samodzielnie i indywidualnie, a zarazem w sposób zdecydowany, stawić czoła chaotycznej rzeczywistości, która zaczęła nasiąkać wzorami eksportowanymi z amerykańskiego kina akcji. Tą nową odmianą gatunkową jest rodzaj thrillera z sensacyjną akcją, w której ścierają się rosyjskie służby specjalne z potężnymi i wpływowymi strukturami mafijnymi w Rosji i za granicą, współpracując albo rywalizując ze służbami zachodnimi, w szczególności amerykańskimi. Dominantę kompozycyjną bojewika stanowi nieustanna walka bohatera heroicznego - obowiązkowo mężczyzny - wokół której bezpośrednio koncentruje się akcja powieści. By zjednać sobie zaufanie czytelnika oraz lepiej wypełniać funkcje kompensacyjne, protagonista w rosyjskiej powieści akcji winien być okaleczony - nosić piętno traumy i cierpienia, a jednocześnie zachowywać godność ludzką. Powtarzającymi 
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się elementami jego biografii są: fakt utraty rodziców we wczesnym dzieciństwie oraz wychowanie w domu dziecka, przeszłość wojenna - okrutne doświadczenia czy to wojny w Afganistanie w latach 1979-1989, czy też walk z Czeczenami138. Może być również komandosem, byłym więźniem obozu pracy bądź funkcjonariuszem służb specjalnych, który zaczyna na własną rękę wymierzać sprawiedliwość oraz rozprawiać się z wrogami. W kształtowaniu się charakteru takiego bohatera ważną rolę odgrywała także postać nauczyciela, nierzadko buddyjskiego mistrza odsłaniającego przed rosyjskim Rambo tajniki wschodnich sztuk walki. Błyskawiczny sukces komercyjny osiągnął wydany w roku 1989 pierwszy bojewik autorstwa Wiktora Docenki - Wyrok dla Szalonego (Срок для Бешеного) - inicjujący jedną z dłuższych popularnych serii (w roku 2006 ukazała się jubileuszowa, trzydziesta część), której głównym bohaterem jest Sawielij Kuzmicz Goworkow o pseudonimie Szalony (Bieszenyj).

138 Wojny w Afganistanie oraz Czeczenii są częstym tematem prozy rosyjskiej po 1991 r., podejmowanym tak przez autorów gatunków popularnych, jak i pisarzy przynależących do kultury wysokiej. Motyw wojny w Afganistanie wykorzystuje m.in. Oleg Jermakow (Znak drapieżnika. 
Zimą w Afganistanie. Opowiadania. Wariacje. Nowela [Знак зверя. Зимой в Афганистане. 
Рассказы. Вариации. Повесть, 2000], Powrót do Kandaharu [Возвращение в Кандагар, 2006]), natomiast wojny w Czeczenii - Władimir Makanin (Jeniec Kaukazu [Кавказкий 
пленный, 1995], Asan [Асан, 2008]), Aleksandr Prochanow (Czeczeński blues [Чеченский блюз, 1998], Idący w noce [Идущие в ночи, 2001]), Zachar Prilepin (Patologie [Патологии, 2005]). O sposobie obrazowania problemu wojny czeczeńskiej w utworach trzech wymienionych pisarzy - zob. K. Duda, Syndrom Czeczenii jako element polityki po upadku ZSRR. Reminiscencje 
literackie, [w:] Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i świata, 11: Federacja Rosyjska, red. A. Jach, Kraków 2011, s. 25-42. W 1998 r. z inicjatywy Władimira Grigorijewa została założona strona http://artofwar.ru/ poświęcona twórczości weteranów ostatnich wojen (utwory o Afganistanie i Czeczenii to najliczniej reprezentowana tam grupa). Problematykę tych dwóch newralgicznych konfliktów podejmuje także kinematografia rosyjska, wystarczy wspomnieć filmy Dom wariatów (Дом дураков, 2002) Andrieja Konczałowskiego i Aleksandra (Александра, 2007) Aleksandra Sokurowa o tematyce czeczeńskiej, czy też słynny cieszący się poparciem władz Kremla obraz 9 kompania (9 poma, 2005) Fiodora Bondarczuka o tematyce afgańskiej.139 O wykładni współczesnych wydarzeń historycznych w serialu książkowym Wiktora Docenki zob. J. Dwyer, Telling the „Real" Story. Interpretation of Contemporary Events in Vik
tor Dotsenko's „Superboeviki", [on-line:] http://arts.monash.edu.au/lcl/research/projects/ pcpapers/pc-paper-dwyer.pdf- 1II 2012.

Serial powieściowy proponuje własną wizję historii139. W książkach poruszane są kwestie, związane z takimi nagłaśnianymi w mediach wydarzeniami, jak wojna w Czeczenii i stanowisko wobec niej Federacji Rosyjskiej, protest Rosji wobec bombardowania Sarajewa, problem korupcji na Kremlu, zamachy terrorystyczne, poszukiwania Osamy ben Ladena, uniemożliwienie akcji zaplanowanych przez islamskich ekstremistów i radykalnych antyglobalistów, wysadzenia w powietrze zarówno wieżowca w Moskwie, jak i elektrowni atomowej. W reklamie powieści z roku 2003 Uczeń Szalonego (Ученик Бешеного) pojawia się zapowiedź wyjaś
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nienia kulisów katastroficznych zamachów w Rosji, Ameryce, a także wybuchu wojny w Iraku:Chcecie wiedzieć, kto stał za atakiem terrorystycznym na Dubrowce? Kto FAKTYCZNIE rozpętał wojnę w Iraku? Kto ponosi winę za wydarzenia z 11 września? Odpowiedzi na te pytania szukajcie w nowej książce WIKTORA DOCENKI UCZEŃ SZALONEGO140.

140 В. Доценко, Ученик Бешеного, Москва 2002, [on-line:] www.vagrius.com/old/books/ doz/ dotze_ub.html - 25 III 2007.141 Spopularyzowaną formą, przez którą przebija imperialistyczna pozycja państwa, jest serial telewizyjny Specnaz [Спецназ, 2002) Andrieja Malukowa. Poszczególne odcinki nawiązują do tematu Afganistanu oraz Czeczenii.142 Wrogość na gruncie etnicznym, czy też religijnym, w literaturze i rosyjskiej świadomości zbiorowej nie stanowi nowości, podobnie jak i fakt, że emocjami społecznymi (wyzwalaniem nienawiści) steruje władza. Wystarczy przypomnieć dobitny przykład z czasów sowieckich - głośną kampanię antysyjonistyczną. Zob. M. Heller, op. cit., s. 108-111. Zob. także K. Duda, 
Żydzi i religia w okresie bolszewickim. Dwieście lat razem Aleksandra Sołżenicyna, [w:] Słowianie 
Uch konfesje, red. L. Suchanek, Kraków 2007, s. 165, Prace Komisji Kultury Słowian, t. 6, gdzie autorka zwraca uwagę na abstrakcyjność syjonizmu w oczach przeciętnych obywateli ZSRS oraz zaszczepianie przez władzę z wykorzystaniem motywów antyżydowskich ksenofobii w narodzie. Borys Dubin, powołując się na badania i analizy Lwa Gudkowa (dotyczące poziomu agresji oraz stosunku Rosjan do migrantów) oraz Emila Paina (na temat stopnia ksenofobii oraz ekstremizmu etnopolitycznego w Rosji), odnotowuje zjawisko rosnącej wrogości etnicznej i rasowej pośród Rosjan. Około trzech piątych społeczeństwa przychylnie odniosłoby się do ograniczenia przez państwo wjazdu nie-Rosjan na teren Federacji Rosyjskiej. Połowa przebadanych uważa, że przedstawiciele mniejszości narodowych posiadają w Rosji zbyt duże prawa oraz że należy ograniczyć wpływ Żydów na politykę, biznes, media oraz sferę prawną. Zob. Б. Дубин, Россия нулевых. Политическая культура, историческая память, 
повседневная жизнь, Москва 2011, s. 251-252.143 Wojny lat 90., terroryzm, zjawiska tzw. mafii czeczeńskiej oraz wymuszania haraczy czy oficjalna polityka Kremla przyczyniają się do utwierdzania w świadomości zbiorowej negatywnego osądu Czeczenów oraz potęgowania poczucia zagrożenia ze strony tego narodu. Na ten temat zob. m.in.: J. D i e c, Naród rosyjski w poczuciu zagrożenia, [w:] Czeczenia-Rosja. Mity 
i rzeczywistość, red.). Brodowski, M. Smoleń, Kraków 2006, s. 85-87. Krystyna Kurczab- -Redlich przedstawia zasłyszane wypowiedzi Rosjan oraz relacje telewizyjne z 1994 r., zgodnie z którymi Czeczen to złodziej, bandyta, morderca, a ślady czeczeńskie wiodą ku każdemu przestępstwu i każdej popełnionej w Moskwie zbrodni. Zob. K. Kurczab-Redlich, Ludo
bójstwo i oklaski, [w:] eadem, Głową o mur Kremla, Warszawa 2007, s. 183-185, 254-256.

Gatunek rosyjskiego bojewika prezentuje imperialistyczną wizję Rosji, utwierdzając tym samym oficjalną i przekazywaną przez media wersję wydarzeń politycznych141. Bardzo częstym wątkiem przewijającym się we współczesnej literaturze masowej jest motyw człowieka narodowości nierosyjskiej142 - wroga, patologicznego zabójcy, zbrodniarza, który chce zaszkodzić Rosji. Takiemu schematowi podlega oczywiście konflikt czeczeński z powszechnym w literaturze popularnej wizerunkiem Czeczenów jako bezlitosnych i skrajnie nieludzkich oprawców muzułmańskich143.

http://www.vagrius.com/old/books/
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W powieściach sensacyjnych lat 90. daje się zauważyć szersze spektrum bohaterów wymierzających sprawiedliwość niż w kryminale sowieckim, w którym dobru państwa służyli prawie wyłącznie pracownicy milicji. W utworach ostatniej dekady wieku XX zaczynają coraz częściej pojawiać się byli pracownicy operacyjni oraz śledczy, niegdysiejsi funkcjonariusze sowieckich służb specjalnych, którzy w nowej Rosji podejmują działania już we własnym interesie, kierując się swoim sumieniem, albo wykonują zadania w ramach innej struktury niż państwowa. Zatem, niezależnie od klasycznych milicjantów (pogardliwie zwanych mentami], czekistów, wywiadowców, kontrwywiadowców, agentów, do akcji wkraczają także takie wcielenia tradycyjnych stróżów porządku, jak prywatny ochroniarz, celnik, funkcjonariusz nowych służb bezpieczeństwa i brygad antyterrorystycznych.Odrębne uwarunkowania w latach 90. towarzyszyły formowaniu się w Rosji „kobiecej” odmiany prozy sensacyjnej. W jej obrębie wykształciły się własne podgatunki, które stały się popularną lekturą milionów czytelniczek. Ów podział płciowy, jaki jaskrawo zarysowuje się w utworach literatury czytanej masowo, odzwierciedla specyfikę rozwoju społecznego, świadomości zbiorowej, rozgraniczenia ról w danej zbiorowości. Niektórzy autorzy nie utożsamiają się z nim i bezskutecznie próbują się mu przeciwstawić. Swoje zdumienie jednoznaczym przyporządkowaniem „męski” - „kobiecy” wyraża Fridrich Nieznanskij, autor kryminałów politycznych144:

Wedle wyników badań opinii publicznej z 2003 r., 53% Rosjan za największych wrogów narodu rosyjskiego uznaje bojowników czeczeńskich. Zob. Б. Дубин, Россия нулевых..., s. 252. Anna Politkowska poświęciła swoje życie walce o zmianę tak jednowymiarowego sposobu patrzenia na Czeczenów. Zob. m.in. A. Politkowska, Druga wojna czeczeńska, tłum, i oprać. I. Lewandowska, Kraków 2006; A. Politkowska, Tylko prawda. Artykuły i reportaże, tłum. S. Szymański, Warszawa 2011.144 Fridrich Nieznanskij za czasów ZSRS pracował m.in. jako śledczy w prokuraturze moskiewskiej, był także członkiem Moskiewskiego Kolegium Miejskim Adwokatów. W 1977 r. wyemigrował do USA, następnie do RFN. Jako pierwszy z pisarzy rosyjskich w 1986 r. został przyjęty do amerykańskiego klubu pisarzy imienia Edgara Allana Poego. Jego tłumaczone na wiele języków utwory zaczęto wydawać w Rosji po pieriestojce, obecnie nakłady jego książek należą do najbardziej masowych. Zob. Незнанский Фридрих Евсеевич, [on-line:] www.mo- dernlib.ru/books/neznanskiy_fridrih_evseevich/ - 20 IX 2012.145 E. Кудряц, Фридрих Незнанский, каким мы его не знали, „Русская Германия" 2004, № 46, [on-line:] www.rg-rb.de/2004/46/neznanskiy.shtml - 9 IV 2007.

Otwierając wczoraj Internet, ze zdumieniem dowiedziałem się, że „Nieznańskiego kwalifikują do męskiej prozy kryminalnej”, niezupełnie to dla mnie zrozumiałe, bo jeszcze ani razu Agaty Christie nie kwalifikowano „do prozy kobiecej", a Simenona „do prozy męskiej”. Nigdy pisarzy nie dzielono ze względu na przynależność płciową, „powieść kobieca", „powieść męska" - to nonsens. „Obecnie w Rosji pojawiła się znacząca ilość tak zwanej kobiecej literatury kryminalnej..." Myślę, że to znak czasów, czysto nasze rosyjskie zjawisko145.

http://www.mo-dernlib.ru/books/neznanskiy_fridrih_evseevich/
http://www.rg-rb.de/2004/46/neznanskiy.shtml
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Korzenie zjawiska zróżnicowania płciowego rosyjskich odmian gatunków sensacyjnych tkwią w czasach sowieckich, kiedy to kryminały pisali wyłącznie mężczyźni i oni także występowali w rolach milicjanta i śledczego. Funkcjonowało wówczas powiedzenie, że kryminał - to nie kobieca sprawa, w przeciwnym razie - to nie kryminał146. Dlatego też wariant kobiecy w początkach lat 90. ubiegłego wieku w procesie nadrabiania zaległości w dziedzinie literatury kryminalnej tak obcej, jak i rodzimej, pojawiał się jedynie w postaci przekładów książek Agaty Christie oraz Joanny Chmielewskiej, która wówczas zyskała niespotykaną przychylność niezwykle zróżnicowanego grona czytelników. Łączny nakład powieści polskiej pisarki w języku rosyjskim już w roku 2003 przewyższał dziesięć milionów egzemplarzy147 *. Kryminały Agaty Christie odbierano jako mistrzowsko skonstruowaną zagadkę logiczną, z kolei powieści polskiej autorki pociągały nie tylko umiejętnym rozegraniem intrygi i ich gatunkową formą kryminału. Najistotniejszymi elementami dla czytelników rosyjskich stały się zawarte w tych powieściach realia życia w Polsce Ludowej, ironiczny styl ich opisu oraz niezwykle barwna kreacja głównej bohaterki cyklu Joanny - detektywa-amatora pasjonującego się rozszyfrowywaniem zagadek kryminalnych, generowanych w socjalistycznym układzie społecznym i państwowym. Protagonistka ujmuje czytelnika rosyjskiego tym, że - podobnie jak i on - musi przystosowywać się do sytuacji absurdalnych, z jakimi styka się na co dzień. Paradoksy rzeczywistości socjalistycznej, z łatwością rozpoznawalne dla Rosjan, wpisane zostały w wątki sensacyjne oraz skomentowane w żartobliwej formie. Tego typu literatura stanowiła novum dla odbiorcy rosyjskiego, a kryminał kobiecy, cieszący się obecnie wielką poczytnością w Rosji, rozwinął się pod mocnym wpływem tych lektur. Rolę Joanny Chmielewskiej w kształtowaniu popularnej kobiecej powieści kryminalnej podkreśla Irina Adielgiejm, upatrując znaczenie Polki właśnie w jej powieściowym odzworowywaniu codzienności:

146 Zob. X. Треппер, Филипп Марлоу в шелковых чулках, или Женоненавистничество 
в русском женском детективе? О фигуре женщины - частного детектива у Марины 
Серовой, пер. А. Я. Ярина, „Новое литературное обозрение” 1999, № 40, s. 408-420.147 Zob. В. Березин, Импорт иронии...146 Zob. И. Адельгейм, Русский „бум" Иоанны Хмелевской. Post scriptum к „польскому 
мифу". Парадоксы узнавания как реальность межкультурной коммуникации, [w:J Polacy w oczach Rosjan - Rosjanie w oczach Polaków. Wizerunek sąsiadów. Zbiór studiów, red. R. В o - bryk, J. Faryno, Warszawa 2000, s. 275-280.

[...] za historyczno-literacką konsekwencję „boomu” Chmielewskiej w Rosji można uznać stworzenie w pewnym stopniu właśnie dzięki jej powieściom przesłanki dla swego rodzaju psychologicznego kryminału kobiecego (to, czym wcześniej zajmowała się bieżąca beletrystyka, na przykład tak zwana proza miejska) - przede wszystkim, to właśnie ona przeprowadzała wstępną artystyczną „inwentaryzację" codzienności (śledzenie nowych realiów, częstych perypetii itp.)146
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Warunki, z jakimi z początkiem lat 90. musiały zmierzyć się rosyjskie autorki kryminałów, nie należały do sprzyjających. Wówczas wciąż jeszcze dominowało przeświadczenie, że tego typu gatunek dedykowany jest mężczyznom i im także bywa on przypisywany. Jak wspomina Roman Arbitman: „Wówczas kryminał kobiecy praktycznie nie istniał, a faktyczne kobiety nawet przerabiano na mężczyzn"149. Potwierdzeniem tych słów i wyrazem wielkiej rezerwy, z jaką odnoszono się do autorek rodzimych, jest fakt, że wydawnictwa Armada oraz EKSMO zgodziły się wydrukować powieści sensacyjne Julii Łatyninej150 151 wyłącznie pod warunkiem przyjęcia przez nią pseudonimu Jewgienij Klimowicz. Dodatkowo na okładce zamieszczono zdeformowany komputerowo portret autorki-autora. Pierwszy jej kryminał pod tytułem Bandyta (Бандит) pojawił się w roku 1995 pod powyższym pseudonimem w serii Czarny kot.

149 [Cyt. za:] T. С т о л я p о в а, Роман Арбитман „Жить под маской Льва Гурского необычайно 
удобно’, „Новые Известия", [on-line:] www.newizv.ru/society/2004-06-23/7542-roman- -arbitman.html - 5 V 2011.150 Julia Łatynina jako prozaik zadebiutowała w 1991 r. książką Dzień iry (Иров день). Jest pracownikiem naukowym Instytutu Ekonomii Okresu Przejściowego oraz dziennikarką ekonomiczną i polityczną. Współpracowała z takimi periodykami, jak „Сегодня” (1994-1995), „Известия" (1995-1997), „Эксперт” (1997-1998), „Совершенно секретно", „Новая газета". Prowadziła także programy telewizyjne Strefa rubla (Рублевая зона) oraz Istnieje opinia (Есть 
мнение), a także audycję Kod dostępu (Код доступа) na antenie radia Echo Moskwy. Jest jednym z głównych autorów serii powieści sensacyjnych Rosyjski projekt (Русский проект) oraz cyklu powieści fantasy Inne światy {Другие миры).151 Kryminał milicyjny nie cieszy się popularnością pośród innych autorek, można tutaj dodatkowo wymienić nazwisko Jeleny Topolskiej uprawiającej ten gatunek.

Tematyka powieści tej autorki, uważanej za twórczynię rosyjskiego thrillera ekonomicznego, oscyluje wokół zagadnień z dziedziny polityki oraz biznesu. Sensacyjna akcja, osadzona w realiach gospodarczych Rosji postkomunistycznej, obfituje w liczne rozboje, bijatyki, strzelaniny oraz pościgi. Głównymi bohaterami tych kryminałów ekonomicznych są oligarchowie, dyrektorzy znaczących przedsiębiorstw, oficerowie FSB, wysoko postawieni urzędnicy państwowi, a także szefowie mafii narkotykowych bądź weterani wojny w Afganistanie, którzy przystali do świata przestępczego. Bywa, że postacie, które często popełniają wykroczenia, swoim sprytem zjednują sobie sympatię czytelnika. W przewrotny sposób bronią prawa do inicjatywy prywatnej. Omijając niewygodne przepisy, negują tym samym ingerencję państwa w działalność przedsiębiorców. Julia Łatynina pod pseudonimem Jewgienij Klimowicz publikowała do roku 1998.Autorką, która nie musiała już skrywać się pod męskim nazwiskiem, była Aleksandra Marinina (prawdziwe nazwisko Marina Anatolewna Aleksiejewa). Wydawnictwo EKSMO w 1993 roku zdecydowało się na publikację książek pierwszej i do roku 1998 jedynej kobiety w serii Czarny kot prezentującej utwory najbardziej znanych twórców kryminałów. Do roku 1995 ukazało się aż dziewięć jej powieści w gatunku kryminału milicyjnego131 z bohaterką-kobietą w roli 

http://www.newizv.ru/society/2004-06-23/7542-roman--arbitman.html
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majora śledczego. Aleksandra Marinina (pseudonim ten szybko stał się marką handlową), a następnie Polina Daszkowa152, uprawiająca kryminał psychologiczny, są pierwszymi autorkami, których książki wydawnictwa EKSMO i AST zaczęły wydawać na szeroką skalę.

152 Polina Daszkowa (prawdziwe nazwisko Tatiana Wiktorowna Polaczenko) zadebiutowała w 1997 r. książką Krew nienarodzonych (Кровь нерожденных), jej dorobek pisarski do 2012 r. stanowi zbiór poetycki oraz dwadzieścia powieści, z których część zakwalifikowano do gatunków kryminalnych, choć sama autorka za takie ich nie uznaje. Zob. Дашкова Полина, [on-line:] http://polina-dashkova.ru - 7 IX 2011. Łączny nakład jej książek do 2006 r. wyniósł około 30 min egzemplarzy. Zob. M. Крутов, Субботнее интервью: Полина Дашкова, [on-line:] www.svoboda.org/ll/guest/0904/ll.090404-l.asp - 1 II 2012. О popularności tej pisarki, w szczególności w Niemczech, zob. T. Коростелева, Высокий рейтинг „низкого" жанра, [on-line:] www.pr.azov.net/archiv/2003/N_25/sov.htm - 7 VI 2007.153 Zob.: И. Савкина, „Гляжусь в тебя, как в зеркало..." Творчество Александры Мари
ниной в современной русской критике. Гендерный аспект, [w:] Творчество Александры 
Марининой как отражение современной российской ментальности, ред. Е. И. Трофимова, Москва 2002, s. 5-18; Е. Трофимова, Феномен романов Александры Марининой 
в контексте современной русской культуры, „Общественные науки и современность" 2001, № 4, s. 168-177; Г. М. Пономарева, Женщина как „граница" в произведениях 
Александры Марининой, [w:] Пол гендер культура. Немецкие и русские исследования, ред. Э. Шоре, К. Хайдер, Г. Зверева, Москва 1999, s. 181-191.154 Zaangażowani w realizację projektu autorzy (od czterdziestu do sześćdziesięciu osób - studentów ostatnich lat filologii, wykładowców, bądź też amatorów pióra) w przeciągu pół roku stworzyli trzydzieści książek. Zob.: Л. Гущина, Дочь полка Марина Серова. Эта 
девушка с обложки никогда не даст вам автограф, „Новая газета” 2001, № 71, [on-line:] http://2001.novayagazeta.ru/nomer/2001/71n/n71n-s42.shtml - 20III 2007; Р. Арбитман, 

W ten sposób ukonstytuował się kryminał kobiecy w Rosji, który następnie zaczął się różnicować w poszczególnych swych odmianach. Sukces rynkowy książek Aleksandry Marininej wraz z jej nowatorską kreacją pracownika milicji, analityka Anastazji Pawłowny Kamieńskiej, przyczynił się do powszechnej „feminizacji” tego gatunku w Rosji. Za element wspólny dla autorek pierwszych kryminałów kobiecych można uznać kreację głównej bohaterki - kobiety zdecydowanej, świadomej swoich ograniczeń, niezależnej i skutecznej w konfrontacji z okolicznościami zewnętrznymi. W tradycji kryminału sowieckiego obecność kobiety-detektywa była niedopuszczalna, sprzeczna z ówczesnym wyobrażeniem gatunku. Z tego też powodu w powstałej po 1991 roku nowej, kobiecej linii powieści kryminalnych pierwsze pokolenie autorek oraz bohaterek-detektywów przyczyniło się z pewnością do powstania nowego dyskursu genderowego w obrębie literatury masowej. Prowadzony jest on bardziej lub mniej stereotypowo, a punkt widzenia zależy od płci oraz zapatrywań krytyka153.W wyniku zauważalnego sukcesu rynkowego książek Aleksandry Marininej oraz Poliny Daszkowej w drugiej połowie lat 90. narodził się projekt wydawniczy Marina Sierowa, którego pomysłodawcą był Siergiej Potapow, zastępca dyrektora agencji literackiej Książka Naukowa154. Jego idea polegała na stworzeniu 

http://polina-dashkova.ru
http://www.svoboda.org/ll/guest/0904/ll.090404-l.asp
http://www.pr.azov.net/archiv/2003/N_25/sov.htm
http://2001.novayagazeta.ru/nomer/2001/71n/n71n-s42.shtml
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wirtualnej autorki powieści kryminalnych, zestandaryzowanej i uśrednionej (stąd też przyjęcie znaczącego pseudonimu, wywiedzionego od słowa sieryj - szary), skrywającej kolektywną twórczość literacką. Nic więc dziwnego, że rodzą się wątpliwości, czy dziesiątki pozycji, przypisanych współczesnym rosyjskim autorom prozy sensacyjnej, nie powstały jako efekt pracy zbiorowej155. Uciekanie się do grupowej praktyki pisarskiej nie należy do nowości, a historia Związku Sowieckiego podpowiada jeden ze słynniejszych przykładów realizacji tego typu przedsięwzięcia - powstanie książki o Kanale Białomorskim156. Spośród piętnastu jej rozdziałów jedynie trzy są autorskie, podczas gdy pozostałe to owoc pracy zespołu trzydziestu sześciu pisarzy157. Analogiczny schemat działań znajduje również zastosowanie ponad siedemdziesiąt lat później w masowej produkcji utworów sensacyjnych.

Женщины, сработанные по науке. Из чего же сделаны наши девчонки-детективщицы?, [on-line:] www.polit.ru/culture/2005/ll/14/detektivshicy_print.html - 20 II 2007. W ramach projektu nakłady książek pod nazwiskiem Sierowa przewyższyły 10 min egzemplarzy.155 Zob. M. Pozbniajew, Natchnienie na sprzedaż. Portret nieznanego autora, „Forum" 2009, 2 II, nr 5, s. 46-48. Martyn Ganin wskazuje na kolektywne autorstwo książek firmowanych nazwiskiem Nieznanskiego, Doncowej, Marininej, nawet Leonowa. Zob. M. Га н и н, Призраки 
с фабрики, [on-line:] http://os.colta.ru/literature/events/details/31407/?expand=yes#exp  and - 12 VIII 2012.
156 Беломорско-Балтийский канал имени Сталина. История строительства 1931 -1934 
гг., ред. М. Горький, Л. Авербах, С. Фирин, Москва 1934. W serii Maksyma Gorkiego 
Historia fabryk i zakładów propagowana była praktyka pisania kolektywnego pośród pracowników oraz inżynierów poszczególnych przedsiębiorstw. W latach 30. XX w. literatura poświęcona stachanowskim metodom pracy wydawana była na skalę masową - w latach 1935-1937 ogólny nakład tego typu książek wynosił 41 min egzemplarzy. Zob. История 
книги. Глава 21, Книга в СССР в 1930-е годы и в период Великой отечественной войны, ред. А. Говоров, Т. Куприянова, Москва 2001, [on-line:] www.hi-edu.ru/e-books/HB/ 21-2.htm-12 VII 2012.157 W tym przypadku do projektu zostali włączeni nie amatorzy, a profesjonalni i uznani pisarze, m.in. A. Tołstoj, W. Iwanow, M. Zoszczenko. Książka powstawała jako gatunek powieści i zgodnie z wytycznymi miała stanowić całość kompozycyjną - od zawiązania akcji, poprzez rozwój wydarzeń aż do rozwiązania akcji. Praktyka montażu miała określać jedynie technikę tworzenia utworu, gdyż wielość punktów widzenia i zróżnicowanie stylistyczne były w epoce stalinowskiej ze względów ideologicznych wykluczone. Granice teksów autorów winny być niezauważalne w imię spójności książki i jednorodnej narracji. Zob. И. Клейн, Беломорканал. 
Литература и пропаганда в сталинское время, пер. М. Шульмана, „Новое литературное обозрение" 2005, № 71, s. 237, 239; А. Мирошкин, Писатели, строители, чекисты, [on-line:] www.slovosfera.ru/bookreview/ belomorcanal_miroshkin.html - 12 VII 2012.

Do roku 1998 ukazało się aż dziesięć pozycji firmowanych nazwiskiem Sie- rowa, powiązanych ze sobą, wedle przyjętej konwencji serii, postacią głównej bohaterki - prywatnego detektywa Tatiany Iwanowej o pseudonimie Wiedźma. Bohaterka początkowo prezentuje się jako bardziej pomysłowa i dynamiczna w działaniach niż pracownicy milicji, z którymi nieoficjalnie współpracuje. Po-
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dejmuje kroki i obmyśla pułapki, by schwytać przestępców, ale te okazują się nieskuteczne. Wygłaszane przez nią prymitywne wnioski czynią z niej naiwną dyletantkę. Niemniej jednak cechuje ją wielka pewność siebie, samoakceptacja, duma i wyniosłość, dążenie do zdobycia prestiżu oraz chęć dzielenia się tym, w jaki sposób pracuje, jak żyje, co myśli. Bywa, że narzuca swoje zdanie innym, przejmuje inicjatywę i nie toleruje sprzeciwu, dowodząc swej wyższości. Nie należy do osób ubogich, o czym świadczy jej mieszkanie, samochód, którym, łamiąc ograniczenia prędkości, przemieszcza się po Moskwie. Hartmute Trepp- ner, badaczka zjawiska kultury popularnej w Europie Środkowej i Wschodniej, konstatuje, że Tatiana Iwanowa przedstawiona jest jako kobieta powierzchowna, niesympatyczna, wyniosła, zawodowo całkowicie niespełniająca stawianych przed nią zadań. Niemiecka badaczka, zwracając uwagę na aspekt genderowy w sposobie kreacji bohaterek powieści kryminalnych, podkreśla, że w takim ujęciu postać ta - w zestawieniu z bohaterkami Aleksandry Marininej, Poliny Daszkowej czy Tatiany Polakowej150 - przypomina raczej parodię bohaterki-detektywa* 159.

150 Tatiana Polakowa, z wykształcenia filolog, karierę pisarską rozpoczęła w 1997 r. W 2012 r. wydała jubileuszową, siedemdziesiątą książkę. Wówczas łączny nakład jej powieści wyniósł 25,5 min egzemplarzy. Zob. С. Кольцов, Татьяна Полякова представила свою семидесятую 
книгу Огонь, мерцающий в сосуде, [on-line:] http://culturavm.ru/literature/7238 - 2 IX 2012.159 Zob.X.Tpennep, Филипп Марлоу...160 Tatiana Stiepanowa jest z wykształcenia prawnikiem, podobnie jak Aleksandra Mari- nina, posiada doświadczenie jako śledczy w milicji. Obecnie pracuje w centrum prasowym Głównego Wydziału do Spraw Wewnętrznych [GUWD] Okręgu Moskiewskiego. Do 2012 r. ukazało się ponad trzydzieści jej kryminałów, charakteryzowanych jako thrillery mistyczne, a najnowsze oscylują nawet wokół gatunku horroru. Jej powieści zgrupowane są w serial książkowy z takimi powtarzającymi się bohaterami, jak: Katia Pietrowskaja - kapitan milicji, korespondentka tego samego, co autorka centrum prasowego - jej mąż Wadim Krawczenko, Nikita Kolosów, naczelnik wydziału zabójstw. O poszczególnych książkach zob.: Татьяна 
Степанова, [on-line:] http://lib.rus.ec/a/11999 - 25 IX 2012; Татьяна Степанова, [on-line:] http://stepanova2001.narod.ru/Vstuplenie.htm - 25 IX 2012.161 Wiktoria Płatowa ukończyła Moskiewski Instytut Filmowy jako scenarzystka, ale nie pracowała w zawodzie. Jako autor prozy sensacyjnej zadebiutowała w 1998 r. Do 2012 r. opublikowała dwadzieścia cztery książki z gatunku kryminału psychodelicznego, czy też thrillera psychologicznego. Zob. Виктория Платова, [on-line:] www.platova.ru - 25 IX 2012; 
Виктория Платова, [on-line:] http://lib.rus.ec/a/9676 - 25 IX 2012.

„Feminizacja" gatunku kryminału doprowadziła do stworzenia przez EKSMO w 1999 roku debiutanckiej serii Kryminał w oczach kobiety, w której ukazały się powieści takich reprezentantek rodzimych, jak Tatiana Polakowa, Tatiana Stiepanowa160, Wiktoria Płatowa161 czy Polina Daszkowa. Pojawiła się ogromna liczba autorek rosyjskich tworzących prozę detektywistyczną, dedykowaną kobietom. Niemniej jednak, jak zauważa Olga Sławnikowa, dokonując przeglądu kryminałów kobiecych klasy średniej takich autorek, jak Anna Małyszewa, Anna Daniowa, Marina Sierowa, Wiktoria Płatowa, Jelena Arsienijewa, Tatiana 
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Polakowa, zarówno współczesny rosyjski męski thriller, jak i kryminał kobiecy daleko wykraczają poza ramy gatunkowe kryminału162.

162 Zob. О. Славникова, Самка детективообразного, [on-line:] www.ozon.ru/context/ detail/id/200464/ - 12 III 2007.163 W serii ukazały się także utwory takich autorek, jak Ludmiła Milewskaja, Tatiana Ługan- cewa, Margarita Jużyna, Jelena Łogunowa. Zob. prezentację serii na stronie wydawnictwa: Издательство ЭКСМО, [on-line:] www.eksmo.ru/catalog/series?s=178&pg=l&sort=date -20 III 2007.164 Zob. И. Шевелев, О пользе мигрени, „Независимая газета", [on-line:] www.ng.ru/ saturday/2003-ll-14/13_dontsova.html - 2 II 2012. Zob. także krytyczny artykuł Nikołaja Wostrikowa o kryminałach ironicznych Darii Doncowej, H. Востриков,Лохотрон, [on-line:] www.russ.ru/krug/20030326_vos.html - 20 IV 2007 oraz bardziej wyważony w ocenie tekst Inny Ryżkowej, И. Рыжкова, Действуй, сестра!, „Русский Журнал”, [on-line:] http://old. russ.ru/krug/20030618_ir-pr.html - 20 IV 2007.165 Ze względu na rozbieżne dane trudno ustalić dokładną liczbę książek firmowanych nazwiskiem Doncowej. Jej oficjalna strona informuje o stu trzydziestu jeden tytułach zgrupowanych w sześciu cyklach. Zob. В гостях у Дарьи Донцовой, [on-line:] www.dontsova.ru/library/ - 10 X 2012. Z kolei Wikipedia w tym zakresie podaję liczbę stu czterdziestu dwóch tytułów, 
Донцова Дарья, Wikipedia, [on-line:] http://ru.wikipedia.org/wiki/%C4%EE%ED%F6%E E%E2%E0,_%C4%E0%F0%FC%FF - 10 X 12. Od 2008 r. autorka oskarżana jest o plagiat. Zob.: H. Ямницкая, Донцову обвинили в плагиате, „Взгляд Деловая газета", [on-line:] http://www.vz.rU/society/2008/5/22/170103.html - 10 X 2012; Кулинарный плагиат 
Дарьи Донцовой, [on-line:] www.livejournal.ru/themes/id/18597 - 10 X 2012.

Nową, typowo rosyjską odmianą, która zdominowała rynek czytelniczy w Rosji, stał się kobiecy kryminał ironiczny. Upowszechniła go zainspirowana twórczością Joanny Chmielewskiej Daria Doncowa, dedykując tego typu prozę zwykłym rosyjskim kobietom jako ucieczkę od codzienności. Również w 1999 roku wydawnictwo EKSMO zaproponowało i rozpropagowało serię Kryminał 
ironiczny, rozpoczynając ją od prezentacji książek Tatiany Polakowej163, a następnie publikując w niej powieści Darii Doncowej, które już w roku 2000 zajęły pozycje bestsellerów. Autorka ta stanowi fenomen komercyjny w Rosji164, mając na swym koncie do roku 2012 ponad sto trzydzieści książek, z których większość zgrupowana jest w sześciu cyklach powieściowych165. Noszą one tytuły wskazujące na łączącego je protagonistę: Miłośniczka prywatnego śledztwa 
Dasza Wasilewa [Любительница частного сыска Даша Васильева), Jewłam- 
pija Romanowa. Śledztwo prowadzi dyletant [Евлампия Романова. Следствие 
ведет дилетант), Wiola Tarakanowa. W świecie zbrodniczych namiętności 
[Виола Тараканова. В мире преступных страстей), Dżentelmen śledztwa Iwan 
Poduszkin [Джентльмен сыска Иван Подушкин), Detektyw na diecie. Tatiana 
Siergiejewa [Детектив на диете. Татьяна Сергеевна) oraz Ulubienica fortuny 
Stiepanida Kozłowa [Любимица фортуны Степанида Козлова).Dasza Wasilewa to osoba zamożna, z wyższym wykształceniem. Kolejna bohaterka - Jewłampia Romanowa (o znaczącym pseudonimie Lampa) uosabia klasę średnią, jest kobietą przeciętną i niezbyt bogatą, borykającą się z trudną 
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codziennością „nowej Rosji". Trzecia protagonistka - Wiola Tarakanowa, obdarzona pseudonimem Wiłka (w tłumaczeniu - o sugestywnym nazwisku Karaluchowa, a pseudonimie Widelec!), reprezentuje najniższą warstwę społeczną, jedyny męski bohater Darii Doncowej, Iwan Poduszkin, ma pochodzenie bojarskie (jego ród wspierał wstąpienie na tron dynastii Romanowów i wiernie służył carowi oraz ojczyźnie) i jest człowiekiem wykształconym. Otacza się wyszukanymi przedmiotami oraz książkami, pełni w powieściach funkcję osobistego sekretarza starszej zamożnej damy Eleonory, która porusza się na wózku inwalidzkim. Kolejna bohaterka, Tatiana Siergiejewa, to puszysta kobieta, przedstawicielka inteligencji, która pracowała jako nauczycielka języka rosyjskiego oraz literatury. Ostatnia z wymienionych protagonistek - Stiepanida Kozłowa - jest młodą dziewczyną, studentką akademii pedagogicznej na specjalizacji wykładowca języka rosyjskiego i literatury.Maria Czerniak zwraca uwagę na to, że bohaterowie czterech pierwszych chronologicznie cykli charakteryzują różnorodne warstwy społeczne rosyjskiej rzeczywistości XXI wieku166. Badaczka powołuje się na przeprowadzone przez wydawnictwo EKSMO sondaże, które pokazują, że czytelnicy książek Darii Doncowej przy zakupie nowej pozycji uzależniają swój wybór od konkretnego bohatera serialowego. Można zatem w odniesieniu do kreacji różnych wariantów detektywa mówić o celowym wychodzeniu naprzeciw „horyzontowi oczekiwań" odbiorcy, dla którego autorka projektuje poszczególne serie167. Eksploatuje znane czytelnikowi postacie protagonistów, którzy napędzają sprzedaż kolejnych książek.

166 Zob. M. А. Черняк, Феномен массовой..., s. 211.167 Zob. ibidem, s. 213.168 Dobitnym przykładem demaskowania mitów, głęboko zakorzenionych w kulturze rosyjskiej oraz sowieckiej, są poświęcone Pawlikowi Morozowowi oraz Aleksandrowi Puszkinowi prace Jurija Drużnikowa. Zob. Ю. Дружников, Русскиемифы, Санкт-Петербург 1999 (pierwsze wydanie - New York 1995). Pozycja ta zyskała większy rozgłos na Zachodzie niż w samej Rosji, gdzie wielu nie przystało na „szarganie niedawnych świętości". Zob. A. Wołodźko- -Butkiewicz, Na tropie czerwonych mitów. 0 eseistyce Jurija Drużnikowa, [w:] J.Drużnikow, 
Rosyjskie mity. Od Puszkina do Pawlika Morozowa, tłum. F. Ociepka, M. Putrament, Warszawa 1998; a także L. Suchanek, Anioły, biesy i prawda. Pisarstwo Jurija Drużnikowa, Kraków 2007.

Upadek poprzedniego systemu stworzył podatny grunt dla demitologizacji przeszłości sowieckiej wraz z jej utartymi schematami i przedstawieniami168. Dzieje Związku Sowieckiego obfitowały w szereg mitów, zakłamywanych danych, niewyjaśnionych spraw, zagadek historycznych, faktów wartych ujawnienia i rein- terpretacji, co stało się wdzięcznym tematem dla powieści sensacyjno-kryminalnej. Czytelnicy szczególnie upodobali sobie gatunek, zwany najogólniej kryminałem (thrillerem) politycznym, który obejmuje także współczesną odmianę rosyjskiego kryminału historycznego czy szpiegowskiego. Idealnie w to zapotrzebowanie wpisuje się Fridrich Nieznanskij, który, czerpiąc inspiracje z doświadczeń z czasów sowieckich, pisał właśnie sensacyjne thrillery, a jednocześnie kwalifikował 



66 Rozdział I. Rosyjska powieść sensacyjno-kryminalna...
swoją twórczość do „antytotalitarnej gałęzi w literaturze rosyjskiej". Nowe określenie gatunkowe, jakie można spotkać przy charakterystyce jego utworów, to „faktction"169, czyli połączenie faktu z fikcją. Owo demaskatorskie podejście w dużej mierze warunkowało sukces bestsellerów politycznych. Autorzy nierzadko poruszali tematy kontrowersyjne, a akcję ogniskowali wokół tragicznych wydarzeń historycznych, transponując je w ten sposób do świadomości zbiorowej.

169 А. Борисова, Фридрих Незнанский, [on-line:] www.peoples.ru/art/literature/prose/ detectiv/neznansky/ - 20 IX 2012. Pośród wielu cykli autora, opublikowanych do 2012 r., najliczniejszym pozostaje Marsz Tureckiego (Марш Турецкого), liczący osiemdziesiąt sześć pozycji! Cykl Agencja „Gloria" (Агентство „Глория") - to szesnaście części, Pan adwokat 
(Господин адвокат) - dwadzieścia trzy, a Powrót Tureckiego (Возвращение Турецкого) - osiemnaście książek. Poszczególne utwory dostępne są na stronie http://stms54.ru/load/ 7-1-0-291 -201X2012.170 Wydawnictwo Wagrius (Вагриус) w 1995 r. zapoczątkowało słynną serię Mój wiek XX 
(Мой XX век), której celem było ukazanie minionego stulecia przez pryzmat wspomnień, pamiętników znanych polityków, działaczy kultury, nauki, pisarzy, sportowców, wojskowych symbolizujących tamte czasy.171 Zob. A. Wołodźko-Butkiewicz, Odpierestrojki..., s. 35.172 Zob. ibidem, s. 11.173 E. Щеглова, Продажа „на вынос", „Дружба Народов" 2000, Ne 12, [on-line:] http:// magazines.russ.ru/ druzhba/2000/12/scheglov-pr.html - 3 IV 2007.174 Określenia te kilkukrotnie przywołuje Natalia Iwanowa, analizując funkcje, jakie w kulturze rosyjskiej spełniała literatura oraz historia. Zob. H.Иванов а, В полоску, клеточку и мелкий 
горошек. Перекодировка истории в современной русской прозе, „Знамя" 1999, Ne 2, [on-line:] http://magazines.russ.rU/znamia/1999/2/ivanova.html - 15 II 2012.175 Jako przykład mogą posłużyć takie utwory rozliczeniowe, symptomatyczne dla okresu 
pierestrojki, jak Dzieci Arbatu Anatolija Rybakowa (Дети Арбата, książka napisana w latach 60., ale wydana w ZSRS po raz pierwszy w 1987 r.), czy też wspomniany już utwór Ewangelia 
według kata (tekst powstał w końcu lat 70., a wydany został w 1990 r.) autorstwa słynących z powieści kryminalnych braci Wajnerów.

Proces ten zbiegał się z potrzebą rozliczenia z historią na etapie odkrywania oraz reinterpretacji istotnych dla Rosji wydarzeń historycznych170. Alicja Wołodź- ko-Butkiewicz podkreśla także ową wyraźną tendencję w Rosji postsowieckiej, że „literaturę fikcji" wyparła „literatura faktu"171. Powstało wielkie zapotrzebowanie na publikacje antytotalitarne, wspomnienia opowiadające o represjach, dzienniki obfitujące w tematykę łagrową, a także materiały archiwalne dokumentujące walkę władz przeciwko działaniom literackim172. Jednakże historie ofiar systemu, co nie bez goryczy zauważa Jewgienija Szczegłowa, stawały się towarem komercyjnym, świetnie sprzedawanym: „W latach 90. zaczęła się autentyczna «sprzedaż na wynos» i tragedii dysydenctwa, i GUŁAG-u. Wydarzenia z historii, jeszcze niedawno krwawiące, bulwarna maszynka do mięsa mieliła, nie krztusząc się"173.Po zniesieniu cenzury owo wypełnianie białych plam historii czy oswajanie demonów historii174 znalazło swój wyraz również w literaturze popularnej175. Jeśli literatura wysoka realizowała misję odkłamywania rzeczywistości, to pop- 
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literatura mnożyła warianty zdarzeń oraz sensacyjne scenariusze. Stąd też lata 90. przyniosły ze sobą falę różnorodnych odmian twórczości historyczno-do- kumentalnej, biograficznej, wspomnieniowej, a także beletrystyki historycznej, wystarczy przywołać nazwiska historyka Dmitrija Wołkogonowa176 czy pisarza Edwarda Radzinskiego177 178. Ten ostatni wpisał się w nastroje szerokiego kręgu czytelników, obrazując życie rodów bojarskich i rodziny ostatniego z carów. Odbiorca jego książek chętnie poddawał się urokowi sztafażu narodowo-patriotycznego, kolorytu historii przedrewolucyjnej, odtwarzanemu przez autora176.
176 Ten znany generał-pułkownik (1928-1996), profesor oraz działacz polityczny (m.in. szef Głównego Zarządu Politycznego Armii Sowieckiej oraz Floty Wojennej, od 1991 r. doradca prezydenta Federacji Rosyjskiej do spraw obrony) ma w swoim dorobku około trzydziestu książek historyczno-filozoficznych, w których wykorzystuje odtajnione archiwalia. Jako jedyny posiadał dostęp do biblioteki Stalina. Najsłynniejsze prace Wołkogonowa ukazały się w serii Wodzowie-. Trocki (Троцкий, 1992) oraz Stalin. Tryumf i tragedia (Сталин. Триумф 
и трагедия, 1994). Zob. Дмитрий Антонович Волкогонов, [on-line:] www.hrono.ru/biograf/ bio_we/volkogonov.php - 10 IX 2012.177 Zjawisko to odnotowuje m.in. Naftolij Bassel, zob. H. Бассе ль, Проблемы мифологизации 
и демифологизации в современном историческом романе, [w:] История в зеркале 
литературы и литературоведения. Сборник статей Международной научной 
конференции, ред. Л. Звонарева, Ф. Апанович, Warszawa 2002, s. 180-182.178 Edward Radzinskij to popularny zarówno w ZSRS, jak i w nowej Rosji dramaturg, scenarzysta, pisarz. Ponadto od lat 80. prowadzi w telewizji rosyjskiej cykle programów autorskich. W latach 90. zasłynął jako autor powieści popularno-naukowych traktujących o przełomowych momentach w historii tak rodzimej, jak i powszechnej. W swej twórczości porusza problem władzy absolutnej jako zła absolutnego częściowo pociągającego, a częściowo zagadkowego oraz mistycznego. Bestsellerami stały się jego książki biograficzne: Mikołaj II. Życie i śmierć 
(Николай II. Жизнь и смерть, Москва 1997), Stalin. Życie i śmierć (Сталин. Жизнь и смерть, Москва 1997), Rasputin. Życie i śmierć (Распутин. Жизнь и смерть, Москва 2000), Aleksander 
II. Życie i śmierć (Александр II. Жизнь и смерть, Москва 2007). Jego programy telewizyjne (m.in. cykl Zagadki historii, [Загадки истории]) mają charakter „spotkań z jednym-jedynym mówcą", którego cechuje charyzma oraz umiejętność barwnego przedstawiania wydarzeń jako realnej i żywej historii. Krytycy charakteryzują styl jego programów jako „stwarzanie mitu z materiału podręcznego [...] na oczach widzów". Zob.: С. Чупринин, Русская литература..., 
s. 240-241; Эдвард Радзинский, [on-line:] www.radzinski.ru/ - 9 X 2012.179 Autor ma na swym koncie blisko trzydzieści powieści, ponadto liczne miniatury historyczne. Zob. Валентин Саввич Пикуль, [on-line:] www.valentin-pikul.ru/ - 10 X 2012. Jego twórczość cechuje patriotyzm oraz duma z historii swego kraju. Zarzucano mu schlebianie niewyszukanym gustom oraz swobodne traktowanie historii. Porównywano go do Aleksandra Dumasa (ojca). Zob. Пикуль Валентин Саввич, [on-line:] www.modernlib.ru/ books/pikul_valentin_sawich/ - 10 X 2012. W 2004 r. została ustanowiona międzynarodowa Nagroda Literacka im. Walentina Pikula, przyznawana autorom utworów historycznych oraz heroiczno-patriotycznych za zasługi dla podtrzymania tradycji. Zob. Международная 
литературная премия им. Валентина Пикуля, [on-line:] www.rsl.ru/ru/s3/s331/sl22/ S1223629/S12236293805/ - 10 X 2012.

Warto przypomnieć, że już u schyłku Związku Sowieckiego rozchwytywanym na rynku towarem była beletrystyka historyczna Walentina Pikula179. Autor ten 
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w utrzymanych w stylu historyczno-awanturniczym powieściach budował ideologię narodowo-patriotyczną, kontrastującą z oficjalnie propagowanym przez historiozofię sowiecką internacjonalizmem. Jak podkreśla Natalia Iwanowa, nakłady jego książek przewyższały powieści historyczne Bułata Okudżawy czy Jurija Dawydowa180. Zgodnie z badaniami opinii publicznej dotyczącymi popytu na określone formy literackie proza historyczna (historyczno-patriotyczna) plasuje się tuż po gatunkach kryminalnych i sięga po nią obecnie co czwarty Rosjanin181.

180 Zob. H. Иванова, В полоску...181 Powyższe wyniki badań przytacza Borys Dubin, analizując sposób wykorzystania gatunku powieści historycznej w charakterze epigońskich odmian masowo-historycznych w Rosji lat 90. Zob. Б. Дубин, О банальности прошлого. Опыт социологического прочтения российских 
историко-патриотических романов 1990-х годов, [w:] idem, Слово - письмо..., s. 243-261.182 Na pozytywną rolę tego typu gatunków wskazuje Władimir Dawidowskij, zob. В. Давидовский, Альтернативная история, [w:] История в зеркале..., s. 316-323.183 Aleksandr Buszków, niezależnie od książek, w których kreuje tak zwaną historię alternatywną, począwszy od 1981 r. drukuje utwory przede wszystkim z gatunku powieści awanturniczej oraz fantastyki. Ten niezwykle płodny autor z Krasnojarska już w 1996 r. cieszył się łącznym nakładem swych książek w liczbie 1,6 min egzemplarzy. Zob. С. Чупринин, Русская 
литература..., s. 94-98. Pięć lat później jego nakłady osiągnęły już 17 min. Zob. Шантарск. 
Бушков, [on-line:] www.bushkov.ru - 3 IX 2012.184 Zob. А. H и к о н о в, Автор бестселлеров Александр Бушков: „Петр I — выродок и убийца", „Новая газета" 2004, № 30, [on-line:] www.novayagazeta.ru/data/2004/30/35.html - 9 IV 2007. Krytycznej analizy utworu Aleksandra Buszkowa dokonuje także Walentin Oskockij. Zob. В. Оскоц кий, Кабы да кабы. Или границы „альтернативной истории", [w:] История 
в зеркале..., s. 273-280.

Nic więc dziwnego, że nową odmianą literacką, która zyskała popularność w Rosji postsowieckiej, stały się utwory mieszczące się w nurcie historii alternatywnej, zwanym też historią wirtualną, kontrahistorią, czy też alternatywną fantastyką historyczną. Wywołują one skrajne emocje, z jednej strony pozwalają na swobodę myśli i kreacji twórczej, polemizują ze skostniałymi mitami, mogą mieć wartość pouczającą182, z drugiej natomiast dla wielu są obrazoburcze. Na tendencję „wywracania rosyjskiej historii do góry nogami” wskazuje Aleksandr Nikonow, wspominając takie postacie, jak matematyk Anatolij Fomienko, który zaczął pisać książki historyczne, podając własną interpretację historii, wywiadowca Wiktor Riezun (Suworow) oraz Aleksandr Buszków183, który przedstawił swoje spojrzenie na rosyjską przeszłość w dwuczęściowej pozycji Rosja, której 
nie było. Zagadki, wersje, hipotezy (Россия, которой не было. Загадки, версии, 
гипотезы, 1997)184. Cechą wspólną poszczególnych autorów jest subiektywna wykładnia faktów zaczerpniętych z dziejów Rosji, niejednokrotnie kontrowersyjna, wywołująca sensację bądź skandal.Podobna taktyka znajduje zastosowanie także w thrillerach politycznych, w których wybrany materiał dokumentalny ulega znacznej modyfikacji przez 
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powstanie alternatywnych wersji wydarzeń, zabarwionych aurą skandalu i dreszczykiem emocji. Sugestywne są tutaj nawet same tytuły książek jednego z autorów tego gatunku - Eduarda Topola185: Dziennikarz dla Breżniewa albo 
Śmiertelne zabawy (Журналист для Брежнева, или Смертельные игры, 1981), Kremlowska żona (Кремлевская жена, 1989), Nowa Rosja w łóżku, na 
chodniku i w miłości albo Seks na drodze od komunizmu do kapitalizmu (Новая 
Россия в постели, на панели и в любви, или Секс при переходе от комму
низма к капитализму, 1998).

185 Eduard Topol to Azerbejdżanin urodzony w Baku, gdzie ukończył uniwersytet i Związkowy Państwowy Instytut Kinematograficzny. Książki piszę od 1961 r., a w latach 70. były one zakazane przez cenzurę. W 1979 r. wyemigrował do USA, a w 1983 r. wydał za granicą pierwszą powieść Plac Czerwony (Красная площадь). Przez pewien czas publikował z Fridrichem Nieznanskim, ale w 2004 r. wytoczony przez Eduarda Topola proces sądowy zakończył się orzeczeniem, że Fridrich Nieznanskij nie był współautorem powieści Dziennikarz dla 
Breżniewa (Журналист для Брежнева, 1981) oraz Plac Czerwony. Zob. А. Сайкин, Как 
установить авторство. Экспертизы, [on-line:] www.inauka.ru/philology/article40166/ print.html - 5 IV 2007. Na oficjalnej stronie internetowej E. Topola zamieszczona jest informacja na temat wydanych dwudziestu czterech książek. Zob. Эдуард Тополь, [on-line:] http:// www.eduardtopol.ru - 10 IX 2012.186 Książka z autorskim słowem wstępnym dostępna jest na stronie www.fictionbook.ru/ author/topol_yeduard/zavtra_v_rossii/topol_zavtra_v_rossii.html - 09 IV 2007.187 Zob. http://knigi-mir.ru/kniga_Zavtra-v-Rossii - 09 IV 2007.188 Do bardziej znanych rosyjskich utworów tego typu należały: Ten, który nie powrócił 
(Невозвращенец, 1988) Александра Кабакова, Miasto zdemobilizowanych (Демгородок, 1993) Юрия Полякова. Zob. М. Хоста, А. Верховский, 0. Л апчинский, ор. cit.

Jako symptomatyczny przykład gry z historią, prowadzonej w powieściach sensacyjnych, może posłużyć utwór Eduarda Topola Pułapka na Gorbi (Ловушка 
для Горби), znany także pod tytułem Jutro w Rosji (Завтра в России, 1988). Jak podaję sam pisarz, utwór ten powstał w latach 1986-1988. Odautorski komentarz na początku książki informuje: „Wszystkie wydarzenia tej powieści są absolutnie autentyczne, o czym można się przekonać, zaglądając do jutrzejszych gazet”186. Jutro w Rosji jest antyutopią z wątkami sensacyjnymi i, jak informuje adnotacja, powieścią-przepowiednią187. Fabuła koncentruje się wokół zamachu na prezydenta Goriaczewa, przewrotu państwowego, próby przywrócenia starej władzy przy pomocy struktur mundurowych, a także wprowadzenia stanu wyjątkowego. Autor umiejscawia akcję powieści właśnie w sierpniu 1991 roku. Atmosfera rozpadu sprzyjała powstawaniu utworów proponujących różnorodne scenariusze rozwoju wypadków, często eksploatowano temat przewrotu wojskowego w Związku Sowieckim188.W zderzeniu z wielością odmian gatunkowych, inspirowanych faktami sensacyjnymi, zdarza się, że czytelnicy przyjmują tego typu prozę jako swego rodzaju „odkłamany" podręcznik historii i sugerują się ukazanymi w nich wariantami pseu- dohistorycznymi. Bywa, że w podobny sposób odbierane są powieści Władimira 
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Riezuna, który przyjął pseudonim Wiktor Suworow189. Świadczą o tym bardzo krytyczne reakcje, jakie wywołuje jego, skądinąd ciesząca się popularnością, proza. Opisuje on między innymi wydarzenia z czasów wielkiej wojny ojczyźnianej, przedstawiając tezę, że to Stalin jest odpowiedzialny za wybuch drugiej wojny światowej, ponieważ to Związek Sowiecki planował napad na Europę Zachodnią oraz jej podbój, a Adolf Hitler zmuszony został do obrony.

189 Władimir Riezun w przeszłości był oficerem wywiadowczego zarządu sztabu okręgu wojskowego, od 1970 r. w służbie CK KPSS. W1974 r. ukończył Akademię Wojskowo-Dyplomatyczną i pracował w rezydenturze genewskiej. W 1978 r. wyjechał do Wielkiej Brytanii, a w ZSRR wydano na niego wyrok śmierci przez rozstrzelanie za zdradę ojczyzny. Zob. Биография 
советского разведчика „Виктора Суворова" (В. Б. Резун), [on-line:] http://whattlys.myl. ru/news/biografija_sovetskogo_razvedchika_viktora_suvorova_v_b_rezun/2010-07-04-3 - 7 IX 2010. Jest autorem takich książek jak m.in.: Akwarium (Аквариум, 1985), Lodołamacz 
(Ледокол, 1991), Ostatnia republika (Последняя республика, 1995), Oczyszczenie (Очищение, 1998), Samobójstwo (Самоубийство, 2000).190 Nik Pierumow został uznany za najlepszego pisarza fantastę 2006 r. Na swej oficjalnej stronie podaję, że w ciągu piętnastu lat twórczości wydał dwadzieścia trzy książki o łącznym nakładzie ponad 6 min egzemplarzy, co stanowi rekord dla gatunku fantasy w Rosji. Zob. Huk 
Перумов, [on-line:] www.perumov.com - 10 IX 2012.191 Zob. В. Камша, Николай Перумов против Виктора Суворова, [on-line:] http://perumov. com/interview/print/print_27.html - 7 VII 2010.192 Marina Zagidullina odnotowuje, że mitologizacja „niedalekiej przeszłości" zachodzi po upływie okresu pięćdziesięciu lat, gdy ma miejsce wymiana pokoleń - „odejście żywych świadków". Stosownie do tej teorii od lat 90. XX w. temat wielkiej wojny ojczyźnianej w Rosji przeżywa w literaturze prawdziwy renesans. Zob. M. Загидуллина, op. cit., s. 25-32.193 Zob. П. Вайль, А. Ген и с, 60-е. Мир советского... s. 90.
194 Święta wojna (Священная война) - pieśń z 1941 r., która stała się hymnem obrony ojczyzny i zyskała masową popularność na radzieckich frontach drugiej wojny światowej. Znana także, od słów pierwszego wersu, jako Wstawaj kraju ogromny'. (Вставай, страна огромная!).

Przeciwko takiemu podejściu ostro wystąpił jeden z najpopularniejszych współczesnych rosyjskich autorów literatury fantasy, Nik Pierumow190, uznając swój protest za powinność etyczną oraz kwestię honoru. Bronił on pozycji, mocno zakorzenionej w rosyjskiej świadomości zbiorowej, że wydarzenia z roku 1941 zmobilizowały cały naród do prawdziwie heroicznej ofiary, godnej najwyższego szacunku, dlatego uznał za świętokradztwo kwestionujące sens tego poświęcenia spekulacje historyczne, nazywając je nieprzyzwoitymi i niemoralnymi191. Zwycięstwo w wielkiej wojnie ojczyźnianej stanowi bowiem w Rosji społeczny mit integracyjny192, a przeważająca część Rosjan odnosi się do niego z pietyzmem i patosem. Piotr Wajl oraz Aleksandr Gienis, opisując społeczne funkcjonowanie w czasach odwilży lat 60. XX wieku owego najtrwalszego z wszystkich mitów sowieckich - konsolidującego zwycięskiego mitu wojennego - odwołują się do określenia „święta wojna’’193, jakim zatytułowana jest słynna pieśń patriotyczna194. Ową świętość uosabiał obraz małego chłopca walczącego o uniwersalne dobro, którego działania nosiły wymiar etyczny. Nie mogła mieć miejsca żadna 
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relatywizacja: „Wojna stała się poligonem, na którym weryfikowały się wartości moralne człowieka sowieckiego. Ofiara albo zdrada - w obliczu takiej alternatywy półtony i niuanse przestają mieć rację bytu”195. Stąd też w rosyjskiej świadomości zbiorowej nie znajdują poparcia ci, którzy umniejszają znaczenie sławetnej przeszłości, podważając prawidłowość tego etapu drogi sowieckiej.

195 П. Вайль, А. Генис, 60-е. Мир советского..., s. 92.196 [Cyt. za:] В. Камша, op. cit.197 Zob. ibidem.198 А. Исаев, Антисуворов. Десять мифов второй мировой, Москва 2004.199 Grę z różnymi gatunkami prozy sensacyjnej prowadzi Roman Arbitman publikujący pod pseudonimem Lew Gurskij. Są to takie odmiany, jak: thriller ironiczny, kryminał-pamflet, kryminał satyryczny, fantastyka polityczna, połączenie antyutopii z satyrą estradową, tzw. cykl prezydencki [Парк гурского периода). Autor swobodnie kreuje w nim alternatywną 

Nik Pierumow swą ostrą reakcję na utwory Wiktora Suworowa tłumaczy koniecznością obrony prawdziwych wartości Rosjan. Oskarża on autora Lodoła- 
macza o szarganie pamięci historycznej narodu rosyjskiego przy użyciu kłamstw, oszczerstw i zafałszowanych faktów. Jednocześnie wyraża zaniepokojenie tym, że sposób naświetlenia wydarzeń przez tego pisarza przeniknął do świadomości zbiorowej: „Lodołamacz zaś, umiejętnie wciskany łasemu na sensacyjne «dema- skacje» czytelnikowi, niestety stał się bardzo znaczącym faktem w świadomości społecznej"196. Nik Pierumow zaproponował ideę ogólnonarodowego projektu Antylodołamacz (Антиледокол) lub Rosjanie przeciwko Wiktorowi Riezuno- wi (Русские против Виктора Резуна)197 198, którego nazwa, jak łatwo zauważyć, nawiązuje do słynnej powieści Wiktora Suworowa. Przedsięwzięcie zakładało odszukanie opracowań, które skrupulatnie weryfikowałyby pomysły Władimira Riezuna, oraz zredagowanie ich w przystępny i ciekawy sposób.Innym przykładem potraktowania treści zawartych w prozie Wiktora Suworowa jako wykładni dla wydarzeń historycznych jest książka Aleksieja Isajewa 
Antysuworow (Антисуворов, 2004)196. Zawiera ona analizę przytaczanych przez kontrowersyjnego autora faktów i cytatów, weryfikację ich wiarygodności oraz poprawności interpretacyjnej. Aleksiej Isajew odzwierciedla ponadto podejście współczesnej nauki rosyjskiej do niepowodzeń Związku Sowieckiego w początkowej fazie wojny. Powyższe przykłady uświadamiają, że literatura poruszająca omawianą problematykę kojarzona jest w większym stopniu z prozą dokumentalną niż fikcyjną. Wywiera ona bardzo sugestywny wpływ zarówno na przeciętnych czytelników, jak i bardziej doświadczonych odbiorców - pisarzy, którzy podejmują polemikę w walce o prawidłową wykładnię historyczną.W obrębie rosyjskiej prozy sensacyjnej następuje przemieszanie poszczególnych jej odmian oraz niekontrolowana „hybrydyzacja", będąca rezultatem naśladowania mody, ulegania sugestii wskaźników popularności określonego podgatunku, doboru mających zagwarantować poczytność wątków oraz gry konwencjami199. Wydawnictwa tworzą nowe serie i na użytek reklamy stosują 
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zmienne kwalifikacje poszczególnych powieści oraz ich autorów200. W gronie twórców odmian najszerzej definiowanych jako thriller, kryminał polityczny, powieść szpiegowska, sensacyjna powieść historyczna wyróżniają się wspomniani już Wiktor Suworow (Władimir Riezun), Eduard Topol, Czyngiz Abdułłajew, Lew Gurskij (Roman Arbitman), Fridrich Nieznanskij oraz funkcjonujący już wcześniej w świadomości czytelniczej pisarze: Danił Korieckij oraz Nikołaj Leonow. Maria Czerniak wyodrębnia ponadto kryminał bandycki, zajmujący, jej zdaniem, pozycję marginalną. Reprezentują go: bracia Pitierskije, Jewgienij Monach, Michaił Mart i Pawieł Stowbczatyj201.

historię Rosji. Książki Zabić prezydenta [Убить президента, 1995], Ocalić prezydenta [Спасти 
президента, 1998), Nikt oprócz prezydenta [Никто, кроме президента, 2005), Tak jest, panie 
prezydencie! [Есть, господин президент!, 2008) łączy postać bohatera Maksima Łaptiewa - pracownika FSB. Drugi cykl to Jakob Stern [Яков Штерн), którego tytułowym bohaterem jest prywatny detektyw, specjalista do spraw biznesu książkowego. Zob. Арбитман, Роман 
Эмильевич.... Wśród licznych gier literackich tego autora warto odnotować wydaną pod tym pseudonimem biografię-mistyfikację w gatunku historiografii alternatywnej: Roman 
Arbitman. Biografia drugiego prezydenta Rosji [Роман Арбитман. Биография второго 
президента России, 2008), w której przedstawiona zostaje historia życia fikcyjnego następcy Borysa Jelcyna. Zob.: Роман Арбитман. Биография второго президента России, [on-line:] http://fantlab.ru/workll2400; Арбитман Роман [Лев Гурский). Критика о 
книге Льва Турского Роман Арбитман. Биография второго президента России, [оп- -line:] www.litkarta.ru/russia/saratov/persons/arbitman-r/kritika-prezident-arbitman/ - 101X2012.200 Za przykład owej zmienności mogą służyć powieści Michaiła Marta, które wydawnictwo AST zamieszcza w seriach: Projekt kryminalny, Kryminał, Detektyw, Kryminał-Retro, a jednocześnie można je napotkać w kategorii kryminału psychologicznego. Do takiej też kategorii autor ten został zakwalifikowany m.in. na stronie księgarni internetowej Kultura i tradycje, [on-line:] www.ku)turaitradicii.ru/index.asp?CategoryID = 1085312&sort=name&page=5 - 3 IV 2007. Sami autorzy często grupują swoje powieści w serie sugerujące przynależność podgatunkową.201 M. А. Ч ерняк, Феномен массовой..., s. 181.202 M. Wojciechowski, Projekt В. Akunin - wywiad z pisarzem, „Gazeta Wyborcza” 2004, 14IV, s. 12.

Najmłodszym zjawiskiem na rosyjskim rynku literatury popularnej jest gatunek stylizowanego kryminału retro. Sprawdzona praktyka swobodnych odwołań do historii realizuje się w tym przypadku poprzez nawrót do czasów przedrewolucyjnych. Odmianę tę spopularyzowały pod koniec lat 90. przede wszystkim powieści Borysa Akunina (Grigorija Czchartiszwilego), który propagował tezę, „że nowej Rosji potrzebna jest literatura rozrywkowa na poziomie”202. Autor jako tło akcji cyklu o detektywie Fandorinie upodobał sobie dziewiętnastowieczną Rosję carską, której literatura nie tylko ukształtowała Rosjan, lecz także wniosła znaczący wkład w kulturę światową.Oprócz Borysa Akunina do przedstawicieli kryminałów retro zaliczają się ponadto tacy autorzy, jak wspomniany Leonid Józefowicz z trylogią o Iwanie Dmitriewiczu Putilinie (autor za ostatnią powieść Ksigżę wiatru [Князь ветра, 
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2001] otrzymał nagrodę Nacionalnyj best-seller 2001)203; Aleksandr Buszków z cyklem sześciu książek, połączonych postacią Aleksieja Wojnowicza Bestużewa, oficera żandarmerii Imperium Rosyjskiego204, oraz nazywana Akuninem w spódnicy205 Katierina Wróblewskaja proponująca kreację detektywa kobiety, wdowy Apolinarii Łazariewny Awiłowej206. Daniel Kługier nie ma wątpliwości, że czytelników urzeka koloryt Rosji carskiej, gdyż współbrzmi z ich nostalgią za przedrewolucyjnym złotym wiekiem: „Wielkie mocarstwo z utalentowanym i mądrym narodem. Przed wszystkimi rewolucjami, przed wszystkimi wojnami i wstrząsami. «Rosja, którą utraciliśmy...»”207 208. Krytyk podkreśla, że to nie odwołania do historii przedrewolucyjnej zapewniły popularność Borysowi Akuninowi i Aleksandrowi Buszkowowi, lecz wykreowana przez nich retrospektywna206 utopia konserwatywna, jako że ani ówczesna Rosja nie była państwem tak wspaniałym, ani naród nie był tak roztropny i nie wydał tak idealnych bohaterów.

203 Trylogia składa się z pozycji: Kostium Arlekina (Костюм Арлекина, 2001), Dom spotkań 
(Дом свиданий, 2001) oraz Książę wiatru (Князь ветра, 2001).204 W skład cyklu weszły powieści: Dzikie złoto (Дикое золото, 2000), Nieprzyzwoity taniec 
(Aferzysta) [Непристойный танец (Авантюрист), 2001], Detektyw (Сыщик, 2009), Kom
batant (Комбатант, 2009), Agronauta (Аргонавт, 2009), Kowboj (Ковбой, 2010).205 Takie określenie pada w wywiadach z autorką. Zob.: П. Басинский, Проза - женского 
рода. Катерина Врублевская о приключениях вдовствующей сыщицы Аполлинарии 
Авиловой, „Российская газета", [on-line:] www.club366.ru/articles/intr_vrubl.shtml - 20 III 2011; А. Уланова, Акунин в юбке Почему Катерину Врублевскую потянуло на 
ретро, „Вечерняя Москва" 2006, № 27, [on-line:] www.vmdaily.ru/article/20972.html - 20 III 2011.206 W skład cyklu wchodzą takie powieści, jak: Pierwsza sprawa Apolinarii Awiłowej (Первое 
дело Аполлинарии Авиловой, 2002); Sprawa о zaginionym talizmanie (Дело о пропавшем 
талисмане, 2003); Sprawa о starym portrecie (Дело о старинном портрете, 2006); Sprawa 
о rubinach carycy Sawskiej (Дело о рубинах царицы Савской, 2008).207 Д. Клугер, Ностальгия по несуществующему, „Вести”, [on-line:] http://detective. kirulya.com/ daniel/vestu_050103.htm - 9 V 2011.208 0 klasyfikacji utopii zob. J. Szacki, Spotkania z utopią, Warszawa 2000, s. 54.209 To często spotykany epitet. Zob.: И. Прохорова [et al.], Ha Rendez-vous с Марининой, „Неприкосновенный запас" 1998, № 1, s. 42; M. A. Черняк, Феномен массовой..., s. 182; 0. Шабли н ск а я, Агата Кристи и ее клоны, „Аргументы и факты" 2000, № 37, [on-line:] www.aif.ru/online/aif/1038/20_01 - 20 II 2010.

Spośród wielości zjawisk literackich zachodzących w Rosji po roku 1991 jako materiał badawczy niniejszej pracy służą cykle kryminałów dwóch reprezentantów: Aleksandry Marininej - „królowej kryminału rosyjskiego”209 i Borysa Akunina - stylisty ponowoczesnego. Kontekst społeczno-literacki towarzyszący początkom ich twórczości pisarskiej, przyjęte strategie, zaproponowane typy protagonistów i sposób ich kreacji pozwalają na prześledzenie drogi od zideo- logizowanego systemu państwa sowieckiego do popkulturowej rzeczywistości postsowieckiej. Aleksandra Marinina, rozpoczynając swą karierę pisarską z początkiem lat 90., zamyka minioną epokę, natomiast Borys Akunin na progu wieku 

http://www.club366.ru/articles/intr_vrubl.shtml
http://www.vmdaily.ru/article/20972.html
http://detective
kirulya.com/
http://www.aif.ru/online/aif/1038/20_01


74 Rozdział I. Rosyjska powieść sensacyjno-kryminalna...
XXI wpisuje się w ogólnokulturowy nurt gry literackiej. Otwartym problemem pozostaje wypracowanie odpowiedniego podejścia dla odczytywania oraz analizy tekstów popularnych powstających wwarunkach dojmującego wpływu popkultury na wszystkie dziedziny życia, by móc przez pryzmat wybranych bohaterów przyjrzeć się społeczeństwu rosyjskiemu.
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ROZDZIAŁ II

W poszukiwaniu metody badania 
bohatera literatury popularnej

Historia literatury...
Owszem, ale dlaczego historia tylko dobrej literatury? Zła sztuka może być 
bardziej charakterystyczna dla narodu. Historia grafomanii polskiej więcej 
może powiedziałaby nam o nas niż historia Mickiewiczów i Prusów'.

Specyfika badania literatury popularnejPocząwszy od samej terminologii nazywającej literaturę popularną parali- teraturą, literaturą brukową, trywialną, tandetną, trzeciego obiegu czytelniczego, niskoartystyczną1 2, sugerowany jest pejoratywny stosunek do tego rodzaju utworów. Dla opisu literatury popularnej stosuje się takie kategorie, jak: prymi
1 W. Gombrowicz, Dziennik 1953-1956, red. J. Błoński, Kraków 1986, s. 108.2 Problemy z powyższą terminologią odnotowują w swoich pracach m.in.: J. Maciejewski, „Obszary trzecie" literatury, [w:] idem, Obszary i konteksty literatury, Warszawa 1998, s. 56-67; J. Pieszczachowicz, Koniec wieku. Szkice o literaturze, Warszawa 1994; A. Mar- tuszewska, „Ta trzecia". Problemy literatury popularnej, Gdańsk 1997; J. Nowakowski, 
W kręgu obiegowych ideałów estetycznych. Szkice o literaturze popularnej, Rzeszów 1980; P. Kowalski, Popkultura i humaniści. Daleki od kompletności remanent spraw, poglądów 
i mistyfikacji, Kraków 2004. Problematyce literatury popularnej na gruncie rosyjskim został poświęcony specjalny numer periodyku „Новое литературное обозрение” (1996, № 22), zatytułowany Literatury drugie {Другие литературы. Специальный выпуск); a także takie pozycje, jak: M. А. Черняк, Феномен массовой литературы XX века. Монография, Санкт- Петербург 2005; Б. Дубин, Слово - письмо - литература. Очерки по социологии совре
менной культуры, Москва 2001; Б. Менцель, Что такое „популярная литература"? 
Западные концепции „высокого" и „низкого" в советском и постсоветском контексте, пер. А. В. Маркина, „Новое литературное обозрение" 1999, № 40.
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tywny odbiorca wirtualny wraz z jego horyzontem oczekiwań, klisza, stereotyp, uproszczenie, reprodukcja, kicz. Wszak, co podkreśla Anna Martuszewska, „nie pojęcie stereotypu i schematu są winne wartościowaniu literatury popularnej, lecz sposób ich użycia”3.

3 A. Martuszewska, „Ta trzecia"..., s. 59.4 Zob. С. Кузнецов, Масс/Поп/Кулып, „Художественный журнал” 2001, Ne 39, s. 25, [cyt. za:] G. Szymczak, Wiktor Pielewin: technologia sukcesu, „Przegląd Rusycystyczny" R. 25, 2003, nr 2, s. 88.5 Zob. Kultura do spożycia na miejscu. Z Zygmuntem Baumanem rozmawia Wojciech ]. Burszta, [w:J Bauman o popkulturze. Wypisy, wyb. M. Halawa, P. Wróbel, Warszawa 2008, s. 307.6 Zob. M. H e 11 e r, Maszyna i śrubki, jak hartował się człowiek sowiecki, Warszawa 1989, s. 218-223.7 Zob. J. G. Cawelti, Kultura masowa. Formuły,gatunki i archetypy, tłum. A. Fulińska, „Znak" R. 48,1996, nr 10, s. 125.

Siergiej Kuzniecow, powołując się na książkę Richarda Ohmanna Sprzeda- 
jqc kulturę (Selling Culturej, rozróżnia pojęcie kultury masowej oraz pop- -kultury4. Rosyjski kulturolog podkreśla, że pop-kultura kształtuje się zgodnie z gustami odbiorców, natomiast kultura masowa tworzona jest poprzez wielkie korporacje, jakie rozwinęły się na Zachodzie w epoce industrializacji. Ich rolę w Związku Sowieckim przejęła władza, warunkując rozwój tak zwanego maskul- 
tu. We współczesnej kulturze postsowieckiej owe pojęcia uległy transformacji i przemieszaniu pod wpływem różnorodnych, czasem przeciwstawnych czynników (ideologii, utwierdzonych tradycji historycznych, reguł wolnego rynku, mediów, importowanych z Zachodu nurtów estetycznych i innych). Być może obecnie rację ma Zygmunt Bauman, który w rozmowie z Wojciechem Bursztą kwestionuje sensowność pojęcia „kultura popularna”, uznając, że to jedynie politycznie poprawna wersja kultury masowej5.Jeśli przyjąć założenie, że określona kultura popularna może służyć jako źródło informacji o danej społeczności, istotna staje się kategoria odbiorcy oraz wiara (być może i naiwna) w możliwości wyboru, którego dokonuje zgodnie ze swoimi upodobaniami, nie będąc jedynie biernym konsumentem wytworów produkcji masowej. W takim rozumieniu w świecie postindustrialnym pojęcie „popularny” sugeruje preferencje czytelników. Zupełnie odwrotnie sytuacja przedstawiała się w Związku Sowieckim, w którym, jak piszę Michaił Heller, nie nakłady zależały od gustów czytelników, lecz ich gusta od nakładów, zatem swoboda wyboru towaru uzależniona była od podaży6. Na potrzeby tej pracy wybrani zostali pisarze, których utwory na przełomie wieku XX i XXI wydawane są w wielu milionach egzemplarzy, co w warunkach wolnorynkowych pozwala na stwierdzenie, że cieszą się w Rosji poczytnością.John Cawelti z kolei całkowicie rezygnuje z określenia „popularna” i proponuje podział literatury na literaturę mimetyczną, w której odzwierciedlony zostaje świat rzeczywisty, oraz literaturę formułową, o charakterze konwencjonalnym, mającą wyrazić konstrukcję świata idealnego7. Jego klasyfikacja wynika ze specyfiki tego 
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rodzaju utworów, które pozostają wierne programowemu przestrzeganiu „czystości gatunków". Z założenia utrwalany jest w nich repertuar schematów akcji i podtrzymywany kanon standardowych rozwiązań kompozycyjnych w obrębie poszczególnych „formuł", takich jak: romans historyczny, powieść miłosna, kryminalna, humorystyczna, western czy thriller. Ze schematów wykorzystywanych do kreacji tych opowieści tworzą się układy fabularne, które obejmują wzorcowe modele rozwoju zdarzeń stosownie do gatunkowych podstaw tekstów. W obrębie literatury formułowej istotne jest zagadnienie realizacji samego gatunku na tle uwarunkowań kulturowych oraz tradycji literackich. Oczywiście realizacja ta może stanowić zarówno wzorzec godny naśladowania, jak i bezwartościową kopię.Jednocześnie powstają określone projekcje bohaterów, jako że to oni spełniają zasadniczą rolę w przebiegu akcji takiego utworu. W szczególności w powieści kryminalnej protagoniści mają bardziej sprecyzowaną funkcję działania - zderzają się z namacalnymi, aktualnymi problemami codzienności, jako pragmatycy walczą z konkretną nieprawidłowością, przestępstwem. Olga Sławnikowa zwraca uwagę na fakt, że popularna literatura komercyjna, ze względu na jej technologię szybkiej produkcji, żywiołowo reaguje na bieżące konflikty, niczym świeża gazeta8. Obserwować ów proces można w Rosji współczesnej, gdzie gwałtownie rozwijające się gatunki formułowe ściśle sprzężone są z następującymi tam przemianami.

8 Zob. О. Славникова, Супергерои нашего времени, „Знамя" 1998, № 12, [on-line:] http://magazines.russ.ru/znamia/1998/12/slav.html - 1II 2012.9 R. Barthes, Mitologie, tłum. A. Dziadek, wstęp K. Kłosiński, Warszawa 2000, s. 264.10 M. Н.Липовецкий, Буратино. Утопия свободной марионетки, [w:J Веселые человеч
ки. Культурные герои советского детства, сост. и ред. И. Ку кулин, М.Липовецкий, М. Майофис, Москва 2008, s. 141.

W analizie kreacji bohaterów literatury popularnej oprócz prześledzenia, w jaki sposób zostali oni wpisani w konkretny schemat gatunkowy, konieczne jest, by zwrócić uwagę, w jakiej relacji pozostają wobec stwarzanych przez daną społeczność mitów. Roland Barthes podkreślał wszechobecność mitu we współczesnej kulturze: „Czym charakteryzuje się mit? Przekształceniem sensu w formę. [...] W rzeczywistości nic nie może uciec przed mitem, mit może rozwinąć swój wtórny schemat, wychodząc od jakiegokolwiek sensu, a nawet [...] od braku sensu”9.Mit zakorzeniony jest w dzisiejszej Rosji, ponieważ ta ma za sobą doświadczenie fenomenu mitologizacji w czasach Związku Sowieckiego we wszystkich sferach kultury, historii, polityki, filozofii - kiedy to pojęcia ulegały modyfikacji, otrzymywały nowe sensy, a następnie były utwierdzane w świadomości zbiorowej. Jak stwierdza Mark Lipowiecki, wówczas mit wykroczył poza umowny obszar fikcji i baśni - stał się konstantą rzeczywistości: „Władzy totalitarnej potrzebna jest nie bajka, a mit będący konstruktem realności, analogicznie jak to, co otoczone wiarą, przyjmowane jest jako «wyższa» prawda. Właśnie na totalności mitologizacji budowana jest potęga tej władzy”10.

http://magazines.russ.ru/znamia/1998/12/slav.html
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Z dzisiejszej perspektywy można stwierdzić, że ze względu na siłę oraz skalę oddziaływania owe mity de facto stworzyły wspólny kod komunikacji kulturowej, zamkniętą sferę porozumienia pomiędzy członkami tego społeczeństwa. Wychodząc z takiego punktu widzenia, Swietłana Bojm w swojej książce Miejsca wspólne. 

Mitologia życia codziennego (Общие места. Мифология повседневной жизни, 2002)11 podjęła próbę zarysowania owej mitologii - archeologii powszedniości w Związku Sowieckim - charakteryzując te elementy, które stały się podstawowymi składowymi świadomości zbiorowej osób żyjących wówczas i determinowały ich egzystencję12. Na początku wieku XXI wzmaga się proces mitologizacji oraz idealizacji czasów sowieckich. Coraz częściej brzmią głosy, że kultura sowiecka wraz z jej mitami stanowi bazę dla dzisiejszej tożsamości rosyjskiej, tworząc obszar, do którego chętnie odwołuje się postsowiecka kultura popularna. Leonid Parfionow diagnozuje: „żyjemy w epoce renesansu antyczności sowieckiej”13. Zrozumiałe jest zatem, że bohaterowie powstającej po upadku Związku Sowieckiego literatury popularnej także osadzeni są w owych mitach - utwierdzają je bądź z nimi polemizują. Obecnie przeplatają się różne paradygmaty kulturowe: sowieckie, folklorystyczne, bajkowe, a także popkulturowe.

11 Zob. С. Бойм, Общие места. Мифология повседневной жизни, Москва 2002.12 Pod koniec pierwszej dekady XX w. pojawiło się więcej publikacji, których tematem stało się wspominanie wspólnej codzienności sowieckiej. Zob. na przykład: И. Андреева, Частная 
жизнь при социализме. Отчет советского обывателя, Москва 2009; СССР Жизнь после 
смерти, ред. И. Глущенко, Б. Кагарлицкий, В. Куренной, Москва 2012; Vita soviética. 
Неакадемический словарь-инвентарь советской цивилизации, ред. А. Лебедев, Москва 2012.13 Л. Парфенов, Намедни. Наша эра. 1961-1970, Москва 2010, s. 6. Niedawne dni 1961- 
2003. Nasza era (Намедни 1961-2003. Наша эра) - był to w pierwszej kolejności cykl reportaży poświęconych sowieckim fenomenom, wydarzeniom oraz mitom. Te dokumentalne programy telewizyjne pokazują w porządku chronologicznym od 1961 r. wydarzenia, które w największym stopniu koncentrowały uwagę społeczeństwa, najpierw sowieckiego, od 1991 r. - rosyjskiego. Były emitowane przez rosyjski kanał NTV w okresie od 1 marca 1997 r. do 28 grudnia 2003 r. Ich autorem i prowadzącym był Leonid Parfionow, który, dzięki wielkiemu sukcesowi programów, rozpoczął w 2007 r. prace nad projektem książkowym pod tym samym tytułem. Pierwszy tom ukazał się pod koniec 2008 r., a całe czteroczęściowe wydanie cieszyło się taką popularnością, że pod koniec 2011 r. został wydany kolejny - piąty tom obejmujący wydarzenia lat 2001-2005 (Намедни. Наша эра. 2001-2005, Москва 2011). Zob. http:// krasview.ru/series/NamedniNashaera - 17 II 2012; M. Эйдис,„Если бояться, то надо 
менять профессию", Газета-Ru, [on-line:] www.gazeta.ru/culture/2011/ll/23/a_3845374. shtml - 17 II 2012. W 2013 г. ukazał się szósty tom Намедни. Наша эра. 2006-2010, Москва 2013, podsumowujący pierwsze dziesięciolecie rosyjskiej historii XXI w.14 Zob. W. Kuligowski, Popkultura jako źródło tożsamości, „Kultura Popularna" R. 1, 2002, nr 0, s. 25.

Nie ulega wątpliwości, że w obliczu rozwoju globalnej kultury masowej w wieku XXI oraz zmasowanego oddziaływania mediów na odbiorcę, kiedy, co podkreśla Waldemar Kuligowski, coraz częściej najważniejsze współrzędne w budowaniu tożsamości młodych pokoleń zaczyna wytyczać popkultura14, wzrasta 

krasview.ru/series/NamedniNashaera
http://www.gazeta.ru/culture/2011/ll/23/a_3845374
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rola kulturowa archetypów oraz mitów ponadnarodowych - globalnych. Podobnie dzieje się w literaturze, która ulega swego rodzaju remitologizacji i bardziej lub mniej świadomie eksploatuje znane symbole i alegorie. Mircea Eliade zauważył zjawisko desakralizacji we współczesnej kulturze dążącej do zdeprecjonowania mitycznych wartości i wyobrażeń, które jednakże tkwią głęboko w naturze ludzkiej i nie dają się usunąć:[...] życie człowieka współczesnego [...] roi się od mitów na wpół zapomnianych, od zdegradowanych hierofanii, od wytartych symboli. Nieustająca desakralizacja człowieka współczesnego wypaczyła treść jego życia duchowego, nie niszcząc jednak wzorców jego wyobraźni; w sferach wymykających się kontroli trwa i żyje cała zdegradowana mitologia15.

15 M. Eliade, Sacrum, mit, historia. Wybór esejów, tłum. A. Tatarkiewicz, wyb. i wstęp M. Czerwiński, Warszawa 1974, s. 27.16 W. Propp, Nie tylko Bajka, wyb. i tłum. D. Ulicka, Warszawa 2000, s. 178.17 Hanna Mikuła dokonuje zestawienia wyodrębnionych przez Władimira Proppa funkcji bohaterów bajki z zaproponowanym przez Umberto Eco schematem gier sytuacyjnych powta-

Władimir Propp podkreślał istniejącą od zarania dziejów organiczną potrzebę opowieści zbudowanej z fabuł i mitów:Mity to składniki życia nie tylko plemienia, lecz także każdego człowieka. Odebrać mu opowieść - znaczy skazać go na śmierć. Przypisywanie mitycznym przekazom funkcji społeczno-produkcyjnych nie stanowi przy tym wyjątku, lecz regułę16.Właśnie teksty popularne w wymiarze najbardziej podstawowym zaspokajają owe pierwotne pragnienia i podświadome tęsknoty. W literaturze popularnej szczególnie wyraźnie, jako czynnik konstytuujący praktykę twórczą, ulegają manipulacji i przekształceniom zaadaptowane uniwersalne scenariusze zdarzeń oraz pierwotne modele bohaterów przewijające się w tego typu utworach od początku ich powstawania. Postacie te są wcieleniem gotowych odmian, tradycyjnych ról, przekształconych jedynie przez doświadczenie estetyczne poszczególnych epok oraz kultur (nieprzypadkowo John Cawelti nazywa podobnego rodzaju piśmiennictwo literaturą formułową). W powieści sensacyjno-kryminalnej jako rdzeń konstrukcyjny wyraźnie zarysowany jest archetyp bohatera i przeciwstawnego mu antybohatera, którzy ilustrują odwieczny spór dobra ze złem. Bohater współczesnej kultury popularnej uosabia zmodyfikowany pierwotny mit o herosie, który potrafi uporządkować świat. Koncentrując się wokół powyższego konfliktu, gatunek ów eksploatuje takie - wyróżnione przez Władimira Proppa - elementy schematów narracyjnych, jak: działania szkodliwe antagonisty, misja bohatera w celu przeciwdziałania im, jego walka z przeciwnościami (poszukiwania, niebezpieczeństwa, przemieszczenia, prześladowania, pościgi), zwycięstwo nad przeciwnikiem, wymierzenie mu kary17. Inną, często realizowaną w popularnych 
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konstrukcjach fabularnych opozycją jest kontrast „mądry i głupi", czy też „mądry i głupszy”18.

rzających się w powieściach lana Fleminga z Jamesem Bondem, zob. H. Mi kuł a, Szpiegowanie 
Jamesa Bonda. Z zagadnień poetyki powieści szpiegowskiej, „Literatura i kultura popularna" 1996, nr 5, s. 129.10 W kulturze rosyjskiej znaczącą rolę pełnią tacy bohaterowie, jak Iwan Carewicz czy Iwan Duraczok. Na temat stereotypowego obrazu postaci Iwana Duraczka zob. Ю. Щеголева, 
Современный образ положительного героя и стереотипный образ Ивана Дурачка, [w:] 
Русские и русскость. Лингво-культурологические этюды, сост. В. Красных, Москва 2006, s. 239-250.19 Е. Kosowska, Е. J aworski, Bohater w kulturze współczesnej. Wybrane zagadnienia, [w:] 
Bohater w kulturze współczesnej. Wybrane problemy, red. T. Kła k, Katowice 1990, s. 18, Prace 
Naukowe UŚ w Katowicach, nr 1051.20 Zob. Z. Mitosek, Mimesis. Zjawisko i problem, Warszawa 1997, s. 15.21 [Za:] A. Gromkowska-Melosik, Badania kulturowe w perspektywie społecznego kon
struktywizmu (na przykładzie kobiecości), [w:J Kultura popularna i (rejkonstrukcje tożsamości, red. A. Gromkowska-Melosik, Poznań-Leszno 2007, s. 101.

Niestety artystyczne wizerunki bohatera są powielane i ustawicznie eksploatowane przez różne media, co prowadzi do ich schematyzacji i stereotypiza- cji. Istotną funkcję w tym procesie pełni reklama wykorzystująca samą figurę określonej postaci, czy też skojarzenia, które ona wywołuje. Wówczas postać ta zostaje zmodyfikowana do ikony kultury popularnej, a nawet do uproszczonego modelu sytuacyjnego w określonej sfabularyzowanej mikroopowieści. Zachodzi zatem zjawisko weryfikacji bohatera, przejście od tego, który dokonuje wielkich czynów, do tego, który pozostaje jedynie funkcją fabulacyjną, co odnotowują Ewa Kosowska oraz Eugeniusz Jaworski:W procesie reklamy bohater z podmiotu działającego staje się przedmiotem fabularyzowanej relacji. Po dokonaniu czynu przestaje być potrzebny - za to niezbędna jest opowieść o nim, niezbędny jest mit. Mit uogólnia podstawowe schematy egzystencjalne, jego bohaterem staje się nie tyle człowiek, co sytuacja19.Jednocześnie, wraz z nastaniem postmodernizmu, zatarciem zdyscyplinowanego podziału na kulturę wysoką oraz niską, a także w związku z niepohamowanym rozwojem sztuk wizualnych, świat realny oraz fikcyjny (w szczególności ten, z którym odbiorca obcuje za pośrednictwem gatunków popularnych) zaczynają się na siebie nakładać. W rezultacie różnego typu obrazy - rzeczywiste bądź preparowane - które powstają z zespolenia faktu z fikcją, przenikają coraz sugestywniej do świadomości zbiorowej. Rozkwita epoka iluzji oraz doskonałej reprodukcji, w związku z czym także i klasyczny realizm wymaga przewartościowania, gdyż zmienia się rozumienie literackiej kategorii mimesis. Jak przypomina Zofia Mi- tosek, najpóźniejsza forma z tej grupy semantycznej oznaczała naśladowanie i reprodukcję20. Zgodnie z poglądem Маха Horkheimera, to właśnie zjawisko 
mimesis jest jednym z podstawowych czynników rozwoju kultury popularnej21. 
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Natomiast wraz z nastaniem ponowoczesności naśladować można już nie tylko realne postacie i zdarzenia, ale i utrwalone konwencje, bohaterów z innych serii książkowych czy telewizyjnych, gdyż, zgodnie ze słynnym stwierdzeniem Waltera Benjamina, „po epoce panowania imitacji nadszedł bowiem czas symulacji"22.

22 W. B e n j a m i n, Dzieło sztuki w epoce możliwości jego technicznej reprodukcji, tłum. K. Krz e - mień, [w:] Estetyka i film, red. A. Helman, Warszawa 1972, [cyt. za:] K. Loska, Kultura 
masowa - czyli kicz po amerykańsku, [w:] Niedyskretny urok kiczu. Problemy filmowej kultury 
popularnej, red. G. Stachówna, Kraków 1997, s. 177.23 U. Eco, Faith in Fakes. Essays, transl. W. Weaver, London 1986, [cyt. za:] K. Loska, op. cit., s. 181.24 A. G i d d e n s, Nowoczesność i tożsamość. „Ja" i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, tłum. A. Szu Iżycka, Warszawa 2010, s. 44-45; na ten temat zob. także A. Cybal-Michalska, 
Ideologia konsumpcji. Wirtualna rzeczywistość i społeczeństwo, [w:] Kultura popularna..., s. 130.25 Jean Baudrillard już w 1981 r. wydał traktującą o hiperrzeczywistości książkę Symulakry 
i symulacja, wydanie polskie - tłum. S. Królak, Warszawa 2005.26 U. Eco, Travels in Hiperreality, transl. W. Weaver, London 1987, [cyt za:] K. Loska, op. cit., s. 181.

Powieść popularna wraz z jej bohaterami stanowi szczególną reprodukcję rzeczywistości, która pozwala w skrajnym przypadku nawet na ucieczkę od świata (stąd określenie literatura eskapistyczna), do czego wystarcza już sama fikcja. W powieści zaczyna działać podobny mechanizm percepcji jak w przypadku reprodukującego realne zdarzenia i fakty obrazu medialnego, który dla wielu stanowi materiał wiarygodny i satysfakcjonujące źródło wiedzy. Jak piszę Umberto Eco: „dajemy ci reprodukcję po to, byś nie odczuwał potrzeby zobaczenia oryginału”23. W kontekście globalnej rzeczywistości multimedialnej Anthony Giddens mówi o doświadczeniu zapośredniczonym z mediów, którego cechą jest „efekt kolażu” oraz „wtargnięcie odległych wydarzeń” do sfery życia codziennego24. Na tej zasadzie urzeczywistnia się świat symulakrów, w którym reprodukcja może zachwycić i na poziomie emocjonalnym spełnić potrzeby poznawcze, realizując jednocześnie marzenie25.Podobnie działają powieści popularne wraz z ich bohaterami, zreproduko- wanymi i skompilowanymi postaciami zaczerpniętymi z wymiaru rzeczywistego bądź fikcyjnego. Są oni opisani realistycznie, wzbudzają tym samym zaufanie czytelnika, który dzieli z nimi swoje emocje. Umberto Eco konstatuje, że we współczesnej kulturze popularnej została ostatecznie zniesiona „logiczna różnica między Światami Rzeczywistymi i Światami Możliwymi”26. Specyfika konstrukcji tekstu popularnego polega na stworzeniu złudzenia, że czytelnik obcuje ze światem przedstawionym, paralelnym do świata rzeczywistego, a więc łatwym do wyobrażenia. Definicja pojęcia realizm według słownika terminów literackich także wskazuje na nośność poetyki tego nurtu w odniesieniu do utworów literatury popularnej poprzez bliskość i przystępność dla odbiorcy popularnego: 
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„Świat w utworze realistycznym ukazywany jest z perspektywy przeciętnego odbiorcy i oceniany zwykle w myśl reguł przyjętej moralności i zasad zdrowego rozsądku"27.

27 M. Głowiński, Realizm, [w:] Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, Wrocław- Warszawa-Kraków 1988, s. 422.28 N. Abercrombie, S. Lash, B. Longhurst, Przedstawienie popularne. Przerabianie reali
zmu, tłum. E. Mrowczyk-H earfield, [w:] Odkrywanie modernizmu. Przykłady i komentarze, red. R. Nycz, Kraków 1998, s. 387.29 [Cyt. za:] E. Mrowczyk-Hearfield, Współistnienie formacji kulturowych. Modernizm, 
postmodernizm, kultura masowa, [w:] Odkrywanie modernizmu..., s. 425.30 Zob. M. Głowiński, Realizm i demagogia, [w:] idem, Rytuał i demagogia. Trzynaście 
szkiców o sztuce zdegradowanej, Warszawa 1992, s. 14.31 В. Ленин, О литературе и искусстве, Москва 1979, s. 657, [cyt. za:] С. Петров, 
Социалистический реализм. История, теория, современность, Москва 1984, s. 472.

Nicolas Abercrombie, Scott Lash oraz Brian Longhurst w eseju Przedstawienie 
popularne. Przerabianie realizmu, rozpatrując zależność zjawisk modernizmu, postmodernizmu oraz kultury popularnej, na nowo definiują pojęcie realizmu jako paradygmatu kulturowego, który posiada trzy główne wyznaczniki:1) realizm podaję się za okno na świat; 2) realizm wykorzystuje opowiadanie, które ma racjonalnie uporządkowane związki między wydarzeniami i bohaterami; 3) realizm ukrywa autorstwo i maskuje proces produkcji tekstu28.Powyższe kryteria bez trudu można odnieść do literatury popularnej. Badacze odnotowują zjawisko zaanektowania realizmu przez tę literaturę oraz szerzej - kulturę, wskazując na transformacje samego realizmu na przestrzeni wieku XX:Od okresu dwudziestolecia narastał antagonizm między realistyczną kulturą wysoką, nierealistycznym modelem awangardy a popularną kulturą realistyczną. W okresie powojennym realistyczna kultura wysoka znalazła się w odwrocie, a modernizm zakwestionowany został przez nową awangardę postmodernistyczną. Realizm przeniósł się niejako do obszaru kultury popularnej, gdzie, jak chcą autorzy, pozostał paradygmatem dominującym2'’.Michał Głowiński analizuje regułę „zatajonej literackości” w odniesieniu do konwencji powieści realistycznej, którą zaadaptował socrealizm30. Warto przypomnieć leżące u podstaw sztuki socrealizmu znane stwierdzenie Władimira Ilicza Lenina, który negatywnie odnosił się do awangardy, postulując ideę przystępności dla mas: „Sztuka przynależy do narodu. [...] Ona powinna być zrozumiała dla mas i przez nie łubiana"31.Owe słowa wytyczały i podkreślały nieelitarny charakter literatury socrealistycznej, która winna dążyć do maksymalnej prostoty i jasności tematyki, formy, stylu. Celowym było odżegnanie się (zwłaszcza w początkowej fazie kształtowania się sztuki socrealistycznej) od tradycji awangardowych oraz krytyka eksperymentów formalnych utrudniających rozumienie treści. Dominująca stała 
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się leninowska teoria odbicia, zakładająca istnienie rzeczywistości obiektywnej, zewnętrznej wobec świadomości człowieka, który ją poznaje32. Zaanektowane zostały tradycje estetyczne realizmu, na które nałożona została odpowiednia warstwa ideologiczna.

32 Zob. W. Kajtoch, Socrealizm..., s. 320.33 [Cyt. za:] A. Martuszewska, Światy (nie)możliwe powieści, Gdańsk 2001, s. 192.
34 Ibidem, s. 8-9.35 Zob. E. Konończuk, Modele odbioru literatury popularnej we współczesnej refleksji teore- 
tycznoliterackiej, [w:] Kicz, tandeta, jarmarczność w kulturze masowejXX wieku, red. L. Rożek, Częstochowa 2000, s. 61-67.

Regułą „zatajonej literackości” posługuje się również współczesna powieść popularna. Warunkuje ona stwarzanie świata fikcyjnego, ukazanego jako istniejącego obiektywnie, niezależnie od wyobrażenia autora. Wówczas sposób odbioru utworu fikcyjnego przez czytelnika popularnego porównać można, zgodnie z metaforą Thomasa Pavela, do odwiedzin w jakimś świecie możliwym, u pewnych możliwych osób. A zatem, podczas aktu lektury[...] odwiedzamy światy [...] całkiem tak, jak odwiedzamy ludzi czy okolice, dla wielu powodów: żeby zawrzeć z nimi znajomość, wyciągać korzyści, zabawić się. Niekiedy ogólnie przeszukujemy [...] nowe terytorium, innym razem zmierzamy wprost, by ponownie zbadać dobrze znany szczegół33.Koncepcję takich światów w utworach fikcyjnych, kreowanych na poziomie rzeczywistości wyobrażonej, rozwija Anna Martuszewska. Światy te zaludnione są przez napotykanych przez czytelnika różnorodnych bohaterów,[...] wędrujących po nich tak, jak Alicja przechodzi na drugą stronę zwierciadła, do „krainy czarów”. Zauważamy przy tym także niejednokrotnie, że literatura prezentuje rozmaite hipotetyczne rozwiązania dotyczące tego, jak mogłyby przebiegać ludzkie losy w kreowanych ramach czasoprzestrzennych, w specjalnie wymyślanych po to światach, często odwołujących się do naszego34.W badaniach nad bohaterem literatury popularnej wykorzystane zostało instrumentarium używane przy opisie klasycznego tekstu realistycznego, przy jednoczesnym zwróceniu uwagi na sposób funkcjonowania tej prozy w odbiorze społecznym. W tym celu konieczna jest konkretyzacja miejsca oraz czasu, które stwarzają warunki dla owej recepcji. Dlatego też kluczowe staje się przyjęcie perspektywy projektowanego odbiorcy popularnego, który obcuje z bohaterami fikcyjnymi jak z indywidualnymi osobowościami - potencjalnie realnymi bytami, a nie jak z papierowymi postaciami literackimi, istotnymi dla konstrukcji tekstu utworu.Elżbieta Konończuk35 w poszukiwaniach metodologii badania literatury popularnej, poza strukturalizmem (który zwraca uwagę na rozpoznanie i wędrówkę 
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w procesie historycznoliterackim określonych schematów postaci, motywów oraz stylów narracji), szczególnie akcentuje dwa nowe modele odbioru tego typu literatury - z uwzględnieniem postmodernizmu oraz hermeneutyki. W świetle tych koncepcji literaturę popularną traktuje się jako pełnoprawny produkt kultury oraz rozpatruje z punktu widzenia odbiorcy. W badaniu nie można pominąć takich kategorii, jak ki cz, stereotyp, reprodukcja, na które jednak należy spojrzeć z perspektywy doświadczenia postmodernizmu i nowych ról społecznych oraz obszarów, jakie zostały im wytyczone w kulturze współczesnej. Istotnym pozostaje założenie, że owe kategorie nie posiadają konotacji negatywnej, a - co warto powtórzyć za Ewą Mrowczyk-Hearfield - „literatura popularna [...] nie przestaje być literaturą tylko dlatego, że przeznaczona jest dla masowego odbiorcy”36.

36 E. Mrowczyk-Hearfield, op. cit., s. 421.
37 Słownik wyrazów obcych PWN, red. J. Tokarski, Warszawa 1980, s. 703.

Komunikacja poprzez stereotypPodczas badania tekstów literatury popularnej jedną z ważniejszych kategorii oraz częstym punktem odniesienia jest pojęcie stereotypu. Można go rozpatrywać w wielu płaszczyznach: jako stereotyp konstrukcji postaci (dla badacza przeważnie będzie przedstawiał sobą wartość ujemną, ponieważ prowadzi do uproszczeń, powtarzalności, wtórności), jako stereotyp recepcji postaci/tekstu (dla samego twórcy tego rodzaju utworów będzie wówczas oznaczał wartość dodatnią, umożliwiając grę z konwencją pozwalającą na wykorzystanie efektu zaskoczenia, bądź na odwrót - gwarantując przewidywalność zapewniającą łatwość w odbiorze czytelniczym), a także jako stereotyp myślenia, który został wyrażony przez tekst popularny komunikujący o jego odbiorcach.Nie ulega wątpliwości, że kultura popularna staje się integralną częścią świata współczesnego i dlatego przez jej pryzmat, chcąc nie chcąc, zaczynamy postrzegać otaczającą nas rzeczywistość. Kultura ta, zgodnie ze swym mechanizmem upraszczania i schematyzacji, eksploatuje stereotyp, który pozostaje pojęciem niezwykle wielostronnym. Dla potrzeb niniejszych badań najistotniejsza jest społeczna rola stereotypu. W ujęciu psychologii czy socjologii jest on pomocny w zrozumieniu mechanizmu postrzegania świata przez człowieka (czy też bohatera) z pomocą utartych i sztampowych sądów. W tych dwóch naukach stereotypem określany jest „funkcjonujący w świadomości społecznej, skrótowy, uproszczony i zabarwiony wartościująco obraz rzeczywistości odnoszący się do rzeczy, osób, grup społecznych, instytucji"37. Adam Schaff definiuje stereotyp jako pozytywny lub negatywny sąd wartościujący, którego przedmiotem są grupy osób oraz społeczne stosunki między nimi. To wyraz opinii 
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przekazywany w procesie wychowania, związany z ładunkiem emocjonalnym, dostarczający gotowych poglądów, które nie zależą od wpływu doświadczenia jednostkowego38. Ponadto w odniesieniu do stereotypów niezwykle trudno stosować kryterium prawdy i fałszu. Poszczególne elementy tak zdefiniowanego stereotypu można odnieść do sposobu funkcjonowania literatury popularnej, która prezentuje skonwencjonalizowaną wizję świata, narzucaną bez względu na doświadczenie jednostkowe. Ze względu na funkcję dydaktyczną teksty tego rodzaju niosą ze sobą sądy wartościujące, które w związku z naśladownictwem życia codziennego są mocno sugestywne. Ponieważ jest to rodzaj literatury raczej przeżywanej niż pobudzającej do intelektualnej refleksji, angażuje ona odbiorcę poprzez przekazywanie silnego ładunku emocjonalnego, wykluczając krytyczną interpretację indywidualną określonego zjawiska.

30 A. S ch a ff, Stereotyp: definicja i teoria, „Kultura i Społeczeństwo” R. 22,1978, nr 3, s. 43-47, [cyt. za:] Z. Benedyktowicz, Portrety „obcego". Od stereotypu do symbolu, Kraków 2000, s. 88.
39 Ibidem, s. 88, 90-91.
40 Ibidem, s. 83. Walter Lippman w 1922 r. sformułował socjologiczną teorię stereotypu, czym zapoczątkował badania nad rolą owych „uproszczeń” w ideologiach grup społecznych, ich wpływu na postawy, oparte na wyobrażeniach i mistyfikacjach publicznych. Zob. W. Lippman, 
Public Opinion, New York-London 1965, [za:] Z. Benedyktowicz, op. cit., s. 81.41 Zob. ibidem, s. 83,90 i 114.

Zbigniew Benedyktowicz krytycznie odnosi się do utożsamiania przez Adama Schaffa stereotypu z alternatywnym sądem wartościującym39, powołując się na skrótowe, choć pojemne sformułowanie Waltera Lippmana - „stereotypy to obrazy w naszych głowach”40. Ważne jest w tym kontekście podobieństwo stereotypu do symbolu, a także do mitu, pomiędzy którymi Zbigniew Benedyktowicz zauważa powiązania. Pozwalają one na rozpatrywanie stereotypu jako formy takiej właśnie odmiany myślenia obrazowego41.W kontekście rosyjskich wyobrażeń społecznych dla celów niniejszej pracy znaczenie ma kształt widzenia obrazowego dotyczącego roli kobiety oraz mężczyzny, uosabianych w postaciach wiodących detektywów seriali książkowych Aleksandry Marininej oraz Borysa Akunina. Proponowana przez tych autorów literatura popularna pozostaje w ścisłym związku z odbiorcą i żyje w szerokim obiegu społecznym. Tym samym odzwierciedla funkcjonujące w określonym czasie stereotypowe sądy oraz mity kulturowe tej zbiorowości. Posiadają one potencjał komunikacyjny, pozostając tworem społeczeństwa rosyjskiego doby transformacji.Analiza stereotypu w kontekście literaturoznawczym - ze względu na funkcje, jakie pełni on w obrębie literatury pięknej, w tym także w literaturze popularnej - pozwala zmniejszyć niebezpieczeństwo instrumentalnego traktowania utworów, w których jest on szeroko eksploatowany. Słownik literatury popularnej podaję definicję wartościującą negatywnie stereotyp z punktu widzenia klasycznego podziału sztuki na twórczość wysoką oraz niską. Dla kultury popularnej 
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znaczenie ma ukierunkowanie stereotypu na kontakt z odbiorcą oraz jego misja standaryzowania kreowanego w utworze świata:Stereotyp w obrębie kultury popularnej traci swoją pasywność, staje się agresywny, zaborczy, „zaraża” inne elementy wypowiedzi artystycznej. Ogranicza swobodę umieszczania znaków w nowych kontekstach, wymusza użycia innych stereotypów, aby jedność kreowanego świata i iluzja jego prawdopodobieństwa zostały zachowane42.

42 K. Dmitruk, Stereotyp, [w:] Słownik literatury popularnej, red. T. Żabski, Wrocław 2006, s. 585.43 M. Lachman, Gry z „tandetą" w prozie polskiej po 1989 roku, Kraków 2004. Praca ta zawiera obszerną analizę dotyczącą stereotypu w literaturze, poszerzając jego prymarne rozumienie oraz wzbogacając jego rolę w kulturze współczesnej. Autorka pokazuje, jak szeroko obecne są stereotypy w literaturze, a jednocześnie - jak skomplikowane jest uchwycenie ich w ramy badawcze.44 Z. Mitosek, Literatura i stereotypy, Wrocław 1974, s. 62, [cyt. za:] M. Lachman, op. cit., 335.45 Z. Mitosek, op. cit., s. 179, [cyt. za:] M. Lachman, op. cit., s. 336.46 Z. Mitosek, op. cit., s. 173, [cyt. za:] M. Lachman, op. cit., s. 336.47 Zob. M. Lachman, op. cit., s. 338-339.48 W Rosji przełomu wieków liczna grupa pisarzy postmodernistów programowo posługiwała się stereotypem, uproszczeniem, kategorią banalności, wywołując zdegustowane opinie krytyki. 

Natomiast Magdalena Lachman w swej pracy Gry z „tandetą" w prozie polskiej 
po 1989 roku43 zauważa pozytywny potencjał twórczy stereotypów, eksploatowanych przez współczesną kulturę. Autorka wskazuje dwa kierunki postępowania. Pierwszy obejmuje analizy „występowania wyobrażeń spetryfikowanych w tekstach utworów”, przy czym w tym ujęciu stereotyp - zgodnie ze słowami Zofii Mitosek - „do literatury trafia z zewnątrz, bądź jako znak porozumienia między nadawcą a odbiorcą utworu, czy też w końcu - jako obiekt operacji twórczych mających na celu degradację utartych wizji rzeczywistości"44. Stereotypy w tym przypadku definiowane są jako „szablony o charakterze przekonań o rzeczywistości”45, a akcent w badaniach nad nimi położony jest głównie na relacje „między literaturą a skamielinami opinii publicznej"46. Drugi nurt literaturoznawczej refleksji nad stereotypami koncentruje się na specyfice komunikacji literackiej, rozumianej głównie - wedle słów Magdaleny Lachman - jako projekt wpisanego w dzieło porozumienia pomiędzy nadawcą i odbiorcą. W takim ujęciu, w kontekście percepcji tekstu literackiego, stereotyp staje się kategorią neutralną, umiejscowioną w literackiej sytuacji komunikacyjnej47.Rozwój badań literackich w przywołanych powyżej kierunkach idzie w parze z produkcją literacką nacechowaną wielością stereotypów, gdyż twórca nie jest od nich uwolniony, nawet jeśli taką zależność wyklucza. Magdalena Lachman podkreśla wręcz kokieteryjne traktowanie stereotypu przez pisarzy końca XX wieku, którzy często i chętnie się nim posługują48. Co więcej, nazywa go bohaterem pozytywnym prozy polskiej po 1989 roku:
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Takie określenia, jak „parnas bis”, „popsuta literatura", „banalizm”, „promocja nicości”, „sztuka do niczego”, używane w celu określenia dokonań pisarskich lat 90. sugerują, że uproszczenie oraz improduktywność ma być czymś im przyrodzonym, przez nie wkalkulowanym, a więc także do czegoś potrzebnym49.

Warto wspomnieć takie utwory, jak: Rosyjska piękność (Русская красавица, 1990) Wiktora Jerofejewa, Lód (Лед, 2002), Bro (Путь Бро, 2004), 36 000 (2006) Władimira Sorokina, czy też Empire V (2006) Wiktora Pielewina.49 M. Lachman, op. cit., s. 358.50 Zob. ibidem, s. 362.51 Zob. ibidem, s. 386-387.

Autorka stwierdza dalej, że uobecniające się w literaturze zapotrzebowanie na stereotyp - rozumiany jako uproszczony sąd o świecie właściwy dla potocznej komunikacji oraz jawnie trywializowana forma literacka - wynika z przekonania, że literatura może zajmować się obecnie tylko aprobatą tego, co jest już powszechnie znane. Pisarze ulegają standaryzacji, gdyż nie są w stanie się od niej uniezależnić, jednocześnie zatraca się funkcja literatury jako sposobu dochodzenia do głębszych znaczeń czy skomplikowanej refleksji nad światem. Ponadto posługiwanie się stereotypami manifestuje silny związek z teraźniejszością, w której osadzane są utwory50.Magdalena Lachman zauważa zarazem twórczy potencjał stereotypów bohaterów, schematów fabularnych i gatunkowych, jakimi posługują się współcześni pisarze. Przy ich pomocy łatwo jest przeprowadzić grę, której przedmiotem jest przede wszystkim czytelnik, jego upodobania, nastawienie i dobra wiara. Skonwencjonalizowane formy występujące szczególnie w literaturze popularnej, produkcjach filmowych, komiksowych i reklamowych rządzą się stabilnymi regułami, stąd też ich dekontekstualizacja bądź deformacja może w łatwy sposób pozbawić odbiorcę pewności rozpoznania, ale zarazem wzbudzić jego czujność i koncentrację. W literaturze pięknej stereotypowość postaci warunkuje maksymalną jej podatność na manipulacyjne praktyki pisarskie. Autorzy uciekają się często do komentarzy i znaków sugerujących odwołania do innych konwencji. Niemniej jednak we wszelkich tych praktykach istotniejszy jest nie tyle związek danej postaci ze schematem, ale - co podkreśla Magdalena Lachman - literackość kreacji bohatera żyjącego w nowej przestrzeni tekstowej, jego walor estetyczny51.Odczytywanie i rozumienie utworu literackiego przez czytelnika to proces złożony, następujący w jego świadomości przez pryzmat jego wrażliwości estetycznej oraz nabytych doświadczeń. W percepcji utworu funkcjonującego w popularnym obiegu czytelniczym kluczowym staje się zasób wiedzy odbiorcy na temat stereotypów (płciowych, etnicznych, wiekowych, zawodowych), pojmowanych jako struktury wiedzy o określonych grupach społecznych, jak stwierdza Maria Kliś, wśród wielu badaczy zainteresowanych problematyką rozumienia tekstu 
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istnieje przekonanie, że prawidłowy przebieg takiego procesu wnioskowania uzależniony jest od uwarunkowań wynikających z jednej strony z opisu sytuacji przedstawionej w tekście przez autora, a z drugiej z subiektywnego rozumienia tej sytuacji przez odbiorcę52. W tego typu komunikacji niezbędna jest zdolność do przyjmowania perspektywy innych osób i umiejętność adekwatnej percepcji społecznej. Autorka powołuje się na badania Herberta Clarka53, który w koncepcji dotyczącej zasad efektywnego porozumiewania się za pomocą języka operuje pojęciami „wspólny grunt”, „wspólne działanie”, „wspólne czynności” wyrażającymi zasób wiedzy rozdzielonej między komunikujące się osoby. Określenia te odnoszą się do kontekstu, w jakim przebiegają działania, dotyczą przekonań i opinii ich uczestników. Maria Kliś zwraca także uwagę na pomocną rolę, jaką w owej komunikacji pełnią stereotypy, które niejednokrotnie wspierają w procesach odbioru, porządkowania, wnioskowania, porównywania, rozumienia przekazu:

52 Zob. M. KI i ś, Rozumienie tekstu opowiadania a wiedza społeczna czytelnika, [w:] Narracja. 
Koncepcje i badania psychologiczne, red. E. Dryll, A. Cierpka, Warszawa 2004, s. 41.53 Zob. H. H. Clark, Using Language, Cambridge 1996, [za:] Z. Kliś, op. cit., s. 41.
54 Ibidem, s. 46.55 H. А. Купина, M. А. Литовская, H. А. Николина, Массовая литература сегодня. 
Учебное пособие, Москва 2009, s. 73.

[...] stereotypy spełniają funkcję aktywizowania procesów wnioskowania, które są niezbędne do rozumienia fragmentu tekstu dotyczącego zachowania się postaci opisywanych w tym tekście.[...] Fakt rozumienia informacji na temat zjawisk społecznych przedstawianych w opowiadaniach świadczy o tym, że w procesie rozumienia tekstu przenosimy na bohaterów opowiadania całe bogactwo naszej wiedzy społecznej dotyczącej relacji osobowych, typologii osób, motywacji ich zachowania się54.Nie jest to opinia odosobniona. Podobne wypowiedzi przydające stereotypom pozytywne znaczenie w komunikacji kulturowej można spotkać również wśród badaczy rosyjskich: „stereotypy ułatwiają komunikację, przyczyniają się do zharmonizowania mechanizmów reakcji zwrotnej i wykształcenia się harmonii światopoglądowej w obrębie społeczności socjokulturowej”55.Zapewne też i różnorodnym wykorzystaniem stereotypów dla kreacji bohaterów Aleksandry Marininej oraz Borysa Akunina tłumaczy się popularność ich utworów. Po lekturze ich książek pozostaje poszukać odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu odbiegają one od określonego schematu czy też go powielają, zarówno w płaszczyźnie formy literackiej, jak i w sposobie odwzorowania realiów społecznych, utwierdzania bądź dekonstruowania stereotypowego, czy też zmitologizowanego podejścia do szeregu tematów, typowego dla samych Rosjan.
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Pomiędzy superbohaterem a everymanemTypem bohatera pozytywnego najmocniej przejawiającego się w kulturze popularnej, jednego z najłatwiej rozpoznawalnych, a tym samym najbardziej stereotypowych; tego, który wyrasta z mitów oraz wychodzi naprzeciw pragnieniom społecznym, jest bohater pozostający w kodzie kulturowym supermana. Ten dwudziestowieczny następca klasycznego herosa we współczesnej popularnej kulturze rosyjskiej nakłada się na typ bohatera socrealistycznego oraz typ everymana, jaki ukonstytuował się wraz z rozwojem kultury masowej. Ów everyman przestaje być obecnie jednostką wyraziście moralnie zdefiniowaną, a jest - jak to ujmuje rosyjska badaczka, Maria Kotiurowa - „swoistym wyrazem demokratyzmu aksjologicznego"56. Powstają w efekcie dwa przeciwstawne, choć uzupełniające się modele protagonistów: supermana - jednostki wyjątkowej - oraz everymana - osoby zwyczajnej, której cechy zbiegają się z charakterem przeciętnego odbiorcy. Ostro zarysowuje się zatem kontrast pomiędzy jednostką wybitną, zindywidualizowaną a czytelnikiem popularnym, który niekoniecznie takie cechy posiada.

56 [Cyt. za:] Ibidem, s. 19.57 U. Eco, Superman w literaturze masowej. Powieść popularna - między retoryką a ideologią, tłum. J. Ugniewska, Warszawa 1996, s. 68.

Określony zestaw atrybutów tego „dobrego" protagonisty związany jest z funkcją, jaką ma spełniać literatura popularna, która ma za zadanie zaciekawić, wciągnąć, odprężyć, uspokoić, zrekompensować niepowodzenia istniejące w prawdziwym życiu. Taki bohater wypełnia „zamówienie społeczne", na które tyle lapidarnie, co trafnie wskazuje Umberto Eco: „Nadczłowiek jest elementem niezbędnym, aby skutecznie zadziałał mechanizm pocieszenia: pozwala szybko i w sposób nie do przewidzenia rozwiązać dramaty. Pociesza natychmiast, i to skutecznie”57.Superbohater nieodłącznie związany jest z aktywnym działaniem. Zwłaszcza literatura kryminalna jest typem opowieści o czynie. Detektywi i herosi to byty kulturowe pełniące określoną misję w społeczeństwie. Nie realizują własnych celów, ale są afirmacją konkretnych postaw, imperatywem działań, do których skłania ich dobro ogółu. W literaturze kryminalnej ów porządkujący rzeczywistość heros jest tak konstruowany, by wyzwolić silne emocje czytelnika, skłonić go do zintensyfikowanego przeżywania akcji. Bohaterowie tego gatunku, zarówno ci dobrzy, jak i źli, są z założenia postaciami dynamicznymi. Pokonywana przez superbohatera przeszkoda jest niejednokrotnie wyolbrzymiana (dla przeciętnego człowieka stanowiłaby skuteczną blokadę), co potęguje przeżycia odbiorcy popularnego, wzmaga poczucie ulgi, osiągnięcia katharsis, radości z wygranej bohatera pozytywnego. Dzięki temu działają mechanizmy kompensacyjne - odreagowywanie strachu oraz satysfakcja ze zwycięstwa. Tym samym zaangażowanie 
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emocjonalne odbiorcy (wzrastające wraz z rozwojem intrygi oraz obserwacją działań i cech samego protagonisty) osłabia i wypiera estetyczny krytycyzm.We współczesnej kulturze popularnej daje się zaobserwować proces polegający na stopniowym zanikaniu zdolności przeciętnego odbiorcy, everymana, do dostrzegania kiczu w produkcjach literackich bądź kinowych. Przejaskrawione i przerysowane treści nie budzą sprzeciwu, a odbierane bywają dosłownie. Kicz, zgodnie z definicją Abrahama Molesa, to estetyczny system komunikacji masowej pomiędzy wytwórcą, odbiorcą masowym oraz literaturą konsumpcyjną, nazwaną przez niego literaturą marzeń50. Odczytanie bądź nie danego wątku przez pryzmat kiczu ściśle zależy od warunków recepcji, od kontekstu, skali porównawczej, percepcji określonego zjawiska, a przede wszystkim - od poziomu doświadczenia estetycznego i gustów czytelnika. W odbiorze powieści kryminalnej, nastawionej na intensyfikację emocji, tym mocniej zaciera się czujność estetyczna potencjalnego adresata i jego zdolność do wyzwolenia się spod siły oddziaływania postaci supermana. W uproszczony sposób taki odbiór ilustruje tabela numer 1.
Tab. 1. Schemat recepcji utworu kryminalnego.

UTWÓR 
KRYMINALNY 
SUPERBOHATER

-> -> -> — -> ->

PROJEKTOWANY 
ODBIORCA 
POPULARNY 
EVERYMAN

Wywoływanie emocji:• strach,• bunt wobec zła świata,• wzruszenie:- krzywdą, jakiej doznają ofiary,- prawością protagonisty,• współczucie.
Doprowadzenie do katharsis. 
Niedostrzeganie kiczu:• przeżycie emocjonalne osłabia, blokuje dystans estetyczny.
——

Postać supermana, która tak mocno przeniknęła do dwudziestowiecznej świadomości masowej, rozpoczęła swój żywot w roku 1938, kiedy w Cleveland dwójka młodych chłopców, Jerry Siegel oraz Joe Shuster, opublikowała komiks, a wraz z nim stworzyła model człowieka łączącego w sobie cechy przewodnika, nauczyciela i obrońcy uciśnionych, które przewijają się w mocno zakorzenionych w kulturze takich postaciach, jak Samson, Herkules czy Mojżesz. Kreację Siegela i Shustera charakteryzuje podwójna tożsamość - dziennikarza Clarka Kenta oraz Supermana, który pojawia się po to, by ratować niesłusznie skazanych, * 
5B Zob. A. M o 1 e s, Kicz czyli sztuka szczęścia. Studium o psychologii kiczu, tłum. A. Szczepańska, E. Wende, wstęp A. Osęka, Warszawa 1978, s. 83.
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bronić ulegających przemocy rodzinnej, rozprawiać się z chuliganami, poskramiać nieuczciwych polityków, rozwiązywać problemy codzienności59. Kolejnymi superbohaterami, jacy zawładnęli światem popkultury, a których analogicznie wyróżnia dwoistość natury, są Batman (komiksowa kreacja Boba Kane'a i Billa Fingera z 1939 roku) oraz Spiderman (postać z komiksów Stana Lee i Steve’a Ditko z 1962 roku). Każdy z powyższych superbohaterów przechodzi metamorfozę, z everymana staje się supermanem, przybiera nową tożsamość i bezwzględnie walczy o ład społeczny oraz bezpieczeństwo60.

59 Superman został zaprezentowany światu w komiksowej wersji magazynu „Action Comics” z ikonograficznym przedstawieniem na okładce mężczyzny w niebieskim obcisłym kostiumie z literą „S" na piersi i czerwoną peleryną na ramionach. Zob. Sz. Hol eman. Superman znowu 
zabawi ludzkość, „Przekrój" 2006, nr 31, s. 54-58.60 Na temat kreacji supermana w komiksach oraz dwoistości istoty superbohatera zob. K. T. Toeplitz, Wszystko dla wszystkich. Kultura masowa i człowiek współczesny, Warszawa 1978, s. 167-172.61 Zob. U. Eco, Superman...62 Zob. idem, Travels in Hiperreality...

Zaadaptowany przez kulturę popularną superbohater jako wzorzec osobowy we współczesnej literaturze (tym bardziej w kinematografii) jest odmianą Nietzscheańskiego typu jednostki ponadprzeciętnej. Umberto Eco poświęcił wiele uwagi charakterystyce nadczłowieka w literaturze popularnej, poczynając od postaci Rudolfa Gerolsteina (bohatera powieści w odcinkach Eugene Sue - Tajemnice Paryża, 1842-1843). Włoski semiotyk w swej pracy Superman 
w literaturze masowej dokonuje analizy strukturalistycznej między innymi takich postaci, jak Tarzan, Arsen Łupin, Herkules Poirot czy też James Bond61. Pozycja ta, będąc zbiorem szkiców, jakie w latach 70. zostały wydrukowane w czasopismach, bądź też zamieszczone jako słowa wstępu do powieści, ukazała się wprawdzie w roku 1978, ale w polskim obiegu czytelniczym zaistniała niemal dwadzieścia lat później - w 1996 roku - i wciąż stanowi propozycję inspirującą dla studiów w tym zakresie. Fakt ten uświadamia chronologiczne przesunięcia pomiędzy obszarem kultury anglosaskiej a słowiańskiej (w tym polskiej oraz rosyjskiej), jeśli mowa jest o tempie rozwoju określonych zjawisk popkulturowych, a co za tym idzie, o stopniu zainteresowania oraz potrzeby ich badania.Włoski badacz zwraca uwagę na zjawisko fascynacji kultury popularnej symu- lakrami62. Postać Supermana stanowi bowiem, jego zdaniem, wzorcowy przykład mechanizmu funkcjonowania symulacji. Sama hiperbolizacja cech bohatera, wyposażenie go w odpowiednie atrybuty oraz nadludzkie zdolności, by skutecznie mógł prowadzić walkę z siłami Zła, przestała być wystarczająca. Twórcy utworów popularnych, by przyciągnąć uwagę odbiorców, zaczynają umiejscawiać swoich superbohaterów na granicy rzeczywistości i hiperrzeczywistości. Stąd też motywy przemiany everymana w supermana, podwójnego życia bohatera, balansowania pomiędzy różnymi wymiarami stały się jednymi z bardziej nośnych we współ
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czesnej kulturze popularnej (zwłaszcza w ich realizacjach filmowych). Sprzężenie płaszczyzny realnej oraz nierzeczywistej w codzienności zdominowanej przez multimedia nabrało charakteru symbolicznego, szczególnie po wielkim sukcesie filmu Matrix63, obrazującym przenikanie się dwóch światów: prawdziwego oraz wygenerowanego, symulującego ten pierwszy.

63 Matrix, 1999, reż. A. Wachowski, L. Wachowski.64 Zob. В. Днепров, Идеальный образ и образ типический, „Новый мир" 1957, № 7, s. 218-236, [za:] Е. Możejko, Realizm socjalistyczny. Teoria, rozwój, upadek, Kraków 2001, s. 109-110.65 Zob. e a dem, Powieść kryminalna, [w:] Słownik literatury popularnej..., s. 464-471.

Wzorce popkulturowe w Rosji postsowieckiej odwołują się do idoli powołanych do życia w świecie kapitalistycznym, gdyż w globalnej rzeczywistości medialnej ekspansywnie oddziałują ikony popkultury zachodniej. Jednocześnie wciąż pozostaje mocny związek z tradycją sowiecką, która upowszechniła wizerunek bohatera typowego, schematycznie idealizowanego, ale przeciętnego. Nakładanie się na siebie postaci supermana - owocu kultury zachodniej - i przodownika pracy - wzorca proponowanego przez kulturę doby socrealizmu - prowadzi do ewolucji układu wzajemnej zależności superman-everyman we współczesnej rosyjskiej literaturze popularnej. W konsekwencji powstaje problem relacji pomiędzy wyjątkowością a typowością, uniwersalizacją a typizacją obrazu bohatera pozytywnego. Warto wspomnieć, że kwestie te były również roztrząsane podczas dyskusji, jaka toczyła się w latach 50. pośród teoretyków literatury w Związku Sowieckim nad istotą realizmu socjalistycznego. Zgodnie z ówczesnym stwierdzeniem Władimira Dnieprowa, idealizacja w sztuce podkreśla to, co ogólne, postać idealna jest wyizolowana i samotna, brak jej zakorzenienia w środowisku. Tymczasem typizacja odkrywa możliwości poznawcze, gdyż typowa jednostka ludzka rozpatrywana jest jako część składowa określonej zbiorowości64. Czyniąc odległą analogię do postaci supermana albo everymana, można zauważyć, że w literaturze popularnej ten pierwszy zdecydowanie odcina się od rzeczywistości, izolują go jego cechy, zachowanie, oryginalność (tak się dzieje w przypadku Erasta Pietrowicza Fandorina), podczas gdy ten drugi jest zespolony z otaczającym go światem (przykładem jest Anastazja Pawłowna Kamieńska). Przeciwstawienie idealizacji oraz typizacji miało rzekomo zaniknąć w sztuce realizmu socjalistycznego, zgodnie z założeniem, że sam ustrój rodzi bohaterów, więc w konsekwencji typ staje się ideałem, czy też bohater staje się typem.Dlatego też, na przykład w powieści milicyjnej, ukształtowanej pod wpływem tendencyjnej powieści socrealistycznej, detektyw-milicjant jest prezentowany jako superman-everyman - uosobienie wszelkich cnót osobistych, rodzinnych i społecznych. W kryminale milicyjnym - noszącym cechy utworu sensacyjnego i detektywistycznego, ale jednocześnie nasyconym elementami dydaktycznymi - spełnia on kluczową misję jako wzór do naśladowania65. Postać takiego stróża 
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prawa zapewnia odbiorcy (w tym i everymanowi) „przywrócenie ładu" i, co podkreśla Natalia Zorkaja, staje się bezwarunkową gwarancją porządku, w którego istnienie pragnie wierzyć czytelnik66.

66 Zob. H. Зоркая, Проблемы изучения детектива. Опыт немецкого литературоведения, „Новое литературное обозрение" 1996, № 22, s. 76.67 0. Славникова, Супергерои нашего...68 Już Michaił Bachtin podkreślał poznawcze walory form światopoglądu skamawalizowanego - groteski, błazenady, stylistyki mowy jarmarcznej, kontrastów - które przeniknęły do literatury wysokiej i stanowiły opozycję wobec instytucji oficjalnych oraz układu zhierarchizowanego. Zob. M. Bachtin, Problemy poetyki Dostojewskiego, tłum. N. Modzelewska, Warszawa 1970, s. 239. Na ten temat zob. także A. Burzyńska, M. P. Markowski, Teorie literatury XXwieku. 
Podręcznik, Kraków 2006, s. 157. Joanna Ślósarska natomiast, odnosząc się do zbudowanej na zasadzie opozycji idei karnawału, zwraca uwagę na obecność w codzienności kultury karnawału, która zawdzięcza swą moc właśnie kulturze dnia powszedniego. Zob. J. Ślósarska, 
Idea jarmarczności w kulturze, [w:] Kicz, tandeta..., s. 411-412.

Z kolei w powstających w Rosji nowych odmianach literatury popularnej - w gatunkach bojewika - kreacje protagonistów wyraźnie obrazują typ supermana zapożyczony z tradycji amerykańskiej. Na podobieństwo zachodnich wzorców gatunkowych w powieściach tych często ukazany jest moment „wyrwania" i metamorfozy. Olga Sławnikowa podkreśla ów motyw przymusowego wyjścia postaci głównego bohatera z sytuacji codziennych i prozaicznych, w których przedstawiony jest on na przykład podczas urlopu, by - już jako superman - stawić czoła niespodziewanym okolicznościom ekstremalnym. Rosyjska badaczka zwraca uwagę na taki mechanizm uczłowieczania superbohatera, na istotną rolę, jaką pełni umiejscowienie go w zwyczajnych realiach rosyjskich. Ów kontakt z codziennością zbliża go do odbiorcy67. Wedle spostrzeżeń Olgi Sławnikowej, czytelnik poprzez obcowanie z taką osobą może poczuć się silniejszy, odkryć w sobie obecność „wywiadowcy” pochodzącego z innego, lepszego wymiaru jego losu. W utworach popularnych przełomu XX i XXI wieku autorzy chętnie uciekają się do podobnego zabiegu karnawalizacji68 - przechodzenia ze zwykłości w niezwykłość i na odwrót. Taka transformacja wciąż pozostaje istotnym elementem fabuły.Właśnie w relacji do typu supermana (zapożyczonego z tradycji zachodniej) oraz everymana (czerpiącego z tradycji socrealistycznej) rozpatrywani są kluczowi bohaterowe Aleksandry Marininej oraz Borysa Akunina, traktowani jako mieszkańcy rosyjskiej świadomości zbiorowej. Zostają oni poddani „filtracji" pod kątem zbieżności i rozbieżności z wizerunkiem stereotypowego superdetektywa oraz zwyczajnego obywatela rosyjskiego. Taka potrzeba wytyczania granicy ty- powości oraz nietypowości dotyczy poszczególnych cech, poglądów, zachowań bohaterów, a w konsekwencji także i całościowej konstrukcji ich osobowości.
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„Serialowość" powieściowych cykli kryminalnychDla przeprowadzenia niniejszej analizy celowo dobrany został materiał, który tworzy kryminalny serial powieściowy, a zatem cechuje się tym, że w każdym cyklu powieści występuje ten sam bohater - detektyw, który niczym klamra spaja poszczególne części. Taki wybór uzasadnia się dwojako: po pierwsze - kompozycja serialowa bezsprzecznie eksponuje rolę protagonisty będącego obiektem zainteresowania badawczego, po drugie - jest ona zjawiskiem symptomatycznym dla kultury masowej, wykształconej przez kapitalizm dążący do multiplikacji zysku69.

69 O zjawisku serii kryminalnej zob. K. Molander Danielsson, The Dynamie Detective. 
Special Interest and Seriality in Contemporary Detective Series, Uppsala 2002, s. 142.70 U. Eco, Superman..., s. 6.
71 Ibidem, s. 22.72 H. Иванова, Ностальящее. Собрание наблюдений, Москва 2002, s. 49.73 W. Jakubowski, „S jak serial", czyli edukacja w stylu pop, [w:] Kultura popularna i (re) 
konstrukcje tożsamości..., s. 406; zob. także M. Krajewski, Medialna kultura moratorium. 
Nowoczesność i tradycja w polskich reklamach telewizyjnych, „Kultura i społeczeństwo” R. 43, 1999, nr3,s. 73-93.

Umberto Eco podkreśla rolę serialowości, która umacnia więź emocjonalną pomiędzy odbiorcą i bohaterem - nadczłowiekiem, definiowanym przez badacza jako „produkt mający stanowić wzór dla masowej publiczności, skonstruowany zgodnie z nową formułą rozpowszechniania literatury, tj. powieścią odcinkową”70. Włoski pisarz zwraca uwagę, że dana postać wywiera na odbiorcę tym mocniejszy wpływ, im częściej pojawia się na łamach serii:Charyzmatyczny bohater powieści popularnej musi być zatem kimś, kto wraz z autorem posiada władzę, której pozbawiony jest czytelnik. I aby ją okazać, musi zatroszczyć się nie o jedno rozwiązanie, lecz najlepiej o całą ich serię składającą się na reakcję łańcuchową71.Zarówno seryjność, jak i seriale stały się nieodłącznymi elementami rzeczywistości medialnej, jaka zapanowała w nowej Rosji. Jak odnotowuje Natalia Iwanowa, seriale od końca lat 80. zagościły w większości domów, porządkując rozkład dnia domowników oraz wpływając na ich styl życia poprzez wytwarzanie wspólnych rytuałów: „Model życia zaszczepiany jest przez telewizję bynajmniej nie tylko poprzez reklamę i czołówki programów, ale i poprzez seriale, «podłączające» widza do przeciągłej narracji, niejako dublującej albo, mówiąc wprost, zamieniającej istnienie realne"72. Serial kształtuje życie, gdyż, przytaczając słowa polskiego badacza Witolda Jakubowskiego, „określa z czego składa się rzeczywistość, jakie związki przyczynowo-skutkowe w niej zachodzą i w pewnym sensie może być traktowany (i chyba przez część odbiorców jest, choć nieświadomie) jako „instrukcja obsługi świata"73.
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Wraz z wieloodcinkowymi filmami telewizyjnymi organizować i porządkować życie nawykłych do czytania Rosjan zaczęły także seriale książkowe. Wśród nich liczną grupę stanowią rozbudowane cykle powieści sensacyjnych, na których wydawnictwa ogniskują uwagę czytelnika. Termin serial, zaczerpnięty z obszaru kultury wizualnej, celowo został wykorzystany w niniejszej pracy w odniesieniu do utworów literackich przez wzgląd na takie analogiczne aspekty, jak: cykliczna powtarzalność, ramowa konstrukcja oraz intensywna obecność wątków obyczajowych budujących historię życia bohatera na przestrzeni cyklu.Powtarzalność należy do najczęściej eksploatowanych zabiegów współczesnej kultury popularnej. Nie stanowi jednak novum, powtórzenie jest wszak jednym z wyznaczników tekstów folklorystycznych, co wiąże się także ze stosowanymi zabiegami mnemotechnicznymi, utrwalającymi określone frazy, cechy, motywy. Ważną rolę pełniły w tego typu utworach również epitety stałe - uwypuklające określone cechy postaci, jak na przykład w rosyjskich bajkach i bylinach: wilk - szary, Iwanuszka - duraczek, Kościej - nieśmiertelny, Baba Jaga - kościana noga itd. Władimir Propp wyróżnił archetypy oraz bohaterów-maski, jacy pierwotnie funkcjonowali w literaturze folklorystycznej. Opracował koncepcję powtarzalnych schematów kompozycyjnych, które definiują zależności pomiędzy rolą bohaterów a ich funkcją, czyli sposobem ich zachowania oraz dokonywanymi przez nich czynami. Badacz wskazywał na „wędrujące” elementy w tekstach - schematy fabularne, typy postaci oraz ich atrybuty74.

74 Władimir Propp, wywodząc się ze szkoły rosyjskich formalistów, dokonał systematyzującej analizy struktur bajek ludowych, nazywanych też bajkami magicznymi, w wydanej w 1928 r. monografii Morfologia bajki (Морфология сказки), uznanej za podstawową pozycję dla badań nad teorią narracji, która 30 lat później w wyniku odkrycia jej przez Claude'a Lćvi-Straussa oraz francuskich strukturalistów przyniosła Władimirowi Proppowi światową sławę. Inne opracowania W. Proppa to: Historyczne korzenie bajki magicznej (Исторические корни 
волшебной сказки, 1946), Rosyjski epos heroiczny (Русский героический эпос, 1958).75 D. М а с d о n а 1 d, Teoria kultury masowej, [w:] Kultura masowa, wyb., tłum., przedm. Cz. M i - łosz, Kraków 2002, s. 15-16.

Kultura popularna, zgodnie z teorią Dwighta Macdonalda, „jest w pewnej mierze kontynuacją dawnej sztuki ludowej, która do rewolucji w przemyśle była kulturą zwykłych śmiertelników"75. Jednakże wraz z postępem industrializacji oraz urbanizacji zaczęły rozwijać się procesy różnicujące, a podobieństwa uległy zminimalizowaniu. Sztuka ludowa kształtowała się bowiem oddolnie, spontanicznie, zgodnie z upodobaniami tworzącej ją społeczności, w odpowiedzi na jej potrzeby i preferencje estetyczne. Stałymi jej elementami były obyczaje, obrządki, legendy oraz mity, które w postaci niezmiennych motywów wędrowały od tekstu do tekstu. Natomiast współczesną kulturą masową sterują odgórne mechanizmy rynkowe, a sprawdzone cliché eksportowane są z jednego wytworu do innego.Marek Krajewski charakteryzuje kulturę popularną jako kulturę repetycji, uznając mechanizm powtórzenia za podstawowy trend w owej kulturze:
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Mechanizm repetycji jest niezbędnym aspektem współczesnej kultury popularnej, ponieważ stanowi on bardzo użyteczną formę przypomnienia konwencji, kodów reprezentacji czy granic gatunków. Powtarzanie popkulturowych produkcji w istocie szkoli więc kompetencje widzów, aktualizuje je, a tym samym pozwala rozumieć produkcje nowe, ponieważ są one mutacją tego, co już było. [...] Powtórzenie pomysłu, struktury, narracji, wykorzystanie dobrze znanego kodu reprezentacji przydaje temu, co nowe, znamion naturalności i swojskości [...]76.

76 M. Krajewski, Kultury kultury popularnej, Poznań 2005, s. 213-214.77 О. Шаблинская, Агата Кристи и ее клоны, „Аргументы и факты" 2000, № 37, [оп- -line:] www.aif.ru/online/aif/1038/20_01 - 12 I 2007.70 М. Krajewski, Kultury..., s. 214.79 Jako potwierdzenie takiej konstrukcji zastosowanej w analizowanym cyklu Aleksandry Marininej może posłużyć rozbicie wątku współpracy Kamieńskiej z mafiosem Denisowem 

Szczególnie chętnie uciekają się do mechanizmu powtarzalności twórcy seriali. W kolejnych częściach przywoływani są ci sami bohaterowie koczujący, jak nazywa ich Olga Szablinskaja77, powracają i rozwijają się znajome z wcześniejszych odsłon wątki. Często stosowaną praktyką przez producentów seriali jest przypominanie widzowi o ważniejszych wydarzeniach w formie poprzedzającego nowy odcinek skrótu. Również w badanym materiale książkowym filmowa zasada powtarzalności serialowej znajduje zastosowanie. Te same epitety, cechy postaci, niezmienne elementy ich opisu są przypominane czytelnikowi w następujących po sobie utworach. Marek Krajewski zwraca uwagę na jeszcze jeden istotny aspekt, mianowicie że: „powtarzanie stwarza wartości, bo przypominamy to, co warte przywrócenia naszej pamięci. Warte przywrócenia jest zaś dzisiaj wszystko to, co zdolne jest do przyciągnięcia uwagi widza"78.Kolejna analogia książkowych cyklów do produkcji telewizyjnych dotyczy organizacji samego materiału rozczłonkowanego na odcinki. Zarówno w prezentowanych serialach ekranowych, jak i w tych powieściowych, znaczenie ma ich ramowa konstrukcja, której osią są ci sami wiodący bohaterowie, ale każdy odcinek może posiadać zamkniętą autonomiczną fabułę. Kompozycja analizowanego typu serialu kryminalnego zakłada w ramach pozornie odrębnych poszczególnych jego części dbałość o strukturę narracyjną z właściwym dla gatunku sensacyjnego rosnącym napięciem i kulminacją, jaka winna nastąpić pod koniec każdej z książek. Jednakże losy bohaterów, czasem także typ zakończenia, motywowane są dwojako: mają zamknąć się w poszczególnej części, a jednocześnie muszą gwarantować otwartość całej serii. Kolejne kryminały cyklu można czytać wprawdzie w dowolnym porządku i niezależnie od siebie, zawierają one jednak wewnątrzserialowe konotacje, ujawniają się w nich relacje intertekstowe, chronologiczne, a nawet diachroniczne połączenia79, które komplementarnie tworzą historię życia bohatera i jego rozwoju.

http://www.aif.ru/online/aif/1038/20_01
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Typowa dla serialu koncentracja na narracji, obecność wielu prozaicznych elementów codziennej egzystencji detektywa, które występują niezmiennie również w dalszych odcinkach, modyfikują gatunek powieści sensacyjnej, spowalniając rozwój samej intrygi, a skupiając uwagę odbiorcy na życiu prywatnym i zawodowym przedstawianej postaci. Ponadto w książkach tych coraz częściej artykułowane są poglądy głównych bohaterów pozytywnych, odnoszące się do aktualnych zjawisk i problematycznych aspektów rzeczywistości, w którą zaangażowany jest odbiorca. Protagoniści protestują, przeżywają rozterki, dokonują trudnych wyborów, dla wielu czytelników stają się nawet mentorami. Można stwierdzić, że powstaje wrażenie obyczajowości tych książek, bądź też ich pub- licystyczności, która przyciąga dzięki tworzeniu wrażenia o rozpoznawalności świata przedstawionego, przypisanie mu waloru rzekomego komentarza do aktualnych zdarzeń. Odbiorcę przykuwają znane mu problemy świata współczesnego, z którymi borykają się postacie serialowe. Uaktywnia się podobny mechanizm percepcji jak podczas śledzenia telewizyjnych odcinków przedzielanych serwisami informacyjnymi.W analizowanych cyklach powieściowych, podobnie jak w odcinkowych filmach telewizyjnych, zawiera się historia życia detektywa (śledczego) - fragmentarycznie i stopniowo przybliżane są koleje jego losów. Prezentacja osoby detektywa na łamach badanych rosyjskich kryminałów stanowi pewną modyfikację w stosunku do sposobu przedstawiania superbohaterów, takich jak na przykład James Bond, który na przestrzeni cyklu stanowi ikonograficzną postać niezmiennego herosa wypełniającego misję ocalenia świata. Kolejne części powielają ten sam schemat działań realizowanych w zmieniającej się efektownej scenerii. Jak podkreśla Umberto Eco, „cykl poświęcony Bondowi jawi się jako sekwencja po

sunięć zgodnych z kodem, podporządkowana ustalonemu schematowi”80. Uwaga czytelnika skoncentrowana jest na egzotycznych miejscach, wartkiej akcji, w której rola Bonda jest decydująca, stała i z góry określona w zadanej konwencji powieści przygodowo-sensacyjnej, kończącej się zwycięstwem protagonisty. Natomiast w odniesieniu do wybranych postaci powieści Aleksandry Marininej oraz Borysa Akunina dla zapewnienia ciągłości narracji cyklu powtarzają się wprawdzie określone ich charakterystyki, ale jednocześnie rozwija się opowieść nie tylko o ich misji i nieocenionej roli w prowadzeniu skomplikowanej akcji, lecz także o ich indywidualnym życiu, przemianach ich osobowości.
na trzy powieści: Gra na cudzym boisku, Zabójca mimo woli, Za wszystko trzeba płacić. Tego typu przypadków można znaleźć więcej.80 U. Eco, Superman..., s. 205. Zob. także: analiza postaci Bonda w cyklach 1. Fleminga, D. Strinati, Strukturalizm i James Bond, [w:] Wprowadzenie do kultury popularnej, tłum. W. J. Burszta, Poznań 1998, s. 88-92; H. Mikuła, op. cit., s. 109-132.
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Od teorii do praktyki badania bohateraSpór o bohatera w dyskursie teorii literaturyZawarte w tytule niniejszej pracy określenia „mieszkańcy rosyjskiej świadomości zbiorowej” oraz „bohater” łączą w sobie różnorodne perspektywy badawcze, z punktu widzenia których można rozpatrywać powyższą kategorię. Przede wszystkim wskazują na obszar socjologii i skłaniają do rozważania kreacji literackich w kontekście roli kulturowej, jaką pełnią w określonym czasie w zbiorowości przypisującej im status bohatera. Ich wymiar społeczny jest tym istotniejszy, że jako materiał badawczy zostały wybrane postacie z tekstów literatury popularnej, w których odzwierciedla się społeczna kwalifikacja moralna oraz oczekiwania w stosunku do idola literackiego. Tym samym pełni on rolę specyficznego komunikatu nadawczo-odbiorczego.W przedmowie do publikacji zbiorowej Postać w dziele literackim redaktorzy wydania, Czesław Niedzielski oraz Jerzy Speina, stawiają pytanie - przy pomocy jakiego dyskursu oraz przy wsparciu jakiej teorii dzieła literackiego zamierza się postać opisywać?:Czy może to być także język psychologii, socjologii, antropologii kulturowej i filozoficznej, abstrahujący od swoistego statusu postaci literackiej, czy też winien to być język opisu interioryzującego owe jakości antropologiczne z tymi kategoriami tekstu, które wyznaczają postaci swoistą podstawę bytową i, poprzez różnorodne style odbioru, integrują ją ze światem znaczeń kulturowych?81

81 Od Redaktorów, [w:] Postać w dziele literackim, red. Cz. Niedzielski, J. Speina, Toruń 1982, s. 4. Pierwsza połowa lat 80. XX w. przyniosła wzrost zainteresowania postacią w polskich rozważaniach teoretycznoliterackich, o czym świadczy także kolejna praca zbiorowa z tamtego okresu podejmująca próbę opisu postaci: Autor, podmiot literacki, bohater. Studia, red. A. Martuszewska, J. Sławiński, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1983. Jednocześnie opublikowano książkę rozpatrującą problem bohatera w odniesieniu do literatury rosyjskiej: Postać w literaturze rosyjskiej XX wieku (analizy i przekroje), red. S. Poręba, Katowice 1983, Prace Naukowe UŚ w Katowicach, nr 576.

Zakreślonych powyżej obszarów przy badaniu utworów literatury popularnej nie sposób rozdzielić. Dlatego w niniejszej pracy podjęta zostaje próba połączenia tych dwustronnie zarysowanych aspektów.Krzysztof Kwaśniewski podkreśla, że należy oddzielić cztery następujące pojęcia:1) bohaterstwo, które jest czynem w specjalny sposób kwalifikowanym moralnie przez społeczeństwo [...]; 2) bohatera funkcjonującego w społeczeństwie w oparciu o jakąś, zmieniającą się zresztą ocenę swych czynów jako bohaterskich [...]; 3) wzór osobowy, który w ogóle nie musi prezentować wartości szczególnie ważnych ani 
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nawet elementów dodatnich moralnie; 4) bohatera literackiego (czy filmowego itp.), właściwsze jest to zapomniane określenie protagonisty, który nie musi być bohaterem ani nawet wzorem osobowym, a jest tylko postacią centralną jakiejś narracji i z tego tytułu mniej lub bardziej udatnie pretenduje do tego, by stanowić dla odbiorcy jakiś punkt odniesienia w kształtowaniu się jego postawy wobec życia i innych ludzi82 83 * *.

02 K. Kwaśniewski, Społeczne rodowody bohaterów, Warszawa 1977, s. 8.83 Zob. H. Markiewicz, Postać literacka i jej badanie, [w:] Autor, podmiot literacki..., s. 99. Tekstów w wersji nieznacznie poszerzonej stanowi także rozdział Postać literacka w książce: idem,
Prace wybrane, t. 4: Wymiary dzieła literackiego, red. S. Balbus, Kraków 1996, s. 158-178.

Ze względu na wielostronny charakter prowadzonej analizy w niniejszej pracy wymiennie znajdują zastosowanie określenia: bohater (w różnorodnych aspektach, również heros), postać (zgodnie z definicją Henryka Markiewicza, termin ten wskazuje na antropomimetyzm opisywanego bytu oraz sugeruje uporządkowaną całość w strukturze tekstu literackiego03), protagonista (ze względu na kluczową rolę konstrukcyjną badanych kreacji detektywów), charakter (analizowane postacie są wyraziście zarysowane oraz zindywidualizowane). Uwaga skupiona jest zatem na protagoniście, czyli postaci mającej przede wszystkim cechy pierwszoplanowości, ale także wyjątkowej osobowości wyróżniającej się szczególnymi zdolnościami, niekiedy również heroizmem. Znaczenie ma zatem to, które jego cechy stają się dominujące dla odbiorcy i z jakich uwarunkowań rzeczywistości rosyjskiej wynikają, a także - w jakim stopniu jego charakterystyki są stereotypowe i powtarzalne, a w jakim indywidualne.Perspektywa społeczna, jakkolwiek jako kontekst staje się niezwykle ważna, dopełniająca i sugestywna, nie dostarcza jednak jednoznacznej i niepodważalnej wiedzy na temat bohatera współczesnych Rosjan. Przyjmowana jest wszak kategoria popularnego odbiorcy projektowanego, a w celu zbliżenia go do odbiorcy realnego wykorzystywane są istniejące badania i wnioski na temat preferencji i przemian dokonujących się w rosyjskiej świadomości zbiorowej. Jednakże weryfikacja poszczególnych tez przysparza trudności, stąd pojawia się pragnienie, by wyjść poza pryzmat jedynie recepcji. Zatem dla równowagi konstrukcja bohatera niezależnie od perspektywy socjologizującej poddana zostaje rozważaniom o podłożu teoretycznoliterackim oraz psychologicznym. Wówczas na gruncie teorii literaturoznawczych w nieco odmiennym aspekcie bohater rozpatrywany jest jako postać literacka, której przypisuje się, w zależności od epoki i przyjętej estetyki, określoną rolę w strukturze utworu. Wszystkie powyższe perspektywy, a zatem społeczna rola bohaterów, sposób ich konstrukcji jako kreacji literackich oraz prezentowane przez nich wzorce osobowe, składają się na analizę postaci detektywa - kobiety oraz mężczyzny w rosyjskiej serialowej powieści kryminalnej.Ważnym założeniem w prowadzonym badaniu jest unikanie wartościujących ocen oraz podziału na teksty wysoko- i niskoartystyczne. Dlatego też w poszukiwaniu metody, jaka mogłaby znaleźć zastosowanie przy prezentacji protagonisty 
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w literaturze popularnej, pomocnym staje się spojrzenie wstecz na dotychczasowy dorobek, wskazówki merytoryczne i metodyczne wynikające z poglądów i doświadczeń wcześniejszych teoretyków w dziedzinie badania kategorii postaci w literaturze wysokoartystycznej. Obranie takiej drogi zbiega się ze stwierdzeniem Anny Martuszewskiej, która w rozważaniach na temat metodologii badawczej literatury popularnej dochodzi do wniosku, że „poetyka jest więc właściwie tylko jedna. Nie ma sensu powoływanie do życia całkowicie nowej poetyki dla każdego zjawiska nie mieszczącego się do końca w istniejącym systemie ze względu na odrębność swej poetyki immanentnej"84.

04 A. Martuszewska, „Ta trzecia"..., s. 59.05 Zob. H. Markiewicz, Postać literacka i jej badanie..., s. 93-108.06 Arystoteles, Poetyka, [w:] Trzy poetyki klasyczne, tłum, i oprać. T. Sinko, Wrocław 1951, s. 14-15. [cyt. za:] H. Markiewicz, Postać literacka i jej badanie..., s. 93.87 G. E. Lessing, Hamburska dramaturgia, Odcinek 33, z 21VIII1767, [w:] idem, Dzieła wy
brane, t. 3, wyb. i wstęp A. Sowiński, Warszawa 1954, s. 216-217, [cyt. za:] H. Markiewicz, 
Postać literacka i jej badanie..., s. 93.00 G. W. F. Hegel, Wykłady o estetyce, 1.1, tłum. J. Grabowski, A. Landm a n, Warszawa 1964, s. 379, 383, [cyt. za:] H. Markiewicz, Postać literacka i jej badanie..., s. 93-94.09 H. Markiewicz, Postać literacka i jej badanie..., s. 94.

Henryk Markiewicz rozpoczyna swój szkic o teorii postaci85 od Arystotelesa, który nad jego rolę przedkładał wyższość fabuły, twierdząc, że „bez czynności (akcji) nie mogłoby być tragedii, a bez charakteru jest ona możliwa"86. Takie podejście ulega zmianom wraz z rozwojem nowożytnego indywidualizmu. Oświeceniowy estetyk, pisarz i krytyk literatury Gotthold Ephraim Lessing stwierdził już, że „zdarzenie może być przypadkowe, jedno i to samo może się przytrafić wielu osobom, natomiast charaktery są istotne i oryginalne"87 *. Zgodnie z późniejszym, dziewiętnastowiecznym poglądem Georga Wilhelma Hegla tocharakter stanowi [...] właściwy punkt centralny idealnego dzieła sztuki. Jedna spośród szczególnych cech charakteru powinna wprawdzie być jako dominująca wysunięta na czoło, ale w ten sposób, by w ramach określoności charakteru postaci mogła zachować całą swą żywotność i całe bogactwo [,..]08.Za dominacją postaci w dziele opowiadają się także i inni teoretycy:[...] po tej linii poszły zarówno rozważania Taine'a, jak i przygodne refleksje Marksa i Engelsa, a w naszych czasach - Lukacsa i wielu teoretyków marksistowskich; tu jednak główny nacisk pada na zespolenie indywidualizacji postaci z jej reprezentatywnością wobec różnie określanych układów odniesienia89.Dziewiętnastowieczni krytycy i historycy literatury poświęcali postaciom literackim wiele uwagi, dążąc do rekonstrukcji charakteru na podstawie poszczególnych jego przejawów, uwzględniając ocenę prawdopodobieństwa i reprezentatywności, oryginalności i sugestywności, z jaką postać apeluje do wyobraźni czytelników.
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Począwszy od drugiej połowy wieku XIX - od powieści Fiodora Dostojewskiego w Rosji oraz powieści analitycznej we Francji - nastąpił etap ograniczania roli postaci powieściowej, który w wielu wypadkach uniemożliwiał jej percepcję jako określonej osobowości. Henryk Markiewicz wyróżnił następujące tendencje, w jakich się to objawiało: redukcja (polegała na koncentracji na procesach psychicznych narratora pierwszoosobowego albo na behawiory- stycznym, zewnętrznym ukazaniu postaci), relatywizacja (wynikała z niepewnej wiarygodności wiedzy o postaci dostępnej narratorowi oraz niezgodności informacji dostarczanych przez różnych narratorów), dezintegracja (powstawała poprzez połączenie w obrębie jednego bohatera postaw i działań ze sobą sprzecznych, niezrozumiałych na gruncie potocznej wiedzy psychologicznej), degradacja (kiedy postać podporządkowana została innym celom artystycznym)90.

90 Zob. ibidem, s. 94-95.91 Zob. ibidem.92 Zob. M. Н.Липовецкий, Паралогии. Трансформации (пост)модернистского дискурса 
в русской культуре 1920-2000-х годов, Москва 2008, s. 9-18.93 Zob. J. Wiktorska-Zapała, Bohater w prozie postmodernisycznej, [w:] Postać literacka. 
Teoria i historia, red. E. Kasperski, Warszawa 1998, s. 129.94 R. Barthes, Wstęp do analizy strukturalnej opowiadań, [w:] Studia z teorii literatury. 
Archiwum przekładów „Pamiętnika literackiego", red. M. Głowiński, H. Markiewicz, Wrocław 1977, [cyt. za:] E. Kuźma, Paradoks postaci w poglądach niektórych przedstawi
cieli „nowej krytyki"francuskiej (Roland Barthes, Julia Kristeva, Jean Ricardou}, [w:] Postać w dziele..., s. 6.95 Zob. E. Kuźma, Paradoks postaci..., s. 5-36.

W szczególności francuska nowa powieść [nouveau roman) w różnorodnych swych odmianach utrudniała rozróżnienie i identyfikację postaci, na przykład „rozmywała” jej kontury poprzez zastosowanie wyłącznie zaimków osobowych, wprowadzanie tego samego bohatera pod różnymi nazwiskami bądź odwrotnie, przez nadawanie tego samego nazwiska różnym postaciom, czy też przypisywanie protagoniście sprzecznych atrybutów91. To postępowanie doprowadziło eksperyment powieściowy do punktu granicznego, mianowicie do eliminacji postaci jako wyróżniającego się podmiotu w działaniu, przeżyciach czy wypowiedziach. Podważanie spójności podmiotu oraz fragmentaryczność bohatera stały się dziedzictwem postmodernizmu92. Jak piszę Julita Wiktorska-Zapała, powstanie nowego rodzaju powieści - nouveau roman - zaowocowało postmodernistyczną praktyką utajniania postaci93, antypersonalizmem, wprowadzaniem bohatera, który zostaje pozbawiony indywidualności. Swą niechęć do kategorii postaci literackiej demonstrowali francuscy krytycy: Roland Barthes, który twierdził, że „postać określa się bowiem przez działanie, a nie odwrotnie"94 oraz Julia Kristeva i Jean Ricardou, co związane było właśnie z negacją tradycyjnego realizmu oraz sympatią do awangardy95. Warto bowiem podkreślić, że eksperymenty mające 



102 Rozdział II. W poszukiwaniu metody badania bohatera literatury popularnej
na celu uśmiercenie bądź dezintegrację bohatera obserwujemy w literaturze awangardowej, która w obiegu czytelniczym stanowi margines96, ale nie znajdują one odzwierciedlenia w literaturze popularnej.

96 Na ten temat zob. także idem, Zniekształcenie postaci literackiej wywołane językiem teore
tycznym zastosowanym do jej opisu, [w:] Autor, podmiot literacki..., s. 111,119.97 L. Jedlicka, R. Wiśniewski, Dusza z uchem przy grobie, „Tygodnik Powszechny" 2009, nr 1/2, [on-line:] www.dukaj.pl/JacekDukaj/DuszaZUchemPrzyGrobie - 30 IX 2009.98 Zob. H. Markiewicz, Postać literacka i jej badanie..., s. 98.

Tym niemniej czasy deheroizacji przyniosły dewaluację oraz dekonstrukcję takich pojęć, jak charakter, wzorzec postaw, bohaterstwo oraz sprzyjają, by podmiot zatracał swą tożsamość. Ten problem konstrukcji charakteru naświetla Jacek Dukaj, doceniony przez krytykę autor gatunków beletrystycznych. Komentując sposób kreacji postaci Benedykta Gierosławskiego w nagrodzonej wielokrotnie powieści Lód, stwierdza:Bardziej ogólne analogie do współczesności budowałbym raczej na innych cechach Gierosławskiego - tej nieokreśloności, rozmemłaniu charakteru. Formuła Bildungsro- man także dlatego jest dzisiaj tak nam obca, że nikt w ogóle już nie czuje potrzeby pracy nad charakterem - pracuje się nad mięśniami, sylwetką, imagem, pamięcią, wykształceniem. Ale charakter? To nawet śmiesznie brzmi. Nie możesz dotknąć, więc nie istnieje. Chyba już tylko w zakonach i w jednostkach specjalnych wojska w niego wierzą97.Tendencje i eksperymenty związane z ograniczaniem i unicestwianiem postaci literackiej, także z upadkiem filozoficznej pozycji bohatera jako mocnego indywiduum, skutkowały ponadto jej zmarginalizowaniem w nauce o literaturze i zaniechaniem badania tej problematyki w opracowaniach teoretycznych. Dominować zaczęła metoda opisu bohatera, jego postępowania, powieściowej funkcji społecznej, przyjmując często formę streszczenia zawartości utworu, podręcznikowego skrótu. Postać literacka pośrednio stała się przedmiotem analizy w kręgach strukturalno-semiotycznych - jako składnik wypreparowanych z tekstów i rozpracowywanych schematów fabularnych, w których pełni określone funkcje narracyjne98.Również pośród badaczy zajmujących się opisem struktury prozy sensacyjnej zdania są podzielone w temacie przewagi dynamiki akcji czy też konstrukcji samego protagonisty. Dla jednych dominantę kompozycyjną tego typu utworów stanowi pogmatwany splot wydarzeń, drudzy zaś eksponują znaczenie detektywa - przewodnika systematyzującego świat przedstawiony.Sama formuła powieści kryminalnej skłania do przyznania decydującej roli akcji. Zgodnie z definicją Anny Martuszewskiej, zamieszczoną w Słowniku literatury 
popularnej, w tym gatunku powieści „podstawową dominantą kompozycyjną jest fabuła powiązana ze zbrodnią, jej dokonywaniem oraz wyjaśnianiem przyczyn 

http://www.dukaj.pl/JacekDukaj/DuszaZUchemPrzyGrobie
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i ujawnieniem osoby sprawcy"99. Stałymi atrybutami kryminału są dramatyczność oraz sensacyjność100.

99 A. Martusze wska, Powieść kryminalna, [w:] Słownik literatury..., s. 464.100 Te dwie podstawowe cechy określające treść standaryzowanej kultury masowej wyróżnia także Antonina Kłoskowska. Zob. eadem, Z historii ¡socjologii kultury, Warszawa 1969, s. 414.101 Zob. S. Łasić, Poetyka powieści kryminalnej. Próba analizy strukturalnej, tłum. M. Per- tyńska, Warszawa 1976, s. 11.102 Zob. ibidem, s. 10-12 i 60-61.103 Zob. ibidem, s. 63-110.104 Zob. T. Narcejac, Le roman policier, [w:] Histoire des littératures, Paris 1958, s. 1644- 1670, [za:] T. Cieśliko wska, Struktura powieści kryminalnej na tle współczesnego powieścio- 

Innym orędownikiem takiego punktu widzenia jest chorwacki badacz Stańko Łasić. Podkreśla on zalety rygoru kompozycyjnego oraz organizacji następstwa zdarzeń101, twierdząc, że urok narracji kryminalnej tkwi w rozwoju fabuły, który „przykuwa" i od którego nie można się „oderwać". Czytający żyje wewnątrz płaszczyzny fabulacyjno-kompozycyjnej, zatem każda powieść tego gatunku jest specyficzną grą kompozycyjną polegającą na zręcznym zestawianiu wydarzeń. Dominującą zasadą jest zdyscyplinowane następstwo elementów narracji102. Konstrukcja powieści kryminalnej skupia się zatem wokół zagadki, która obejmuje nie tylko układ rozwoju wydarzeń, lecz rozprzestrzenia się na całość struktury powieści, a zasada zagadki w utworze kryminalnym jest jednocześnie zasadą jej rozwikłania. Natomiast pośród podstawowych pięciu elementów fabuły, do których Stańko Łasić zalicza przygotowanie zbrodni, śledztwo, odkrycie, pościg i karę, kluczową rolę odgrywa czyn, który może być tajemniczy, demaskowany, niebezpieczny albo aktualizujący się, czyli taki, który w rezultacie serii zdarzeń przekształca się z czynu potencjalnego w realny103.W powyższym ujęciu schemat rozwoju wydarzeń uznawany jest za podstawę struktury gatunkowej kryminału, natomiast postać detektywa zostaje w nim całkowicie pominięta, a przecież już samo zróżnicowanie poszczególnych odmian utworów kryminalnych na powieść detektywistyczną, czarny kryminał amerykański czy powieść milicyjną opiera się na charakterze i roli postaci głównego bohatera, jak widać, w powieści detektywistycznej dominuje osoba detektywa prowadzącego śledztwo, mniej lub bardziej jawnie reprezentującego wymiar sprawiedliwości. W czarnym kryminale amerykańskim detektyw nie tylko pragnie zdemaskować przestępcę, ale także stawia sobie zadanie jego schwytania i udowodnienia mu winy.W gronie krytyków, którzy bronią przekonania o prymacie bohatera w prozie sensacyjnej, znajduje się francuski badacz Thomas Narcejac, który dowodzi, że właśnie postępowanie postaci, a nie sytuacja, jest główną tajemnicą powieści kryminalnej. Wprawdzie jednocześnie zastrzega on, że pisarz winien tak kształtować ciąg zdarzeń, by czytelnik mógł rozszyfrować zagadkę i nie odnosił wrażenia, że to postacie sterują przebiegiem akcji104.
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Podmioty działające jako podstawowy czynnik strukturalny powieści kryminalnej wskazują na dramatyczny charakter tej odmiany literackiej. Czytelnik z jednej strony śledzi bieg wydarzeń, wciąga go stopniowe odkrywanie zagadki i suspens, ale poprzez tekst, aż do punktu kulminacyjnego, prowadzi go zindywidualizowana postać prywatnego detektywa bądź pracownika służb śledczych. W planie opowieści zawiera się plan fabuły oraz plan osób działających, a czytelnicy tekstów popularnych zwracają uwagę na opisane w nich cechy, losy i przeżycia bohaterów, wplecionych w rozgrywającą się na łamach powieści akcję, a także przywiązują się do nich. Protagonista wówczas nie staje się, jak definiuje postać Roland Barthes, „przyporządkowaniem zbieżnych semów jakiemuś imieniu własnemu”105, a mocną i wyraźnie zdefiniowaną osobowością.

pisarstwa, [w:] W kręgu genologii, intertekstualności, teorii sugestii, Warszawa-Łódź 1995, s. 67.105 R. Barthes, Wstęp..., [cyt. za:] E. Kuźma, Paradoks postaci..., s. 8.106 Th. Narcejac, Le román policier..., [za:] T. Cieślikowska, Struktura powieści..., s. 68.
107 Postać literacka. Teoria..., s. 5.108 Zob. E. Kasperski, Między poetyką a antropologią postaci. Szkic zagadnień, [w:] Postać 
literacka. Teoria..., s. 15.

Teoretycy, odwołując się do „prehistorii” powstania gatunku powieści kryminalnej, łączą ją z grecką tragedią starożytną, w której, zgodnie z wykładnią Arystotelesa, właśnie postacie działające są źródłem konfliktu106. Niezależnie od tak dalekosiężnej genezy, obecnie pod wpływem oddziaływania estetyki postmodernizmu oraz kultury medialnej, w wyniku fuzji gatunkowych oraz wzrastającej jednocześnie tendencji do forsowania ostro zarysowanych osobowości, umacnia się rola aktywnego i dynamicznego bohatera w tekstach kultury popularnej. Estetyka kiczu popkulturowego wprowadziła taktykę jaskrawości i wyrazistości, co przekłada się na mocny, czasem nawet schematyczny wizerunek postaci. W utworach literackich o masowym odbiorze społecznym autorzy zabiegają o to, by stworzyć takie kreacje, w których odbiorca będzie mógł dostrzec odbicie własnych problemów i przeżyć. Protagonista ma przykuwać uwagę odbiorcy, wówczas staje się kultowy i rozpoznawalny, tym bardziej, jeśli występuje w serialu książkowym.Zniechęcenie dyskusją na temat postaci literackiej wyraża Edward Kasperski, podkreślając fakt, że „narzekania z powodu zaniedbań w poznawaniu problematyki postaci stały się już zwyczajowym motywem prac na ten temat”107 108. Tymczasem, jego zdaniem, należy przyjąć, że postać literacka jest faktem historyczno-literackim, kategorią poetyki historycznej oraz, jako produkt bądź składnik kultury literackiej, tworem artystycznym czy też rodzajem dyskursu. Istnieje więc samodzielnie, a nie rozpływa się (jak dowodzi część wypowiedzi teoretycznych) w kategoriach nadrzędnych typu język, tekst, podmiot, narracja, fabuła, istota ludzka. Rodzą się natomiast pytania o to, czym jest postać w języku, czym jest w literaturze i dla literatury, czy możliwa jest teoria lub poetyka postaci oraz w czym zawiera się rola postaci literackich w kulturze literackiej i historii literatury?106 W roku 
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2006 ukazało się opracowanie Edwarda Kasperskiego Świat człowieczy. Wstęp do 
antropologii literatury109, w którym proponuje on antropologiczną interpretację literatury. Koncentruje się wokół artystycznego dyskursu o człowieku, prowadzonego na łamach tekstów literackich. Zgodnie z jego refleksją teoretyczną:

109 I d e m, Świat człowieczy. Wstęp do antropologii literatury, Pułtusk-Warszawa 2006.
110 Ibidem, s. 37.111 Zob. H. Markiewicz, Postać literacka i jej badanie..., s. 99.112 Zob. E. Kasperski, Między poetyką..., s. 10.
113 Ibidem, s. 99-100.

Obszar badawczy antropologii literatury zakreślają [...], z jednej strony, formy, w jakich literatura artystyczna objawia się i wypowiada, z drugiej - akty refleksji o człowieku, wypowiedzi i postacie obrazowania, które pojawiają się w kulturze i wyrażają bądź przedstawiają swoisty, otwarty, zmienny i różnorodny świat człowieczy110.Potwierdzając rozwijające się w literaturoznawstwie od końca wieku XX tendencje mówiące o traktowaniu postaci literackiej jako ważnego i podmiotowego składnika dzieła, który zasługuje na szczególną uwagę, Henryk Markiewicz kreśli pole zainteresowań personologii literackiej. Wyodrębnia aspekty, w jakich można rozpatrywać postać, i systematyzuje kategorie służące do jej opisu111. Zarówno Henryk Markiewicz, jak i Edward Kasperski112 stwierdzają, że metoda ta sprawdza się w przypadku postaci antropomimetycznych, występujących głównie w utworach fabularnych, powieściach psychologicznych i realistycznych, zawodzi natomiast tam, gdzie dominuje fantazja lub fantastyka, artystyczna umowność, groteska, gra językowa lub deformacja. Operowanie samym terminem „personologia" wskazuje na koncentrację na cechach osobowych postaci, która rozumiana jest szeroko:Przeważnie jednak mówiąc o postaci literackiej mamy na myśli nie ów „nagi” podmiot, lecz indywidualny antropomimetyczny układ cech jakościowych i relacyjnych, nazwanych bezpośrednio lub wskazanych pośrednio - inferowanych bądź sugerowanych przez inne cechy, czynności i stany zewnętrzne, treści psychiczne, stosunki z innymi przedmiotami przedstawionymi. Układ ten tylko częściowo eksponowany jest przy wprowadzeniu postaci; w miarę narastania tekstu stopniowo się wytwarza, wzbogaca, utrwala i uwyraźnia (przez powtórzenie manifestacji określonej cechy], czasem modyfikuje lub nawet zasadniczo zmienia [...]113.Henryk Markiewicz jednocześnie dodaje, że analiza konstrukcji postaci umożliwia w niektórych wypadkach określenie uwidoczniającej się w niej psychologicznej lub filozoficznej koncepcji osobowości. W jej ukształtowaniu biorą udział różne czynniki biologiczne oraz psychiczne, wewnętrzne oraz zewnętrzne, jej egzystencja jest zdeterminowana bądź nie. Teoretyk podkreśla możliwości konfrontowania postaci nie tylko z tradycją literacką, ale także z rzeczywistością pozaliteracką, 
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a więc w odniesieniu do wzorców osobowych o charakterze opisowym lub normatywnym, jakie funkcjonują w świadomości potocznej lub w teoriach naukowych. Takie zderzenie pozwala na ustalenie typowości lub reprezentatywności postaci (psychologicznej, obyczajowej, socjologicznej, historycznej) wobec określonych zbiorowości realnych114.

114 Zob. ibidem, s. 107.115 А. Иезуитов, Проблема характера в эстетике и литературе, [w:] Проблема 
характера в современной советской литературе, ред. Н. И. Пруцков, В. В. Тимо- феева, Москва-Ленинград 1962, s. 3-65, [cyt. za:] A. Gildner, Ku personalizacji. Kilka 
uwag o ewolucji modelu radzieckiej powieści o pracy, [w:] Postać w literaturze rosyjskiej... s. 141.116 Zob. ibidem, s. 141-149.117 J. Pieszczachowicz, op. cit., s. 81.110 Zob. S. Poręba, Problematyka antropologiczna we współczesnej prozie rosyjskiej, [w:] 
Postać w literaturze rosyjskiej..., s. 114-121.

Anna Gildner przytacza słowa Andrieja jezuitowa, badacza literatury czasów sowieckich zajmującego się problemem charakteru we współczesnej mu literaturze, który głosi, że „literatura - to nauka o człowieku. Przyznają to wszyscy badacze współcześni”115. Powyższa konstatacja nawiązuje wprawdzie do perso- nalistycznej wizji interpretacji postaci literackiej, ale w odniesieniu do utworów poddanych doktrynie socrealistycznej wskazuje na inny rodzaj nauki o człowieku, sterowanej zideologizowanymi założeniami wyjściowymi, jednocześnie Anna Gildner udowadnia, że nawet w literackim modelowaniu człowieka pracy w miarę upływu lat następowały zmiany. Jej zdaniem, im bliżej naszych czasów, tym wyraźniej ujawnia się w powieści sowieckiej proces personalizacji. Pisarze zaczynają interesować się postawami życiowymi bohaterów, ich indywidualnymi możliwościami i różnicami w psychice116.Niemniej jednak z oczywistych względów owa personalizacja bohatera literatury socrealistycznej wciąż zachodziła w obrębie narzuconego z góry modelu jego postaw, zatem nie wiązała się ze zbytnią indywidualizacją jego przeżyć. Robotnik nie mógł nie być funkcją systemu, który dominował nad jednostką. Z perspektywy końca wieku XX zaprogramowanie ówczesnego bohatera Jan Pieszczachowicz widzi już jako oczywistość:Grzechem literatury o pracy, także dawniejszej, stało się narzucanie jej bohaterom spojrzenia z zewnątrz w miejsce ukazania wewnętrznego rozwoju duchowego. Robotniczy bohater był przez autora - w sposób mniej lub bardziej zakamuflowany - pouczany, wychowywany, indoktrynowany117.Opinia o traktowaniu postaci literackiej jako odwzorowaniu żywego człowieka dominuje w interpretacjach badacza literatury rosyjskiej Stanisława Poręby, który poświęcił problematyce antropologicznej w prozie rosyjskiej specjalne opracowanie118. Podkreśla on, iż „obecnie panuje już powszech
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na zgoda co do tego, że literatura piękna ma spełniać funkcję artystycznej antropologii"119.

119 Ibidem, s. 115. Stanisław Poręba analizuje rozwój prozy rosyjskiej trzeciego ćwierćwiecza XX w. i zauważa, że ujawniły się w niej zróżnicowane typy bohaterów indywidualnych oraz postaci o podobnych cechach konstrukcyjnych, charakterologicznych, ideologicznych. Wydręb- nia takie modele postaci, jak: młodzieżowiec, narrator-reporter, narrator liryczny, bohater wiejski (przewodniczący kołchozu czy przeciętny mieszkaniec wsi), przedstawiciel inteligencji miejskiej (człowiek teatru, nauki, inżynier, urzędnik). Zob. ibidem, s. 117-118,120-121.120 E. Kuźma, Zniekształcenie postaci..., s. 112-115.121 Zob. G. Frege, Sens i znaczenie, [w:] Pisma semantyczne, tłum, i oprać. B. Wolniewicz, Warszawa 1977, [za:] E. Kuźma, Zniekształcenie postaci..., s. 113.122 E. Kuźma, Zniekształcenie postaci..., s. 116.123 Zob. ibidem, s. 116-117.

Interesujące rozważania teoretycznoliterackie poświęcone zagadnieniu bohatera w literaturze wysokoartystycznej z uwzględnieniem aspektów degradacji jego osobowości przedstawił w swej pracy Erazm Kuźma. Odwołuje się on do teorii interpretacji postaci120, bazując na rozważaniach Gottloba Fregego i przyjętych przez niego płaszczyznach sensu, znaczenia, przedstawienia postaci121. Erazm Kuźma polemizuje z nieograniczoną swobodą interpretacji postaci. Szczegółowe wywody doprowadzają go do kontrowersyjnej konkluzji, iż teorie interpretacyjne postaci literackich są narzędziem je zniekształcającym, co oznacza, że „badanie jest permanentnym gwałtem dokonywanym na postaci, tym większym, im większą rolę odgrywają w nim zdania interpretujące i oceniające"122, których nie można uniknąć. Badacz dokonuje analizy koncepcji postaci literackiej, zawartych w teoriach Georga Wilhelma Hegla, Gieorgija Plechanowa, Zygmunta Freuda, Romana Ingardena i Tzvetana Todorova, co pozwala mu wykazać, że ta sama postać, badana za pomocą instrumentarium na przykład pierwszego i ostatniego z wymienionych, ukazuje nie swoje dwa różne aspekty, ale rozpada się na dwa różne byty123. Zdaniem polskiego badacza, mogłoby to posłużyć za przesłankę wniosku, że teoria jest fikcją podobną do fikcji literackiej, gdyż poszczególne koncepcje teoretyczne stanowią styl odbioru teoretyka. Warto uświadomić sobie niebezpieczeństwo takiego mechanizmu, aby ograniczyć błąd w ocenie postaci. W tym celu, wedle sugestii Erazma Kuźmy, należałoby uwzględnić język teoretyczny, wypracowany przez epokę, w której dana postać została stworzona, przynależący do jej kontekstu historycznoliterackiego, bądź też szukać dyrektyw postępowania badawczego w samym dziele i jego postaciach.Przegląd powyższych podejść i sposobów postrzegania kategorii postaci literackiej może sprawiać wrażenie zbyt rozbudowanego oraz nieadekwatnego, pozwala jednakże na krytyczny dystans, modyfikację oraz dobór poszczególnych perspektyw dla analizy bohatera rosyjskiej literatury popularnej (powieści kryminalnej) przełomu XX i XXI wieku. Istotne znaczenie mają takie pojęcia i aspekty, jak między innymi: sfera postaciowania jako podstawowa racja bytu literatury; 
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określoność charakteru i sugestywność, z jaką postać apeluje do wyobraźni czytelnika; koncentracja na cechach osobowych postaci (w myśl personologii literackiej); postać literacka - jako odwzorowanie żywego człowieka w literaturze. jednocześnie, poszukując metodologii dla badania bohatera literatury popularnej, warto mieć na uwadze metaforyczne stwierdzenie Erazma Kuźmy, który przestrzega przed „gwałtem” teorii124, dokonywanym na postaci. W danym przypadku należy uwzględnić recepcję czytelnika popularnego, który nie filtruje występujących w książce postaci przez pryzmat teorii, a postrzega je dosłownie, kierując się ich działaniami i sądami.

124 Zob. E. Kuźma, Zniekształcenie postaci..., s. 116.125 H. R. J a u s s, Historia literatury jako wyzwanie rzucone nauce o literaturze. Fragmenty, tłum. R. Handke, „Pamiętnik Literacki" R. 63,1972, z. 4, s. 276.126 W odmiennym schemacie funkcjonują utwory fantastyczne bądź fantasy, które jednakże pozostają poza polem zainteresowań niniejszej pracy.

Kontekst psychologiczny - osobowość i temperament bohateraJak już wspomniano, przeważającą tendencją w konstrukcji tekstów literatury formułowej jest wykorzystywanie stylów powieściowych charakterystycznych dla realizmu. Autorzy dla kreacji postaci bohatera posługują się językiem jego opisu funkcjonującym w potocznej komunikacji międzyludzkiej, dlatego werbalne objaśnienie postaci fikcyjnej może praktycznie nie odbiegać od opowiadania o człowieku faktycznie istniejącym.Z drugiej strony rządzący się własnym schematem recepcji odbiór tekstu literatury popularnej następuje w świadomości czytelnika jako subiektywna, odtwarzana w jego wyobraźni wizualizacja, nacechowana odczuciami i reakcjami zbliżonymi do tych, które odnoszą się do osób realnych. Warto przypomnieć stosowaną do lektury popularnej kategorię horyzontu oczekiwań czytelnika, zaproponowaną przez Hansa Jaussa, który twierdził, że „związek wydarzeń literackich staje się możliwy przede wszystkim w horyzoncie oczekiwań wynikających z doświadczeń współczesnych i późniejszych czytelników, krytyków i autorów”125. Odbiorca literatury popularnej, w szczególności tej ułożonej w cykl, oczekuje satysfakcji z rozpoznania bohaterów i sytuacji mu znanych126.Wybrani bohaterowie są stróżami porządku, dlatego jako źródło dla zobrazowania potocznego wyobrażenia o cechach charakteru osób trudniących się takim zajęciem został wykorzystany podręcznik dla detektywów i pracowników ochrony. Można w nim znaleźć zestaw wymogów istotnych dla prawidłowego wykonywania zawodu detektywa. Od uczniów szkoły detektywistycznej oczekuje się, że będą wyróżniały ich takie cechy, jak intelekt, indywidualne myślenie, aktywna postawa wobec rzeczywistości, umiejętność prezentacji własnego poglądu, krytycyzm, ambicja, konsekwencja, zdecydowanie 
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w działaniu, pracowitość, systematyczność, wytrwałość, odwaga, gotowość do poświęcenia siebie dla innych, samokontrola, dyscyplina wewnętrzna, akceptowanie trudności związanych z zawodem, odporność fizyczna i psychiczna, skromność i uczciwość, szacunek dla innych, rzetelność, a także optymizm, dążenie do pozytywnego wyjaśnienia każdego problemu i wiara w szczęśliwe zakończenie127.

127 Zob. A. Bach, Podstawy detektywistyki, [w:] Wybrane zagadnienia detektywistyki, Lublin 2000, s. 37-39.120 Zob. H. Markiewicz, Postać literacka i jej badanie..., s. 99.129 Zob. C. S. Hall, G. Lindzey, J. B. Campbell, Teorie osobowości, tłum. J. Kowalczewska, J. Radzicki, M. Zagrodzki, Warszawa 2006, s. 30, s. 232.

Interesujące, a nawet zaskakujące w powyższej systematyzacji cech prywatnego detektywa jest podkreślenie w niej wagi skromności i uczciwości, aktywnej postawy wobec rzeczywistości, krytycyzmu oraz zdolności do samooceny. Takiego typu charakterystyki, tworząc bazę psychologiczną dla projekcji literackiego detektywa, stanowią wręcz idealny punkt wyjścia dla kreacji bohatera pozytywnego, który ma pełnić funkcję dydaktyczną. Większość z wymienionych zalet daje się odnaleźć w kreowanych przez Aleksandrę Marininę oraz Borysa Akunina protagonistach, którzy winni być wiarygodnymi i pociągającymi dla czytelnika osobowościami.Biorąc pod uwagę, że w przypadku utworów literatury formułowej istotne znaczenie ma wychodzenie naprzeciw upodobaniom odbiorcy, częstokroć można zauważyć następującą zależność: autor odwzorowuje w postaciach literackich typy osobowości znane mu ze świata realnego, ze względu na skłonność odbiorcy popularnego do postrzegania postaci fikcyjnych przez pryzmat własnych doświadczeń codziennych. Często (być może i podświadomie) porównuje on bohaterów fikcyjnych z osobami napotkanymi w rzeczywistości pozaliterackiej. Taki typ komunikatu nadawczo-odbiorczego skłania, by odwołać się do języka oraz kryteriów opisu postaci, które znajdują zastosowanie w świecie nas otaczającym, a przynależą do dziedziny psychologii.Nieprzypadkowo termin personologia128 Henryka Markiewicza zaczerpnięto z psychologii, do której wprowadził go Henry Murray. Personologia podkreśla, że warunkiem pełnego zrozumienia przypadku indywidualnego jest rozpatrywanie go w kontekście całościowego charakteru zachowań człowieka. W przekonaniu teoretyków osobowości zrozumienie ludzkiego postępowania wynika z obserwacji człowieka w jego naturalnym środowisku. Każdy pojedynczy akt zachowania powinien być badany i interpretowany w powiązaniu z pozostałymi reakcjami, a wyizolowanego fragmentu zachowania nie można zrozumieć w oderwaniu od reszty działań jednostki129. Podobnie postać literacka osadzona jest w całym spektrum zależności oraz relacji w świecie przedstawionym utworu. Lidia Ginzburg podkreśla całościowy wymiar człowieka przedstawionego w literaturze:



110 Rozdział II. W poszukiwaniu metody badania bohatera literatury popularnej
Jak każde zjawisko estetyczne, człowiek odwzorowany w literaturze nie jest abstrakcją (jaką może być człowiek badany przez statystykę, socjologię, ekonomię, biologię), a określoną jednością. Ale jednością nie sprowadzoną do prywatnego, pojedynczego przypadku (jakim może być człowiek - powiedzmy - w narracji kro- nikalnej), jednością, posiadającą rozszerzające się znaczenie symboliczne, dlatego zdolną prezentować ideę130.

130 Л. Гинзбург, op. cit, s. 5.131 [Cyt. za:] C. S. Hall, G. Lindzey, J. B. Campbell, op. cit s. 279.132 Zob. ibidem, s. 279-280.

Tym bardziej bohater tekstów formułowych w psychologicznym mechanizmie percepcji traktowany jest jako całość. Konstruowany zgodnie z przyjętym założeniem - „na podobieństwo życia" - postrzegany jest przez odbiorcę popularnego jako konkretna osoba. Zadanie zatem polega na rekonstrukcji osobowości pro- tagonisty, w czym przydatny jest dorobek z zakresu studiów nad osobowością człowieka. Badania te koncentrują się na rozpracowaniu jego istoty, tożsamości, charakteru, temperamentu, zachowań oraz cech, opisywanych w świetle psychologii różnic indywidualnych.Według określenia Gordona Allporta, osobowość „jest dynamiczną organizacją w jednostce tych systemów psychofizycznych, które determinują jej specyficzne przystosowanie do jej środowiska”131. Badacz przekonuje, że należy rozróżnić słowa „osobowość” oraz „charakter", które często stosuje się zamiennie. Tymczasem „charakter" tradycyjnie odnosi się do konkretnego kodeksu zachowań („dobry”, „zły”), w którego kategoriach oceniana jest jednostka lub jej czyny. Dlatego Gordon Allport definiuje „charakter” jako osobowość ocenianą, „osobowość” zaś jako charakter nie poddany ocenie. Podkreśla również, że często myli się „osobowość" z „temperamentem”, który zwykle ściśle związany jest z determinantami biologicznymi bądź fizjologicznymi, nieulegającymi wielkim zmianom pod wpływem rozwoju. Temperament dopiero w połączeniu z inteligencją oraz budową ciała staje się podstawą dla kształtowania „osobowości"132.Zróżnicowanie charakterów postaci w literaturze kryminalnej podporządkowane jest naczelnej zasadzie walki Dobra ze Złem, wedle której z założenia są one zmodyfikowane i spolaryzowane: zadaniem dobrych jest zwalczanie złych. Urozmaicenie do tego schematycznego podziału wnosi nadanie bohaterom temperamentów. W wybranych powieściach z oczywistych względów to właśnie osobowość występującego na łamach cyklu protagonisty, obrońcy moralności, została najmocniej zarysowana. Natomiast określenie temperamentu postaci literackiej może odbywać się bez względu na przypisaną jej wartość moralną i powierzoną jej funkcję powieściową. Pozwala to wyjść poza schemat kwalifikacji Dobry-Zły i tym samym dynamizuje oraz indywidualizuje bohaterów w oczach odbiorcy.Początki typologii temperamentów ludzkich wywodzą się od Hipokratesa, a zmodyfikował ją pięć wieków później Galen (Claudius Galenus), stąd mówi się 
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o typologii temperamentów Hipokratesa-Galena133. Tradycyjnie wyróżniała ona w zależności od dominacji któregoś z czterech soków w organizmie następujące temperamenty: sangwinika - przewaga krwi, choleryka - żółci, melancholika - czarnej żółci i flegmatyka - flegmy.

133 Zob. J. Strelau, Psychologia różnic indywidualnych, Warszawa 2002, s. 15.134 Zob. C. S. Hall, G. Lindzey,). B. Campbell, op. cit., s. 368.135 Zob. ibidem, s. 369.136 Na temat ogólnej charakterystyki zachowań typowego ekstrawertyka i introwertyka w opisie Hansa Eysencka zob. C. S. Hall, G. Lindzey, J. B. Campbell, op. cit., s. 370.137 Charakterystyki neurotyka i człowieka stabilnego w opisie Eysencka zob. ibidem, s. 371. W późniejszym czasie Eysenck do swego dwuwymiarowego modelu osobowości dodał trzeci wymiar opisowy - psychotyzm. Mieszczą się w nim zachowania przestępcze i psychopatyczne aż do schizofrenii i innych stanów psychotycznych, w których człowiek traci kontakt z rzeczywistością, a jego poznanie, uczucia i zachowanie ulegają zaburzeniom. Psychotyzm stanowi pożyteczny wymiar opisu nietypowego, nieuspołecznionego i słabo kontrolowanego zachowania u jednostek nieklinicznych. Zob. ibidem. W powieściach kryminalnych, w szczególności autorstwa Aleksandry Marininej, czytelnik nierzadko ma do czynienia z postaciami psychotycznymi jako przestępcami.136 Zob. J. Strelau, op. cit., s. 223.

Rozwijając koncepcję biologiczno-genetycznej struktury osobowości, Hans Eysenck podkreśla, że wymienione typy temperamentalne kryją w sobie trzy poglądy aktualne dla współczesnej psychologii osobowości. Po pierwsze, zachowanie najlepiej jest ujmować w kategoriach cech charakteryzujących ludzi. Po drugie, cechy te łączą się ze sobą, tworząc ogólniejsze typy. Po trzecie, różnice indywidualne w zakresie tych typów opierają się na czynnikach genetycznych, neurologicznych i biochemicznych134. Uwzględniając dorobek wcześniejszych badaczy (Hipokratesa, Galena, Kanta, Wundta i Junga), Hans Eysenck przedstawił dwuwymiarowy model przestrzeni osobowości, który wyznaczają dwie osie: ekstrawersja-introwersja oraz neurotyzm-stabilność135. Związek pomiędzy temperamentami a skalą otwartości oraz natężenia emocji przedstawia tabela numer 2.Oś pierwsza jest skalą otwartości osoby na świat (ekstrawertyk ukierunkowany jest na świat zewnętrzny, a introwertyk - wewnętrzny)136. Oś druga przedstawia zmienność emocji osoby (od emocji silnych - człowiek niestabilny, neurotyk - do słabych - człowiek stabilny, normalny)137. Wymiary ekstrawersji i neurotyzmu stanowią, zdaniem Hansa Eysencka, podstawową strukturę do opisu różnic indywidualnych w zakresie temperamentu138.
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Tab. 2. Zależności między czterema rodzajami temperamentu a systemem wymiarów 
neurotyzmu i ekstrawersji, przedstawione w modelu Hansa Eysencka139.

139 Schemat ów przytaczany jest w różnych formach graficznych w większości pozycji literatury psychologicznej poświęconych tej tematyce. Zob.: C. S. H a 11, G. Li n dzey, J. B. Cam pb e 11, 
op. cit., s. 369; a także: S. E. Hampson, Kształtowanie się osobowości, [w:] Psychologia różnic 
indywidualnych, red. S. E. Hampson A. M. Co Imana, tłum. E. Hornowska, T. Zyski, Poznań 2000, s. 69; J. Strelau, op. cit., s. 20.
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W powyższym schemacie najistotniejszym elementem, który może znaleźć zastosowanie podczas badania osobowości bohatera literackiego, jest ujęcie określonych cech bądź rodzajów zachowań w formie opisujących je przymiotników. To na ich podstawie danej osobie zostaje przypisany poszczególny temperament.W psychologii istnieje także inna koncepcja ogólnego modelu struktury osobowości, która opiera się w pełni na hipotezie leksykalnej zakładającej, że najważniejsze różnice indywidualne osobowości są zakodowane w języku. Zebrane ze słowników tysiące określeń językowych charakteryzujących zachowania 
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człowieka i poddane segregacji doprowadzały w różnych badaniach autorów do zbliżonego wyniku, który wyraża się wyodrębnieniem pięciu najczęściej powtarzających się „czynników”, nazwanych Wielką Piątką. Są nimi: ekstrawersja, ugodowość, sumienność, neurotyczność i intelekt (kultura). Lewis Goldberg, kontynuator tych badań, w wyniku serii analiz nad strukturą określeń przymiotnikowych opisujących cechy, otrzymał również pięć głównych czynników, które przedstawił za pomocą stu grup synonimów140. Zgodnie z tą typologią czynniki Wielkiej Piątki charakteryzowane są za pomocą wybranych przymiotników opozycyjnych, na przykład:

140 Zob. ibidem, s. 46, 347.141 C. G.) ung, Archetypy i symbole. Pisma wybrane, wyb„ tłum, i wstęp J. Prokopiuk, Warszawa 1993, s. 404.

• ekstrawersja: towarzyski - nietowarzyski, rozmowny - małomówny, śmiały - -nieśmiały, energiczny - nieenergiczny, dominujący - submisyjny;• ugodowość: zgadzający się - niezgadzający się, uprzejmy - nieuprzejmy, wielkoduszny - skąpy, ciepły - zimny, egoistyczny - altruistyczny;• sumienność: zorganizowany - niezorganizowany, pracowity - leniwy, wiarygodny - niewiarygodny, uważny - nieuważny, praktyczny - niepraktyczny;• neurotyczność: stabilny - niestabilny, zrelaksowany - napięty, łagodny - agresywny, emocjonalny - nieemocjonalny, spokojny - nerwowy;• intelekt: inteligentny - nieinteligentny, wyrafinowany - niewyrafinowany, twórczy - nietwórczy, dociekliwy - niedociekliwy, analityczny -nieanalityczny. Dają się zauważyć zbieżności w przedstawionych powyżej modelach. Znaczenie pierwszoplanowe przy analizie postaci literackiej, stworzonej na bazie opisów słownych ma fakt, że dla zdefiniowania osobowości wykorzystywane są zestawy przymiotników wskazujących konkretne cechy. W tekstach literackich bohaterowie wszak dają się poznać bądź za pomocą bezpośrednich charakterystyk, bądź też odbiorca wnioskuje z kontekstów i nadaje im cechy, dopasowując przymiotniki. Zatem osobowość protagonistów oraz ich temperament można określić na podstawie słownych opisów ich cech odsyłających następnie do typu psychologicznego, którego odszyfrowanie stało się zadaniem niniejszej pracy, by wskazać, z jaką jednostką charakterologiczną masowo obcuje czytelnik rosyjski.Carl Gustav jung w rozważaniach na temat zależności pomiędzy psychologią a literaturą podkreślał znaczenie dla psychologicznej analizy postaci powieści niepsychologicznej, do jakiej zaliczany jest gatunek kryminału. Jako przykłady tego typu literatury podawał utwory Pierra Benoita oraz angielskie fiction stories, które za przyczyną Artura Conan Doyle’a przetarły szlaki powieści detektywistycznej, nazwanej przez filozofa „najpopularniejszym masowym produktem literackim"141. Proza ta otwiera szersze pole dla badacza, gdyż „niepsychologiczny zamiar autora nie określa z góry psychologii postaci, wskutek czego autor nie 
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tylko zostawia pole do popisu analizie i interpretacji, lecz dzięki swojemu bezstronnemu opisowi jeszcze je ułatwia”142.

142 Ibidem.143 W. Dilthey, Rozumienie i życie, [w:] Wokół rozumienia. Studia i szkice z hermeneutyki, wyb. i tłum. G. Sowiński, Kraków 1993, s. 54-55.144 Na gruncie literatury pięknej Edward Kasperski rozróżnia: hermeneutykę literacką - ogarniającą całość problematyki znaczeń w literaturze, którą uprawiają pisarze, krytycy, czytelnicy - oraz hermeneutykę literaturoznawczą - ograniczoną do celów poznawczych i do naukowej analizy znaczeń w literaturze oraz do samej nauki o niej. Autor wymienia ponadto hermeneutykę filologiczną, której podlegają teksty pozaliterackie: religijne, filozoficzne, prawnicze, dyplomatyczne, historiograficzne, propagandowe itp., rozważane pod kątem tego, co mówią, znaczą, jaki mają sens. Zob. E. Kasperski, Hermeneutyka. Teoria interpretacji, [w:] 
Literatura, teoria, metodologia, red. D. Ulicka, Warszawa 1998, s. 114-115.145 Zob. E. Konończuk, op. cit., s. 62-63.

Hermeneutyka postaci literackiejFilozoficzną bazą oraz inspiracją dla rekonstrukcji osobowości protagonistów książkowych seriali kryminalnych Aleksandry Marininej oraz Borysa Akunina stały się wieloletnie doświadczenia hermeneutyki. Wilhelm Dilthey definiuje hermeneutykę najogólniej jako podstawę teoretyczną dla rozumienia tekstów pisanych:Ponieważ życie duchowe tylko w języku znajduje swój pełny, wyczerpujący, a dzięki temu i umożliwiający obiektywne ujęcie wyraz, przeto wykładnia najpełniej realizuje się w interpretacji pisemnych pozostałości po ludzkim istnieniu. Sztuka ta jest podstawą filologii. Teorią tej sztuki jest hermeneutyka. Tę teorię sztuki rozumienia pisemnie utrwalonych uzewnętrznień życia nazywamy hermeneutyką143.Hasłem rozpoznawczym hermeneutyki jest właściwa dla niej problematyka rozumienia kulturowej dziedziny znaków, tekstów, komunikacji, poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o znaczenie, treść, sens, co, zdaniem Edwarda Kasperskiego, odróżnia hermeneutykę od dyscyplin pokrewnych zajmujących się literaturą, jak semantyka lingwistyczna i logiczna, tekstologia, filologia, lingwistyka tekstu, stylistyka, poetyka, teoria lektury, estetyka recepcji czy poetyka odbioru144.Elżbieta Konończuk145, odwołując się do Wilhelma Dilthey'a, twierdzącego, że przedmiotem hermeneutyki są wszelkie utrwalone w piśmie „przejawy życia", uznaje, iż można także rozpatrywać z tej perspektywy literaturę popularną, która jest pełnoprawnym uczestnikiem tradycji. W literaturze tej bowiem transparent- nie przedstawiane jest „życie" i jego uwarunkowania społeczne.Tadeusz Gadacz doprecyzowuje, że to hermeneutyka pomaga nam zrozumieć sens bohatera, pojąć całościowy przekaz tekstu, który zależny jest od odbioru:
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Zadaniem hermeneutyki jest dotarcie, za pośrednictwem tekstu do jego źródła, do biegu życia bohatera, logiki zdarzeń, które ujęte są w literacką fabułę. [...] Rozumieć tekst, to znaczy przyjąć go w takim znaczeniu, w jakim mówimy do kogoś, czytając jego list, że go rozumiemy, czując przy tym współczucie, uczuciową więź, dzięki której sami możemy zmienić swoje własne działanie. Stawką hermeneutycznego rozumienia jest więc konkretny proces, w którym literacka narracja tworzy zapośredniczenie pomiędzy nie ułożoną jeszcze w żadną opowieść logiką zdarzeń życia bohatera, a ich powtórnym ułożeniem poprzez odbiór dzieła146.

146 T. Gadacz, Poznawać czy rozumieć? Hermeneutyczne podstawy filozofii człowieka, [w:] 
Hermeneutyka a psychologia, red. A. Gałdowa, Kraków 1997, s. 13-14.147 H. G. Gadamer, Koło jako struktura rozumienia, [w:] Wokół rozumienia..., s. 227.148 C. S. Bartnik, Hermeneutyka personalistyczna, Lublin 1994, s. 192-193.149 Z. Uchnast, Hermeneutyka w psychologii jako nauce humanistycznej, [w:] Hermeneutyka 
a psychologia..., s. 54.

Metoda hermeneutyczna polega na odczytywaniu tekstu i rozumieniu zawartych w nim opisów z uwzględnieniem sprzężonej wzajemnie relacji między całością a częścią, gdyż wówczas, jak piszę Hans-Georg Gadamer, „antycypacja sensu całości dzięki temu przeobraża się w jasne rozumienie, że części, które dookreślają się w świetle całości, ze swej strony także dookreślają tę całość”147. Czesław Bartnik szerzej ujmuje ów mechanizm interpretacji, odwołując się do metafory „wahadła”, którego ruch opisuje przebieg rozumowania pomiędzy poszczególnymi wymiarami znaczeniowymi:Hermeneutycy wyróżniają rozmaite „koła", po których rozumienie przebiega czy posuwa się ruchem wahadłowym od bieguna do bieguna: szczegół - ogół, część - całość, pytanie - odpowiedź, zdanie jednostkowe - wiedza jako dyscyplina, słowo - zdanie, zdanie - utwór, poznanie zmysłowe - poznanie umysłowe, przedmiot - podmiot, praktyka - teoria, zdarzenie - proces, jestestwo żywe - życie, człowiek - świat, rozumienie - wyjaśnienie, tradycja - interpretacja, „szkic” bytu - spełnienie oraz „przed-rozumienie” - rozumienie148.Zenon Uchnast, kładąc szczególny nacisk na wzajemną zależność rozumienia całości oraz części, mówi o trudności percepcji postaci w jej wielowymiarowości:[...] zgodnie z założeniami psychologii postaci, percepcja całości jest pierwotną do percepcji jej części, i z kolei, całość jako taka determinuje sens swych części składowych. A zatem, zrozumienie wielowymiarowej żyjącej całości, jaką jest osobowość wyrażająca się w wartościujących przeżyciach otoczenia, może być jedynie względne, niepełne, gdyż nie można ująć wszystkich możliwych związków między całością aktualnych przeżyć a poszczególnymi jej częściami149.Warto podkreślić, że metoda badania hermeneutycznego zalicza się do metody jakościowej, której specyfikę objaśnia Maria Straś-Romanowska, porównując ją z metodą ilościową, jak dowodzi badaczka, „metoda ilościowa przynależy zatem 
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do modelu typu: Przyczyna-Skutek, zaś metoda jakościowa wiąże się z paradygmatem: Całość-Część”150. Właśnie z wykorzystaniem metody bazującej na hermeneutycznej interpretacji tekstów analizowane są dwa jednostkowe przypadki bohaterów rosyjskiej literatury popularnej, by wyłonić typy osobowości protagonistów, odczytywane przez obcującego z nimi na przestrzeni serialu powieściowego odbiorcę. Jako narzędzie i środek komunikacji służą opisy tekstowe. Chodzi o wszechstronne poznanie analizowanych bohaterów w zakresie ich cech z jednej strony charakterystycznych, z drugiej - typowych. Jako cechy charakterystyczne Maria Straś-Romanowska wskazuje cechy specyficzne, unikatowe (osobę, problem, zachowanie, rozwój konkretnego procesu czy tak zwanego przypadku), jakie wyróżniają dane zjawisko spośród innych, a więc konstytuują je; jako zaś cechy typowe - te, które powtarzają się w ramach określonej indywidualnej całości i przez to tę całość stabilizujące151. W myśl hermeneutycznej relacji pomiędzy całością a częścią w przypadku analizowanych protagonistów całość stanowi osoba bohatera, a częściami są jego cechy osobiste, działania, czynniki go otaczające oraz wywierające wpływ (rodzina, środowisko, w którym żyje i pracuje, stosunki zawodowe itp.J.

150 M. Straś-Romanowska, Hermeneutyka w psychologicznych badaniach jakościowych, [w:J Hermeneutyka a psychologia..., s. 143-144.151 Zob. ibidem, s. 145.152 Zob. H. Markiewicz, Postać literacka i jej badanie..., s. 99.

Kwestionariusz dla badania protagonisty, ekspozycja bohatera i metoda indeksacji jego cech
Przyjmując za punkt wyjścia „człowiekoznawcze" podejście do badania bohaterów powieści kryminalnej, pomocnymi stają się między innymi wskazówki Henryka Markiewicza, podane w ramach jego koncepcji personologii literackiej. Posługuje się on pojęciem postaciowanie152, które oznacza definiowanie i charakteryzowanie postaci, a dokonuje się w utworze literackim za pomocą komentarzy słownych. Instrumentem tego zabiegu badawczego jest więc tekst, a ściślej mówiąc, stosowane formy narracji. Wedle koncepcji Henryka Markiewicza, badanie postaci powinno obejmować dobór oraz hierarchizację poszczególnych elementów charakterystyki bohatera, które składają się na kwestionariusz personalistyczny, a dostarczane są poprzez bezpośrednie bądź pośrednie metody postaciowania. Badacz wymienia szeroki zestaw obszarów, które należy prześledzić przy studiowaniu uzyskiwanych z teksów informacji. Są to między innymi: charakter bytowy postaci; aspekty, w których się ona przejawia (wygląd, czynności, wypowiedzi, elementy psychiki); cechy fizyczne i osobowościowe oraz ich stopień aktualizacji i ujawniania się; spójność lub występowanie sprzeczności, statyka lub 
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zmienność w obrębie poszczególnych kategorii cech; stopień przewidywalności i zrozumiałości postępowania postaci w świetle systemu motywacji wewnątrz utworu, wiedzy odbiorcy projektowanego czy też konwencji gatunkowej; sfera niedookreślenia postaci i osiągany dzięki niej efekt153.

153 Zob. ibidem, s. 103-104.154 Kwestionariusze danych o bohaterach zostały zapełnione wypreparowanymi z tekstów powieści fragmentami opisującymi danego protagonistę. Powstał w ten sposób materiał roboczy sporządzony na bazie wybranych reprezentantów seriali książkowych - przetłumaczonych na język polski pozycji cyklu (dla Kamieńskiej - pięciu początkowych książek, dla Fandorina - dziesięciu), co stanowi wystarczającą próbę statystyczną pozwalającą na określenie dominant w charakterystykach protagonistów. W analizie sporadycznie uwzględnione zostały również opisy cech bohaterów wybrane z powieści nieprzetłumaczonych na język polski.

Pierwszym krokiem jest opracowanie własnego „kwestionariusza danych o postaci bohatera-detektywa"154. Następnie należy odczytać cechy bohaterów, jakie pojawiają się w ich charakterystykach, oraz przy użyciu kategorii psychologicznych „wydobyć” z opisów literackich „osobowość" postaci. Zestawione w kwestionariuszach fragmenty tekstów unaoczniają, z jaką częstotliwością oraz jaką objętość zajmują występujące na łamach powieści cyklu opisy, poświęcone poszczególnym kwestiom. Pozwalają one w oparciu o ich powtarzalność na wyłonienie dominanty tego „postaciowania” w odniesieniu do kreacji Anastazji Pawłowny Kamieńskiej oraz Erasta Pietrowicza Fando- rina. Formularz ułożonego na potrzeby niniejszej pracy kwestionariusza prezentuje się następująco:
FORMULARZ KWESTIONARIUSZA DANYCH 0 POSTACI BOHATERABadana postać bohatera:_____________________________________________________________________________W serialu powieści kryminalnych autora:_______________________________________________________

Dane i informacje o postaci głównego bohatera (zawarte w tekstach poszcze
gólnych części)
Dane biograficznela. Wiek postaci, rodzice, rodzeństwo i relacje z nimi.lb. Wykształcenie, zawód, zatrudnienie, status społeczny, awanse.
Opis cech zewnętrznych2a. Wygląd zewnętrzny.2b. Sposób ubierania się i styl bycia.2c. Kondycja fizyczna i dbałość o nią.2d. Warunki bytowe (mieszkanie, sposób urządzenia).
Opisy bohatera w relacjach z innymi3a. Z osobami bliskimi ze względu na przyjaźń, miłość, związki formalne bądź nieformalne.3b. Z przełożonymi i współpracownikami.3c. Z podejrzanymi i przestępcami oraz osobami z nimi współpracującymi.
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Opisy osobowości4a. Umysł, rozum, etyka.4b. Stosunek do pracy i obowiązków.4c. Stosunek do siebie, stan ducha, reakcje na przeżycia.4d. Cechy charakteru (temperament).4e. Cechy szczególne, wyróżniające bohatera na tle innych osób.
Opisy poglądów głównego bohatera5a. Poglądy, wyznawane wartości, zainteresowania.5b. Stosunek do realiów rosyjskich, poglądy na temat przestępczości w Rosji.W związku z dydaktyczną funkcją wybranych cykli kryminałów oraz zasadą, że powstają one jako inspiracje określonymi realiami, wyraźnie zarysowuje się w nich kontrast pomiędzy bohaterem pozytywnym - jednostką uczciwą i aktywną, potrafiącą zaproponować uporządkowaną hierarchię wartości - a przedstawioną rzeczywistością rosyjską, z której nieprawidłowościami walczy. Dlatego też istotny w badaniu jest aspekt działań bohatera w świecie ukazującym wizję Rosji jako rzeczywistości przestępczej - literackiej projekcji kryminalnej. W związku z tym ostatnia część kwestionariusza poświęcona jest zestawieniu poglądów protagonistów na temat Rosji, wygłaszanych w poszczególnych częściach cyklu.Komentowane są także konteksty historyczne, kulturowe, realia środowiskowe i odniesienia do problemów, w jakie uwikłane zostały postacie literackie, stąd też uzupełnieniem informacji o analizowanych protagonistach są odautorskie komentarze na temat samych kreacji bohaterów oraz przybliżenie strategii pisarskich, z jakich korzysta Aleksandra Marinina (tradycja powieści milicyjnej i literatury realistycznej) oraz Borys Akunin (postmodernistyczna metoda konstrukcji postaci).W procesie interpretacji wyszczególnione na podstawie materiału powieściowego informacje są traktowane, zgodnie z metodą hermeneutyczną, jako części składowe i podstawa do zbudowania całościowego obrazu bohaterów z uwzględnieniem ich relacji z otaczającym światem. Czytelnik popularny postrzega ich jako potencjalne żywe osoby, z którymi zapoznaje się, a następnie z nimi obcuje, co wzmaga siłę ich oddziaływania. Dlatego też kluczową rolę odgrywa 1) odnotowanie momentu wprowadzenia protagonistów do powieści otwierającej cykl, gdyż to następnie rzutuje na ich wizerunek w dalszych częściach, oraz 2) prześledzenie sposobów kolejnych prezentacji tych postaci w poszczególnych odcinkach, uchwycenie mechanizmu utwierdzania ich cech, schematu wędrowania stałych epitetów w następujących po sobie powieściach. Wobec tak ukierunkowanych działań najistotniejszymi stają się dwa terminy, którymi posługuje się Lidia Ginzburg: ekspozycja bohatera oraz jego indeks155, które zaadoptowane zostały dla celów niniejszej pracy jako narzędzia organizujące badanie.

155 Lidia Ginzburg w swoim studium o bohaterze literackim zawiera wiele cennych rozważań teoretycznych. Zob. Л. Гинзбург, О литературном герое, Ленинград 1979, s. 17-18.
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Ekspozycja bohatera wykorzystywana jest dla oznaczenia momentu pierwszej prezentacji protagonisty czytelnikowi i w takim kontekście nie odnosi się do fabuły, a oznacza sposób przedstawienia danej postaci156 oraz przekazania informacji o zestawie konkretnych cech, w jakie wyposażony został protagonista. Właśnie owa ekspozycja, zwłaszcza w gatunkach popularnych, odgrywa zasadniczą rolę. Polega ona na wykształceniu przez odbiorcę w jego umyśle własnego wyobrażenia o bohaterze, intuicyjnym ustosunkowaniu się do osoby, którą przedstawia mu tekst.

156 Anna Martuszewska używa pojęcia „chrzest fikcjonalny", określając nim pierwsze pojawienie się postaci literackiej w utworze, wymienienie jej imienia. Zob. A. Martuszewska, 
Światy (nie)możliwe..., s. 157.157 Zob. Л. Гинзбург, op. cit, s. 17-18, 26.156 Analogiczne funkcje w obrębie personologii literackiej Henryka Markiewicza spełnia postaciowanie bezpośrednie, w którym właściwości postaci (dane personalne, wygląd zewnętrzny, charakterystyka i ocena cech osobowości) nazywane są wprost, zwykle w momencie jej wprowadzenia do akcji. Drugą metodą, jaką wyróżnia Henryk Markiewicz, jest postaciowanie z uwzględnieniem metody pośredniej (apriorycznej bądź sytuacyjnej), polegające na podawaniu informacji, z których można wywnioskować właściwości postaci (jej biografia retrospektywna, wygląd zewnętrzny traktowany jako manifestacja cech wewnętrznych, zwyczaje i czynności powtarzalne, otoczenie przedmiotowe, działanie, wypowiedzi, przeżycia wewnętrzne). Postaciowanie niepochodzące od narratora autorytatywnego może być fałszywe, czyli niezgodne z wcześniej lub później otrzymywanymi wiadomościami. Zob. H. Markiewicz, 
Postać literacka i jej badanie..., s. 101-102.159 Zob. Л. Гинзбург, op. cit., s. 18.

jak podaję Lidia Ginzburg, mogą być różne rodzaje ekspozycji bohatera, a najczęściej spotykane w literaturze kryminalnej (pozostającej obiektem zainteresowania niniejszej pracy) to: ekspozycja niepełna - uzupełniana albo korygowana w toku narracji - fałszywa, pseudofałszywa czy zagadkowa157 *. Innym sposobem klasyfikacji, proponowanym przez rosyjską badaczkę, jest podział ze względu na formę wprowadzenia tych pierwszych informacji o bohaterze. Możemy tutaj wyróżnić ekspozycję narracyjną (charakterystykę pochodzącą od narratora)156 oraz wizualizującą, kiedy czytelnik po otrzymaniu zestawu informacji w tekście, sam wyciąga wnioski i buduje własną wizję bohatera159.Analiza materiału powieściowego opiera się przede wszystkim na ekspozycji narracyjnej, czyli informacji o bohaterze, dostarczanej bezpośrednio przez narratora auktorialnego, a także, zwłaszcza w przypadku Kamieńskiej, na ekspozycji będącej autocharakterystyką bohaterki oraz na ekspozycji wizualizacyjnej pozwalającej na utworzenie wielopłaszczyznowej charakterystyki postaci bohatera w umyśle odbiorcy. Zgodnie z wywodem Lidii Ginzburg warto uzupełnić, że w zależności od źródła, z jakiego pochodzą informacje, ekspozycja może być obiektywna albo subiektywna, kiedy czytelnik buduje wiedzę na bazie punktów widzenia innych postaci powieściowych:
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Elementem określającym jest także forma komunikowania informacji wstępnych o bohaterze. Opowiadawcza [...] lub przedstawieniowa, kiedy autor pozostawia czytelnikowi, by ten wyciągał wnioski z opisu, sceny, dialogu. Obok ekspozycji obiektywnie- -przedstawieniowej istnieje także subiektywnie-przedstawieniowa - czytelnikowi dane są punkty widzenia bohaterów lub odosobnionych od autora narratorów w formie ich wypowiedzi, myśli, listów160.

160 Ibidem.
161 A. Martuszewska, Światy (nie)możliwe..., s. 146-147.162 W powieści Соавторы Aleksandra Marinina opisuje tego typu projekt - autorski zespół, złożony z trzech osób, pod nazwą Wasilij Bogusławskij, który udziela wywiadów, otwarcie opisując postać nieistniejącego twórcy bestsellerów. Podkreślana jest rola marki handlowej, a nie faktycznego autora, który sam w sobie przestał mieć znaczenie na współczesnym rosyjskim rynku wydawniczym.163 Л. Гинзбург, op. cit, s. 18.

W odniesieniu do wybranych cykli powieści kryminalnych warto wprowadzić pojęcie ekspozycji serialowej, uwzględniającej zamiar kontynuacji opowieści o bohaterze w obrębie szerszego projektu. Anna Martuszewska zwraca uwagę, że powtarzalność określonego zespołu zjawisk, kiedy protagonista powraca w kolejnym utworze, buduje jego tożsamość:Wówczas bowiem nie tylko jej [postaci - E. Ż.J miano, ale i nazwisko autora, a także jego styl oraz sposób widzenia świata są „gwarancją” jej tożsamości, choć oczywiście w pewnej mierze zależy to też od czasu, jaki upłynął między ukazaniem się utworu zawierającego „prototyp” tej postaci, a opowieści o jej dalszych, czasem nawet wcześniejszych losach; im ten okres dłuższy, tym czytelnik może spojrzeć na dalszy ich ciąg i tożsamość bohaterów bardziej sceptycznie161.Podobna praktyka znajduje pragmatyczne zastosowanie w obrębie literatury formułowej w odniesieniu do zjawiska twórczości kolektywnej - zespołowego tworzenia kolejnych książek. Pojawiają się wszak domysły, że sygnowane nazwiskiem Aleksandry Marininej powieści powstają w projekcie marketingowym pod marką handlową „Marinina" skrywającą pracę zespołu162. Wówczas konstanty opisu bohatera, jego wielopłaszczyznowa charakterystyka zostaje z góry nakreślona, zadana pojedynczemu autorowi bądź grupie jeszcze przed przystąpieniem do czynności pisania zamówionej powieści. Również i w takim przypadku „gwarancja” tożsamości bohatera staje się zasadą konstrukcji cyklu.Drugi istotny termin, na którym bazuje niniejsza analiza, to indeks cech bohatera Jak podkreśla Lidia Ginzburg: „[...] najwcześniejsze jego [bohatera - E. Ż.J pojawienie się, pierwsze informacje o nim, wzmianki, są nadzwyczajnie skuteczne, ponoszą odpowiedzialność. Jest to indeks, który ukierunkowuje, organizuje dalszą konstrukcję”163.W niniejszej analizie indeks oznacza zbiór informacji wprowadzonych przy pierwszym opisie bohatera, które następnie pojawią się w kolejnych książkach, 
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gdzie również będą stopniowo uzupełniane. Dotyczą one wyglądu zewnętrznego, przyzwyczajeń, zachowań, cech charakteru, trybu pracy, stylu życia protagonisty, sposobu budowania jego relacji z otoczeniem itd. W oparciu o powyższy termin stosowany w pracy sposób badania można nazwać metodą indeksacji cech bohatera, która polega na wyeksponowaniu w tekstach książek opisów powtarzających cechy indywidualne, typowe dla danego protagonisty. Wejdą one w skład indeksu cech opisującego daną postać.Organizacyjna zasada serialu, złożonego z poszczególnych części (które jednocześnie z autorskiego i wydawniczego założenia przeznaczone są do funkcjonowania autonomicznego), warunkuje powielenie ekspozycji bohatera oraz stopniową modyfikację dostarczanych czytelnikowi danych. Aczkolwiek pewne stałe elementy powracają nieodmiennie - na zasadzie refrenu wybrzmiewającego w każdej z książek. Bohater wyposażony jest w tekście w konkretne atrybuty towarzyszące mu w różnych powieściach, które stają się składowymi indeksu jego cech. Dzięki nim traktowany jest przez odbiorcę jako znajomy i swojski.Lidia Ginzburg wspomina o formułach rozpoznania bohatera literackiego, które mogą być fizyczne (dotyczące identyfikacji jego cech zewnętrznych) oraz socjalne (umiejscawiające daną postać w kontekście społecznym)164. Obecność formuł rozpoznania sprawia, że potencjalny czytelnik może czerpać przyjemność z faktu obcowania podczas lektury z kimś nieanonimowym. Rosyjska badaczka wskazuje w tym procesie na analogię z uruchamiającym się w życiu realnym, przy spotkaniu z nieznanym dotąd człowiekiem, mechanizmem klasyfikacji i przyporządkowywania nowo poznanej osoby:

164 Zob. ibidem, s. 15.
165 Ibidem, s. 15-16.166 Zob. J. Dunin, Cykl literacki, [w:J Słownik literatury popularnej..., s. 92.

Nawiązując kontakt z nieznajomym, w mgnieniu oka, można powiedzieć, że zawczasu przypisujemy go do tej, bądź innej kategorii socjalnej, psychologicznej, bytowej. To warunek kontaktu człowieka z człowiekiem. I to warunek kontaktu czytelnika z bohaterem. [...]To pierwsze spotkanie z bohaterem literackim powinno być odnotowane rozpo
znaniem, niejaką powstającą w mgnieniu oka koncepcją. Mowa tu o typologicznej i psychologicznej identyfikacji postaci165.Przywołanie przez Aleksandrę Marininę i Borysa Akunina tych samych cech bohatera w różnych książkach gwarantuje czytelnikowi satysfakcję z tego, że rozpoznaje go i posiada na jego temat wyrobione zdanie. Nie przeżywa, jak to nazywa Janusz Dunin, „szoku nowości"166, a odczytuje znany już tekst z przyswojeniem sobie jedynie niektórych nowych elementów.Powyższe mechanizmy wskazują na to, że najważniejsza rola w formowaniu się wizerunku Anastazji Pawłowny Kamieńskiej oraz Erasta Pietrowicza Fandorina 
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przypada sposobom prezentacji protagonistów w początkowych częściach wybranych seriali książkowych. To pierwsze zetknięcie się z nimi ma zagwarantować czytelnikowi akt rozpoznania tych postaci w kolejnych odcinkach oraz wzbudzić do nich sympatię. Stąd też określony dobór cech, zawarty w pierwszych powieściach, a następnie kopiowany bądź modyfikowany w kolejnych, podpowiada, jakie wyobrażenie o bohaterze powstaje w umyśle odbiorcy wirtualnego. Dlatego rozdziały poświęcone Kamieńskiej oraz Fandorinowi zawierają, po pierwsze, charakterystyki protagonistów, zaprezentowane w ich opisie ekspozycyjnym, oraz po drugie, pozostałe ich cechy, powtarzane w dalszych częściach, tworzące indeksy cech bohaterów.Z uwzględnieniem zarówno psychologicznego kontekstu konstrukcji osobowości i temperamentu człowieka, jak i sposów recepcji tekstu popularnego (skłonności do wizualizacji postaci bohatera jako potencjalnej żywej osoby, która tym bardziej pociąga, im bardziej wyrazistą jest osobowością), rozdziały poświęcone Kamieńskiej oraz Fandorinowi służą rekonstrukcji ich osobowości. Dlatego, jako wniosek oraz podsumowanie całości każdego z tych rozdziałów analitycznych, zamieszczony jest „kwestionariusz osobowościowy protagonisty". Składa się on z powstałych w toku analizy indeksów cech bohaterów. Zostały w nim uwzględnione podstawowe obszary, które w świecie realnym stają się decydujące, aby wyrobić sobie wyobrażenie o napotkanej osobie. Podczas spotkania z drugim człowiekiem w życiu codziennym uwagę koncentrują takie elementy, jak wygląd zewnętrzny (pierwsze wrażenie, ocena wzrokowa), wykonywane zajęcie, praca zawodowa (jedno z podstawowych pytań w początkowej fazie zapoznawczej: gdzie pracujesz? czym się zajmujesz?), sytuacja rodzinna (poznawana przy bliższej znajomości), prezentowane poglądy (wypowiadane bezpośrednio bądź wnioskowane na podstawie konkretnej sytuacji). W każdym z wymienionych obszarów mogą ujawniać się cechy charakteru bohatera, określone w tekstach wprost bądź nazwane przy użyciu przymiotników na bazie opisanych konkretnych jego zachowań. Owe przymiotniki-cechy z kolei odnoszą do określonego rodzaju temperamentu oraz typu osobowości. Otrzymany w ten sposób rys osobowościowy protagonisty ma szansę być zbliżony do wyobrażeń czytelniczych o nim.Analiza wybranych postaci obejmuje jednocześnie rozważania nad problemami nękającymi społeczeństwo rosyjskie na przełomie wieku XX i XXI, które są poruszane przy pomocy kreacji danego protagonisty. To kontekst społeczny, specyfika rzeczywistości rosyjskiej, z której wyrasta dana postać, wskazuje wszak na określone sposoby jej interpretacji. W obliczu dokonujących się przemian w Rosji warto zastanowić się, na ile owe wzorce bohaterów pozytywnych - ich osobowości, wyznawane poglądy - zbiegają się z obecnymi w świadomości zbiorowej mitami, stereotypami, wyobrażeniami, typami zachowań i postaw, wykształconymi pod wpływem uwarunkowań historycznych, społecznych, politycznych, kulturowych.
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ROZDZIAŁ III

Anastazja Pawłowna Kamieńska - bohaterka 
serialu powieściowego Aleksandry Marininej

Strategia popularności - gra w „szczerość" autora z czytelnikiemZjawiskiem symbolicznie rozpoczynającym nowy etap rozwoju literatury popularnej po upadku Związku Sowieckiego jest twórczość Aleksandry Marininej, nazywanej rosyjską Agatą Christie, będącej swoistym emblematem nowej rzeczywistości komercyjnej. Droga jej kariery odzwierciedla także charakter przemian w Rosji na przełomie wieku XX i XXI.Marina Anatoljewna Aleksiejewa (prawdziwe nazwisko Marininej) przez większą część życia zdobywała doświadczenie zawodowe w innej dziedzinie niż literacka, a jej pisarstwo kształtowało się w odmiennej od postmodernistycznej rzeczywistości. W Związku Sowieckim niemal dwadzieścia lat przepracowała w milicji, zajmując się edukacją oraz badaniami w dziedzinie kryminologii. Interesowały ją przede wszystkim zagadnienia, związane ze skalą popełnianych przestępstw oraz anomaliami psychicznymi człowieka. Jej dorobek naukowy, poświęcony przestępczości oraz sposobom jej zapobiegania na terenie Moskwy, zaowocował doktoratem. Taka biografia późniejszej pisarki ilustruje typową praktykę stosowaną w Związku Sowieckim - autorzy ówczesnych kryminałów milicyjnych musieli, jak piszę Wiktor Miasnikow, „odsłużyć” odpowiedni staż w organach1, by móc opisywać pracę milicji.

1 Zob. В. Мясников, Бульварный эпос, „Новый мир" 2001, № 11, s. 153.

Pierwsze opowiadanie Sześcioskrzydły Serafin [Шестикрылый серафим} autorstwa Mariny Aleksiejewej oraz Aleksandra Gorkina ukazało się w 1992 roku w miesięczniku „Milicja” pod pseudonimem Aleksandra Marinina (utworzonym od imion Marina i Aleksandr). Już jednak pod koniec tego roku autorka rozpoczyna pisanie samodzielnej książki Kolacja z zabójcą [Стечение обстоятельств}, 
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opublikowanej rok później w tym samym periodyku, z wykorzystaniem tego samego pseudonimu. W roku 1998 Marina Aleksiejewa odchodzi ze służby w milicji w stopniu podpułkownika, by poświęcić się całkowicie działalności pisarskiej2. Ma już wtedy na swoim koncie osiemnaście książek. Jej popularność w Rosji i na świecie jest fenomenem3. Większość jej utworów została przetłumaczona na język włoski, francuski, niemiecki, szwedzki, polski, a także chiński, japoński, koreański i inne. W polskim przekładzie w wydawnictwie W.A.B. ukazało się do roku 2014 dwanaście powieści (w tym jedenaście z serii o Kamieńskiej), następne są w przygotowaniu4.

2 Zob. Marinina w Onecie, Spotkanie 9 III 2004, Rozmowy Partnerów Onetu, [on-line:] http:// rozmowy.onet.pl/3,artykul.html?ITEM=1154898&OS=62513 - 22 II 2008.3 Szacuje się, że łączny nakład książek tej autorki, opublikowanych w latach 1995-2006 przez rosyjskie wydawnictwa, sięga ponad 40 min egzemplarzy. Zob. Александра Маринина, [on- -line:] www.marinina.ru/books/spisok/ - 20 II 2010; Александра Маринина представляла 
Россию на международном форуме в Вильнюсе, [on-line:] www.booknavigator.ru/index. php?page=itrec_13&id=3100 - 20 II 2010.4 Zob. Wydawnictwo W.A.B., [on-line:] www.wab.com.pl/?autor=147 - 8 VIII 2013.5 Określenie, którym posługuje się m.in. Zygmunt Bauman, próbując wyjaśniać kierunki zmian w sferze etyki, jakie owa rewolucja ze sobą przyniosła. Zob. Z. Bauman, Etyka pono
woczesna, tłum., J. Bauman, J. Tokarska-Bakir, Warszawa 1996, s. 7.6 W. Supa, Proza produkcyjna jako kicz ideologiczny, [w:] Kicz, tandeta, jarmarczność w kul
turze masowejXXwieku, red. L. Rożek, Częstochowa 2000, s. 107.

Dynamiczny wzrost poczytności kryminałów pisarki w Rosji w latach 90. obok czynników obiektywnych można również łączyć z przemianą, jaką przyniosła rewolucja ponowoczesna5 prowadząca do zacierania się granicy pomiędzy realnością a medialnym, tekstowym komentarzem do niej. Dla odbioru książek tej autorki nabiera bowiem znaczenia stosowana przez nią realistyczna metoda opisu zdarzeń. Przeciętny czytelnik chętnie sięga po utwory, w których świat kreowany jest na zasadzie złudy prawdopodobieństwa, a właśnie owa iluzja wiarygodności tekstu gwarantuje między innymi popularność pisarce.Aleksandra Marinina bazuje na elementach zakorzenionych w kulturze sowieckiej, które nadal mocno tkwią w rosyjskiej świadomości zbiorowej. W świecie jej powieści realia sowieckie przeplatają się z nowymi warunkami życia, dyktowanymi przez rodzącą się, uznaną za kryminogenną, gospodarkę rynkową lat 90. Skrupulatnie przybliżane są detale dnia powszedniego, relacjonowane perypetie zawodowe, czy też rozterki osobiste protagonistki. Jednocześnie teksty nie epatują obscenicznymi opisami przemocy, brutalności, kontaktów seksualnych. Wanda Supa podkreśla, że literatura czasów Związku Sowieckiego „przyczyniała się do kształtowania dążeń, by wszyscy żyli podobnie [...]” oraz zwraca uwagę na wytworzenie się „specyficznie radzieckiego gustu estetycznego - w obywatelu radzieckim odrazę miał budzić przepych, troska o sprawy materialne, pornografia, czy chociażby śmiałe sceny miłosne [...]"6. Jewgienij Dobrienko, charakteryzując 

http://www.marinina.ru/books/spisok/
http://www.booknavigator.ru/index
http://www.wab.com.pl/?autor=147
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preferencje literackie przeciętnego czytelnika w ZSRS z przełomu lat 20. i 30., podkreśla, że oczekiwał on, aby w książce wszystko było „jak w życiu”, a język był zrozumiały oraz wolny od wulgaryzmów oraz nieprzyzwoitości7. Narzucony, kształtowany dziesięcioleciami horyzont oczekiwań estetycznych sowieckiego czytelnika masowego nie pozostaje bez echa również i dziś. Teraźniejszość, w jakiej osadzona jest akcja powieści Aleksandry Marininej, koresponduje z obiegowymi przekonaniami i stereotypowymi wyobrażeniami społeczeństwa postsowieckie- go na temat określonych relacji i zachowań, które zakorzenione są w potocznej świadomości zbiorowej jako dziedzictwo epoki minionej.

7 Zob. E. Добренко, Искусство принадлежать народу. Формовка советского читателя, „Новый Мир” 1994, № 12, s. 196-197.8 Zob. М. Głowiński, Rytuał i demagogia. Trzynaście szkiców o sztuce zdegradowanej, Warszawa 1992, s. 12-13.9 Zob. В. Петрова, Тайны ремесла Александры Марининой, [w:] Творчество Александры 
Марининой как отражение современной российской ментальности, ред. Е. И.Трофимова, Москва 2002, s. 180.10 D. Ugreśić, Czytanie wzbronione, tłum. D. J. Ćirlić, Izabelin 2004, s. 77.11 Zob. ibidem.

Odbioru książek tej autorki nie utrudnia także ich warstwa stylistyczna. Teksty pisane są językiem potocznym, znanym, nieskupiającym na sobie uwagi, „przezroczystym” - jak nazywa go Michał Głowiński8. Ich literackość jest więc zatajona, nie wymagają one od czytelnika zmagań z formą literacką, rozszyfrowywania tak zwanego uporządkowania naddanego stanowiącego jeden z wyróżników literac- kości oraz komplikującego prosty i komunikacyjny przekaz językowy. Odbiorca podczas lektury nie jest zmuszany do myślenia abstrakcyjnego, nie natrafia na rozbieżności w stosunku do wydarzeń, jakie obserwuje w swym otoczeniu. Taka forma stwarza także pozory świadectwa, relacjonowania zdarzeń, jakie mogły się wydarzyć, a zostały zilustrowane poprzez fikcję.Wiktoria Piętrowa nazywa dialog pomiędzy autorem-nadawcą i czytelnikiem- -adresatem rodzajem komunikacji ukierunkowanej bezpośrednio na odbiorcę, w której ważną rolę odgrywa stopień odzwierciedlenia osobowości autora w tekście9. Pisarz staje się współrozmówcą, indywiduum, z którym czytelnik wchodzi w relację, obdarzając go zaufaniem. Adresat czuje się wtajemniczony, dowartościowany szczerością nadawcy odkrywającego niejako przed nim swoje przemyślenia i dzielącego się problemami. Dubravka Ugreśić przywołuje zawarte w książce Timothy Bewesa Cynizm i postmodernizm spostrzeżenie, że jedną z największych obsesji kultury lat 90. jest „obsesja na tle szczerości”10, która zaczęła służyć jako chwyt marketingowy. Chorwacka pisarka i eseistka na podstawie obserwacji swych amerykańskich studentów zauważa powszechną tendencję do dociekania, czy opisane w utworze literackim elementy są fikcyjne, czy też autentyczne. Ze zdumieniem odkrywa, że nawet w kręgu słuchaczy wykładów z literatury wyżej od wymyślonego cenione jest to, co rzeczywiste11.
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Pierwiastek autorski w kreacji głównej bohaterkiKolejnym elementem przyczyniającym się do zapewnienia ogromnej poczyt- ności zainicjowanego książką Kolacja z zabójcą serialu powieściowego Aleksandry Marininej jest postać głównej bohaterki - czyli oś konstrukcyjna cyklu, jaki odniósł największy sukces komercyjny. Anastazja Pawłowna Kamieńska - oficer operacyjny milicji - to prekursorska kreacja literacka kobiety-śledczego, nietuzinkowego analityka. O jej ewolucji w 2005 roku autorka wypowiedziała się następująco:Nastia Kamieńska miała być bohaterką tylko pierwszej i ostatniej książki, [...] jak wtedy myślałam. Stało się inaczej. Teraz występuje w prawie wszystkich moich powieściach, a jest ich ponad 20. Musiała się więc rozwijać, zmieniać. Za co lubią ją czytelnicy? Może za to, że ich bardzo przypomina. Bohater serii kryminalnej powinien w 90 proc, być taki jak zwykły człowiek z ulicy, 7 proc, jego charakteru to wady i słabostki, a 3 proc. - talent. Jeśli odwrócimy proporcje, czytelnicy go nie pokochają12.

12 K. Janowska, Zbrodnie na wielkich równinach, „Polityka" 2005, nr 48, [on-line:] http:// archiwum.polityka.pl/art/zbrodnie-na-wielkich-rowninach, 380806.html - 7 III 2011.13 Analizowane w niniejszej pracy książki Aleksandry Marininej oraz Borysa Akunina cytowane są z polskich wydań, podanych w tabeli nr 3 (dla A. Marininy) i tabeli nr 8 (dla B. Akunina) lub z pozycji nieprzetłumaczonych - wówczas przekład własny - E. Ż. Przy cytatach bądź parafrazach fragmentów z konkretnej powieści stosowana jest uproszczona forma informacji o źródle - podany w nawiasie tytuł książki oraz numer strony.

Nie ze wszystkimi stwierdzeniami Aleksandry Marininej w powyższym cytacie można się zgodzić, gdyż w istocie Nastia pod wieloma względami znacznie odbiega od wizerunku przeciętnego człowieka. Tymczasem do roku 2014 ukazało się już trzydzieści pozycji (przedstawionych w tabeli numer 3), w których występuje postać Kamieńskiej.
Tab. 3. Tytuły i lata wydania powieści Aleksandry Marininej w cyklu z Anastazją 
Kamieńską13.

Lp. Tytuł oryginału Rok 
wyd.

Tytuł wyd. polskiego 
oraz tłumacz

Rok wyd. 
polskiego, 

W.A.B.1. Стечение обстоятельств 1993 Kolacja z zabójcą, tłum. M. Bartosik 2007
2. Игра на чужом поле 1994 Gra na cudzym boisku, tłum. E. Rojewska-Olejarczuk 2006
3. Украденный сон 1995 Ukradziony sen, tłum. E. Rojewska-Olejarczuk 2006, wyd. II4. Убийца поневоле 1995 Zabójca mimo woli, tłum. A. Stronka 2008

archiwum.polityka.pl/art/zbrodnie-na-wielkich-rowninach
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5. Смерть ради смерти 1995 Złowroga pętla, tłum. E. Rawska 20066. Шестерки умирают первыми 1995 Płotki giną pierwsze, tłum. A. Stronka 20097. Смерть и немного любви 1995 Śmierć i trochę miłości, tłum. E. Rawska 2005
8. Посмертный образ 1995 Obraz pośmiertny, tłum. A. Stronka 2011
9. За все надо платить 1996 Za wszystko trzeba płacić, tłum. A. Stronka 201210. Чужая маска 1996 Cudza maska, tłum. A. Stronka 201311. Не мешайте палачу 199612. Стилист 199613. Иллюзия греха 199614. Светлый лик смерти 199715. Имя потерпевшего Никто 199716. Мужские игры 1997 Męskie gry, tłum. E. Rawska 200417. Я умер вчера 199718. Реквием 199819. Призрак музыки 199820. Седьмая жертва 199921. Когда боги смеются 200022. Незапертая дверь 200223. Закон трех отрицаний 200324. Соавторы 200425. Воющие псы одиночества 200426. Городской тариф 200627. Жизнь после жизни 201028. Личные мотивы 201029. Смерть как искусство 

(Т.1. Маски, Т.2. Правосудие) 2011
30. Ангелы на льду не 

выживают. Т.1
2014

Z pewnością strategią, która dopomogła Aleksandrze Marininej w pozyskaniu tak licznego grona czytelników, jest podobieństwo Anastazji oraz jej twórczyni. Autorka wzorowała postać Kamieńskiej na własnych doświadczeniach zawodowych, przenosząc na nią niektóre swoje upodobania. W jednym z wywiadów oświadcza: „czuję sympatię do swojej bohaterki - podobnie jak ja jest pracoho- liczką, unika domowych zajęć, lubi muzykę klasyczną i krzyżówki"14.
14 K. Janowska, op. cit.

Kamieńska (urodzona w 1960 roku) w początkowych częściach cyklu przedstawiona została czytelnikowi jako osoba w podobnym wieku jak Marina Alek- siejewa (urodzona w roku 1957). W powieści-ekspozycji Kolacja z zabójcq to 
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trzydziestodwuletnia kobieta (autorka, wydając tę powieść miała lat trzydzieści sześć). Obie urodziły się w czerwcu, a zatem są spod znaku Bliźniąt. Bohaterka, podobnie jak autorka, ukończyła studia prawnicze w Moskwie oraz podjęła pracę w milicji. Anastazja, starszy oficer operacyjny wydziału zabójstw Głównego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Moskwie przy ulicy Pietrowka 38, w większości książek cyklu znana jest czytelnikowi jako major. Dopiero w powieści Taryfa 
miejska {Городской тариф, 2006) otrzymuje od nowego szefa awans, co owocuje nadaniem jej stopnia pułkownika i pozwala na pracę na jej ukochanym stanowisku jeszcze przez kilka lat. Natomiast autorkę skierowano po studiach do pracy w Akademii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Związku Sowieckiego, a w 1980 roku otrzymała stopień lejtnanta. W wieku dwudziestu dziewięciu lat Marina Aleksiejewa obroniła doktorat z dziedziny kryminologii. W tym względzie bohaterka w stosunku do swej twórczyni ma pewne opóźnienie, bowiem zabiera się do pisania dysertacji dopiero w wieku lat czterdziestu trzech (w dwudziestej czwartej powieści Współautorzy [Соавторы, 2004])1S, by dwa lata później przystąpić do obrony pracy doktorskiej (Taryfa miejska) pod presją przymusowego odejścia na emeryturę w przypadku nieuzyskania stopnia doktora.

15 Przy kolejnym odwołaniu się do tego samego utworu pozostawiono jedynie polski przekład tytułu.16 Wspomina o tym N. Siriwla w wywiadzie z autorką. Zob. H. Сиривля, Александра 
Маринина: „Я оптимистка", „Искусство кино" 1998, № 6, S. 13-14.17 Zob. A. Żebrowska, Zbrodnie wymyślam na końcu, rozmowa z Aleksandrą Marininą, „Wysokie obcasy" 2004, 27 III, s. 30.18 Zob. Obraz pośmiertny, s. 51-52.

Fakt wykorzystania doświadczeń autorki dla literackiej kreacji bohaterki uaktywnia mechanizmy odbioru, wspomniane przez Wiktorię Piętrową oraz Dubrawkę Ugreśić. Marina Aleksiejewa obdarza swą bohaterkę znanymi z autopsji dolegliwościami (złe krążenie, niskie ciśnienie) oraz własnymi przyzwyczajeniami i preferencjami (uwielbienie dla kawy i papierosów, siedzący tryb pracy, niechęć do aktywności fizycznej, przemieszczania się)16. Ponadto przenosi do fikcyjnego świata poszczególnych części serialu książkowego niektóre własne perypetie z przełożonymi i współpracownikami. W jednym z wywiadów wyznaje, że pierwsza powieść cyklu powstała, kiedy nie układały jej się stosunki z kierownictwem i pretensje pod adresem szefostwa wyraziła z pomocą swej protagonistki, rozładowując w ten sposób własne emocje17. Zauważyć można, że problem relacji ze zwierzchnictwem przewija się na przestrzeni całego cyklu. Prototypem generała Iwana Zatocznego, darzonego przez Kamieńską szacunkiem i podziwem (dwa razy w miesiącu spaceruje z nim w parku Izmajłowskim18, nawet zakochuje się w nim na kilka dni przed ślubem z Czistiakowem), jest faktyczny mąż pisarki. Niejednokrotnie autorka otwarcie przyznaję, że wykreowana przez nią postać milicjantki, zwłaszcza w początkowych częściach, miała wiele wspólnego z nią samą i jej trybem życia:
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Kiedy wymyśliłam tę 32-letnią milicjantkę, Nastia miała 90 procent mojego charakteru i temperamentu. Dzień zaczynała od szklanki kawy i papierosa, przypalała nawet wodę na herbatę. Miałyśmy identyczne życie rodzinne i ten sam status finansowy19. Piszę po prostu o sobie. Moje relacje z mężem są właśnie takie. I w pracy [...] wszyscy do mnie biegali po radę20.

19 A. Żebrowska, op. cit., s. 32.20 А. Наринская, Постоянный герой не может быть отрицательным. Интервью 
писательницы, скрывающейся под псевдонимом Александры Марининой, „Эксперт" 1998, № 10, s. 67.21 A. Żebrowska, op. c/t., s. 34.22 Zob. В. Петрова, op. cit., s. 177.

Z psychologicznego punktu widzenia taka deklaracja wzbudza ciekawość i uruchamia mechanizm utożsamiania bohaterki z autorką, co chętnie czyni odbiorca kultury masowej. Szukanie analogii z życiem Mariny Aleksiejewej dostarcza przyjemności oraz wzbudza podobne emocje jak plotki, nowinki oraz publikowane w kolorowych czasopismach artykuły odsłaniające prywatne życie znanych polityków, gwiazd, celebrytów. Pozór otarcia się o „prawdziwe życie” podsyca wówczas chęć przeczytania książki, która buduje świat popfikcji. Dlatego też postać Anastazji Kamieńskiej, postrzeganej przez pryzmat autorki, może w większym stopniu absorbować uwagę odbiorcy obserwującego ją w środowisku jej pracy, w domu, w jej powszednich czynnościach.W charakterystyce Anastazji oraz w tym „dosłownym", realistycznym sposobie przedstawienia zdarzeń w kryminałach Marininej na próżno by się doszukiwać kategorii ironii jako autorskiej strategii literackiej. Jej obecność utrudniłaby odbiór utworu przez czytelnika popularnego, nastawionego na przekaz bezpośredni i realny wymiar tekstu. Autorka nie ucieka się do gier literackich. Swoją bohaterkę traktuje jak najlepszą przyjaciółkę, powierzając jej najskrytsze myśli. Na tyle poważnie odnosi się do niej, że zastrzegła w urzędzie patentowym jako znak handlowy: „Kamieńska" i „Nastia Kamieńska”, ponieważ, jak sama stwierdza: „nie zniosłabym, gdyby jakiś cwany przedsiębiorca zarzucił nagle rynek papierosami albo prezerwatywami Kamieńska"21. Przekonania, wypowiedzi, działania Kamieńskiej relacjonowane są z pełną powagą, okraszaną nieraz patosem, który czasem może powodować efekt wręcz odwrotny do zamierzonego. Dobitność w podkreślaniu pozytywnych cech bohaterki, ów patos, połączony z brakiem dystansu autorskiego do tej postaci, może stać się przyczyną niezamierzonej śmieszności Nastii - wrażliwej milicjantki idealistycznie walczącej ze złem przestępczego świata dzisiejszej Rosji.Aleksandra Marinina zjednała sobie czytelnika także poprzez objaśnienia i komentarze do swojej „metody” twórczej w licznych wywiadach, uchylając rzekomo drzwi do swej „kuchni pisarskiej”. Styl komunikacji autorki z czytelnikiem Wiktoria Piętrowa nazywa intymno-poufnym22. Marina Aleksiejewa podkreśla: 
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„każda moja książka - to praca psychoterapeutyczna. Piszę książkę tylko wtedy, kiedy pojawia się przede mną jakieś zadanie psychologiczne lub etyczne, które chcę sama przepracować"23. Trudno dowierzać takiej deklaracji, bowiem wiadomo, że praca nad jej kolejnymi książkami odbywała się w trybie konieczności oddawania do wydawnictwa dwóch powieści rocznie - pięć miesięcy trwał sam proces pisania, po czym autorka zezwalała sobie na miesięczną przerwę regeneracyjną za granicą, by pięć kolejnych miesięcy przeznaczyć na następny kryminał. Powyższy cytat można więc rozumieć jako chęć przydania swej działalności wartości wyższych niż tylko pragmatyczne.

23 А. Гавр илов, Я просто пытаюсь разобраться, „Книжное обозрение" 2000,25 IX, s. 5, [cyt. za:] В. Петрова, ор. cit., s. 180.24 Д. Майерс, Социальная психология, Санкт-Петербург 2000, s. 578, [cyt za:] В. Петрова, 
ор. cit., s. 181.

Nic dziwnego, że dla rosyjskiego czytelnika popularnego wersja o psychoterapeutycznej i osobistej roli, jaką odgrywały poszczególne tomy serialu o Kamieńskiej, jest bardziej pociągająca niż względy komercyjne. Poddając się podobnej sugestii, zaczyna on utożsamiać Anastazję Kamieńską z Aleksandrą Marininą, co może wzmocnić jego emocjonalny stosunek do tekstu i wytworzyć silniejszą więź z bohaterką. Masowa poczytność cyklu odzwierciedla zatem eksploatowane przez kulturę popularną - poparte obserwacjami - naiwne pragnienie szczerości, które może zostać zaspokojone podczas lektury opowieści o troskach kogoś pozornie znajomego, kto dzieli się swoimi spostrzeżeniami. Za reakcję naturalną uważają psychologowie zbliżenie się do osoby, która dobrowolnie pragnie się otworzyć:Zrzucanie masek, zwierzenia o sobie samym sprzyjają narodzinom miłości... Najbardziej kochamy tych, przed którymi otworzyliśmy się i z reguły podobają nam się ci, którzy nam zaufali. Jest nam szczególnie przyjemnie, kiedy zazwyczaj zamknięty człowiek mówi, że mamy w sobie coś takiego, co skłania go do szczerości i dzieli się informacją konfidencjonalną24.Dlatego wykorzystane w kreacji postaci Kamieńskiej niektóre elementy zaczerpnięte z doświadczeń autorki oraz zamieszczone w wywiadach odpowiednie komentarze uzupełniające powodują, że uwaga adresata ogniskuje się właśnie na bohaterce oraz jej osobowości.Najjaskrawszym przykładem dialogu z czytelnikiem, jaki przy pomocy swego serialu powieściowego prowadzi Marina Aleksiejewa, jest wydana w 2004 roku powieść Współautorzy. Autorka podejmuje w niej problem klimakterium, wyrażając przekonanie, że w ten sposób wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniom społecznym i pragnie przełamać ten postrzegany jako wstydliwy temat:Tak dużo u nas napisano książek i nakręcono filmów o kryzysie wieku średniego u mężczyzn [...]. A cóż, o kryzysie kobiecym, uwarunkowanym procesami fizjologicznymi w jej organizmie, nie przyjęte jest mówić. Co więcej, uważa się, że klimaks - to 
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coś nieprzyzwoitego, gorszego od bielizny osobistej. Zetknęłam się z tym, że kobiecy kryzys wieku średniego to „zamknięty" dla dyskusji temat w społeczeństwie. [...] Kobiety boją się przyznać, że się starzeją, nie omawiają swych problemów z przyjaciółkami i mężami, nie opowiadają o nich podrastającym córkom. Dlatego ja, kobieta wieku średniego, zdecydowałam się napisać o tym, czym jest klimaks25.

25 Кризис Насти Каменской, [on-line:] www.bibliograf.ru/index.php?newsclassid=2&id=359 - 20 V 2007.
26 Ibidem.27 Kamila Budrowska, powołując się na pracę Margaret M e a d (Kultura i tożsamość. Studium 
dystansu międzypokoleniowego, tłum. J. Hołówka, wstęp W. Adamski, Warszawa 1978), podkreśla zmianę kulturową w podejściu do kobiet starszych, które niegdyś cieszyły się szacunkiem wypieranym obecnie przez niechęć do nich. Ma na to wpływ przekształcenie stereotypu kobiety i jej medialnego wzorca, forsowanie kultu młodości. Zob. K. Budrowska, 
Kobieta i stereotypy. Obraz kobiety w prozie polskiej po roku 1989, Białystok 2000, s. 12-13. O tendencji współczesnej kultury zwanej juwenalizmem zob. A. Tarczyński, Tradycja. Spo
łeczne doświadczenie przeszłości, Toruń 2008, s. 26; D. Czaja, Reklamowy smak raju: między 
archetypem a historią, [w:] Mitologie popularne. Szkice z antropologii współczesności, red. D. Czaja, Kraków 1994, s. 143-158.

W wypowiedzi Aleksandry Marininej daje się zauważyć poczucie misji społecznej, wejście w rolę nie tylko autora kryminałów, ale i pisarki poruszającej istotne kwestie. Przy pomocy swej kreacji postanawia solidaryzować się z przeżywającymi podobne problemy czytelniczkami:Reakcje na książkę były bardzo sprzeczne. Jedna moja przyjaciółka stwierdziła: «Ty tak dokładnie opisałaś to, jak mnie łamało w wieku 43 lat!», a moja 72-letnia mama wykrzyknęła: «Co za okropności powypisywałaś! Nigdy nie poruszałyśmy tego problemu, choć wszystkie kobiety przez to przechodzą!». [...] Ale uważam, że wielu z tych, którzy jeszcze przeczyta tę książkę, podziękuje mi. Chcę, żeby kobiety się wyzwoliły, przestały milcząco cierpieć26.Autorka jednocześnie reaguje na głosy sprzeciwu niektórych kobiet, rozczarowanych spadkiem powieściowego napięcia, zdziwionych obszernymi, powtarzającymi się wielokrotnie opisami stanów psychicznych starzejącej się bohaterki, irytującymi dla odbiorcy prozy kryminalnej27. W odpowiedzi na zarzut, że obarcza Kamieńską prywatnymi doświadczeniami związanymi z okresem przekwitania, Marina Aleksiejewa odżegnuje się od wcześniejszej strategii wykorzystywania w konstrukcji protagonistki elementów autobiograficznych. Wspomina tym razem o tej postaci jako o osobie realnej, która, na wzór Tołstojowskiej Anny Kareniny, wymknęła się spod kontroli i zaczęła żyć autonomicznie, oddalając się od swej twórczyni:[...] Nastia naturalnie się starzeje. Podany jest jej wiek, z każdą książką staje się o rok, dwa, czy o pół roku, ale w każdym razie, starsza. [...] W pierwszej książce ma 32 lata, [...], minęło 12 lat, [...], ma już 44.1 naturalnie, coś się z nią dzieje, ona jest żywym 

http://www.bibliograf.ru/index.php?newsclassid=2&id=359
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człowiekiem, absolutnie nie jest konieczne, żeby działo się z nią to samo, co ze mną.To nie ja, to pomyłka. [...] Ona była mną 12 lat temu20.

20 К. Ларина, M. Пешкова, Интервью: Новый роман Соавторы, „Эхо Москвы", [on-line:] www.echo.msk.ru/interview/25271/index.html - 20 V 2007.29 Na ową powtarzalność zwraca także uwagę Olga Kuszlina, [za:] И. Овчинников, Маятник 
Марининой, [on-line:] http://old.russ.ru/journal/krug/99-03-04/ovchin.htm - 15 VII 2007.

Indeks cech Anastazji Pawłowny Kamieńskiej
I tak nie da się jej przerobić. Jest niereformowalna. Zresztą nie ma potrzeby 
Nastii zmieniać.

(Śmierć i trochę miłości, 17)Ekspozycja bohaterki
Zgodnie z przyjętymi założeniami teoretycznymi kryminały Aleksandry Ma- rininej analizowane są pod kątem realizacji formuły w poprzednim odcinku, czyli zasady powtarzalności elementów przypominających o tożsamości protagonisty na przestrzeni cyklu. Autorka umieszcza w centrum świata przedstawionego swoich powieści środowisko rozpracowującej przestępstwa grupy milicyjnej, w której skład wchodzi główna bohaterka Anastazja, a także inne osoby, powracające na kartach różnych powieści. W szczególności postać protagonistki wyposażona została w zestaw wspomnianych stałych epitetów, powielanych w kolejnych powieściach cyklu* 29. Aby je wyodrębnić, należy prześledzić sposób ekspozycji postaci milicjantki w książce otwierającej cykl, a następnie pokazać, w oparciu o poszczególne jej charakterystyki, stosowany w następnych częściach serialu schemat utrwalania jej wizerunku w wyobraźni czytelnika. W konsekwencji powstaje indeks cech Kamieńskiej, dzięki któremu można nakreślić jej rys osobowościowy.Anastazja Pawłowna Kamieńska zostaje zaprezentowana na siedemnastej stronie powieści-ekspozycji Kolacja z zabójcą, już po zawiązaniu właściwej akcji kryminalnej. Zestaw informacji, jaki czytelnik otrzymuje przy pierwszym zetknięciu się z bohaterką, odnosi się do jej zindywidualizowanego trybu życia, przyzwyczajeń osobistych, a także umiejętności. Ukazana jest jako nocny marek z notorycznymi problemami, by wstać o siódmej rano. Dla przybliżenia, jak wiele zróżnicowanych informacji wprowadzono w owym opisie ekspozycyjnym, zacytuję jego fragment:Stanęła pod prysznicem, odkręciła wodę, najpierw gorącą, potem letnią, i cierpliwie czekała, aż całkiem się obudzi. Potrzebowała na to zwykle z dziesięć minut. Myjąc 

http://www.echo.msk.ru/interview/25271/index.html
http://old.russ.ru/journal/krug/99-03-04/ovchin.htm
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apatycznie zęby, spróbowała pomnożyć 37 przez 84. Pomyliła się. Śpiący jeszcze mózg odmawiał wykonania najprostszych działań. Zmieniła liczby i spróbowała ponownie. Udało się. Zaczęła przemnażać liczby trzycyfrowe. Jak widać, dochodziła powoli do siebie, bo uzyskała prawidłowy iloczyn już po pierwszej próbie. I ostatni sprawdzian - przypomnieć sobie dziesięć szwedzkich słówek. Tym razem dotyczyły one sprzętu kuchennego. Tak naprawdę nie uczyła się wcale szwedzkiego ani żadnego innego języka, lubiła po prostu zapamiętywać nowe słówka, ćwiczyć pamięć. Znała po jakieś pięćset słów z każdego języka europejskiego, ponieważ jej matka, profesor Kamieńska, była wybitną specjalistką od programów komputerowych do nauki języków obcych i wszystkie swoje pomysły i odkrycia nieustannie wypróbowywała i ulepszała na własnej córce.[...] Zmusiła mózg do pracy - to już połowa sukcesu. Teraz pora zająć się ciałem. Poszła do kuchni i zmełła kawę. Nastawiła wodę, otworzyła lodówkę i wyciągnęła karton soku pomarańczowego [...]. Po gorącej kawie Nastia poczuła się już znacznie lepiej, a po pierwszym papierosie - całkiem dobrze. (Kolacja z zabójcą, 16-17)Poprzez opis typowego poranka bohaterki równocześnie prezentowane są czytelnikowi dominanty jej osobowości - akcentowana niepowtarzalność Anastazji w makro i mikro skali. Odbiorca dowiaduje się o jej ponadprzeciętnych zdolnościach umysłowych, a także otrzymuje informację o korzeniach jej erudycji. Lingwistyczna edukacja Kamieńskiej wynika po części z jej osobliwego upodobania do ćwiczenia umysłu i pamięci, a po części jest także zasługą jej matki, profesor, specjalistki w zakresie tworzenia programów komputerowych do nauki języków obcych. Zatem dla rosyjskiego czytelnika z początku lat 90. niespotykane, a imponujące zdolności bohaterki łączą się z niedostępną wówczas powszechnie techniką komputerową30. Warto dodać, że akcja pierwszej powieści rozgrywa się w Moskwie w roku 199231, czyli w niezinformatyzowanej jeszcze rzeczywistości. Niezwykła precyzja i matematyczna sprawność umysłu Kamieńskiej znajduje realne uzasadnienie, nie należy do cech fantastycznych i wyolbrzymionych, jak to bywa w przypadku superbohaterów.

30 Michaił Heller wspomina o ograniczonej akceptacji przez władzę techniki komputerowej w ZSRS (dopuszczalnej jedynie w przemyśle wojskowym i organach ścigania), reglamentacji zastosowania najnowszych technologii oraz wrogości do programistów, którzy mogliby wpływać na decyzje ideologiczne, a których nie można by w pełni kontrolować. Zob. M. Heller, 
Maszyna i śrubki. Jak hartował się człowiek sowiecki, Warszawa 1989,s. 54,132,166. Winsty- tutach naukowo-badawczych skrót ЭВМ (электронно-вычислительная машина) używany jest od połowy lat 60., a funkcje komputera wypełniała maszyna lampowa „Ural" zajmująca kilkaset metrów kwadratowych i pozostająca pod stałą kontrolą cybernetyków-fizyków. Zob. Л. Парфенов, Намедни. Наша эра. 1961-1970, Москва 2010, s. 148.31 Zob. Kolacja z zabójcą, s. 98.

Owo zmuszanie się Kamieńskiej o poranku do aktywności życiowej, polegające na wykonywaniu przez nią oryginalnych zabiegów, skutecznie utrwalane jest w kolejnych częściach serialu. Czytelnik być może i uśmiechem kwituje te sposoby na wybudzenie się:
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Wygrzebała się z łóżka i wzięła prysznic. Jak zwykle przed pójściem do pracy wykonała gimnastykę umysłową, żeby wprowadzić mózg w stan gotowości. Dziś wybrała zasady stawiania pytań przy dopełnieniu bliższym w językach grupy ugrofińskiej. Kiedy się uporała z zadaniem, jednocześnie obniżając temperaturę wody w prysznicu tak, że ledwie mogła wytrzymać, poczuła znajome radosne ożywienie. (Gra na 
cudzym boisku, 125-126)32

32 Przykładowe analogiczne opisy zob.: ibidem, s. 107; Złowroga pętla, s. 86, 241.33 Tadeusz Nasierowski powołuje się na wypowiedzi samych naukowców (orientalisty Siergieja Oldenburga i geologa Władimira Wiernadskiego), którzy już w latach 20. XX w. ogłaszali upadek poziomu uczelni wyższych oraz wykształcenia nowych pokoleń. Zob. T. Nasierowski, 
Iwan Pietrowicz Pawłów. Nauka sowiecka w okowach stalinizmu, Warszawa 2002, s. 36-54.34 Określenie to zaczęto eksploatować od 1947 r. Zob. Kosmopolityzm, [w:] W. Kasack, Leksy
kon literatury rosyjskiej XX wieku. Od początku stulecia do roku 1996, tłum, oprać., bibliografia polska i indeks osób B. Kodzis, Wrocław-Warszawa-Kraków 1996, s. 298-299.35 Informacje o sprawnościach językowych przewijają się konsekwentnie przez kolejne części, zob. m.in.: Złowroga pętla, s. 85; Śmierć i trochę miłości, s. 170; Cmujiucm, s. 33.

Czytelnik poznaje Kamieńską jako poliglotkę, ale wykształconą nie za granicą, lecz w kraju. Jest to typowe dla czasów Związku Sowieckiego, w którym nauka oraz system kształcenia pozostawały w izolacji33, co było powiązane z szeroką kampanią propagandową przeciwko kosmopolityzmowi, dyskredytującą pozytywne nastawienia wobec Zachodu34. Umiejętności lingwistyczne pozwalają bohaterce, o czym z czasem dowiaduje się czytelnik, na pracę translatorską (najczęściej tłumaczy kryminały [sic!]), którą traktuje jednak jako chałturę:[...] co do kwalifikacji, ona, Nastia, absolutnie nie ustępuje profesjonalnym tłumaczom.- Z jakiego języka?- Z angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego, portugalskiego.- No, no! - zdumiała się Regina Arkadjewna. - Jest pani prawdziwą poliglotką. [...] Rzeczywiście dobrze znała pięć języków. Jej matka, profesor Kamieńska, była wybitną specjalistką od programów komputerowych do nauki języków obcych. Opanowanie nowego języka było w rodzinie czymś tak naturalnym i zwyczajnym jak czytanie książek, sprzątanie i gotowanie. Francuskim Nastia władała od czasu, gdy zaczęła mówić. Później, kiedy miała siedem lat, przyszła kolej na włoski, po którym hiszpański i portugalski okazały się już zupełnym głupstwem. Angielski Nadieżda Rostislawowna pozostawiła szkole, uważając go za najłatwiejszy. (Gra na cudzym boisku, 24)W angielskim i francuskim czuła się pewnie, często się nimi posługiwała, dużo tłumaczyła, zwłaszcza w czasie urlopów, żeby załatać dziury w budżecie. Natomiast włoski, którym nieźle władała w dzieciństwie dzięki naleganiom matki, od dawna, jak sama mówiła, leżał w głębokiej szufladzie nieużywany, i Nastia bała się nim posługiwać. Teraz się jednak odważyła. (Ukradziony sen, 111)3SNa podstawie opisów ekspozycyjnych powstaje wstępny indeks cech bohaterki (tabela numer 4). Obrazuje on jej tożsamość oraz gwarantuje czytelnikowi 
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popularnemu satysfakcję z rozpoznania jej w innych książkach. Rozszerzony o kolejne obszary na przestrzeni cyklu wchodzi w skład kwestionariusza osobowościowego protagonistki, zamieszczonego na końcu niniejszego rozdziału. W miarę poznawania następnych odcinków odbiorca styka się z powtarzalnymi bądź wbogaconymi w stosunku do indeksu ekspozycyjnego charakterystykami Anastazji Pawłowny Kamieńskiej, które ze względu na częstotliwość pojawiania się w tekstach stanowią dominanty jej opisu. Zostały one wyróżnione w poniższych podrozdziałach z podziałem na poszczególne zakresy, takie jak wygląd zewnętrzny bohaterki, jej stosunek do rodziny i mężczyzn, praca zawodowa w milicji, podejście do materialnej strony życia, osobowość i temperament oraz poglądy na temat Rosji, jako podsumowanie ukazane są przeobrażenia, jakim ulega protagonistka na przestrzeni całego cyklu.
Tab. 4. Indeks cech Anastazji Pawłowny Kamieńskiej - prezentacja ekspozycyjna.

niechęć do wczesnego wstawania,specyficzny sposób budzenia się: poranny prysznic (na zmianę gorący i zimny), ćwiczenia umysłowe (mnożenie w pamięci i powtarzanie obcojęzycznych słówek), znajomość wielu języków obcych,poranna szklanka soku pomarańczowego z lodem, gorąca kawa i papieros,tłumaczenia kryminałów w wolnych chwilach.
Wygląd zewnętrzny
Nastia - kobieta niewyróżniająca się aparycją, o słabej kondycji fizycznejSzczególnie istotne dla uzupełnienia indeksu cech bohaterki okazują się te indywidualizujące ją charakterystyki, które dotyczą wyglądu zewnętrznego. W tym zakresie opisy eksponują jej przeciętność. Pierwszy komentarz odnoszący się do jej urody pojawia się tuż po przedstawionym powyżej opisie ekspozycyjnym, w formie przytoczonych krytycznych przemyśleń Kamieńskiej, do których prowokuje ją jej odbicie w lustrze:Co robić, Bóg poskąpił jej urody. Mimo że nie była wcale brzydka. Miała regularne rysy, zgrabną figurę, długie nogi i cienką talię. Z osobna wszystko wyglądało dobrze, ale całość była mało efektowna, zwyczajna, przeciętna i nie przyciągała niczyjej uwagi. Wyraźną skazą były tylko jasne brwi i rzęsy, ale nawet kiedy je pomalowała, i tak pozostawała szarą myszką. Mężczyźni za takimi się nie oglądają. [Kolacja 

z zabójcą, 17)Jest to zarazem jeden z kluczowych sposobów prezentacji protagonistki. Przy użyciu stałych epitetów: nieatrakcyjna, zwyczajna, szara myszka, które przewijają się niezmiennie na łamach cyklu, autorka akcentuje niepozorność i nijakość 
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wyglądu Anastazji36. Taka charakterystyka zewnętrzna bohaterki skontrastowana jest z jej ponadprzeciętnymi zdolnościami intelektualnymi.

36 Zob. na przykład: Kolacja z zabójcą, s. 82, 101, 140, 216; Gra rta cudzym boisku, s. 35, 40, 60; Ukradziony sen, s. 31, 55,113; Zabójca mimo woli, s. 7, 50, 51, 65; Złowroga pętla, s. 85, 114, 218, 236-237; Śmierć i trochę miłości, s. 28, 36, 37, 38.37 Taki wniosek zbiega się z wypowiedzią Jeleny Baraban na temat aktorki Jeleny Jakowle- wej, odtwórczyni dwóch diametralnie przeciwstawnych ról, które stały się znakiem czasów i obrazowały ówczesne oczekiwania widza. Pierwsza z okresu pieriestojki - to rola prostytutki w filmie Interdziewczyna (Интердевочка, 1988) szokującej swoimi życiowymi komplikacjami, wybijającej się ostro na tle mało wyrazistych bohaterek epoki sowieckiej. Druga, którą Jakowlewa podjęła dziesięć lat później, to właśnie milicjantka Anastazja Kamieńska z serialu telewizyjnego o tym samym tytule. Zob. E. Барабан, Детективы Александры Марининой, 
или „Старые мотивы - новые песни", [w:] Творчество Александры Марининой..., s. 92. Film Interdziewczyna jako jeden z pierwszych podejmował tematykę prostytucji oraz wyjazdów Rosjanek na Zachód. Główna bohaterka - w dzień pracuje legalnie jako pielęgniarka w szpitalu, a w nocy zarabia w walucie obcej w hotelu, „obsługując" obcokrajowców, następnie wyjeżdża do Szwecji z zakochanym w niej klientem. Zob. А. Парфенов, Намедни. Наша эра 
1981-1990, Москва 2010, s. 224.38 Stereotyp ów potwierdzają wypowiedzi, jakie najczęściej można spotkać na forach internetowych: „Rosjanka - wysoka, z mocnym makijażem, często wyzywająco (jak na nasze standardy) ubrana, ładna”. „Rosjanki - zadbane, sympatyczne i otwarte; mocny makijaż, dobre kosmetyki, dużo perfum, lubią się pochwalić jakąś nową rzeczą, koniecznie markową", Stereotyp 
Rosjanina w Polsce, [on-line:] http://grono.net/rosyjski/topic/508097/sl/stereotyp-rosjanina- -w-polsce/ - 20 III 2012; „Bardzo pewne siebie i bezpośrednie. Nie mają skrupułów, także jeśli chodzi o sferę obyczajową", RosjaPL, [on-line:] www.rosjapl.info/forum/viewtopic.php ?t=7117&view=next&sid=ffd9e0d9af5f8dfe7071a5380558685c - 20 III 2012.

W latach 90. w Rosji przestrzeń mediów zdominował wizerunek kobiety seksownej, skandalizującej, ponętnej i wyzwolonej, która zalecała się do widzów i czytelników z teledysków, plakatów oraz czasopism. Aleksandra Marinina, zaprzeczając takiemu medialnemu przedstawieniu kobiety, zaproponowała czytelnikom i czytelniczkom - zmęczonym jaskrawością i agresywną atrakcyjnością tych bohaterek - postać zwyczajnej mieszkanki Moskwy37. Taki obraz zapewne może dowartościować kobiety ukształtowane przez siermiężną rzeczywistość socjalizmu, które w świecie postsowieckim stały się takimi właśnie szarymi myszkami, zatroskanymi o pracę oraz zdobycie środków na utrzymanie.Eksponowana prostota Anastazji, jej przekonanie o własnej wartości oraz fakt, że bardziej ceni sobie komfort niż pociągający wygląd zewnętrzny, to jednocześnie swego rodzaju polemika z szeroko rozpowszechnionym przekonaniem, że rosyjskie kobiety nade wszystko dbają o swoją prezencję. Zgodnie ze stereotypowym wyobrażeniem o Rosjankach, wyróżniają się one starannym, często jaskrawym makijażem i manicure, są wyzywające, kokietujące, nie mają zahamowań, a poprzez ubiór podkreślają walory kobiece, co stanowi wizualny kontrast w stosunku do kobiet na Zachodzie38.

http://grono.net/rosyjski/topic/508097/sl/stereotyp-rosjanina--w-polsce/
http://www.rosjapl.info/forum/viewtopic.php
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Anthony Giddens zaznacza, że ubiór jest ustrukturyzowanym społecznie i kulturowo reżimem, stanowi środek wyrazu narracji tożsamościowej39. Patrząc z tej perspektywy, w powieściach kontrastują ze sobą dwa uproszczone modele kobiet: z Zachodu oraz socjalistycznego Wschodu. W powieści Za wszystko trze

ba płacić [За все надо платить, 1996)40 powielana jest opinia, że Rosjanki są atrakcyjne, co więcej - to oddane żony i troskliwe gospodynie. Taki sąd pada w kontekście zjawiska społecznego, jakim stały się masowe wyjazdy kobiet z byłego ZSRS na Zachód w celu znalezienia majętnego męża41. Kamieńska natomiast może uchodzić za kobietę nowoczesną na modłę zachodnią. Zdarza się, że zostaje uznana za obcokrajowca. W usta bohaterki włożone są także słowa eksponujące rzucającą się w oczy różnicę w wyglądzie pomiędzy Rosjanami oraz przybyszami zza granicy:

39 A. G i d d e n s, Nowoczesność i tożsamość, „ja " i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, tłum. A. Szulżycka, Warszawa 2010, s. 91.40 Zob. Za wszystko trzeba płacić, s. 73.41 „Obcokrajowcy stoją wysoko w rankingach Rosjanek” - tą opinią posługuje się także i Niemiec Boris Reitschuster, publicysta i dziennikarz prowadzący biuro tygodnika „Focus" w Moskwie. Zob. idem, Ruski ekstrem, jak nauczyłem się kochać Moskwę, tłum. S. Miłkowska, Warszawa 2010, s. 81-82, 86.42 Zob. m.in.: Ukradziony sen, s. 82, 259; Złowroga pętla, s. 43.

[...] okazuje się, że aby wejść do hotelu za dewizy, należy wyglądać jak najgorzej, wtedy wezmą człowieka za zagranicznego turystę. Właściwie to całkiem zrozumiałe, już dawno zauważyłam, że turyści ubierają się bardzo prosto i wygodnie. [Złowroga 
pętla, 233)Pierwszoplanowe znaczenie, jakie Anastazja przydaje wygodzie warunkującej dobór ubrań (najchętniej zakłada dżinsy i sweter), wiąże się także z wciąż podkreślanym przez nią samą lenistwem oraz słabą kondycją fizyczną i brakiem wytrzymałości. Dręczące ją dolegliwości są dopełnieniem opisu jej nieatrakcyjnego wyglądu zewnętrznego. Aleksandra Marinina ukazuje ją jako osobę o wątłym zdrowiu, nękaną chronicznymi bólami kręgosłupa (nasilającymi się zwłaszcza, kiedy musi nieść ciężkie torby). Ponadto bohaterka nie dba o siebie, nie leczy się, twierdząc, że nie ma na to czasu, nie wypoczywa, źle się odżywia oraz, co znalazło wyraz w opisie ekspozycyjnym, pali mnóstwo papierosów i wypija spore ilości kawy. Informacja o jej kłopotach zdrowotnych staje się kolejną dominantą w powieściach:Pozostałą część soboty i całą niedzielę Nastia spędziła, leżąc na podłodze (wystarczyło nawet tych kilkaset metrów, jakie przeszła z wypełnioną papierami torbą, żeby wróciły bóle kręgosłupa). [Kolacja z zabójcą, 82-83)[...] po niefortunnym upadku w czasie gołoledzi absolutnie nie mogła dźwigać ciężarów, bo później dokuczały jej silne bóle w krzyżu. [Gra na cudzym boisku, 10)42
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Akcentowanie fizycznych niedomagań Kamieńskiej, jak można sądzić, jest zabiegiem celowym służącym jako głos sprzeciwu wobec nasilającej się wraz ze zmianą ustrojową ideologii konsumpcji promującej zdrowy wygląd oraz styl życia. Przywołując słowa Zbyszko Melosika, ideologia ta „ze swoim zmedykalizowanym 

kultem wydajnego zdrowia oraz skalkulowanym hedonizmem uznaje właśnie ciało kobiece za główny obiekt kontrolowanej transformacji"43. Bohaterka Aleksandry Marininej nie podlega takiemu dyktatowi, a dzięki swym niedomaganiom staje się bardziej ludzka, „z krwi i kości”. Tym samym może zjednać sobie czytelnika popularnego, przeważnie kobiety, pragnące wykroczyć poza propagowany przez kulturę masową kult ciała.

43 Z. Melosik, Tożsamość, ciało i władza. Teksty kulturowe jako (konjteksty pedagogiczne, Poznań-Toruń 1996, s. 162, zachowany układ graficzny oryginału.44 O takim potencjale fizycznym traktują fragmenty takich utworów, jak: Kolacja z zabójcą, s. 137; Gra na cudzym boisku, s. 40, 42; Ukradziony sen, s. 170; Zabójca mimo woli, s. 5, 7; 
Złowroga pętla, s. 237; Śmierć i trochę miłości, s. 36, 38.45 Zob.: Kolacja z zabójcą, s. 137-138; Gra na cudzym boisku, s. 42, 43, 261; Ukradziony sen, s. 31,169; Zabójca mimo woli, s. 12; Złowroga pętla, s. 86-87; Śmierci trochę miłości, s. 38.

Jednocześnie postać Anastazji Kamieńskiej stoi w opozycji do atletycznych męskich superbohaterów, uosabia raczej cechy everymana. Wbrew upowszechnionemu w mediach wizerunkowi detektywa, nie wyróżnia się zręcznością fizyczną, gibkością, wytrzymałością, nie posiada dobrze zbudowanej i wytre- nowanej sylwetki, nie potrafi nawet sprawnie strzelać, a przecież są to niektóre z wymogów, stawianych realnym uczniom szkoły detektywistycznej. Celowo zaburzony zindywidualizowany obraz superbohatera tym samym odbiega od stereotypowych detektywów wyróżniających się wzorcową kondycją fizyczną.
Mimikra - przemiana „kopciuszka w piękność”Rozpatrując kwestię wyglądu zewnętrznego protagonistki, należy odnotować istotny i wielokrotnie wykorzystywany w różnych powieściach Aleksandry Marininej zabieg konstrukcyjny polegający na dychotomicznym przedstawieniu Kamieńskiej: albo jako kobiety zupełnie nieinteresującej, albo fizycznie atrakcyjnej44. Metamorfozy, jakim ulega, są ważną składową indeksu cech bohaterki, o czym świadczą powtarzające się opisy „przywdziewania" przez Anastazję nowej tożsamości kobiecej45. Bardzo często wzmianki o jej przeciętnym wyglądzie, niechęci do makijażu i eleganckich ubrań prezentowane są jako autocharakterystyka. Z drugiej strony jej kobiecość, „naniesioną” na twarz z pomocą kosmetyków, uwydatnioną poprzez odpowiedni ubiór, zauważa otoczenie - głównie jego męska część - i to zarówno jej koledzy, jak i przestępcy.W powieściach zwraca uwagę akcentowana prawidłowość: Kamieńska deklaruje brak zainteresowania własnym wyglądem, ale jednocześnie dla jej samooceny istotna jest możliwość stawania się atrakcyjną „na zawołanie", owa ewentualność przemiany w obiekt seksualny, czy też, jak ujmuje to Agnieszka 
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Gromkowska-Melosik, stylizacji na kobiecość esencjalną46. Wprawdzie bohaterka twierdzi, że pozbawiona jest miłości własnej i dla tego, by poczuć się pożądaną, nie potrzebuje koncentrowania uwagi mężczyzn na swym wyglądzie. Jednakże owo „śmieszne hobby", czyli sporadyczne „projektowanie" kobiecości, moment mimikry, dostarcza jej satysfakcji (choć musi to być krótkotrwałe, gdyż szybko staje się męczące) i uwalnia ją od kompleksów. Bohaterkę cechuje wysoka samoświadomość, poczucie własnej wartości, duma i niezależność.

46 Zob. A. Gromkowska-Melosik, „Power girl" i kontrowersje wokół emancypacji kobiet 
w pop-kulturze, [w:] Kultura popularna i (re)konstrukcje tożsamości, red. A. Gromkowska- -Melosik, Poznań-Leszno 2007, s. 154.47 Przede wszystkim chodzi o ruchy feministyczne drugiej fali rozwijające się w USA, Wielkiej Brytanii, Francji i Niemczech od lat 60. do 80. Głównym ich osiągnięciem była zmiana perspektywy - kobieta przestała być określana w stosunku do mężczyzny, a zaczęto akcentować jej wartość własną, możliwości rozwojowe, co przyczyniło się do pogłębienia świadomości kobiet. Sukcesem było także podważenie stereotypowych ról, wyznaczanych kobietom w przestrzeni publicznej oraz zniesienie wielu ograniczeń prawnych. Działający od 1968 r. radykalny ruch Ti-Grace Atkinson miał na celu gruntowną analizę przejawów patriarchali- zmu oraz dominacji męskiej w społeczeństwie, krytykę seksizmu w życiu publicznym. Zob. A. Burzyńska, Feminizm, [w:] A. Burzyńska, M. P. Markowski, Teorie literaturyXXwieku, Kraków 2006, s. 395-398.48 Zob. B. Łaciak, Wzór osobowy współczesnej Polki, [w:] Co to znaczy być kobietą w Polsce, red. A. Titkow, H. Domański, Warszawa 1995, s. 239-242.

Podczas analizy sposobu przedstawienia Kamieńskiej na łamach cyklu, wyłania się trójpłaszczyznowy schemat konstrukcji postaci, w którym przenikają się następujące modele bohatera: 1. everyman, osoba o powszednim, niepozornym wyglądzie stwarzająca czytelnikowi możliwość postrzegania jej jako kopciuszka;2. kobieta wyrazista, imponująca swą niezależnością, sprzeciwiająca się wobec instrumentalnej oceny jej wartości przez pryzmat walorów jej ciała. To wizerunek importowany z kultury zachodniej, o który walczyły ruchy feministyczne47 48;3. kobieta, której miejsce w społeczeństwie oraz relacje damsko-męskie wytycza tradycyjny, patriarchalny podział ról. Kamieńska wchodzi w tę rolę wówczas, gdy kopciuszek przemienia się w królewnę, z tą różnicą, że wcale nie oczekuje balu czy królewicza, gdyż wystarcza jej sam efekt transformacji.Ów trzeci wzorzec wchłonęły także nowe schematy definiujące pozycję kobiety w obecnym świecie audiowizualnym. Zgodnie z nimi kobieta, jak zauważa Beata Łaciak na podstawie współczesnych polskich czasopism kobiecych, winna łączyć w sobie typ nowoczesnej pani domu z kobietą sukcesu. Wciąż bardzo istotny w jej życiu pozostaje związek z mężczyzną, ale także samorealizacja oraz dbałość o wygląd40. W takim pojmowaniu mieści się stereotypowy „typ rosyjski" - kobieta, korzystając ze swych wdzięków i seksapilu, zdobywa przewagę nad mężczyzną, o czym standardowo marzy przeciętna reprezentantka płci pięknej. Prezentowana w książkach „zabawa w kobiecość" przebiega właśnie zgodnie z instrumentalną rolą, odgrywaną w społeczeństwie patriarchalnym przez długonogą piękność, 
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która może przy pomocy swych walorów fizycznych uzyskać to, czego potrzebuje. Kamila Budrowska podkreśla, że składnikiem nowego stereotypu kobiecości nadal pozostaje „stereotypowa atrakcyjność (w domyśle - seksualna)”49.

49 K. Budrowska, op. cit., s. 13.50 [Za:] M. Humm, Słownik teorii feminizmu, tłum. B. Umińska, J. Mikos, Warszawa 1993, s. 115.51 Г. M. П ономарева, Женщина как „граница" в произведениях Александры Марининой, [w:] Пол гендер культура. Немецкие и русские исследования, ред. Э. Шоре, X. Хайдер, Г. Зверева, Москва 1999, s. 185.52 Szczegółowy opis metamorfozy uzdrawiającej Kamieńską zob. Męskie gry, s. 390-395.

W sposobie zarysowania postaci milicjantki można zaobserwować z jednej strony starania, by przełamać stereotyp Rosjanki, a także odejść od importowanego medialnego wizerunku kobiety seksownej. Z drugiej strony, bohaterce pozostawiono możliwość wejścia, jeśli zechce, w taką rolę. Wykreowana w ten sposób protagonistka zyskuje odpowiedni potencjał, by zjednać sobie szeroki krąg odbiorców. Zgodnie ze stwierdzeniem Tatiany Modelski, opierającej swoje wnioski na teoriach psychoanalitycznych, dzięki wytworom kultury popularnej kobiety mogą odreagować brak satysfakcji w relacjach z mężczyznami oraz problemy w sferze domowej50.Niezależnie od funkcji kulturowych i psychologicznych, jakie pełnią w powieściach sceny mimikry Kamieńskiej, sam chwyt przebierania się detektywa, zmiany wyglądu i osobowości, jest typowy dla tradycji powieści awanturniczych i kryminalnych. Jednym z talentów Anastazji Pawłowny jest umiejętność perfekcyjnego przeobrażenia się poprzez strój, mimikę, modulowanie głosu w całkowicie inną (ale zawsze atrakcyjną) kobietę. Do elementów tej karnawalizacji i maskarady należy także zmiana koloru oczu, włosów, zakładanie peruki, odgrywanie osoby o odmiennym temperamencie, wyraziste eksponowanie tożsamości kobiecej. Galina Ponomariewa nazywa ową praktykę techniką ścierania osobowości51. Warto nadmienić, że owa przemiana w kobietę pociągającą dokonuje się przy pomocy otrzymywanych z Zachodu od mieszkającej tam matki oryginalnych modnych ubrań oraz zmieniających barwę oczu szkieł kontaktowych, których Kamieńska posiada pełną gamę. Warto zaznaczyć, że soczewki na początku lat 90. były w Rosji absolutną nowością, krzykiem mody i luksusem.Znaczący jest także fakt, że ciało bohaterki wraz z jego potencjałem fizycznym z jednej strony służy jej jako tworzywo do kokieteryjnej autokreacji, ale z drugiej - do autoterapii w trudnych chwilach. W powieści Męskie gry (Мужские 
игры, 1997) Kamieńska dla odzyskania równowagi psychicznej aplikuje sobie kobiecy seans dowartościowujący, polegający na całkowitej zmianie wyglądu52. Farbowanie włosów, makijaż, dobór seksownych ubrań pozwalają jej „wyrwać się z siebie”, a tym samym przezwyciężyć apatię. Z tego punktu widzenia zachowania i przekonania bohaterki obnażają jej niekonsekwencję i mogą być postrzegane jako mistyfikacja. Irina Sawkina nazywa te działania kobiecością performa- 
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tywną53. Wówczas podobne akty metamorfozy mogą podważać wiarygodność protagonistki jako osoby wolnej od przymusu ciągłej dbałości o aparycję i zadeklarowanej wojowniczki o kulturowe wyzwolenie kobiet spod dyktatu mody. Natomiast, przyjmując perspektywę ruchów feministycznych trzeciej fali54, tak zwanej ideologii Girl Power, Kamieńska wykorzystuje właśnie aspekt prowokacyjnego wizerunku kobiecości przerysowanej. Fizyczność dodaje pewności siebie i niezależności, stanowi ważną składową tego nowego modelu kobiety, która odrzuca dominację mężczyzn, sama decyduje o swej seksualności, jest silna, asertywna, wyzbyta ograniczeń, skromności, nieśmiałości i bierności55. Ponadto, co ciekawe, badania psychologów potwierdzają, że osoby atrakcyjne we współczesnym świecie medialnym są postrzegane jako bardziej inteligentne, niezależne, zrównoważone oraz lepiej przystosowane społecznie56.

53 Zob. И. Савкина, История Аси Каменской, которая хотела, да не смогла... 
(национальные особенности русского феминизма в детективах А. Марининой}, „Гендерные исследования” 2005, Ne 13, s. 141.54 Ten nurt krytyczny, zwany także postfeminizmem, rozwinął się w latach 90. Feministki trzeciej fali eksponowały wielość i różnorodność problemów kobiecych, co zaowocowało pluralizacją feminizmu. W obrębie owej różnorodności mieściły się reprezentantki mniejszości rasowych, etnicznych, homoseksualnych, a nawet krajów Trzeciego Świata. Zob. A. Burzyńska, Feminizm..., s. 398-399.55 Zob. A. Gromkowska-Melosik,„Powerp/r/"/ kontrowersje..., s. 153.56 Zob. A. H. Eagly [etal.], What is Beautiful is Good, But... A Meta-analytic Review of Research 
on the Physical Attractiveness Stereotype, „Psychological Bulletin" Vol. 110,1991, No 1, s. 109- -128, [za:] M. Lipowska, M. Lipowski, Ocena własnej atrakcyjności przez kobiety w różnym 
wieku, [w:] Kobieta w kulturze - kultura w kobiecie. Studia interdyscyplinarne, red. A. C hyb i c - ka, M. Kaźmierczak, Kraków 2006, s. 389.57 W powieści taktyka Kamieńskiej nazwana jest techniką „kołysania wahadła” (w pozornie serdeczną rozmowę bohaterka wplata kpiny i aroganckie uwagi zaczepne pod adresem przestępcy, również odnośnie jego seksualności). Zob. Kolacja z zabójcg, s. 247.

Innym istotnym aspektem przy rozpatrywaniu funkcji cielesności Kamieńskiej jest to, że walory fizyczne pomagają jej w pracy zawodowej. Wykorzystuje ona swój potencjał dla potrzeb śledztwa, aby manipulować mężczyznami, przeważnie przestępcami. Tak dzieje się już od pierwszej powieści, w której Anastazja Pawłowna odgrywa postać intrygującej dziennikarki Lebiediewej. Pełniąc rolę przynęty, zamknięta w mieszkaniu z mordercą, z jednej strony walczy z panicznym strachem, z drugiej, prowadząc kokieteryjną rozmowę, nie cofa się przed złożeniem kryminaliście jednoznacznej propozycji57:Nastia zrobiła krok w jego stronę, zatrzymała się, jakby zbierając myśli, po czym szybkim ruchem rozchyliła poły szlafroka zabójcy. Powoli, lubieżnie obejrzała jego wysportowane muskularne ciało, czyste, bez tatuaży. Dowiedziała się, czego chciała.- [...] Wam glinom, nie wolno przelecieć podejrzanej, to grozi degradacją. Więc udowodnij, że to Pawłów cię tu przysłał, a nie ktoś z Pietrowki - powiedziała powoli.
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- Co ja jestem robot, czy co? - oburzył się Gal. - Może nie mam teraz na to ochoty. Może mi się nie podobasz? Jestem w końcu zmęczony.- Wygląda na to, że nie tylko glina, ale do tego impotent. [...] A szkoda. Moglibyśmy od razu wyjaśnić wszystkie nieporozumienia. A tak muszę wymyślić co innego, bo nie nauczyłeś się wykorzystywać swoich możliwości seksualnych ku chwale ojczyzny i wspólnego dobra. (Kolacja z zabójcą, 248)
Znaczenie ma także kontekst sytuacyjny finalnych scen powieści-ekspozycji - wszystkie rozmowy Anastazji z zabójcą podsłuchiwane są przez grupę operacyjną z Pietrowki, co oznacza, że milicjantka realizuje swój plan w sposób jawny, nie kryjąc się przed najbliższymi współpracownikami. Wyrażają oni zrozumienie dla jej działań, które mogłyby postawić ją w sytuacji wprawdzie niekomfortowej, ale akceptowalnej przez otoczenie doskonale rozumiejące, że specyfika zawodu wymusza podobne zachowania. Jak tłumaczy w powieści Jura Korotkow swemu młodszemu kolędzie: „Wiesz co, w naszej robocie zdarzają się miłe chwile. Ale żeby je przeżyć, musimy czasami wytarzać się w błocie”58.

56 Kolacja z zabójcą, s. 273.
59 Стилист, s. 39.60 Zob. Не мешайте палачу, s. 38.

Kamieńska świadomie i bez wahania wykorzystuje swą kobiecość dla celów służbowych. Przezwyciężenie lenistwa, chodzenie wbrew sobie na wysokich obcasach, makijaż w upalne dni - traktuje jako powinność zawodową: „Wystarczy, że zechce i może wyglądać jak gwiazda filmowa. Tylko sęk w tym, że nigdy tego nie pragnie. Jeśli trzeba dla sprawy - wtedy, rzecz jasna, to co innego”59. W powieści 
Proszę nie przeszkadzać katu (Не мешайте палачу, 1996) bohaterka, stosując taktykę „przywdziewania kobiecości” w celu realizacji powierzonej misji (eskorty do Moskwy zwolnionego z kolonii karnej więźnia), wciela się w wiele ról - przede wszystkim szalonej milionerki, bogatej kokietki. Ucieka się do rozmaitych forteli mających zmylić potencjalny pościg. Jednym z jej spontanicznych pomysłów jest wyzywająca propozycja publicznego pocałunku, złożona wieloletniemu współpracownikowi, Jurze Korotkowowi60.Opisy działań Kamieńskiej, podejmowanych bezkompromisowo dla skutecznego wypełnienia zadania służbowego, skonstruowane są w ten sposób, że major milicji pokazana jest jako człowiek prawy, oddany sprawiedliwości, a zatem mogący wzbudzać szacunek w świecie, w którym wszystko staje się względne. Obowiązujące w życiu codziennym zasady zostają zawieszone w imię realizacji słusznej sprawy. Objaśnieniem dla motywacji postępowania bohaterki oraz potencjalnej jej recepcji przez czytelniczki rosyjskie stają się uwarunkowania społeczno-kulturowe przyzwalające na takie zachowanie. Wynikają one z dwóch odmiennych tradycji: ideologicznej sowieckiej oraz skomercjalizowanej postsowieckiej.
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Fizyczność oraz ciało w sztuce socrealistycznej zostały pozbawione erotyki. Ponadto poprzedni ustrój dążył do zniwelowania różnic płciowych, jakie wytyczają tradycyjny podział ról w społeczeństwie. Wystarczy wspomnieć rewolucyjne poglądy Aleksandry Kołłontaj na temat układu rodzinnego oraz postulaty wyswobodzenia się z niego kobiety, która winna szukać wsparcia nie w mężczyźnie, lecz w kolektywie i państwie61. Plakaty propagandowe z lat 20. i 30. wzywały do zdjęcia z barków kobiety obowiązków, związanych z macierzyństwem i wyzwolenia jej z niewoli kuchennej, aby mogła poświęcić wszystkie swoje siły procesowi produkcyjnemu62. Zrównaniu zawodowemu i unifikacji towarzyszyło propagowanie w sztuce wzorca silnej robotnicy niedbającej o swą kobiecość, androgynicznej63. W miejscu pracy liczyło się dążenie za wszelką cenę do realizacji postawionego zadania. W takim ujęciu Kamieńska, całkowicie oddana służbie w milicji, gotowa jest użyć własnego ciała dla dobra sprawy. Taka postawa nie wzbudza sprzeciwu czytelnika, kształtowanego przez realia socjalistyczne.

61 Zob. А. Коллонтай, Семья и коммунистическое государство, Москва-Петроград 1918, s. 21, [za:] J. Sadowski, Rewolucja i kontrrewolucja obyczajów. Rodzina, prokreacja, 
i przestrzeń życia w rosyjskim dyskursie utopijnym lat 20. i 30. XX wieku, Łódź 2005, s. 55.62 Zob. ibidem, s. 65-66. O estetyce przedstawienia kobiet (włókniarek, przedszkolanek, nauczycielek, ceglarek) w sztuce socrealizmu zob. także E. Toniak, Olbrzymki. Kobiety i soc
realizm, Kraków 2008, s. 16-19, 54,106-107.63 Leonid Heller, rozpatrując rolę kobiety w kulturze sowieckiej (odwołując się także do przykładów rzeźb, m.in. słynnej pracy Wiery Muchinej Robotnik i kołchoźnica], mówi właśnie o androgynizacji, a nie maskulinizacji kobiety w sztuce socrealistycznej. Zob. Л. Геллер, 
Самоупразднение пола. Замечания о советской женщине, [w:] Kobieta i/jako inny. Mit figury 
kobiecości w literaturze i kulturze rosyjskiej ХХ-ХХ1 wieku, red. M.Cymborska-Leboda, A. Gózd ek, Lublin 2008, s. 224. Zob. także M. Kowalska, Aleksander Sołżenicyn. Homo sovieticus 
i człowiek sprawiedliwy, Toruń 2011, s. 187-221.

W przeciwieństwie do czasów sowieckich, nowa rzeczywistość postkomunistyczna, w którą wtargnęła współczesna amerykańska kultura popularna, promuje atrakcyjność wyglądu zewnętrznego, wpływ siły oddziaływania płci, co dobitnie przejawia się w reklamie. Pod tym względem Anastazja Pawłowna wraz z jej zdolnością do metamorfozy wpisuje się w nurt popkulturowy. Posługuje się swą cielesnością jako narzędziem pozwalającym na chłodną manipulację mężczyznami w celach służbowych.Warto wprawdzie mieć na uwadze, że współczesny nurt feministyczny odrzuca zarówno jeden, jak i drugi sposób patrzenia na rolę kobiecej fizyczności. Zatem charakter przedstawienia cielesności protagonistki, choć ma przełamywać schemat patriarchalny, jaki mimo pozornej emancypacji utrwalił się w społeczeństwie sowieckim, wpada w nowy szablon popkulturowy promujący wizerunek kobiety, której siła polega na oddziaływaniu poprzez swój wygląd zewnętrzny. W efekcie taka projekcja utwierdza jedynie stereotypowy model zachowań w relacjach damsko-męskich - kobieta z wykorzystaniem swoich walorów usiłuje pokonać 
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mężczyznę. Kamieńska z jednej strony walczy o prawo do bycia sobą, pragnie wyzwolić się spod terroru atrakcyjności i ponętności, by męski zespół milicyjny szanował ją za jej kompetencje i osobowość. Z drugiej strony, od czasu do czasu ucieka się do utartych zachowań społecznych, które sama krytykuje (wprawdzie stosuje je z wyrachowaniem oraz kalkulacją zysku). Jako osoba walcząca o równouprawnienie płci, reprezentuje postawę pseudofeministyczną w uproszczonym i potocznym jej rozumieniu, odbiegającą od założeń krytyki feministycznej.
Relacje kształtujące bohaterkę
Rodzina, związek, małżeństwo

W cyklu powieściowym dla stworzenia wielowymiarowego obrazu Anastazji Kamieńskiej znalazły się obszerne informacje o jej życiu osobistym. W pierwszych książkach serialu wspominana jest wielokrotnie jej matka - Nadieżda Rostislawowna - kobieta atrakcyjna, profesor lingwistyki, przebywająca jako naukowiec na kontrakcie w Szwecji64, oraz ojczym - Leonid Pietrowicz - wykładowca milicyjnej Wyższej Szkoły Prawa, którego pasierbica kocha jak ojca. Relacje pomiędzy matką i ojczymem niewątpliwie modelowały związek bohaterki z jej wieloletnim partnerem, następnie mężem, Aleksiejem Czistiakowem.

64 Wątek delegacji zagranicznych matki Anastazji wskazuje na kolejny nowy aspekt rzeczywistości postsowieckiej, jakim stała się możliwość swobodnych wyjazdów za granicę, w tym także i kontraktów zagranicznych dla rosyjskich naukowców, które w ZSRS podlegały kontroli partii. Jak podaję Tadeusz Nasierowski, w 1934 r. utworzona została specjalna komisja KC, upoważniona do rozstrzygania o „praktycznej celowości" wyjazdów służbowych i poprawności ideologicznej starających się o nie osób. W połączeniu z poważnymi ograniczeniami publikacji za granicą prowadziło to do izolacji ówczesnych środowisk naukowych. Zob. T. Nasierowski, op. cit., s. 115. David Remnick zwraca uwagę na fakt, że dla moskiewskiej inteligencji największą atrakcją związaną z pierestrojką stała się właśnie możliwość zdobycia wizy, kupna biletu lotniczego, podróżowania za granicę. Zob. idem, Zmartwychwstanie, tłum. M. Słysz, Warszawa 1997, s. 166.65 Zob.: Gra na cudzym boisku, s. 13-14; Ukradziony sen, s. 19-20; Złowroga pętla, s. 83; Śmierć 
i trochę miłości, s. 173.

Ważnym punktem odniesienia, a jednocześnie bolesnym, wciąż powracającym problemem dla Kamieńskiej jest małżeństwo matki65. Z czasem córka zaczyna nawet wątpić w jego trwanie. Kiedy Nadieżda Rostisławowna po dwuletnim pobycie w Szwecji decyduje się pozostać tam jeszcze na kolejny rok, Anastazja podejrzewa, że faktyczną tego przyczyną jest nowy związek matki. Co więcej, jak się okazuje, ojczym też nie stroni od romansów. Symptomatyczne jest, że to właśnie mężczyzna w osobie ojczyma prezentuje Anastazji zaskakująco liberalne i idealistyczne podejście do kształtu relacji pomiędzy dwoma osobami, której podstawą winno być partnerstwo, przyjaźń, tolerancja, wyrozumiałość, akceptacja. Leonid Pietrowicz z akademickim spokojem objaśnia pasierbicy, że szanuje decyzję żony, 
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pamięta, że po raz pierwszy wyszła za mąż w wieku lat osiemnastu, spodziewając się dziecka, a dwa lata później rozwiodła się, następnie łączyła studiowanie z samodzielnym wychowywaniem córki, później obroniła doktorat i pochłonęła ją praca naukowa66. Szansa zakosztowania komfortowego i barwnego życia za granicą pojawiła się dopiero, gdy ukończyła pięćdziesiąt lat. Ojczym z miłości i szacunku, jak twierdzi, daje na to wszystko (łącznie z romansem) przyzwolenie. Z przekonaniem argumentuje, że nawet gdyby Nadieżda Rostisławowna zechciała się rozwieść, nie zmieniłoby to ich przyjaźni, ugruntowanej przez dwadzieścia siedem wspólnych lat. Trudno nie odbierać pozycji Leonida Pietrowicza wraz z głoszoną przez niego tolerancją oraz całkowitą akceptacją postępowania swej wybranki jako zbyt wyidealizowaną. To projekcja kobiecych marzeń, by mężczyzna stawiał ponad wszystko szczęście oraz samorealizację partnerki, nawet kosztem zgody, w imię miłości, przyzwalając na jej romanse oraz odrębne życie. Zwerbalizowanie tych potrzeb na kartach powieści cyklu ma jednakże swój cel.

66 Zob. Ukradziony sen, s. 18.67 0 nowej, liberalnej obyczajowości oraz polityce rozluźniania więzów rodzinnych propagowanej w Rosji Sowieckiej w latach 20. XX w. zob. J. Sadowski, op. cit., s. 11-29. Zob. także M. Heller, op. cit., s. 168-175.68 Zob. ibidem, s. 182, 184, 187; a także K. Kurczab-Redlich, Pandrioszka, Poznań 2008, s. 93-96.

Postawa ojczyma sygnalizuje ideę emancypacji, od której wychodzi Aleksandra Marinina, tworząc swoją bohaterkę. Autorka ma świadomość potrzeb, jakie zrodziły nowe czasy. Wraz z importowanymi z Zachodu ideami wróciły także postulaty równości kobiet i mężczyzn oraz wyzwolenia się z okowów rodziny, znane Rosjanom już od czasów Co robić (Что делать? Повесть о новых людях, 1863) Nikołaja Czernyszewskiego oraz śmiałych wystąpień Aleksandry Kołłon- taj67 68. Po wojnie owa swoboda została nieco zredukowana, już nie tak łatwo było uzyskać rozwód, zwiększono kary za aborcję, potępiano posiadanie nieślubnych dzieci, zakazano małżeństw z cudzoziemcami, a prawa kobiet zaczęto gwałtownie ograniczać. Równouprawnienie stanowiące trofeum rewolucji przybrało formę karykaturalną - cedując na barki kobiety wszelkie obowiązki domowe oraz zawodowe (niejednokrotnie ciężką pracę fizyczną). Doprowadziło to do trudnego położenia kobiety w społeczeństwie sowieckim, a w konsekwencji i postsowieckim, do samotnych jej zmagań z przeciwnościami dnia codziennego, wobec braku wsparcia psychicznego oraz emocjonalnego ze strony mężczyzny60.Ponieważ czasy Związku Sowieckiego wstrzymywały przepływ wszelkich idei zachodnich, również i feminizm przenikał tu z opóźnieniem oraz w postaci uproszczonej, a nawet, można by rzec - infantylnej. Upadek starego systemu także i na tym polu stworzył w Rosji podatny grunt dla inspiracji owym zachodnim nurtem, w szczególności w atmosferze negacji ukształtowanych w Związku Sowieckim form zależności społecznych. Autorka nieprzypadkowo ustami bohatera- 
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-mężczyzny tłumaczy prawo kobiety do niezależności, twórczego rozwoju oraz czerpania radości z życia.W związku z tym, że cykl powieściowy przeznaczony był dla czytelniczek przeciętnych, niegłoszących otwarcie woli walki o swoje prawa, Aleksandra Marinina wprowadzała postawę feminizującą stopniowo, w formie łagodnej, zredukowanej, jej bohaterka nie jest krzykliwa, prowokacyjna i zapalczywie wojująca. Autorka przedstawia ją jako osobę początkowo zaniepokojoną relacjami jej matki i ojczyma, a rozterki te wynikają z konserwatywnej wizji rodziny, zakorzenionej niezależnie od propagowanych w Związku Sowieckim luźnych związków oraz stosowanej powszechnie praktyki licznych rozwodów69. Podobną swobodę protagonistka odbiera ambiwalentnie, z jednej strony w tradycyjnym wzorcu rodziny nie mieści się powyższy schemat, z drugiej natomiast - podobna niezależność jest dla niej atrakcyjna. Z czasem małżeństwo matki stanie się wzorcem dla córki, która ostatecznie uzna słuszność właśnie takiego układu70. Bohaterka ewoluuje i akceptuje model zachowań, który jednakże nawiązuje już do idei feministycznych eksportowanych z kultury zachodniej.

69 Zob. J. Sadowski, op. cit., s. 15-18.70 Zob.: Ukradziony sen, s. 115; Złowroga pętla, s. 83.
71 Gra na cudzym boisku, s. 40-41.

W podejściu Kamieńskiej do mężczyzn akcentowany jest chłód, brak romantyzmu oraz cynizm. Została ona ukazana, zwłaszcza w pierwszych książkach, jako osoba uczuciowo niezależna, zdystansowana, racjonalna. Anastazja zdecydowanie odbiega od typowych dla gatunków popularnych kreacji kobiet o usposobieniu romantycznym. Świadoma swoich cech, daleka jest od ich akceptacji. Wielokrotnie wyrzuca sobie niezdolność do gorących porywów serca, racjonalizm (porównując się do maszyny analitycznej) i odczuwanie tylko negatywnych emocji (strach, obraza). Momentami ubolewa, że „nawet nie może się prawdziwie zakochać, żeby czuć drżenie nóg i zamieranie serca. Nudne to wszystko..."71 Owa podkreślana notorycznie i wyraźnie wyolbrzymiana oziębłość emocjonalna pojawia się w powieściach przede wszystkim w formie krytycznej autocharakterystyki bohaterki. Czytelnik zauważa, że cechy osobowości, które mają stanowić o indywidualności protagonistki, dręczą ją:Nawet nie jestem zazdrosna - myślała z rezygnacją Nastia. - Boże, czy ja w ogóle mam jakieś uczucia? Dlaczego jestem twarda jak głaz? Czy naprawdę potrafię odczuwać tylko dwa rodzaje emocji: obrazę i strach? Maszyna analityczna, pozbawiona normalnych ludzkich doznań. [Gra na cudzym boisku, 195)Główna relacja w życiu osobistym Anastazji Kamieńskiej - jej związek z Alek- siejem Czistiakowem - opisywana jest bez erotycznych uniesień. Nastia i Losza dobierają się niejako z powodów racjonalnych, oboje są inni - zaprzeczają stereotypowi, że bohaterowie gatunków popularnych winni być piękni i namiętni. 
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Oni są „tylko” mądrzy. Aleksie) Czistiakow to inteligent, naukowiec. Jest cierpliwy, pracowity, opiekuńczy, wyrozumiały, wrażliwy, bez nałogów. Szanuje nieprze- widywalność, sprecyzowane dążenia oraz autonomię swej ukochanej. Cechuje go uwielbienie dla wybranki, której nie pragnie zmieniać. Aleksandra Marinina stawia u boku Kamieńskiej mężczyznę, który niezależnie od wszystkiego, niezmiennie ją kocha. To miłość bezwarunkowa, charakterystyczna de facto dla uczuć rodzicielskich, a konkretniej - macierzyńskich, które, jak podkreśla Erich Fromm, z samej swej natury nie są uzależnione od żadnego warunku72.

72 Zob. E. Fromm, O sztuce miłości, tłum. A. Bogdański, wstęp M. Czerwiński, Poznań 2006, s. 50-51.73 П. Кожаный, Долой частную кухню!, Москва 1923, s. 7, [cyt. za:] А. Ге ни с, Иван 
Петрович умер, Москва 1999, s. 156.0 propagandzie żywienia zbiorowego, idei kombinatu żywieniowego, „fabryki-kuchni", wielkiej wydajnej stołówki jako elementu dezintegracji rodziny zob. także J. Sadowski, op. cit, s. 72-74.0 ideologii wprowadzanej w sferę żywieniową oraz kształtowaniu się kuchni radzieckiej na przykładzie m.in. swoistego kodeksu kulinarnego ZSRS, czyli Księgi o smacznym i zdrowym jedzeniu, zob. 1. Głuszczenko, Sowiety od kuchni. 
Mikojan i radziecka gastronomia, tłum. M. Przybylski, wstęp M. Nowak, Warszawa 2012.74 Zob. А. Генис, Иван Петрович..., s. 157-158.

Wizerunek partnera Anastazji stoi w jawnej sprzeczności z patriarchalnym typem rosyjskiego macho. Mężczyzna Kamieńskiej ukazany jest jako ostoja ogniska domowego. Podobnie jak jej ojczym jest on gospodarny i świetnie gotuje. Wyręcza Anastazję, co symptomatyczne, w typowo kobiecych czynnościach (niechęć do ich podejmowania stanowi dominantę w konstrukcji osobowości tej bohaterki). Jednocześnie absolutnie nie przeszkadza mu jej ignorancja oraz niedbałość w sprawach kulinarnych. Nieco odmienne światło na interpretację postawy protagonistki rzucają uwarunkowania historyczne, jakie organizowały prozaiczną egzystencję i nawyki żywieniowe obywatela Związku Sowieckiego.Państwo, zakładając ideologicznie, że człowiek jest żywą maszyną, wnioskowało, iż jedzenie to paliwo dla niej. W ten sposób stworzono socjalistyczną teorię żywienia. Ponieważ kuchnia w mieszkaniu stanowiła źródło pokus i przesądów drobnomieszczańskich, stąd też propagandowe hasła lat 20. głosiły: „precz z prywatną kuchnią”, „kuchnia szpeci ciało i duszę kobiety - rdzewieje ona w kuchni jedynie”73. Rozwinięto zatem sieć placówek żywienia zbiorowego - stołówek pracowniczych, aby, jak podkreśla Aleksandr Gienis, centrum życia przesunąć do miejsca pracy. To środowisko współpracowników miało odgrywać rolę „wielkiej rodziny”, przywiązywać do siebie, przekształcać się w dom zastępczy74. Autor ów tłumaczy także swego rodzaju niechlujność kulinarną, jaką można było zauważyć w środowisku inteligencji sowieckiej (a w konsekwencji również postsowieckiej), która wynikała po części z konieczności (w związku z deficytem towarów), częściowo zaś ze względów ideowych. Aby zademonstrować dezaprobatę i sprzeciw wobec uprzywilejowanych środowisk nomenklaturowych korzystających z obfitości i różnorodności jedzenia, wybierano styl skromnego bytu studenckiego 
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- z herbatą, serkiem topionym, jajkami, parówkami bądź kiełbasą, które zastępowały wieloskładnikowe posiłki gotowane75. Kamieńska, jeśli spojrzeć na jej praktykę żywieniową, dokładnie wpisuje się w ów typ inteligencki. Co więcej, jej oddanie pracy zawodowej eliminuje potrzebę dbania o ognisko domowe i przytulny kąt. Czasy sowieckie ugruntowały zapewne społeczne przyzwolenie dla takiego stanu rzeczy.

75 Zob. ibidem, s. 149.76 Zob. E. Пищикова, Пятиэтажная Россия, Москва 2009, s. 33-43.77 Agnieszka Golczyńska-Grondas zwraca uwagę na długofalowe konsekwencje takiego życzeniowego wyobrażenia kobiet, nadziei, rozbudzonych przez ruch feministyczny, by mężczyzna był czuły i udomowiony, współpracował z kobietą we wszelkich sferach życia. Taka wizja prowadzi do dysfunkcji mężczyzn, kryzysu męskiej tożsamości. Zob. A. Golczyńska-Grondas, 
Mężczyźni z enklaw biedy. Rekonstrukcja pełnionych ról społecznych, Łódź 2004, s. 22-23.78 Zob.: А. Малатов, Уж замуж невтерпеж, [on-line:] http://romasky.ru/159/615 - 22 III 2012; S. Walczewska, Czy kobietom w Polsce potrzebny jest feminizm?, [w:] Co to znaczy być 
kobietą..., s. 246-247.

Z drugiej jednak strony w Rosji po upadku starego systemu wzrasta oddziaływanie filozofii konsumpcji, która potęguje marzenie o pięknie urządzonym własnym mieszkaniu, posiadaniu różnorodnych przedmiotów, tak zwanym eu- roremoncie, czyli wyremontowaniu typowych mieszkań sowieckich w zgodzie ze standardami europejskimi (dotyczyło to zwłaszcza wyposażenia kuchni i łazienek), o indywidualnym ukształtowaniu przestrzeni życiowej. Jewgienija Piszczykowa podkreśla, że w latach 90. społeczeństwo rosyjskie przeżyło nie tyle rewolucję idei, co rewolucję przedmiotów i podejścia do nich - ugruntowania się przyzwyczajeń posiadania76. Zgodnie z nowym, komercyjnym wizerunkiem kobiety, kreowanym przez kolorowe czasopisma, ma być ona piękną, obrotną i troskliwą panią wspaniałego domu. Właśnie przed taką rolą wzbrania się Kamieńska.W rzeczywistości postsowieckiej de facto postać Czistiakowa - kreacja niewątpliwie przerysowana - służy uwypukleniu postawy buntu i sprzeciwu wobec jakości oraz charakteru relacji damsko-męskich będących dziedzictwem poprzedniego układu społecznego. To Losza dba o zakupy, pomaga swej ukochanej nosić ciężkie torby. Pełni funkcje opiekuńcze, konwencjonalnie przypisywane kobietom, robi zastrzyki, pielęgnuje chorą77. Anastazja Pawłowna z założenia nie wpisuje się w patriarchalny podział obowiązków i poprzez taką postawę ma służyć jako nowy model, obok typu „bohaterki codzienności” - tak zwanej „kobiety z siatką” - która choć umęczona, heroicznie realizuje role wytyczone jej przez społeczeństwo.Aleksiej Czistiakow w powieściach Aleksandry Marininej pełni także inną funkcję - społeczno-psychologiczną. Jako partner, następnie mąż Anastazji Pa- włowny, zapewnia jej akceptację tradycjonalistycznego otoczenia żywiącego stereotypowe przeświadczenie, że kobieta z nikim niezwiązana to ta, która odniosła porażkę osobistą78. Kamieńska pojawiła się w świadomości odbior

http://romasky.ru/159/615
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ców w czasach, kiedy w Rosji obcy był przyjęty na Zachodzie trend społeczno- -kulturowy, by wieść niezależne życie singla74 * * * * 79. Nawet obecnie podobne wzorce przejmują jedynie wybrani mieszkańcy największych miast rosyjskich (przede wszystkim kosmopolitycznej stolicy, gdzie zderzają się ze sobą skontrastowane style życia80). Ponadto uwarunkowania historyczne oraz polityczne, kształtujące społeczeństwo rosyjskie na przestrzeni wieku XX (ogromna liczba mężczyzn wśród ofiar działań wojennych, odgórnie sterowana polityka rodzinna, łatwość procedur rozwodowych), sprawiły, że w Rosji status kobiety rozwiedzionej bądź samotnej matki nie należy do wyjątków, a raczej tworzy swoistą regułę. Taki stan rzeczy nie wynika z dobrowolnego wyboru i pragnienia bycia singlem wedle trendów zachodnich. Przeważająca część społeczeństwa rosyjskiego wciąż pozostaje w sferze oddziaływania tradycyjnego układu relacji damsko-męskich, z mocno zakorzenionym kobiecym marzeniem, by w białej sukni stanąć na ślubnym kobiercu81. Tak w kulturze polskiej, jak i w rosyjskiej większość kobiet nadal postrzega swą wartość przez pryzmat relacji z mężczyzną, a zawarcie związku małżeńskiego z perspektywy kobiety wiąże się z potwierdzeniem jej atrakcyjności, na co wskazują w swoich badaniach choćby Małgorzata i Mariusz Lipowscy82.

74 0 powstaniu zjawiska singla w kontekście przemian kulturowych, społecznych oraz psychologicznych we współczesnym świecie zob.: I. Zaniewska, Single - moda czy zwiastun 
zmian ewolucyjnych?, [on-line:] www.psychologia.net.pl/artykul.php?level=565 - 22 III 2012; K. Lubelska, Pojedynczo. Życie singla,, „Polityka" 2006, nr 42, [on-line:] www.polityka.pl/psychologia/poradnikpsychologiczny/1503432,l,zycie-singla.read - 22 III 2012.00 Ów rozdźwięk społeczny pośród młodych ludzi żyjących w Moskwie - skontrastowanypodział ze względu na stopień zamożności, styl życia, pracy, rozrywki oraz wyznawane pragnienia ukazuje dobitnie film Anny Mielikian Rusałka [Русалка, 2007), który w 2008 r. stał sięrosyjskim kandydatem do Oscara.81 Wskazuje na to analiza badań Jurija Arutiuniana poświęconych transformacji socjalno- -kulturowej narodów postsowieckich. Mieszkańcy Moskwy, zapytani o cele życiowe tak w 1992, jak i 2000 r., na pierwszym miejscu wymieniają posiadanie rodziny (66% i 67%). O niezmienności ich preferencji świadczą także dane wykazujące niemalże stały stosunek procentowy Moskwian niepozostających w związkach (zarówno w 1992, jak i w 2000 r. było to 21%), żonatych i zamężnych (odpowiednio 58% i 59%) oraz rozwiedzionych lub samotnych (odpowiednio 21% i 20%). Powyższe dane sugerują, że burzliwe przemiany lat 90. nie zaingerowały tak istotnie w tradycjonalistyczny układ społeczeństwa rosyjskiego. Zob. Ю. В. Арутюнян, Трансформация постсоветских наций. По материалам 
этносоциологических исследований, Москва 2003, s. 139,148.82 Zob. М. Lipowska, М. Lipowski, ор. cit., s. 392.

Kreacja Aleksieja Czistiakowa, owszem, jest projekcją marzeń, ale jednocześnie może być odpowiedzią na potrzeby czytelniczek, które, pragnąc emancypacji i dążąc do samorealizacji, jednocześnie nadal potrzebują tego jedynego, bajkowego księcia mogącego zapewnić im poczucie aprobaty społecznej oraz akceptacji dla ich odrębności. Sama Kamieńska, choć w większości powieści charakteryzowana jako wyzbyty „banalnych” kobiecych potrzeb i wolny od konwenansów chłodny 

http://www.psychologia.net.pl/artykul.php?level=565
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analityk, w chwilach słabości zdradza podporządkowanie schematom tradycyjnym - „Nastia słuchała swego rudego geniusza nieuważnie, myśląc z przyjemnością, że dobrze, iż istnieją na świecie tacy jak Losza, którzy nic od ciebie nie wymagają, a jednocześnie pozwalają nie czuć się starą panną"83.

83 Kolacja z zabójcą, s. 46.
84 Śmierć i trochę miłości, s. 282.

W opisie relacji Kamieńska - Czistiakow uwidacznia się dysproporcja w rozłożeniu akcentów znaczeniowych. Osią konstrukcyjną pozostaje Anastazja, której przemyślenia, reakcje oraz zachowania są drobiazgowo relacjonowane, natomiast informacje o Loszy mają postać skrótowych wtrąceń, które przeważnie podkreślają jego wysoką pozycję naukową oraz dorobek profesorski. W późniejszych książkach, kiedy są już małżeństwem, wprowadzony zostaje wątek zagranicznych delegacji Aleksieja. Uobecnia się on wówczas wyłącznie poprzez dające wsparcie żonie rozmowy telefoniczne. Z czasem wzrasta jego znaczenie jako podpory dla Kamieńskiej, która psychicznie coraz mocniej uzależnia się od swego towarzysza życiowego.Postać partnera Anastazji nie uzyskuje pełni rysunku psychologicznego, odgrywa raczej rolę bohatera drugoplanowego, by nie rzec statysty. Na przestrzeni cyklu nie poznajemy go w jego środowisku pracy, pokazywany jest jedynie u boku Nastii. Kocha ją, wspiera, w pełni akceptuje, tym samym odpowiada na nieartykułowane kobiece pragnienie bycia adorowaną, od którego niejako odżegnuje się dumna i niezależna pani detektyw. Jak sama stwierdza, adresując swą wypowiedź do Aleksieja: „drugiego takiego okazu jak ty nie ma na całym świecie"84. Zaspokaja on całkowicie jej potrzebę samodowartościowania, znosi wielokrotnie jej kaprysy i podziwia nieszablonowość. Podobna zależność wskazuje na pozorność przypisywanej bohaterce postawy feministycznej. Trudno bowiem nie zauważyć konwencjonalnej polaryzacji ról damsko-męskich, w której protagonistka poddaje się urokowi sentymentalnej wizji, zgodnie z którą szczęście gwarantowane jest poprzez obecność rycerza:Jak dobrze być nieciekawą, zwyczajną, leniwą Nastią Kamieńską, nosić wygodne buty i ubrania, do których jest przyzwyczajona, i spędzać wolne dni u boku spokojnego, wiernego Loszy Czistiakowa - młodego profesora nauk matematyczno-fizycznych, który uratował jej życie. (Kolacja z zabójcą, 265)Związek Anastazji Kamieńskiej i Aleksieja Czistiakowa trwa na przestrzeni całego cyklu bez względu na rozstania oraz romanse. Czytelniczkom proponowany jest wyidealizowany wzór swobodnego partnerstwa, opartego na tolerancji i zrozumieniu, wzajemnym dopełnianiu się oraz wspieraniu w długotrwałym wspólnym życiu. W tej relacji opisy burzliwych namiętności nie epatują odbiorcy, gdyż ma go pociągać stabilność osiąganej harmonii. Anastazja i Aleksiej szanują wzajemnie swój tryb pracy, każde z nich może oddawać się własnym pasjom i indywidualnym zainteresowaniom. Długi czas nie mieszkają razem z przyczyn 
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praktycznych (ze względu na łatwość komunikacyjną w dojazdach do pracy Czi- stiakowa z mieszkania jego rodziców, co w topografii Moskwy i jej okolic posiada niebagatelne znaczenie). Elastyczność owego specyficznego układu przejawia się także w epizodycznych romansach partnera Anastazji85. Mężczyzna nie zataja ich, wręcz przeciwnie, nieraz opowiada o długonogich pięknościach, przy czym zastrzega jednak, jak bardzo irytuje go ich głupota, potwierdzając tym samym niezachwianą pozycję Nastii. Fakt istnienia owych przelotnych przygód erotycznych nie przejmuje Kamieńskiej, która nie odczuwa zazdrości czy żalu. W istocie wspomniane romanse służą temu, by konsekwentnie uwypuklić niezależność i pragmatyzm bohaterki. Natomiast zadaniem powieściowym Loszy, w kontraście do Nastii, jest drżeć, by nie utracić kobiety swego życia:

85 Zob.: Kolacja z zabójcą, s. 46; Gra na cudzym boisku, s. 195; Ukradziony sen, s. 145.86 Nawiązanie do tego związku pojawia się w rozmowie Kamieńskiej i Czistiakowa, otwierającej czwartą powieść Zabójca mimo woli (s. 10). W następnej części Złowroga pętla, w której bohaterka ostatecznie decyduje się wyjść za mąż za Aleksieja, w urzędzie stanu cywilnego ponownie przytoczona jest historia feralnego związku sprzed lat, s. 184.87 Zob. Cmu/iucm, s. 46-47.

Przy powstaniu najmniejszych podejrzeń zaczynał być wściekle zazdrosny, w jego wnętrzu wszystko wrzało i cierpiało ze strachu przed utratą nieprzewidywalnej, niepokornej i samowolnej Anastazji - jedynej kobiety, która w ogóle była mu potrzebna w tym życiu. Dlatego Nastia była twardo przekonana: powodów do zazdrości Aleksiejowi nie wolno dostarczać, w przeciwnym razie on zwariuje. (Стилист, 50)Obok Aleksieja Czistiakowa w cyklu pojawia się inny istotny dla bohaterki mężczyzna, niejaki Władimir Aleksandrowicz Sołowjow, któiy urozmaica i komplikuje jej życie emocjonalne. Z fragmentarycznych retrospektywnych wtrąceń wynika, że rzekomo oziębła i zdystansowana do mężczyzn pani detektyw zdolna była jednak do porywającej namiętności. Okazuje się, że dwudziestotrzyletnia Kamieńska, absolwentka prawa, wbrew temu, czego mógłby się spodziewać czytelnik, zakochała się w doktorancie swojej matki i przez półtora roku była mocno zaangażowana w związek, w którym nie dostrzegła interesowności partnera. W cyklu kilkukrotnie przywoływane są wspomnienia o tym traumatycznym doświadczeniu, często w kontekście relacji z wiernym Anastazji Loszą86. W dwunastej powieści Stylista (Стилист, 1996), w której Marinina po raz kolejny przytacza oraz rozwija ów wątek, następuje przełom - protagonistka pokonuje ostatecznie emocje, jakie wywołuje w niej romans sprzed dwunastu lat, ale dopomaga jej w tym prowadzone śledztwo. Wówczas Władimir Sołowjow jest tłumaczem, wdowcem, inwalidą na wózku, zamieszkującym w dzielnicy willowej, w której popełniane są przestępstwa. Milicjantka, aby uzyskać dostęp do obserwacji terenu, decyduje się odświeżyć bolesną znajomość, odgrywa zakochaną i uwodzi byłego kochanka87. Zemsta polegająca na instrumentalnym wykorzystaniu partnera, pozwala 
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w jej odczuciu wyzwolić się z koszmarów przeszłości. Oczywistą małostkowość odwetu na niepełnosprawnym mężczyźnie równoważy służba wyższej sprawie.W opisie zmagań emocjonalnych protagonistki, w szczególności w początkowych książkach serialu, również przez pryzmat tego nieudanego związku, wciąż akcentowane jest kwestionowanie stereotypowego podporządkowania kobiety mężczyźnie, wyrażone w proteście przeciwko męskiej dominacji kulturowej. Rozważania głównej bohaterki demonstrują wyraźną niechęć do przedmiotowego traktowania kobiet. Kamieńska porównuje Sołowjowa z Czistiakowem i choć pierwszy jest czarujący i szarmancki, a drugi pozbawiony zniewalającego spojrzenia, to opowiada się ona za tym drugim. Docenia jego niestandardowość i uzdolnienia matematyczne, a z odrazą odnosi się do mężczyzn chełpiących się swą atrakcyjnością samców80.

88 Zob. ibidem, s. 52.
89 Kolacja z zabójcą, s. 60.90 Zob.: Śmierć i trochę miłości, s. 5,170; Gra na cudzym boisku, s. 40.91 Zob. Złowroga pętla, s. 184.92 Zob. Ukradziony sen, s. 84.93 Aborcja została zalegalizowana w 1920 r. w Rosji bolszewickiej, która jako pierwsza na świecie zezwoliła na przerywanie ciąży na życzenie kobiety (w krajach zachodnich miało to miejsce dopiero 40-50 lat później). Rosyjskie ustawodawstwo dotyczące aborcji do dnia dzisiejszego należy do najbardziej liberalnych. W obliczu strat wojennych (lata 40.) polityka wobec aborcji została zaostrzona, jednakże już w 1955 r. Chruszczów przyjął rozporządzenie o zniesieniu zakazu. Pod koniec lat 50. statystyka oficjalnie dokonywanych zabiegów przerywania ciąży w ZSRS wynosiła średnio cztery przypadki na kobietę w wieku rozrodczym. Do końca lat 80. kraj ten zajmował jedno z czołowych pozycji na świecie pod względem liczby dokonywanych aborcji, zob.: И. И. Белобородов, Аборты в России. История, последствия, 
альтернативы, [on-line:] www.demographia.ru/articles_N/index.html?idR=23&idArt=904 - 24 III 2012; История запрещения абортов в России, [on-line:] www.24q.ru/pravda_ob_abor- tah01/istorija_zapreshenija_abortov_v_rossii/3728prod.html - 24III 2012. Problem ten wraz z innymi, z jakimi borykają się obecnie Rosjanki, podejmuje także Krystyna Kurczab-Redlich. Zob. eadem, Kobieta, [w:] eadem, Głową o mur Kremla, Warszawa 2007, s. 13-28.94 Informacja o ślubie podana jest na pierwszej stronie siódmej części Śmierć i trochę miło
ści. Nawiązanie do daty ślubu - 13 maja, jako istotnego momentu w biografii protagonistki, pojawia się również w innych książkach, zob. na przykład Стилист, s. 49.

Stosunek Anastazji do małżeństwa jest kolejną zwerbalizowaną formą emancypacyjnej misji społecznej, jaką w swoim czasie miała pełnić bohaterka. Został on wyartykułowany dość jednoznacznie już w powieści-ekspozycji, w której na pytanie ze strony dawnego znajomego, czy wyszła za mąż, odpowiedziała: „nie rozśmieszaj mnie"09. Swego wiernego partnera, Aleksieja Czistiakowa, poznała w szkole, w dziewiątej klasie88 89 90. Jest on jej pierwszym mężczyzną, a w wieku dwudziestu lat zaszła z nim w ciążę. Wówczas też po raz pierwszy Losza się jej oświadczył91, ale ona dokonała aborcji92, co było w Związku Sowieckim praktyką powszechnie stosowaną, uznaną za najskuteczniejszy środek antykoncepcyjny93. Dopiero piętnaście lat później, w wieku trzydziestu pięciu lat bohaterka zdecydowała się wyjść za Czistiakowa94, co spotkało się z ironicznymi komentarzami znajomych 

http://www.demographia.ru/articles_N/index.html?idR=23&idArt=904
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i bliskich. Z różnych części cyklu czytelnik dowiaduje się, że adorator Kamieńskiej rokrocznie wytrwale ponawiał propozycję małżeństwa, którą ona konsekwentnie odrzucała, twierdząc, że ślub nie jest im potrzebny i niczego nie zmieni93.

95 Zob.: Gra na cudzym boisku, s. 14; Ukradziony sen, s. 84; Złowroga pętla, s. 40.96 Zob. J. Sadowski, op. cit., s. 17.97 Zob.: Л. Парфенов, Намедни. Наша эра 1961-1970..., s. 76; Е. Пищикова, op. cit., s. 205-210; К. Kurczab-Redlich, Pandrioszka..., s. 92-93.

Również w środowisku pracy protagonistka wyrażała otwarty bunt przeciwko przymusowi zamążpójścia i, nie znajdując zrozumienia, zmuszona była odpierać drwiny męskiego otoczenia:- O co wszystkim chodzi z tym ślubem? Co wam przeszkadza, że nie jestem mężatką? Gorzej przez to pracuję, czy co?- Naprawdę nic nie rozumiesz! - Gordiejew roześmiał się. - To nie tyle przeszkadza, co budzi zazdrość reszty kolegów. [...] Natomiast kiedy wyjdziesz za mąż, wszyscy wreszcie odetchną z ulgą: no, w porządku, postępowaliśmy jak należy, człowiek powinien mieć rodzinę, nawet nasza Kamieńska chociaż się tak stawiała, tak zgrywała kobietę wyzwoloną i feministkę, koniec końców się złamała i przyznała nam rację. 
(Złowroga pętla, 252)Fragment ten zwraca uwagę na istnienie presji środowiska, co sygnalizuje problematykę społeczno-obyczajową, poruszaną przez Marininę w jej kryminałach.Bodźcem do podjęcia decyzji o ślubie staje się nieoczekiwane i spontaniczne spełnienie przez Czistiakowa największego, choć skrytego pragnienia Kamieńskiej, jakim jest posiadanie komputera. Fakt ten uświadomił jej, że jest on człowiekiem, który bezbłędnie odczytuje jej potrzeby oraz dąży do ich zaspokojenia:Loszeńka, a jak się domyśliłeś, że najbardziej ze wszystkiego na świecie chcę mieć właśnie komputer? Że wolę go od wycieczki na Hawaje? [...] Jeżeli znasz mnie tak dobrze, że bez pudła możesz odgadnąć, na co bym wydała trzy tysiące dolarów, to musiałabym być skończoną idiotką, żeby nie przyjąć twoich oświadczyn. Nareszcie wszystko zrozumiałam, Loszka. Nikt nigdy nie będzie mnie znał tak dobrze jak ty. I nikt nigdy nie zaakceptuje mnie takiej, jaka jestem. Jeżeli teraz poprosisz mnie o rękę, zgodzę się za ciebie wyjść. (Złowroga pętla, 45-46)Sama ceremonia ślubna Kamieńskiej i Czistiakowa ograniczona jest do niezbędnych formalności, tak jak to odbywało się w początkach istnienia Związku Sowieckiego, kiedy władza propagowała ascetyczny, będący praktyką kancelaryjną, a nie uroczystością odświętną, sposób zawierania, jak również rozwiązywania małżeństw95 96. Dopiero od roku 1963 państwo, wyeliminowawszy obrzędy religijne, dla równowagi wprowadziło tradycję zaślubin świeckich w Pałacach Ślubów z dźwiękami Marsza Mendelssohna oraz imprezami weselnymi, które obrosły hucznym rytuałem97. Bohaterka Aleksandry Marininej jednakże daleka 
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jest od tego typu konwencji, nie przywdziewa białej sukni, a procedurze formalnej towarzyszy zabójstwo innej panny młodej w toalecie Urzędu Stanu Cywilnego. Tuż po złożeniu podpisów przez nowożeńców oraz deklaracji Kamieńskiej o nie- przyjęciu nazwiska męża, milicjantka okazuje legitymację służbową i rozpoczyna kolejne dochodzenie.W kwestii relacji damsko-męskich Anastazja Pawłowna dowodzi z przekonaniem, że znajomość najbliższej osoby oraz chęć jej uszczęśliwienia są istotniejsze w związku dwojga ludzi od namiętności96. 0 takim pojmowaniu miłości wspomina Erich Fromm, pisząc, że „zakłada ona w stosunkach między dwojgiem ludzi reakcję na potrzeby nie wyrażone”98 99. Protagonistka prezentuje podejście racjonalne, podkreślając jednocześnie, że nie zamierza siebie zmieniać i iść na ustępstwa, nawet dla wybranka. Jej związek opiera się na opozycji rzeczowa, chłodna kobieta oraz romantyczny, chwilami wyrażający zazdrość lub nieśmiały protest, mężczyzna.

98 Zob. Śmierć i trochę miłości, s. 9.99 E. Fromm, op. cit., s. 96.100 Zob.: В. Мясников, Бульварный эпос..., s. 153; A. Mart u szewska, Powieść kryminalna, [w:] Słownik literatury popularnej, red. T. Żabski, Wrocław 2006, s. 470.101 Zob. m.in.: Моя милиция меня бережет - грустная шутка, [on-line:] http://job-sbu. org/moya-militsiya-menya-berezhet-grustnaya-shutka.html - 27 III 2012; Моя полиция меня 

Kontakty zawodowe: męski kolektyw, opieka zwierzchnikaSfera zawodowa na przestrzeni całego cyklu staje się dominująca w kreacji Kamieńskiej, a środowiskiem, w którym obraca się ona najczęściej, stanowiąc tym samym ważne źródło informacji o niej, jest milicyjny zespół operacyjny. Dlatego też ekspozycja bohaterki poza opisem jej przyzwyczajeń, cech charakteru i wyglądu obejmuje także stosunki w miejscu pracy. Anastazja działa jako członek zespołu, dzięki któremu w wyniku pracy kolektywnej można osiągnąć zwycięstwo dobra nad złem - analogicznie do schematu, jaki obowiązywał w sowieckim kryminale milicyjnym. W gatunku tym niedopuszczalne było szkalowanie dobrego imienia milicji, należało wykazać jej skuteczność. Tym łatwiej było tego dokonać, że zgodnie z filozofią przestępstwa w Związku Sowieckim, było ono traktowane jako odstępstwo od reguły, zdarzenie sporadyczne w systemie uporządkowanym, popełniane przez jednostki, które należy sprowadzić na dobrą drogę100. Cenzura nie dopuszczała przedstawiania wykroczeń w ich różnorodnych odmianach, dokonywanych na szeroką skalę. W ustroju socjalistycznym milicja, rozprawiając się z incydentalnymi zbrodniarzami, pełniła rolę niezawodnego stróża porządku. Jak głosiło słynne hasło z czasów sowieckich: „twoja milicja cię ochrania" - nigdy nie śpiąc, zawsze czuwa na posterunku i strzeże obywatela. W zderzeniu z rzeczywistością slogan ów przybrał wydźwięk ironicznej drwiny, a w obiegu potocznym otrzymał dopowiedzenie: „moja milicja mnie ochrania: najpierw posadzi, potem strzeże"101.

http://job-sbu
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W dziedziczącej po Związku Sowieckim Rosji XXI wieku - niestety - wciąż brak poszanowania dla litery prawa. Kontrastując swą ojczyznę z państwami zachodnimi, Wiktor Niekrasow, który w 1974 roku wyemigrował na Zachód, pod koniec lat 70. stwierdził:[...] w kraju kapitalistycznym obchodzi się prawa, ale one istnieją. Po tamtej stronie Muru Berlińskiego [czyli na wschód od niego - E. Ż.J, chociaż istnieje „zbiór praw”, ale nie wiem, kto bardziej go narusza: złoczyńcy czy prawodawcy. A określa się to wszystko jednym słowem - samowola, słowem, które wyklucza inne słowo - wolność102.

бережёт, [on-line:] www.zar-city.ru/novosti/moya-politsiya-menya-berezhyot - 27 III 2012. Wskazujące na samowolę rosyjskiej milicji hasło „Моя милиция меня бережет: сначала посадит, потом стережет” pojawia się na ogromnej liczbie forów internetowych. Zob. А. Колегов, Моя милиция меня бережет?, Адвокатские тайны, [on-line:] http:// advokat-ko.ru/2011/07/milicia-berezhot-sterezhot/ - 7 IV 2012.102 W. Niekrasow, Po obu stronach muru, tłum. T. Grochowski, Kraków 1988, s. 86.103 J. Afanasjew, Groźna Rosja, tłum. M. Kotowska, Warszawa 2005, s. 147-151.104 Zob. K. Kurczab-Redlich, Pandrioszka..., s. 147.105 Zob. Д. Ушинский, Моя милиция меня бережет: сначала посадит, потом стережет. 
Реформа МВД обойдется государству в 327 миллиардов рублей, [on-line:] www.prezi- dentpress.ru/newvision/ 1163-moja-milicija-menja-berezhet-snachala-posadit.html - 7 IV 2012.106 Zob. SQL.ru, [on-line:] www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=538532 - 7 IV 2012. Takie dane można także znaleźć w książce Borysa Dubina, zob. Б. Дубин, Россия нулевых. 
Политическая культура, историческая память, повседневная жизнь, Москва 2011, s. 353.

Podobne diagnozy powtarzają się także u współczesnych pisarzy i publicystów - Jurij Afanasjew jeden z podrozdziałów swej książki Groźna Rosja (Опасная 
Россия. Традиции самовластья сегодня, 2001) tytułuje Policjanci i złodzieje. 
Kilka słów o korupcji i bezprawiu103. Krystyna Kurczab-Redlich przytacza dane z czerwca 1999 roku, kiedy na pytanie zadane telewidzom programu Времечко „Kogo boisz się bardziej - przestępców czy milicji?”, 68% z 3765 oglądających odpowiedziało: milicji104. Takie dane nie uległy zmianie przez kolejne dziesięć lat, co potwierdzają wyniki badań opinii publicznej, zamieszczone na stronie internetowej propaństwowej gazety „Prezydent”, zgodnie z którymi 67% Rosjan nie ufa milicji i obawia się jej, a 54% uważa, że jeśli zostanie pokrzywdzona przez milicjantów, to nie pomoże im ani sąd, ani prokuratura105. Nieco wyższe liczby padają w wynikach badań Instytutu Analitycznego Jurija Lewady - 75% nieufających milicji i 80% odczuwających bezradność wobec samowoli organów ochrony prawa106.W kryminałach Aleksandry Marininej silny związek z tradycją sowiecką zauważalny jest przede wszystkim poprzez ukazanie grupy funkcjonariuszy moskiewskiego wydziału zbójstw - do której należy Kamieńska - tworzącej rodzaj tak zwanego bohatera instytucjonalnego. Jelena Baraban nazwie ów cykl powieściowy „sowieckim hymnem dla kolektywizmu, wykonanym w nowej 

http://www.zar-city.ru/novosti/moya-politsiya-menya-berezhyot
ko.ru/2011/07/milicia-berezhot-sterezhot/
http://www.prezi-dentpress.ru/newvision/
SQL.ru
http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=538532
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aranżacji"107. Jednym z kluczowych oraz powtarzalnych elementów w książkach jest charakterystyka sposobu działania kolektywu milicyjnego, którego członkiem jest sama Anastazja108. Daje on gwarancję przetrwania w ulegającym coraz większej kryminalizacji otoczeniu, a jego członkowie służą jako ostoja praworządności w walce z wiatrakami. Bez względu na ogrom popełnianych zbrodni, milicjanci efektywnie wypełniają swoje zadania w należących do nich zakresach, w mikroskali odnoszą zwycięstwo moralne.

107 E. Барабан, op. cit., s. 95.108 Wiera Zwieriewa, analizując najliczebniejsze pośród rodzimej produkcji telewizyjnej seriale o milicjantach, podkreśla, że dominantą odróżniającą ich bohaterów od policjantów zachodnich jest świadomość kolektywna. W takich serialach milicyjnych, jak np. Ulice rozbitych latarni 
(Улицы разбитых фонарей), Zabójcza siła (Убойная сила), Marosiejka-12 (Маросейка-12), 
Tranzyt litewski (Литовский транзит), Moskwa. Okręg centralny (Москва. Центральный 
округ), Kamieńska (Каменская) działają „kolektywy pracownicze" funkcjonariuszy porządku. Zob. В. В. Зверева, „Настоящая жизнь" в телевизоре. Исследования современной 
медиакультуры, Москва 2012, s. 72; ibidem s. 59-82.109 Zob. А. Зиновьев, Гибель „Империи зла" [очерк Российской трагедии), „Социологические исследования" 1995, № 4, s. 76.

Przeciwstawienie zespołu z Pietrowki rzeczywistości przestępczej odzwierciedla proces brutalnych zmian oraz rodzące się utopijne pragnienie, by służby ochrony porządku zaprowadziły ład i mogły opanować rozprzestrzeniające się bezprawie. Przedstawiona wizja zbiega się z pesymistycznymi opiniami wy- brzmiewającymi w połowie lat 90. na temat rosyjskiej transformacji. Wówczas Aleksandr Zinowiew pisał z goryczą, że powstało państwo przęstępczo-mafijne, w którym całkowicie zniknęła praworządność, natomiast rozkwitła wszelkiego rodzaju działalność kryminalna. Obywatele zostali pozbawieni ochrony osobistej ze strony państwa, oddani we władanie gangsterów, a przytłaczająca większość ludności znalazła się na granicy ubóstwa. Ponadto, co kategorycznie podkreśla rosyjski myśliciel, jednocześnie upadł cały poprzedni system wartości duchowych oraz moralnych109. Odradzająca się nostalgia za czasami Związku Sowieckiego czerpie z takich maksymalistycznych uogólnień.Aleksandra Marinina, posiłkując się rzeczywistymi aktami milicyjnymi oraz dokumentami, wykorzystywanymi przez nią w pracy, przytacza w formie literackiej historie zbrodni oraz nakreśla obraz społeczeństwa, w którym poziom popełnianych przestępstw bezustannie rośnie, a zło staje się wszechobecne i dominujące. Zmiana realiów życia codziennego pociągnęła za sobą wprowadzenie przez autorkę do powieści elementów niewystępujących w kryminałach epoki poprzedniej. Zachowany został wprawdzie strzegący za wszelką cenę sprawiedliwości oraz praworządności kolektyw, ale funkcjonuje on już w odmiennym systemie. Po roku 1991 zbrodnia eksploatowana jest przez media jako nieodłączny składnik rzeczywistości rosyjskiej. Jak pesymistycznie konstatuje Jurij Afanasjew, „koszmar zaczyna codziennie dominować w prasie [...], staje się nieodłącznym tłem 
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życia większości ludności. Krew przestaje już robić wrażenie na owej większości, podobnie jak gwałt w sąsiedniej bramie, seryjni mordercy, nieustanne wojny [.„J"110. W usta Korotkowa, milicjanta i wieloletniego przyjaciela Kamieńskiej, autorka wkłada opinie krytyczne na temat nowych czasów, odzwierciedlające stan świadomości zbiorowej obywateli Federacji Rosyjskiej: „Pomyśl, jak się czasy zmieniają! Wcześniej żywi stali w kolejce po fińskie kozaki i wędzoną kiełbasę, a teraz martwi czekają swojej kolejki na sekcję zwłok... Czasami wydaje mi się, że nasza rzeczywistość płynnie przechodzi w bezustanny koszmar”111.

110 J. Afanasjew, op. cit., s. 139.
111 Не мешайте палачу, s. 246.112 E. Немировский, Романист Александра Маринина, „Книжное обозрение" 1997, № 43, [cyt. za:] A. Wołodźko-Butkiewicz, Rosyjska powieść popularna lat 90. Fenomen 
Aleksandry Marininej, [w:] Rosyjskie ślady Andrzeja Drawicza. Materiały z sympozjum, które 
odbyło się 22 maja 1998 r. w Uniwersytecie Opolskim w pierwszą rocznicę śmierci Andrzeja 
Drawicza, red. A. Wieczorek, Opole 1999, s. 96.113 П. Вайль, А. Ген и с, 60-е. Мир советского человека, Москва 2001, s. 57.114 A. Gildner, Bohater radzieckiej powieści..., s. 14.

W powieści-ekspozycji Kolacja z zabójcą czytelnikowi równolegle z wprowadzeniem postaci Anastazji Kamieńskiej zaprezentowana zostaje pełna grupa operacyjna. W jej skład wchodzą: Kola Siełujanow, Jura Korotkow, Wołodia Łar- cew, Misza Docenko. Członkowie kolektywu, zgodnie z konstrukcją serialową, służąc jako stabilny punkt odniesienia wobec zawrotnego tempa przemian, będą towarzyszyć czytelnikowi na łamach poszczególnych części i dzielić z nim niepokoje. Zatem może on „spotkać” w kolejnych książkach nie tylko samą Anastazję, ale także innych pracowników brygady milicyjnej. Jewgienij Niemirowskij nazywa ów cykl „milicyjną komedią ludzką" albo też „kroniką rodziny Rougon 
Macąuartów"112. Serial przedstawia historię życia poszczególnych członków owej „rodziny”, uwikłanych w otaczającą ich codzienność, żyjących w zmieniającej się ekonomicznie, ustrojowo i kulturowo rzeczywistości.Obserwacje, zawarte w książce Piotra Wajla i Aleksandra Gienisa, poświęconej przełomowym dla cywilizacji sowieckiej latom 60. (skupiającej się na stylu życia i upodobaniach ówczesnej „średniej inteligencji"), zmieniają optykę patrzenia na stereotypowe, ideologiczno-teoretyczne postrzeganie kolektywizmu: „Można stwierdzić, że kolektywizm przytłacza jednostkę. A można stwierdzić - że transformuje w coś jakościowo innego”113. Albowiem zespół, w którym pracuje Anastazja kształtuje ją, a nie czyni z niej śrubki w machinie fabrycznej. Dzięki jego obecności praca bohaterki ma wymiar twórczy. W powieściach o pracy pierwszej połowy XX wieku, które analizuje Anna Gildner, „praca traktowana jest zawsze jako wytwarzanie nowych stosunków międzyludzkich, nowych norm etycznych i osobowości człowieka”114.W kryminałach Aleksandry Marininej bezpośredni współpracownicy mi- licjantki są jednocześnie jej przyjaciółmi, dzięki czemu na przestrzeni serialu 
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książkowego czytelnik poznaje szczegóły ich życia osobistego115. Takie przedstawienie owego środowiska zbiega się z diagnozą Piotra Wajla i Aleksandra Gienisa, że w latach 60. utwierdził się i rozprzestrzenił na wszystkie struktury społeczne kult towarzyskiej bliskości i kontaktów familiarnych. Czy to w brygadzie budowlanej, czy w instytucie naukowo-badawczym atmosfera przyjacielskiego zrozumienia stała się istotniejsza niż zadanie produkcyjne116. Podobnie kolektywna praca milicyjna, której genezę można by upatrywać w ideologii czasów sowieckich, ukazana została przez pryzmat bliskich relacji pomiędzy członkami zespołu reprezentującymi klasę „średniej inteligencji”. Czytelnik obserwuje funkcjonowanie tej małej, niezwykle zżytej ze sobą społeczności. Anastazja z czasem przywiązuje się do swego kolektywu tak mocno, że kiedy znajduje się w innym wydziale, chociaż zajmuje tam lepsze stanowisko, otrzymuje wyższą pensję, ma możliwość awansu i rozwoju zawodowego, decyduje się z tego wszystkiego zrezygnować (Requiem - Реквием, 1998). Po roku pracy u generała Zatocznego, gdzie uzyskuje stopień podpułkownika, powraca na Pietrowkę, na swoje poprzednie miejsce.

115 Jelena Baraban podkreśla owe zażyłe stosunki panujące między pracownikami w ZSRS. Zob. E. Барабан, op. cit., s. 94-95.116 Zob. П. Вайл ь, А. Ге ни с, 60-е. Мир советского..., s. 69-71.117 Zob. Kolacja z zabójcą, s. 18.118 Zob. ibidem, s. 18-19.

Kluczową kwestią na przestrzeni cyklu są relacje Anastazji z poszczególnymi przełożonymi oraz jej pozycja w kolektywie. Nieprzypadkowo tuż po opisie przedstawiającym protagonistkę czytelnik styka się z postacią Wiktora Alek- siejewicza Gordiejewa - ukochanego przełożonego Kamieńskiej117 118. Występuje on aż w osiemnastu częściach cyklu. Jego pierwowzorem jest agent i pierwszy recenzent książek Aleksandry Marininej - Natan Zabłockis. Pułkownik Gordiejew w powieściach familiarnie nazywany jest przez swych podwładnych Pączkiem, choć piastuje urząd kierownika Moskiewskiego Wydziału Śledczego. Odbiorca poznaje go jako pięćdziesięciotrzyletniego niewysokiego, tęgiego mężczyznę z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem pracy w milicji, z których dwadzieścia sześć lat przypada na wydział kryminalny. Stanowi on zatem swoisty łącznik pomiędzy strukturami milicyjnymi byłego oraz obecnego systemu. Jak dowiaduje się czytelnik - motywacją dla zakompleksionego Wiktora Aleksieje- wicza do wstąpienia na służbę w milicji, był prestiż i szacunek, z jakim wówczas wiązano zatrudnienie w organach milicyjnych. Po objęciu stanowiska nikt już nie ośmielał się z niego kpić110. Jego postać od samego początku zostaje pokazana nie z perspektywy perfekcyjnego funkcjonariusza, ale osoby borykającej się od lat wczesnej młodości z kompleksami w relacjach z kobietami. Przytoczona została historia jego małżeństwa, a następnie pokazane bliskie więzi łączące go z żoną i teściem.
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W serialu powieściowym osoba Gordiejewa odgrywa istotną rolę jako przykład godny naśladowania. To idealny zwierzchnik, krystaliczny człowiek, który wchodzi ze swymi współpracownikami w zażyłe relacje i troszczy sie o nich. Wyróżnia się wrażliwością oraz zrozumieniem swych podwładnych. Na przestrzeni cyklu jako zaleta Wiktora Aleksiejewicza podkreślana jest jego własna metoda doboru współpracowników, która może zagwarantować skuteczność działań starym organom milicyjnym w chaosie nowego układu społeczno-ekonomicznego w Rosji. Swój zespół zaczął budować w roku 1987, świadomy ograniczeń strukturalnych pociągających za sobą brak możliwości kształcenia oraz oferowania odpowiedniej gratyfikacji finansowej. Wedle jego koncepcji, każdy powinien posiadać i znać swoje miejsce w grupie, rozwijać umiejętności indywidualne, gdyż wszechstronne wyszkolenie nie daje pożądanego efektu119. Narzuca się analogia do tradycji literatury sowieckiej wraz z ideą, że całość organizmu winna działać na zasadzie kolektywnej manufaktury z rolami i funkcjami rozdzielonymi pomiędzy poszczególne dopełniające się komponenty.

119 Zob. ibidem, s. 196-197.120 Zob. ibidem, s. 195.121 Najbardziej skrajną metodą reedukacji przestępców w ZSRS było „wychowanie przez pracę" w obozach „wychowawczych". Zob. M. Smoleń, Stracone dekady. Historia ZSRR 1917-1991, Warszawa-Kraków 1994, s. 98-99. Szkoła z kolei, co podkreśla Michaił Heller, służyła jako „potężny instrument przeróbki człowieka" i nawet jeszcze w połowie lat 80. powtarzane były tezy, że jej rola polega nie na przekazywaniu wiedzy, ale na uczynieniu z obywatela „członka społeczności socjalistycznej, aktywnego budowniczego komunizmu", M. Heller, op. cit., s. 150.

Postać pułkownika przedstawiona jest nie tylko jako niezwykle cenionego przez swych podwładnych najlepszego ze zwierzchników, ale także, co ubarwia jego wyidealizowany wizerunek, jako zasłużonego funkcjonariusza milicji, darzonego szacunkiem nawet przez kryminalistów. W otwierającej cykl powieści, by uzyskać potrzebną informację, odwiedza znanego przestępcę, który rok wcześniej uratował życie jego pracownikowi, milicjantowi [sic!] Jurze Korotkowowi. W rozmowie z Gordiejewem ów „emerytowany zbrodniarz” wyznaje, że czuje przed nim respekt, gdyż uważa go za równego sobie przeciwnika120. Podobny idealizm w przedstawieniu relacji milicjant-przestępca graniczy z naiwnością. Bywa, że poprzez kreacje poszczególnych funkcjonariuszy przebija postawa moralizatorska, wypływająca z wieloletniej tradycji reedukacji, zgodnie z którą zmuszano do zmiany nieprawidłowo ukształtowanych przekonań oraz sposobów zachowań121. Natomiast obecnie idealizacja ta wpisuje się w społeczną terapeutyczną funkcję popularnych kryminałów Aleksandry Marininej, jaką pełni kreowany w nich obraz grupy bohaterów codzienności.Pułkownik Gordiejew wywiera zasadniczy wpływ na życie zawodowe, a także emocjonalne Kamieńskiej. Wprawdzie z jednej strony podkreślany jest fakt, że pozycję zawodową bohaterka zawdzięcza swej pracowitości, twórczej i profesjonalnej realizacji stawianych przed sobą zadań, z drugiej jednak to Wiktor 



160 Rozdział III. Anastazja Pawlowna Kamieńska...
Aleksiejewicz przyczynił się do tego, że została zauważona i przeniesiona na Pietrowkę122, a w konsekwencji otrzymała stanowisko starszego inspektora. Wówczas to on, jako jedyny, dostrzegał wartość jej zawiłych wywodów analitycznych123 i dzięki niemu mogła zaistnieć w męskim środowisku.

122 Zob. Męskie gry, s. 293.123 Zob. Kolacja z zabójcą, s. 28
124 Śmierć i trochę miłości, s. 171.125 Zob.A. Burzyńska,Feminizm, [w:] A. Burzyńska, M. P. Markowski, op. cit,s. 393-399.126 Zob. A. Żebrowska, op. cit., s. 34.127 Zob. Я. Веденеева, Социальные проблемы занятости женщин в современных 
правоохранительных структурах, [on-line:] http://ms-solutions.ru/index.php?option=com_ content&view=article&id=2635:2011-10-31-16-29-05&catid=109:-2&Itemid=146- 5IV 2012.

Autorka w oparciu o własne doświadczenia, którym wielokrotnie daje wyraz na łamach poszczególnych kryminałów, powierza swej bohaterce zadanie wypełnienia misji emancypacyjnej również w sferze zawodowej. Osadza Kamieńską jako jedyną kobietę w milicyjnym zespole operacyjnym. Eksponowana w tekstach szczególna wartość Anastazji w roli milicjanta-detektywa ukazuje sygnalizowaną przez Marinę Aleksiejewą w początku lat 90. potrzebę walki o usankcjonowanie prawa do funkcjonowania kobiety w zdominowanych przez mężczyzn strukturach służb mundurowych czy też ministerialnych oraz możliwości rozwoju jej kariery. Aspekt genderowy można wyczytać z pojawiających się stwierdzeń typu: „Córka wybrała niekobiecy zawód, a jak mi się zdaje, bardzo dobrze sobie radzi"124. Ciągłe podkreślanie takiego aspektu protagonistki wywołuje skojarzenia z chronologicznie najwcześniejszym nurtem feminizmu socjopolitycznego, który w początkowej fazie wystąpień kobiet o równość podejmował walkę z wszelkimi przejawami dyskryminacji, przede wszystkim w sferze społecznej, zawodowej oraz prawnej125. Misją bohaterki miała stać się nowa społeczna konstrukcja kategorii kobiecości, jednakże Anastazja Pawłow- na wciąż pozostaje w opozycji do mężczyzny, któremu starała się dorównać poprzez udowodnienie możliwości wykonywania zajęć, zakwalifikowanych przez tradycję jako męskie.Powieściowy cykl odzwierciedla konkretne potrzeby, jakie uwypukliły się w tamtych czasach, sygnalizując konieczność zmiany sposobu traktowania kobiety w sferze publicznej. Jak oświadcza sama autorka, w 1992 roku Kamieńska stała się jej zemstą na męskim szowinizmie, ponieważ kreacja ta powstała w momencie, gdy w rosyjskim Ministerstwie Spraw Wewnętrznych kobiety były traktowane z lekceważeniem, jako wręcz gorszy gatunek ludzi126. Już po roku 2000 odnotowuje się w Rosji tendencję wzrostu aktywnego udziału przedstawicielek płci pięknej w uznanych tradycyjnie za męskie strukturach, choć wciąż jeszcze pokutują uprzedzenia odnośnie do zdolności organizacyjnych kobiet127. Zgodnie z danymi z 2011 roku w oddziałach ministerialnych jedna piąta pracowników to kobiety, jednocześnie stanowią one blisko jedną czwartą kadry kierowniczej 
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MSW. Z kolei stanowiska kierowników wydziałów śledczych zajmuje ponad trzy i pół tysiąca kobiet126 * 128.

126 Takie dane przytacza rzecznik prasowy rosyjskiego MSW Walerij Gribakin, zob.В. Грибакин, Каждая женщина в душе немного полицейский, [on-line:] www.mvd.ru -5 IV 2012.129 Zob. В милицию набирают фотомоделей, „Комсомольская правда", [on-line:] http:// kp.ru/daily/23230.5/27148 - 5 IV 2012.130 Zob. В. Грибакин, ор. cit. Tendencję wrostu zatrudnienia kobiet w rosyjskich służbach milicyjnych i promowanie wizerunku pięknych pań w mundurach można wiązać z pragnieniem zmiany w Rosji negatywnego odbioru milicji, czego symbolem miało być przemianowanie 1 marca 2011 r. milicji w policję.131 Dobitną tego ilustracją była akcja moskiewskich służb drogowych, polegająca na zatrzymywaniu w dniu 23 lutego 2012 r. (Święto Obrońcy Ojczyzny, potocznie zwane w Rosji Dniem Mężczyzny) kierowców niepopełniających wykroczeń drogowych i wręczaniu im w nagrodę widokówek ze zdjęciami kobiet w mundurach - pracownic stołecznej policji. Zob. 
Ha 23 февраля водителям подарят открытки с женщинами-полицейскими, [on-line:] http://top.rbc.ru/society/22/02/2012/638943.shtml - 5 IV 2012.132 Obecność tego typu talentów równocześnie czyni z niej kontynuatorkę dedukcyjnej metody działania Holmesa, Poirota, Merge, Marple, ujawniając inspirację autorki klasycznym kryminałem angielskim.

Niemniej jednak owe dane liczbowe niekoniecznie przekładają się na przemianę sposobu myślenia społecznego, na co wskazują konteksty, w jakich w świadomości zbiorowej występują kobiety-strażniczki porządku. W marcu 2004 roku w gazecie „Komsomolskaja prawda” pojawił się artykuł pod znamiennym tytułem 
Do milicji biorą fotomodelki (В милицию набирают фотомоделей). Rozpoczyna go stwierdzenie, że stołeczna milicja nieoczekiwanie stała się modna - zgrabnymi nogami wkroczyły do niej dziewczęta, które proszą o broń i kamizelki kuloodporne, by wyjść i patrolować ulice129. Do tradycyjnych, stereotypowych wizerunków kobiety odwołuje się także obecny rzecznik rosyjskiego MSW Walerij Gribakin, twierdząc, że rosyjska kobieta w pagonach to nie zachodni żołnierz zawodowy - ona jest piękna i gotowa, by pokonać wszelkie trudności dla szczęścia swej rodziny, dzieci, osób bliskich, swojej Ojczyzny130. Podobne przykłady jedynie utwierdzają patriarchalne, nawet instrumentalne podejście do kobiet, które mają oddziaływać na społeczeństwo przez pryzmat swej urody oraz zgrabnej sylwetki, eksponowanej na zdjęciach bądź plakatach131.Natomiast kreacja Anastazji Kamieńskiej od samego początku jest odmienna. Ma ona zyskiwać przewagę przede wszystkim dzięki swym zdolnościom intelektualnym oraz intuicji. W odróżnieniu od męskich funkcjonariuszy nie jest sprawna ani silna fizycznie, nie trenuje, nie potrafi szybko biegać, ani nawet posługiwać się bronią, nie specjalizuje się w przeprowadzaniu rewizji czy też oglądzie miejsca wypadku. Do jej obowiązków należy myślenie, wysuwanie hipotez, analizowanie danych132, kontrola oraz prowadzenie statystyk dotyczących zbrodni, rozpracowywanych przez detektywów w wydziale. Dlatego też niezmiennie akcentowana 
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jest charakterystyka bohaterki jako ścisłego, matematycznego umysłu komputerowego. Dodatkowo jest bardzo precyzyjna i sumienna - skrupulatnie tworzy szczegółowo uzupełnianą własną komputerową bazę danych zawierającą raporty analityczne przestępstw popełnionych na terenie Moskwy133. Sama Anastazja od pierwszej powieści określa siebie jako maszynę analityczną, jednocześnie demonstracyjnie zaprzeczając swej kobiecości: „Nie jestem normalną kobietą. Ja w ogóle nie jestem kobietą. Jestem chodzącym komputerem”134. Porównanie to podkreślające pracę umysłu Anastazji, zgodnie z techniką „dublowania" opisów, autorka wkłada w usta innych bohaterów powieściowych, w szczególności pracowników organów śledczych, którzy mają z nią większą bądź mniejszą styczność: „Stasow sporo o niej słyszał, gdy pracował na Pietrowce. [...] Że podobno jej mózg pracuje jak komputer, że się w ogóle nie męczy i w dodatku ma fenomenalną pamięć"135.

133 Zob. Zabójca mimo woli, s. 214-216.
134 Kolacja z zabójcą, s. 139.
135 Obraz pośmiertny, s. 44. Z jednej strony taki sposób wielostronnego „postaciowania" buduje koherentny i „zobiektywizowany" obraz bohaterki, gdyż informacje wynikające z jej autocharakterystyki potwierdzone zostają w wypowiedziach narratora bądź osób z jej otoczenia, a w tożsamym opisie postaci przeważa spójność. Tym samym podobny zabieg może stanowić podstawę dla zarzutu schematyczności i mechaniczności w konstrukcji wizerunku postaci, z góry narzuconego, celowo powielanego w kolejnych odcinkach serialu książkowego.
136 Kolacja z zabójcą, s. 29.137 Zob. ibidem, s. 227-228.

Niezależnie od wybitnych zdolności analitycznych, jakimi obdarzyła bohaterkę Aleksandra Marinina, w tekstach wielu powieści przewija się opis procesu żmudnej walki Kamieńskiej o zdobycie szacunku otoczenia oraz uznania jej jako rzetelnego pracownika-kobiety, sumiennie wypełniającego należące do niej obowiązki; kompetentnego, by zajmować tego typu stanowisko. Autorka wyraźnie i z uporem podkreśla, że bohaterkę wiele kosztowało wypracowanie sobie pozycji zawodowej, która i tak nie jest ani stabilna, ani akceptowana przez wszystkich zwierzchników. Ukazane są jej niegasnące obawy, czy sprosta zadaniom oraz pokładanej w niej nadziei szefa. Ambiwalentny początkowo stosunek do mili- cjantki w jej środowisku pracy zmienia się w toku akcji poszczególnych serialowych części. Ewoluuje od złośliwości, ironii, braku partnerskiego traktowania Anastazji przez współpracowników, do stopniowego zyskiwania u niektórych przychylności, serdeczności, a nawet podziwu.W powieści-ekspozycji Kamieńska pracuje u Gordiejewa już szósty rok, a wciąż ma świadomość, że inni postrzegają jej pracę wyłącznie jako próżnowanie przy biurku w ciepłym gabinecie, gdzie czas mija na popijaniu kawy. Czytelnik wprost dowiaduje się, że detektywi z wydziału Gordiejewa długo przekonywali się do swej koleżanki, z drwiną traktując jej pracę „gabinetową”, robiąc z niej „panienkę od telefonów"136. Nieprzychylne języki opisywały ją jako kochankę zwierzchnika, który sprowadził ją do swego wydziału137. Ów osąd powtarza się kilkakrotnie 
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w późniejszych powieściach. W ósmej części Obraz pośmiertny (Посмертный 
образ, 1995) Władysław Stasow - były podpułkownik milicji, następnie kierownik służby ochrony koncernu filmowego, który ma rozpocząć współpracę z Kamieńską, przed pierwszym spotkaniem z nią wspomina zasłyszane o niej wypowiedzi:Że jest kochanką szefa wydziału do walki z terrorem kryminalnym, że nie pracuje na równi ze wszystkimi, lecz przeważnie przesiaduje u siebie w gabinecie i popija kawkę. I że na samej górze w ministerstwie ma podobno anioła stróża, a jest nim nie kto inny, jak sam generał Zatoczny, człowiek wpływowy i potężny. Mniejsza o to, czy sypia z nim, czy nie, są jednak świadkowie, którzy widzieli ich wczesnym rankiem w parku, jak przechadzali się pod rączkę. (Obraz pośmiertny, 44-45)Niepochlebne opinie krążące w środowisku pracy Anastazji dają wyraz stereotypowemu traktowaniu kobiety w patriarchalnych strukturach władzy, służb oraz szerzej - w społeczeństwie postsowieckim. W owych męskich kręgach wciąż mocno zakorzenione jest przedmiotowe wyobrażenie o kobiecie jako obiekcie seksualnym, który może osiągnąć pozycję zawodową jedynie poprzez wykorzystanie swych walorów fizycznych. W takim kontekście Anastazja, której nieatrakcyjny wygląd zewnętrzny jest nieustannie akcentowany, otrzymuje rolę feministki sprzeciwiającej się takiemu przyporządkowaniu138.

138 Opinię, że Nastia to pierwsza w rosyjskiej kulturze masowej bohaterka „z zadatkami na prawdziwą feministkę”, podkreśla Jan Strzałka, powołując się na taki sposób jej postrzegania zarówno w Moskwie, jak i na Zachodzie. Zob. J. Strzałka, Zbrodnia i sława, „Polityka” 2008, 31 V, nr 22, s. 70-71.139 Ostatnia książka z kierownikiem wydziału Gordiejewem to Когда боги смеются, Москва 2000.140 Zob. Kolacja z zabójcą, s. 31.141 Zob. Ukradziony sen, s. 17.

Stałym elementem powieściowego serialu jest problem układu zależności pomiędzy Kamieńską a jej bezpośrednim zwierzchnikiem, zawsze mężczyzną. W blisko dwudziestu książkach bohaterka pracuje jako członek zespołu pułkownika Gordiejewa139, który dowartościowuje ją, wielokrotnie podkreśla jej oryginalność, traktując jako swoje najcenniejsze trofeum zawodowe 14°. Zwraca się do niej często familiarnie: „dziecinko”, troszczy się o nią jak o dziewczynkę. Całkowicie jej ufa, a kiedy innych pracowników podejrzewa o nieuczciwość i łapownictwo, to właśnie jej przekazuje dowodzenie w sprawie zabójstwa141, uważając ją za pracownika bezwzględnie etycznego, który nie pozwoliłby sobie na przyjęcie łapówki.Wart podkreślenia jest fakt, że Kamieńska pozostaje przez tak wiele odcinków serialu pod „opieką trójcy” otaczających ją wyidealizowanych mężczyzn: ojczyma, którego bardzo kocha i ceni, partnera w pełni ją akceptującego oraz pierwszego szefa, który wziął ją pod swoje skrzydła. Badaczka Irina Sawki- na twierdzi, że postawa bohaterki, jej nietypowość, nie ma nic wspólnego ze 
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stawianiem świadomego „wyzwania feministycznego". Powieściowa Nastia została po prostu otoczona takimi mężczyznami, którzy pozwolili jej na samorealizację jako kobiety nowoczesnej:W przypadku Marininej chodzi o to, że jej bohaterce „udało się” - udało się z rodzicami (przede wszytkim z ojczymem), udało się z wszystko rozumiejącym ojcem- -naczelnikiem Pączkiem, udało się z mężem - towarzyszem broni, nauczycielem, przyjaciółką-pocieszycielem Czistiakowem. Troje idealnych ojców-opiekunów tworzy „przestrzeń sceny", gdzie Nastia może „odgrywać swój gender”: Nastię/Asię/Stasię, w której łączą się samowystarczalność z nieodpowiedzialnością - bezbronnością dziecka142.

142 И. Савкина, История Аси Каменской..., s. 145.143 Zob. Незапертая дверь, s. 130.
144 Ibidem, s. 133.

Natomiast wobec zachwiania się poczucia wsparcia oraz braku opieki mężczyzn, dzięki którym Kamieńska może rozwijać swe talenty i demonstrować wyemancypowaną postawę, a także zyskać szerszą akceptację pośród funkcjonariuszy śledczych, na pierwszy plan wysuwa się kwestia trudnych relacji ze zwierzchnikiem. Problem ów stanowi jeden z istotniejszych wątków rozbudowanej objętościowo powieści Męskie gry, w której Anastazja nie może ułożyć sobie współpracy z nowym naczelnikiem, Władimirem Borisowiczem Mielnikiem, nazywanym pogardliwie Paniskiem. W książce tej opisywany jest także proces zwątpienia i częściowego zachwiania zaufania Anastazji w stosunku do jej ojczyma będącego wszak kolejnym filarem w jej życiu. W obliczu komplikacji w relacjach z tymi mężczyznami milicjantka ukazana jest jako osoba nieradząca sobie z sytuacją, przeżywająca liczne załamania, pragnąca się wycofać.Po odejściu Gordiejewa na emeryturę w 2001 roku, kiedy Kamieńska ma czterdzieści jeden lat, w powieści Niezamknięte drzwi [Незапертая дверь, 2002) zmuszona jest ułożyć sobie współpracę z nowym szefem, Afanasjewem, który nie chroni jej oraz nie faworyzuje. W stosunku do swojego poprzednika posiada on absolutnie odmienne wyobrażenie o pracy zespołu - nastawiony jest wyłącznie na osiągnięcie jak najszybszego efektu. Wprowadza zasady współpracy oparte na hierarchii, dyscyplinie oraz podporządkowaniu podwładnych rozkazowi wyższego rangą naczelnika. Uwagę czytelnika absorbuje ostry konflikt pomiędzy Anastazją i Afonią, który jednocześnie jest kolegą Nastii ze studiów i, w jej przekonaniu, winien traktować ją po partnersku. Tymczasem deprecjonuje jej kompetencje, gdyż jest „babą”, nawet jeśli służy w stopniu podpułkownika143. Konstatuje, że Kamieńska to „detektyw bez wyczucia"144 pracujący wyłącznie z pomocą logiki oraz matematyki.Relacja uzależnienia Anastazji od nowego kierownika doprowadza do tego, że kwestionuje ona mit o sobie samej jako autonomicznym i skutecznym detektywie.
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Czuje się nie jak komputer na dwóch nogach, ale jak kobieta, gdyż koncentruje się na zwalczaniu strachu przed naczelnikiem i opanowywaniu emocji145 146. Stan ten bohaterka wartościuje negatywnie. Uświadamia sobie wyraźnie skutki zmian, jakie zaszły w niej z wiekiem oraz dostrzega ścisłe uzależnienie od otoczenia - od osób, z którymi niegdyś współpracowała, a które ją doceniały, darzyły sympatią i wielką życzliwością:

145 Emocjonalność uznawana jest za typowo kobiecą cechę charakteru. Zob. К. В ud ro ws ka, 
op. cit., s. 9.146 Zob. Городской тариф, t. 2, s. 127.147 Zob. M. Heller, op. cit., s. 73.148 Na temat takiej zależności w kontekście państwa sowieckiego oraz utworu Wierny Rusłan zob. R. Imos, Wiara człowieka radzieckiego, Kraków 2007, s. 423. Ów model idealnie został zobrazowany w kreacji psa-konwojenta, Rusłana, z powieści Gieorgija Władimowa Wierny 
Rusłan (Верный Руслан, 1975). Dogłębnej analizy aspektów relacji uzależnienia, oddania, zależności, Służby-socrum, wierności totalnej, Służby-dogmatu dokonuje Krystyna Pietrzycka- -Bohosiewicz w rozdziale poświęconym książce G. Władimowa - Hamatria (Wierny Rusłan 
Historia psa obozowego'}. Zob. K. Pietrzycka-Bohosiewicz, W poszukiwaniu autentyzmu. 
Twórczość prozatorska Georgija Władimowa, Kraków 1999, s. 69-101.

Wszyscy mówili, że nie jestem kobietą, a żywym komputerem na dwóch nogach i ja w to, jeśli mam wyznać szczerze, sama wierzyłam aż do ostatniego czasu. Ale czym starsza się robię, tym wyraźniej rozumiem, że jestem mimo wszystko kobietą... Mam kobiece myślenie. I kobiece podejście do pracy. Będę sumienna i odpowiedzialna, ale tylko przy dobrym zwierzchniku albo u boku dobrze znanych mi ludzi. Mnie, jak normalnej babie, potrzebny jest komfort psychiczny. No przecież rozumiem, że Pączek i Zatoczny - to pojedyncze przypadki. (Незапертая дверь, 330)Bohaterka ma świadomość, że bez wsparcia tego idealnego kolektywu, którego członkowie - mężczyźni - odpowiednio się do niej odnoszą, pozostaje jedynie słabą i bezsilną kobietą.W dwudziestej szóstej powieści, Taryfa miejska, współpracownik Anastazji, dzielnicowy Doroszyn, dokonuje podziału ludzi ze względu na ich stosunek do pracy zawodowej na: człowieka-psa oraz człowieka-kota14€. Kamieńską, która wychowywała się jeszcze w Związku Sowieckim, biorąc pod uwagę jej uzależnienie emocjonalne od osoby naczelnika, można scharakteryzować w kontekście takiej kategoryzacji jako psa. Michaił Heller wyróżnia jako jeden z elementów dziedzictwa stalinowskiego instytucję mini-wodzów na wszystkich szczeblach aparatu państwowego147. W strukturze zhierarchizowanej, będąc jej częścią, należy być wiernym na „służbie" i znać swoje miejsce148. Z takiego układu bardzo trudno się wyłamać. W powieściach Aleksandry Marininej powtarza się wątek uwikłania Kamieńskiej w cały wielopoziomowy, hierarchiczny system służb państwowych, w którym jako kobieta samotnie walczy.W wielu sytuacjach zawodowych protagonistka pokazana została jako osoba emocjonalnie chwiejna, co przejawia się przede wszystkim w jej kobiecej 



166 Rozdział III. Anastazja Pawłowna Kamieńska...
nadwrażliwości na uwagi mężczyzn - współpracowników. Wywołują oni w niej dziecięce reakcje, takie jak drżenie warg czy płacz, nad którymi niejednokrotnie nie potrafi zapanować. Nastia często się obraża, kiedy ktoś zachowuje się wobec niej arogancko, czy też czyni jej uwagi na temat wyglądu. Brak jej odporności szczególnie na krytykę ze strony ulubionego szefa - Gordiejewa, na którą reaguje bardzo impulsywnie. W cyklu często pojawia się opis, że Anastazja zagryza wargi, by powstrzymać łzy149. Trudno jej także zaakceptować śledczego stołecznej prokuratury Konstantyna Michałowicza Olszańskiego, z którym zmuszona jest współpracować, a którego zachowanie często uważa za grubiańskie150. W bezpośredniej konfrontacji z nim oświadcza:

149 Zob.: Śmierć i trochę miłości, s. 291; Ukradziony sen, s. 36.150 Zob.: Ukradziony sen, s. 26-27; Złowroga pętla, s. 61.151 Pisarz Aleksandr Tieriechow, pochodzący z prowincjonalnego miasteczka Nowomoskowsk w obwodzie tulskim, twierdzi, że „na prowincji niewiele się zmieniło w sposobie myślenia. Nadal funkcjonują tam ci sami, co przed rokiem 1991, działacze partyjni, prokuratorzy i administracja, a ludzie najchętniej zlikwidowaliby tę całą demokrację i zaprowadzili sprawiedliwość", [cyt. za:] D. Remnick, Zmartwychwstanie..., s. 234.
152 Gra na cudzym boisku, s. 172.153 Zob. Незапертая дверь, s. 50-51.

- Nie lubię, żeby mężczyzna, nawet jeśli jest śledczym prokuratury miejskiej, roztrząsał szczegóły mojego wyglądu, w dodatku jeszcze przy użyciu wyświechtanych zdrobnień [...].- Wiesz co, Kamieńska, moim zdaniem, masz kompletnego bzika na punkcie swojej godności osobistej - usłyszała w odpowiedzi. [Złowroga pętla, 160)Motyw dyskryminacji płciowej uwidacznia się jeszcze mocniej na prowincji151. W niewielkim miasteczku, gdzie bohaterka przebywa na leczeniu w sanatorium, pracownicy miejscowego wydziału kryminalnego ignorują ją, nie doceniając jej możliwości i efektywnego wkładu w rozszyfrowanie przestępstwa. Ponieważ śledczy nie okazuje oczekiwanego przez nią zainteresowania oraz szacunku, Kamieńska postanawia nie współpracować i nie dzielić się wnioskami, które mogłyby pomóc w rozwiązaniu sprawy zabójstwa. Dumnie stwierdza: „nie chcę mieć nic wspólnego z ludźmi, którzy uważają, że baba to nie człowiek"152. Nietrudno zauważyć, że owa wrażliwość, wyczulenie Anastazji, wiąże się z urażeniem jej kobiecej dumy, brakiem spodziewanego szacunku. Podobne przykłady nierównego traktowania pokazywane są w wielu odcinkach serialu, w zmieniających się warunkach pracy i otoczeniu zawodowym Nastii.W strukturze samego zespołu na przestrzeni cyklu zachodzą przesunięcia kadrowe: odchodzi Leśników, uzyskując awans do Głównego Zarządu Wydziału Kryminalnego MSW, opuszcza grupę Siełujanow, przechodząc na stanowisko zastępcy szefa Wydziału Śledczego w Wydziale MSW Okręgu Moskiewskiego153. Właściwie obok Kamieńskiej z doświadczonych funkcjona
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riuszy operacyjnych pozostaje jedynie jej wierny przyjaciel Korotkow, który jednak przeżywa ustawiczne problemy małżeńskie, w efekcie postanawia wyprowadzić się z domu i rozwieść z żoną154. Zatem w dwudziestej drugiej części, Niezamknięte drzwi, pod wpływem różnorodnych okoliczności życiowych, potrzeb ambicjonalnych oraz finansowych następuje rozpad owego idealnego, kształtowanego latami przez Gordiejewa zespołu - „twardego kręgosłupa” w walce z przestępczością155.

154 Zob. ibidem, s. 38.155 Zob. ibidem, s. 52.156 Taki stan rzeczy stanowi przykre dziedzictwo czasów sowieckich, które utwierdziły praktykę, by trudności biurokracji pokonywać za pomocą łapówki. Korupcja i łapówka stały się dziećmi chronicznego deficytu towarowego w ZSRS. Zob. M. Heller, op. cit., s. 139-147.

W powieści Taryfa miejska członkowie nieistniejącego już kolektywu spotykają się, aby w bliskim gronie obchodzić święto milicji [sic!] i wręczyć prezent niepowtarzalnemu Gordiejewowi. Do tej powieści cyklu Aleksandra Marinina na zasadzie kontrastu - po negatywnie przedstawionym służbiście Afanasjewie - wprowadza pozytywną postać nowego szefa - Konstantina Gieogiewicza Bolsza- kowa. To młody, trzydziestoczteroletni, energiczny i uczciwy funkcjonariusz, który stawia sobie za cel przywrócenie wydziałowi efektywności oraz profesjonalizmu w działaniu i pragnie ocalić to, co pozostało z owego dawnego świetnego zespołu po czterech latach od odejścia Gordiejewa. Kamieńska i Korotkow oceniają nowego szefa sceptycznie. Nie dowierzają, że w rosyjskich służbach milicyjnych faktycznie może pojawić się ktoś, kto kategorycznie zbuntuje się przeciwko pracy złapówkarzami, którymi w rzeczywistości nowej Rosji przesiąknięte są struktury państwowe156. Na łamach tej powieści czytelnik ponownie jest świadkiem obaw protagonistki, jej nieufności wobec nowego przełożonego oraz możliwości ułożenia sobie z nim relacji. Natomiast autorka po tym, jak w pierwszych częściach cyklu przedstawiła ideę skutecznego działania kolektywu, następnie w kolejnych odcinkach ukazała jego stopniowy rozpad, wreszcie, na fali rosnącej nostalgii oraz pragnienia zaprowadzenia porządku społecznego, przywraca nadzieję na udane skompletowanie profesjonalnej kadry milicyjnej. Młody naczelnik służy jako propozycja pozytywna. Co prawda jest już ukształtowany przez czasy transformacji, ale szanuje sposób oraz etykę pracy poprzedniego kolektywu. Ceni Anastazję, którą awansuje, pragnie powrotu Lesnikowa, zależy mu także, by poznać osobiście Gordiejewa. Dzięki Bolszakowowi w finale powieści Kamieńska odzyskuje wiarę w siebie i poczucie sensu pracy, co skutkuje powrotem dynamizmu oraz efektywności jej działań zawodowych.W sposobie przedstawienia istniejących relacji w obrębie owego instytucjonalnego bohatera wspólnotowego uwidacznia się projekcja mitu o niezmiennej, wspaniałej grupie, której członków zbliżają jednocześnie kontakty zawodowe oraz osobiste. Taka wspólnota, którą wedle Ferdinanda Tónniesa spaja życzliwość 



168 Rozdział III. Anastazja Pawłowna Kamieńska...
i spontaniczne współdziałanie, stanowiła tradycyjny rdzeń świata społecznego157 158. Przez owo nieco utopijne wyobrażenie przebija tęsknota za porządkiem społecznym, który, wedle koncepcji Percey Cohena, umożliwia powszechna zgoda na określone wartości i wzorce, dzięki którym ludzie je wyznający posiadają tożsamość odróżniającą ich od innych150. Po załamaniu systemowym w Rosji owa wspólnotowość środowiskowa podlega postępującej dezintegracji, co prowadzi do poczucia wzrastającego bezładu. W przeciwieństwie do tych procesów, w powieściach akcentowana jest zażyłość pomiędzy funkcjonariuszami zespołu, której nie można zastąpić przynętą awansu czy pieniędzy. Najistotniejsze są bowiem przepracowane wspólnie lata, trwałość więzów oraz wzajemny szacunek, a to kontrastuje ze współczesną anonimowością pracowników i niepewnością zatrudnienia na niestabilnym postsowieckim rynku pracy. Takie przemiany globalnie charakteryzują obecną epokę, w którą, co podkreśla Zygmunt Bauman, wpisana jest zmienność i tymczasowość wszelkich zobowiązań159. Modnym sloganem stała się „elastyczność” oznaczająca grę w zatrudnianie i zwalnianie przy zmieniających się wciąż regułach. Jak konstatuje polski filozof, przeżytkiem stał się pogląd, że na fundamencie pracy budowana jest trwała tożsamość160. Sposób kreacji środowiska pracy bohaterki w omawianych kryminałach uruchamia mechanizm nastawiony na wyzwolenie nostalgii za wyidealizowaną przeszłością w czytelniku, którego droga życiowa, jak to ujmuje Zygmunt Bauman, „jest naznaczona odrzuconymi i straconymi tożsamościami”161.

157 [Za:] Słownik społeczny, red. B. Szlachta, Kraków 2004, s. 1303; zob. K. Z. Sowa, Społecz
ność lokalna, [w:] Słownik społeczny..., s. 1303-1312.158 [Za:] J. Szacki, Porządek społeczny, [w:] Słownik społeczny..., s. 920-921.159 Zob. Z. B a u m a n, Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy, tłum. S. O b i rek, Kraków 2006, s. 56.160 Zob. ibidem, s. 60-61.
161 Ibidem, s. 62.

Status materialny bohaterki - godność bez pieniędzy i kult pracyW prezentacji bohaterki Aleksandry Marininej istotną rolę odgrywa wielokrotnie eksponowany w powieściach sposób podejścia Kamieńskiej do dóbr materialnych. Anastazja w pierwszych częściach cyklu pokazana jest jako osoba niezamożna, ale jednocześnie nieprzejmująca się brakiem pieniędzy, wręcz pogardzająca dobrami materialnymi. Podstawowe kwestie wyznaczające status społeczny protagonistki (przede wszystkim w początkowych odcinkach serialu książkowego) to symboliczna pensja milicjantki (analogicznie do wielu innych pracowników budżetowych) oraz niedbałość o wystrój małego mieszkania. Ogromny sukces tej bohaterki pośród czytelników wiąże się z umieszczeniem jej w realiach bliskich i znanych milionom Rosjan oraz przedstawieniem jej codziennych zmagań. Swietłana Bojm rozpoczyna swą książkę Miejsca wspólne. 
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Mitologia życia codziennego słowami: „Kiedyś rozumieliśmy się nawzajem w półsłowa, a teraz mówimy wszystko i nic nie rozumiemy”162. Autorka nawiązuje do funkcjonującego w społeczeństwie sowieckim mechanizmu komunikacji między wierszami, z użyciem niedopowiedzeń i przemilczeń, aluzji do elementów wszystkim znanych, które tworzyły szczególną nić porozumienia. W zmienionych czasach, w wyniku gwałtownego rozwarstwienia się rzeczywistości i rozszczepienia zachodzących w niej zjawisk, zaniknął ów uniwersalny przekaz bazujący na wspólnocie doświadczeń, a możliwy dzięki znajomości podwójnych kodów, które były jasne i czytelne.

162 С. Бойм, Общие места. Мифология повседневной жизни, Москва 2002, s. 9.163 Zob. Е. Барабан, ор. cit., s. 98.

Aleksandra Marinina, tworząc swój tekst, odwołuje się do owej wspólnoty odczuwania, z tą różnicą, że jasno i bez dwuznaczności werbalizuje konkretne płaszczyzny nowych realiów postsowieckich. Odbiorca obcuje zatem z tekstem dla siebie przystępnym, rozprawiającym o zrozumiałych dla niego kwestiach, w odróżnieniu od eksperymentów postmodernistycznych i awangardowych. Realizowana w kryminałach autorki konwencja powieści pseudorealistycznej, mającej reprodukować rzeczywistość rosyjską z przełomu wieku XX i XXI, niesie ze sobą, poza funkcją rozrywkową, złudzenie funkcji poznawczej. Używając metafory Thomasa Pavela, czytelnik „odwiedza" Kamieńską, kreowaną jako osobę, która potencjalnie mogłaby zaistnieć w obrębie „świata możliwego”, równoległego, egzystującą w dobrze znanym zza okien otoczeniu. Do popularności bohaterki przyczynia się pokazanie jej jako zwyczajnej obywatelki rosyjskiej, nieodbie- gającej zbytnio od położenia finansowego oraz warunków mieszkaniowych samego odbiorcy - everymana. Cykl ukierunkowany jest na przeciętnych Rosjan, co potwierdza Jelena Baraban, na ludzi żyjących bardzo skromnie163, najszerzej reprezentowaną, średniozamożną warstwę społeczną, która jeszcze nie odwykła od stałej obecności lektury w ich życiu.W tekst powieści wplatane są odwołania do elementów codzienności postso- wieckiej lat 90., które występują w ścisłym związku z charakterystyką skromnego stylu życia samej protagonistki. Stosunek Kamieńskiej do finansów wyrażony zostaje już w powieści-ekspozycji, a opisy podkreślające skromne dochody Anastazji występują w pierwszych powieściach cyklu regularnie:Nastia wypracowała własną metodę prowadzenia domowego budżetu. Po otrzymaniu wypłaty dzieliła pieniądze na kupki według przeznaczenia, a następnie sumę przeznaczoną na wyżywienie - na liczbę dni w miesiącu. Otrzymany w rezultacie iloraz był limitem, którego przekroczyć nie mogła. Dlatego im rzadziej chodziła do sklepu, tym więcej smacznych (i drogich) produktów mogła sobie kupić. Gdyby robiła zakupy codziennie, musiałaby się żywić chlebem, mlekiem i jajecznicą z pomidorami. Ale jeśli kupowała raz na pięć dni, a jeszcze lepiej - raz w tygodniu, to mogła już sobie pozwolić na wędzonego kurczaka, ser, szynkę, a nawet arbuza. (Kolacja z zabójcą, 45) 
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Przecież przy naszych pensjach nie można sobie pozwolić ani na samochód, ani na dużego psa. I do śmierci będziemy żyć w tej nędzy. (Ukradziony sen, 76)164

164 Zob. też na przykład Złowroga pętla, s. 132.165 O niezwykle dynamicznych przemianach życia codziennego w Moskwie lat 90., także o napływie towarów i usług wcześniej niedostępnych dla przeciętnego mieszkańca zob.D. Remnick, Zmartwychwstanie..., s. 161-166. Symboliczne przejście od sklepu „ekonom- -class" do „pałacu handlu" analizuje Jewgienija Piszczykowa w podrozdziale Копеечка, zob.E. Пищикова, Пятиэтажная Россия..., s. 29-32.166 Zob. Стилист, s. 49.

W opisie ekspozycyjnym bohaterki zamieszczona została informacja o soku pomarańczowym w kartonie. Wzmianka o upodobaniu do tego napoju staje się jednocześnie pretekstem, by skomentować warunki ówczesnego życia w Rosji. Podana konkretna cena wraz z miesięcznym wyliczeniem sumy, jaką pochłania ów sok, obrazuje realia rosyjskie tamtych czasów (wydarzenia powieściowe rozgrywają się w tym samym roku, w którym ukazała się otwierająca cykl pozycja, czyli w 1993). Wówczas sok w kartonie165 był nowością, a także sporym wydatkiem, jednakże Kamieńska nie mogła sobie tej przyjemności odmówić. Protagonistka zostaje ukazana jako osoba skłonna wydać dodatkowo zarobione na tłumaczeniach kryminałów honorarium dla zaspokojenia swych kaprysów, które można nazwać prozaicznymi: kupno soku w kartonie, kawy, dobrych papierosów, martini. Warto podkreślić, że ów sposób prezentacji upodobań bohaterki nie buduje obrazu jej konsumpcyjnego podejścia do rzeczywistości, jaki mógłby wywołać oceny negatywne. Otrzymywane informacje służą raczej, by zaakcentować pracowitość i upór Kamieńskiej, dążenie do kształtowania swej egzystencji w taki sposób, w jaki ona sama tego zapragnie. Owe zachcianki, które dla innych mogą wydać się zbyteczne, przyczyniają się do stworzenia wizerunku zindywidualizowanej postaci o jasno sprecyzowanych upodobaniach. Ponadto wprowadzają kontekst rutynowej codzienności, łatwej w percepcji, gdyż znanej z autopsji, w której chwilową radość mogą sprawić drobne elementy.W powieści Stylista, kiedy znów powraca kwestia finansowa, czytelnik dowiaduje się, że Losza (wówczas już mąż Nasti) mógłby sporo zarabiać, gdyby zgodził się podpisać kontrakty na wykłady na uniwersytetach zagranicznych. Rozstrzygającym okazuje się być jego oddanie żonie, bez której nie chce wyjeżdżać, mając świadomość, że ona w żadnym wypadku nie porzuci swojej pracy. Dlatego dobrowolnie decydują się na codzienne łatanie dziury w budżecie małżeńskim166.Podobne podejście do pieniędzy w Rosji jest szeroko rozprzestrzenione pośród pokolenia ukształtowanego w Związku Sowieckim. Jurij Stiepanow zwraca uwagę, że pierwotnie rosyjski charakter narodowy wyróżniał brak pazerności, chęci dorobienia się, uzależniania swego życia od zdobywania pieniędzy, a ową 
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cechę bezwzględnie eksploatowała władza oraz ideologia sowiecka167. Wpajano wówczas społeczeństwu, że oczekiwanie satysfakcji materialnej w zamian za wykonaną pracę jest domeną ustroju burżuazyjnego i mieszczaństwa, które należy zwalczać, a wymianę towarową i obrót pieniężny traktowano jako stopniowo eliminowany atawizm168. Na konsekwencje wpływu owej propagandy władzy wskazują Piotr Wajl i Aleksandr Gienis, pisząc, że „człowiek sowiecki zbyt długo żył pośród idei, a nie rzeczy. Przedmioty zawsze były etykietkami idei, ich nazwami, często alegoriami”169. Dlatego też na fali deficytu umacniało się przekonanie, że godność człowieka zasadza się na obojętności na dobra materialne. W świadomości zbiorowej zdystansowane podejście do pieniądza odzwierciedla spora ilość przysłów: Pieniądze szczęścia nie dają; Nie z pieniędzmi żyć, ale z drugimi ludźmi; Umowa jest droższa niż pieniądze; Moje finanse śpiewają romanse; Wszystkich pieniędzy nie zarobisz; Pieniądze są jak woda - jak przyszły tak odeszły. Trudno się zatem dziwić, że znaczna część społeczeństwa (przede wszystkim starsze pokolenie), która w nowej, wschodniosłowiańskiej odmianie kapitalizmu znalazła się bez zapewniających godne życie środków finansowych, uznała, że bogactwo jest domeną ludzi nieuczciwych, nowych Ruskich170, kombinatorów, łapówkarzy itp.171. Jelena Baraban podkreśla, że powtarzającą się cechą kryminałów Aleksandry Marininej, która zbliża je do kultury sowieckiej, jest krytyka „pięknego życia", wypełnionego przedmiotami zbytku. W książkach tych bogactwo ukazywane jest albo jako niemoralne, albo niebezpieczne172. Potwierdzając opinię, że człowiek uczciwy nie może w Rosji stać się bogatym, Kamieńska dumnie oświadcza: „Nie poszłabym do pracy w firmie, która robi duże pieniądze nielegalnie. A legalnie, cóż, po zapłaceniu podatków pieniądze zostają wciąż niewielkie”173.
167 Zob. Ю. Степанов, Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования, Москва 1997, s. 665.168 Zob. R. Imos, op. cit:., s. 127.169 П. Вайл, А. Ге ни с, 60-е. Мир советского..., s. 66.170 Samo określenie zostało przejęte od tytułu książki amerykańskiego dziennikarza i publicysty H. Smitha - The New Russians, New York 1990, który przeprowadził setki wywiadów podczas dziewięciu podróży po ZSRS w latach 1988-1990. Zawarł w niej swoje obserwacje zmian zachodzących w społeczeństwie sowieckim na przestrzeni lat 70. i 80. Następnie nazwa ta zakorzeniła się w języku rosyjskim w ślad za artykułem w gazecie „Kommersant" („Коммерсантъ-Daily”) w 1992 r., zastępując określenie „nowy bogaty" i przybierając wydźwięk negatywny. Zob. В. Серов, hasło Новые русские, Энциклопедический словарь 
крылатых слов и выражений, [on-line:] www.bibliotekar.ru/encSlov/13/248.htm - 20 IV 2012.171 Negatywny stosunek większości Rosjan do bardzo bogatych potwierdza Ałła Siergiejewa. Zob. А. Сергеева, Русские. Стереотипы поведения, традиции,ментальность, Москва 2006, s.253.172 Zob. Е. Барабан, ор. cit., s. 95-96.
173 Стилист, s. 33.

http://www.bibliotekar.ru/encSlov/13/248.htm
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Ponadto niejednokrotnie w powieściach Aleksandry Marininej wyrażane jest przekonanie, że dobrobyt może unieszczęśliwiać, niszczyć oraz alienować ludzi wartościowych, których wielu ukształtował poprzedni system:Pieniądze mają wiele różnych właściwości, tak jawnych, jak i ukrytych, przewrotnych, pojawiających się nie tak od razu. [...] Niszczą relacje pomiędzy bliskimi ludźmi, niszczą przyjaźń i w ostatecznym rozrachunku prowadzą do samotności. I im więcej pieniędzy, tym bardziej przerażająca staje się samotność na starość. Dziwna prawidłowość... (Городской тариф, т. 1,102)Godząc się z niezbyt komfortową sytuacją materialną, Kamieńska jednocześnie nie przywiązuje wagi do warunków, w jakich egzystuje. Nie przejmuje ją fakt, że żyje skromnie w typowym, niewielkim mieszkaniu w Moskwie, pod adresem Szczołkowska 42/51, w nieremontowanym od lat bloku na ósmym piętrze174. Chociaż nieszczelne okna sprawiają, że wraz z nastaniem zimy Anastazja marznie, nie podejmuje żadnych środków zaradczych. Fragmenty zawierające opisy tego typu prozaicznych problemów wplecione są jako stały motyw poszczególnych kryminałów w cyklu:

174 Zob. m.in.: Gra na cudzym boisku, s. 109; Ukradziony sen, s. 79; Złowroga pętla, s. 219.175 O owych ideach zmierzających do przesunięcia aktywności mieszkańców ze sfery indywidualnej i rodzinnej na kolektywną, jakie kształtowały się na przełomie lat 20. i 30. wraz z projektami architektonicznymi dom-komun, zob. J. Sadowski, op. cit., s. 115-116.176 W twórczości Josifa Brodskiego, którą analizuje Joanna Tarkowska, metaforycznie zilustrowany jest ów psychologiczny proces przekształcenia domu w antydom, symbolicznej 

Wstała, narzuciła ciepły welurowy szlafrok i na palcach wyszła do kuchni. Mimo że kaloryfery grzały na całego, w mieszkaniu było zimno, ponieważ okna i drzwi balkonowe były nieszczelne - ziały w nich ogromne szpary. Nie miał kto zrobić z tym porządku, a pozatykać szpar watą lub gąbką Nastii jak zwykle się nie chciało. Zapaliła na kuchence wszystkie cztery palniki i po paru minutach w kuchni zapanowało duszne ciepło. (Ukradziony sen, 85)Mieszkanie dawno powinno być odmalowane, kontakty, które niemal wyłażą ze ścian i iskrzą - wymienione. Przez szpary pod drzwiami balkonowymi wieje, a tapety w przedpokoju odłażą, gdyż sąsiad z góry niedawno zalał jej mieszkanie. (Złowroga 
pętla, 242)Wspomniane kłopoty są charakterystyczne dla zmagań przeciętnego rosyjskiego obywatela, który przez lata rzeczywistości sowieckiej uzależniony był od polityki mieszkaniowej władz. Konieczność przebywania w ciasnym, wspólnym oraz często przejściowym lokum zakreślała kształt życia osobistego. Mieszkańcy zamieniali się w lokatorów, co skutkowało unicestwieniem samej idei domu175. Ludzie, czując się w nim wyalienowani i obcy, byli oraz pozostają gotowi, by go porzucić176. Jak piszę Rafał Imos, zniesienie po rewolucji własności prywatnej, 
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uznanej za przyczynę alienacji człowieka, w idei i dogmacie miało przywrócić pracy zdolność poznawczą i ostatecznie ta sfera aktywności winna była świadczyć o człowieczeństwie177. Nowa filozofia prowadziła do zachwiania zdrowej równowagi pomiędzy przestrzenią prywatną, zindywidualizowaną, o którą troszczy się jej właściciel, a miejscem tymczasowym służącym przede wszystkim, by przenocować po powrocie i przed kolejnym wyjściem do pracy. Ciągła koncentracja na owych przyziemnych problemach, z jakimi boryka się Kamieńska, wyeksponowanie na kartach powieści kwestii mieszkaniowej178, pozostającej niezmiennie prawdziwą bolączką współczesnego społeczeństwa rosyjskiego, tworzy bytową przestrzeń porozumienia z czytelnikiem. Brak dbałości Anastazji o własny kąt nie jest cechą niespotykaną pośród Rosjan, w wielu wypadkach stanowi raczej konsekwencję uwarunkowań społeczno-historycznych179.

przemiany Petersburga w Leningrad, ukazana rola, jaką odgrywa przywiązanie człowieka do miejsca jako przestrzeni indywidualnej - własnego miasta, podwórka, domu. Kiedy zostają one zamienione w miejsca cudze - obce i niechciane, rodzi się syndrom osierocenia i pustki. Zob. ]. Tarko wska, Konceptualizacja Rosji i świata w poezjiJosifa Brodskiego. Dom, miasto, ojczy
zna, Lublin 2007, s. 34-58. W praktyce nie realizują się założenia utopijnych wizji ideologów życia kolektywnego, co udowadnia także praca Urszuli Trojanowskiej. Zob. U. Trojanowska, 
Archetyp domu w dwudziestowiecznej literaturze rosyjskiej. Lidia Czukowska, jurij Trifonow, 
Anatolij Pristawkin, Kraków 2008.177 Zob. R. Imos, op. cit., s. 127.176 Występowanie w powieściach Aleksandry Marininej problemu mieszkaniowego podkreśla Olga Kuszlina, odwołując się do wywiadu z autorką pod sugestywnym tytułem: Marzyłam 
o własnym mieszkaniu dwadzieścia lat, zob. 0. Кушлина, Полтора квадратных метра, [w:J Русский журнал. 1997-..., Москва 2000, s. 516-518.179 Współczesną krytyczną analizę mieszkania komunalnego w kontekście zjawiska psycho- logiczno-społeczno-kulturowego, zrodzonego przez codzienność sowiecką, przeprowadza Swietłana Bojm w części II swej książki Коммунальная квартира. Жизнь в общих местах, zob. С. Бойм, op. cit., s. 159-216.1В0 Zob. Е. Możejko, Realizm socjalistyczny. Teoria, rozwój, upadek, Kraków 2001, s. 113.161 Na akcentowanie etycznego wymiaru pracy w ZSRS zwraca uwagę Michaił Heller, zob. idem, op. cit., s. 114.

Niematerialny stosunek do życia, obok braku troski o przedmioty codziennego użytku, przejawia się także w bezwzględnym przywiązaniu protagonistki do służby zawodowej niedającej wszak satysfakcji finansowej. Zagadnienie podejścia do pracy, tak intensywnie eksploatowane w filozofii, kulturze, a zatem i literaturze sowieckiej, pozostaje jednym z kluczowych kontekstów w kryminałach Aleksandry Marininej. Jak zauważa Edward Możejko, pracowitość jest naczelną cechą moralnego kodeksu postępowania obywatela sowieckiego180, natomiast praca winna być dla niego sprawą honoru181. Interesujące są w kontraście stwierdzenia Zygmunta Baumana, który, analizując zagadnienie pracy w odniesieniu do kształtującego się zachodniego społeczeństwa industrialnego wraz z systemem fabrycznym w połowie wieku XIX, podkreśla fakt, że wówczas 
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zmuszanie warstw robotniczych do pracy było zadaniem nie tylko ekonomicznym, ale również i moralnym:Krucjata etyki pracy była batalią o kontrolę i podporządkowanie. Była faktycznie walką o władzę, walką o zmuszenie robotników do akceptacji - w imię etycznej szlachetności życia oddanego pracy - życia, które ani nie było szlachetne, ani nie odpowiadało ich standardom przyzwoitości182.

182 Z. Bauman, Praca, konsumpcjonizm..., s. 27.183 O tych problemach, jakie uwidoczniły się wraz z rozwojem przemysłu w ZSRS w pierwszej połowie XX w. zob. M. Smoleń, Stracone dekady..., s. 96-100.184 M. Heller, op. cit, s. 141.0 skali „nieróbstwa" świadczy chociażby wielki kryzys gospodarczy na początku lat 80. oraz konieczność podjęcia w 1983 r. kampanii na rzecz podniesienia dyscypliny i wydajności pracy i wydania dekretu przeciwko „bumelantom" obarczającego robotników odpowiedzialnością karną za jakość produkcji, zob. J. Smaga, Narodziny i upadek 
imperium. ZSRR 1917-1991, Kraków 1992, s. 281.185 Zob. W. Marciniak, Rozgrabione imperium. Upadek Związku Sowieckiego i powstanie 
Federacji Rosyjskiej, Kraków 2001, s. 51.186 Zob. Ю. Степанов, op. cit, s. 665.

W konsekwencji także i w Związku Sowieckim umasowiona praca fizyczna, zmuszająca do wykonywania zadań kontrolowanych, zwalniała wykonawców od odpowiedzialności i nie była wydajna, a przekształcenie chłopów w robotników przyniosło wiele problemów183. Nie udało się wszczepić w tkankę narodu mitu pracy uczłowieczającej, a raczej, jak krytycznie podsumowuje Michaił Heller, zdobyczą systemu stało się „prawo do nieróbstwa"184.Odmienną filozofię pracy prezentowała sowiecka klasa średnia obejmująca również grupę inteligencji oraz naukowców. Stanowiła ona oczywiście warstwę niejednolitą, a jednoczyło ją zajmowanie określonej pozycji w stosunku do ideologii - czy to pozostawanie w jej ramach, czy też opowiadanie się przeciwko niej. Włodzimierz Marciniak zwraca uwagę na fakt, że okres powojenny był złotym wiekiem inteligencji w warunkach względnej stabilności, uznawanego prestiżu dla wykształcenia, akceptacji statusu na wpół opozycyjnego. Wówczas to - co podkreśla polski badacz, odwołując się do wypowiedzi Aleksandra Gienisa - dla milionów osób (w tym autorów samizdatów, reżyserów teatralnych, artystów- -nonkonformistów, wynalazców, medyków, poetów, tłumaczy) pasja i hobby stały się sensem życia, któremu wyrazistości dodawało bycie na granicy akceptacji bądź prześladowań ze strony władz185. Realizowali oni rzeczywiście propagowany ideologicznie mit pracy bezinteresownej, entuzjastycznej, noszącej walor poznawczy przy jednoczesnym zindywidualizowaniu oraz samorozwoju wewnętrznym. Była to grupa idealistów pragnących, by ich życie mijało świadomie i autentycznie. Powstała sytuacja paradoksalna - wobec braku gratyfikacji finansowej za pracę twórczą, już samą możliwość zajmowania się nią uznawano za wynagrodzenie186. Wówczas praca wielu inteligentów spełniała funkcję, o której piszę Józef Tis
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chner, że jest ona „szczególną formą rozmowy człowieka z człowiekiem, służącą podtrzymywaniu i rozwojowi ludzkiego życia”187.

187 J. Tischner, Etyka solidarności oraz Homo sovieticus, Kraków 2005, s. 25.188 Zob. m.in.: Złowroga pętla, s. 44; Ukradziony sen, s. 12.189 Zob. Śmierć i trochę miłości, s. 294.

Jedną z podstawowych i niezmiennie akcentowanych dominant charakteru Kamieńskiej jest podkreślanie, jak bardzo istotne jest wykonywane przez nią zajęcie będące dla niej pasją, choć wcale nienależące do łatwych. Bohaterka zapewnia, że wynika ono z jej dobrowolnego wyboru, a nie z braku innych możliwości. W odniesieniu do jej pracy zawodowej, eksponowane są w powieściach Aleksandry Marininej takie aspekty, jak wykorzystywanie zdolności umysłowych, samorealizacja, poczucie indywidualnej satysfakcji. Anastazja dobrowolnie poświęca obowiązkom służbowym cały swój wolny czas - pracuje wieczorami, w weekendy, a nawet podczas urlopu, który traktuje raczej jako karę niż nagrodę. Takie podejście, odmienne od stereotypowo kobiecego, kojarzonego raczej z przyjemnością czerpaną z relaksu i rozrywki, jest typowe dla Kamieńskiej:Nie znoszę świąt. Tylko przeszkadzają pracować. [...] Boże, po co ludzie wymyślili dni wolne od pracy. (Złowroga pętla, 252-253)Pewnie po prostu nie potrafię wypoczywać, brak zajęcia mnie nudzi. Dobrze się czuję wtedy, kiedy głowa cały czas pracuje, myśl jest czymś zaprzątnięta. (Śmierć i trochę 
miłości, 22O)188 189Bohaterka prezentuje mrówczy, heroiczny stosunek do kwestii zawodowych, liczy się dla niej ofiarna służba innym, sprawiedliwość i oddaniew walce ze złem. Gordiejew, wieloletni zwierzchnik Kamieńskiej, nazywa ją wprost idealistką109. Sprawą honoru jest dla niej uczciwość, a nie zarabianie pieniędzy. Milicjantka broni uparcie swego stanowiska, choć świat wokół się zmienia, a mieszkańcy nowej Rosji przywykają do filozofii kapitalistycznej oraz zaczynają się bogacić. Nastia natomiast naiwnie i bezustannie pragnie wierzyć, że istnieją jeszcze ludzie, którzy myślą podobnie jak ona. Z drugiej strony zdaje sobie sprawę, że jej miłość do pracy milicyjnej uważana jest za kuriozalną. Niemniej jednak często podkreślane jest jej rozdrażnienie, kiedy inni nie mogą zrozumieć, że nie zależy jej na dochodowym zajęciu, choć posiada ku temu odpowiednie predyspozycje oraz umiejętności:[Nastia - E. Ż.] Miała tego dosyć. Czuła się niczym biały słoń, którego oprowadzają po ulicach na postronku i pokazują za pieniądze. I co z tego, że zna pięć języków? Czy dlatego koniecznie musi pracować w firmie jako asystentka-tłumaczka? Chyba do wykrywania przestępstw szare komórki też są potrzebne! [...] Nikogo nie dziwi, że pracuję w milicji, ale gdy tylko ludzie usłyszą o pięciu językach, od razu się zaczyna... 
(Śmierć i trochę miłości, 233-234)
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Moja praca jest straszliwie męcząca, pełno w niej brudu, w przenośni i dosłownie, ale ją kocham. Wiesz przecież [...], że umiem różne rzeczy, mogłabym na przykład tłumaczeniami zarabiać o wiele więcej, nie mówiąc już o korepetycjach. Ale nie chcę się zajmować niczym innym prócz mojej pracy. (Ukradziony sen, 9)
Wprawdzie konieczność radzenia sobie w warunkach niskiej pensji milicyjnej sprawia, że major Kamieńska, jak już wspomniano, sporadycznie tłumaczy książki. Przeważnie są to kryminały, a zajęcie to wypełnia jej czas wolny.W późniejszych częściach cyklu, nawet wówczas, kiedy sytuacja materialna bohaterki się polepsza, gdyż Czistiakow jako szanowany profesor matematyki decyduje się ostatecznie na zagraniczne delegacje oraz kontrakty, podejście Anastazji do pieniędzy, a w konsekwencji jej tryb życia oraz przyzwyczajenia nie ulegają zmianie. Kiedy mąż proponuje jej, by nie męczyła się więcej przekładami, stanowczo się sprzeciwia, objaśniając swój punkt widzenia:Po pierwsze, przyzwyczaiłam się w ten sposób spędzać urlop. Po drugie, lubię to zajęcie i pozwala mi ono odświeżać znajomość języków. A po trzecie, nie cierpię prosić o pieniądze. Wolę mieć własne.- Aśka, twoja niezależność przybiera obraźliwe formy. (Śmierć i trochę miłości, 58)W wielu fragmentach eksponowana jest duma i autonomia finansowa bohaterki, która nie chce przyjąć od nikogo ani pieniędzy, ani kosztownych prezentów. Zaciąganie długów przeczy jej zasadom190. Odmawia kategorycznie, kiedy przyrodni brat ma zamiar podarować jej samochód191. Odrzuca także z irytacją jego propozycję wspólnej wycieczki zagranicznej w rocznicę ślubu, który brali w tym samym dniu: „Nie pojadę ani do Madrytu, ani do Wiednia, ani do Paryża, bo nigdy nie będzie mnie na to stać. Twoje milionerskie zadęcia naprawdę mnie wkurzają”192. W powieści Niezamknięte drzwi mowa jest o remoncie mieszkania przy szosie Szczołkowskiej, ale Kamieńskiej niełatwo przywyknąć do jego nowego wyglądu oraz wyposażenia, dlatego nazywa je „zabawkowym i nieautentycznym"193. Innym przykładem ilustrującym jej niezmieniający się wraz ze wzrostem stopy życiowej stosunek do pieniędzy i pracy zawodowej jest epizod z podarowanymi przez Czistiakowa przed jego wyjazdem na miesięczną delegację do Ameryki dolarami, by kupiła sobie prezent urodzinowy. Zamiast spełnić życzenie męża, Nastia zamawia za sumę pięciuset dolarów taksówkę na cały dzień, by usprawnić przemieszczanie się podczas rozpracowywania kolejnego przestępstwa194.

190 Zob. Закон трех отрицаний, s. 9.191 Zob. Соавторы, s. 153.
192 Śmierć i trochę miłości, s. 12.
193 Незапертая дверь, 1.1, s. 27.194 Zob. Незапертая дверь, t. 2, s. 190.
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Brak dbałości o pieniądze, wielokrotnie głoszone przez Nastię głębokie przekonanie, że pieniądze to nie wszystko, wpływa na jej popularność wśród czytelników, zanurzonych w świecie kontrastów, korupcji, konieczności załatwiania sprawy przy pomocy łapówki. Przez swoje niematerialne podejście do życia staje się ona bratnią duszą, pocieszycielką dla znacznej części Rosjan, zmuszonych w nowej rzeczywistości do egzystencji przy minimalnej ilości środków finansowych. Wedle słów Jeleny Baraban, działają tutaj psychologiczne mechanizmy obronne, zgodnie z którymi dla czytelników Aleksandry Marininej - również ludzi niezamożnych - bliższe jest tłumaczenie ich sytuacji materialnej z pozycji wyznawanych wartości etycznych niż z perspektywy nieudolności zawodowej i społecznej195. Żywią oni wewnętrzne przekonanie, że przecież gdzieś powinien istnieć ideał uczciwości i sprawiedliwości, której nie odnajdują w nowej wczesnokapitalistycznej Rosji. Anastazja ze swą idealistyczną filozofią egzystencji pełni zatem funkcję terapeutyczną, poświadczając swoim przykładem, że można pozostać człowiekiem wiernym wartościom i szlachetnym w nowych brutalnych warunkach. W zderzeniu z chaosem otoczenia jej przewaga moralna nabiera większej wyrazistości, a ów kontrast podkreśla rolę wzorca pozytywnego, jaką protagonistka ma wypełnić.

195 Zob. E. Барабан, op. cit., s. 98.
196 Ibidem, s. 94.197 K. Pietrzycka-Bohosiewicz, op. cit., s. 77-78.

Idealizację bohaterki Aleksandry Marininej potęguje także i to, że ukazana jest ona jako osoba ukształtowana przez rzeczywistość Związku Sowieckiego, jako ta, która uwierzyła w określone ideały i pragnie wcielać je w życie. Kamieńska stanowi ilustrację tego, w jaki sposób elementy czasów sowieckich transpono- wane są do utworów, które cieszyły się u schyłku wieku XX poczytnością. jak piszę Jelena Baraban:Kamieńska - to człowiek sowiecki w epoce postsowieckiej, który już niczego nie buduje i w świetlaną przyszłość praktycznie nie wybiega, któremu znudziły się reformy, a który żyje, kultywując wyniesione z dzieciństwa wartości, idealizując je, przystosowując, jeśli trzeba, do tematu dnia, ale kardynalnie się nie zmieniając196.W stylu życia oraz zachowaniu Anastazji aktualizacji ulegają te elementy minionego układu społecznego, które Rosjanie pragną zachować. W rozważaniach Krystyny Pietrzyckiej-Bohosiewicz nad prozą Georgija Władimowa powraca problem zafałszowania oraz wynaturzenia wartości w Służbie-Systemie. Obrazuje to tragizm pozostającego w tym systemie człowieka: „[...] cywilizację drutu kolczastego zbudowano nie tylko z oszustwa i kłamstwa, ale też z elementów autentycznych wartości: prawdy, uczciwości, szlachetnych dążeń"197. Nie ma bowiem metody na zmierzenie stopnia obłudy i oportunizmu, bądź też autentyczności i wierności zasadom etycznym pośród osób żyjących w Związku Sowieckim. Z pewnością krzywdzące jest natomiast potoczne uogólnienie, że 
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wszyscy ludzie w reżimie komunistycznym przeradzali się w homo sovietiucusiw. Jak podkreśla Michaił Heller, trudno jest przeprowadzić tak kategoryczne kwalifikacje, gdyż „homo sovietiucus w czystym wydaniu spotyka się stosunkowo rzadko. Homo sovietiucus to zespół cech i rysów, występujący - w różnych proporcjach - u wszystkich ludzi zamieszkujących Związek Sowiecki i oddychających jego powietrzem"196 * * 199. Podobnie Józef Tischner zastrzega, że „oczywiście, owo pojęcie jest pewną abstrakcją, która nigdy i nigdzie nie urzeczywistnia się w całej pełni, znajduje jednak swój cząstkowy odpowiednik w każdym społeczeństwie, poddanym przez dostatecznie długi okres ideologicznemu szkoleniu komunizmu"200.

196 Termin ów jako określenie typu antropologicznego wprowadził do dyskursu krytycznego w 1982 r. Aleksandr Zinowiew w książce Гомо советикус (А. Зиновьев, Гомо советикус,Lausanne 1982), realizując potrzebę oceny krytycznej podstawowych zjawisk, które wpłynęły na model człowieka, kształtowanego przez warunki egzystencji w ZSRS, oraz przewartościowania podstawowych pojęć, zafałszowanych przez tamtejszą propagandę. Na gruncie polskim zob.: L. Suchanek, Homo sovieticus. Świetlana przyszłość,gnijqcy Zachód. Pisarstwo 
Aleksandra Zinowiewa, Kraków 1999; J. Tischner, Etyka solidarności...; M. Kowalska, op. cit.199 M. Heller, op. cit., s. 13.200 Zob. J. Tischner, Etyka solidarności..., s. 141.201 Zob. A. Kępiński, Lęk, Warszawa 1977, s. 121-124.
202 Ibidem, s. 125.

Stąd też bohaterka Aleksandry Marininej jest przykładem człowieka wykształconego i myślącego, który dorastał w poprzednim systemie oraz pozostał osobą wrażliwą i dobrą - wyznaje wartości ogólnohumanistyczne. Antoni Kępiński mówi o istnieniu w człowieku sumienia podświadomego, które warunkuje układ samokontroli wobec naturalnego porządku moralnego201. Zgodnie z jego słowami, „[...] niezależnie od kręgów kulturowych, epok, społecznych zwyczajów jest jakiś zasadniczy ogólnoludzki zrąb moralności. Dekalog we wszystkich religiach jest podobny"202. Niestety, nieweryfikowalne pozostaje, w jakim stopniu w odniesieniu do dzieci epoki minionej Kamieńska jest wyidealizowaną kreacją literacką, a w jakim prawdopodobną i reprezentatywną osobą. Jednakże obcują z nią czytelnicy żyjący już po upadku tamtego ustroju, bywa, że po części wciąż się z nim utożsamiający, po części za nim tęskniący.
Cechy charakteruWybór odpowiednich fragmentów powieści, w których w sposób bezpośredni lub pośredni charakteryzowana jest Anastazja Kamieńska, ma na celu, zgodnie z zaproponowaną przez Henryka Markiewicza teorią personologii postaci, odnalezienie dominanty osobowościowej. Wyodrębnione zatem zostały w zależności od intensywności pojawiania się w tekstach te składowe charakteru bohaterki, które znalazły się w poszczególnych odcinkach jako konstanty w prezentacji jej 
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zachowań. Warto podkreślić, że na pierwszy plan wysuwa się specyfika tej postaci jako konkretnej kobiety, w mniejszym stopniu natomiast detektywa.W podrozdziale analizującym sposób przedstawienia wyglądu zewnętrznego protagonistki pojawiły się już informacje pozwalające wnioskować o jej osobowości, w myśl zasady hermeneutycznej, że na całokształt wizerunku składają się poszczególne części, czyli zestawy danych dostarczane przez różnorodne opisy. Zatem nawet na podstawie fragmentów dotyczących aparycji Kamieńskiej oraz postrzegania przez nią własnego ciała można dostrzec konkretne jej cechy, w dużym zakresie pokrywające się z tymi, których oczekuje się od rzeczywistych adeptów szkoły detektywistycznej. W oczach odbiorcy obraz poważnego funkcjonariusza budują takie jej charakterystyki, jak: samokrytycyzm, konsekwencja oraz wytrwałość w wykonywaniu obowiązków, gotowość do poświęcenia swego komfortu dla trudów zawodu, wykorzystywanie w działaniu walorów osobistych i możliwości intelektualnych.
Strach i słabośćJedną z najbardziej rzucających się w oczy cech bohaterki, zwłaszcza jeśli analizujemy tę postać jako wariant detektywa, są przeżywane przez nią obawy oraz zmagania ze strachem - kojarzone stereotypowo z kobietami. Oczywiście w powieść kryminalną wpisana jest konieczność budowania napięcia, które winno oddziaływać na odbiorcę, gdy główny bohater znajduje się w sytuacji ryzyka. Jednakże w książkach Aleksandry Marininej emocje czytelnika nierzadko zostają zogniskowane na wewnętrznym przeżywaniu strachu przez samą Anastazję, którego opisy są stałym składnikiem poszczególnych części cyklu. Pełnią one z jednej strony funkcję retardacyjną w przebiegu akcji, a z drugiej koncentrują uwagę czytającego na charakterystyce samopoczucia pracownika milicji, kobiety wciąż zmagającej się z paraliżującym ciało oraz psychicznie wyniszczającym strachem. Funkcjonariuszka organów śledczych sama częstokroć przyznaję, że nie radzi sobie z napięciem, jakie towarzyszy pracy wywiadowczej, i z trudem boryka się z nieprawidłowościami otaczającej ją rzeczywistości: „Nie mam wystarczającej odporności psychicznej, by co dnia zanurzać się w morzu nienawiści, rozpaczy, nieszczęścia, złości i strachu”203.

203 Męskie gry, s. 294.

Anastazja charakteryzowana jest jako analityk o słabej kondycji, który nie lubi akcji w terenie, ale od czasu do czasu opuszcza cztery ściany gabinetu na Pietrowce, wykraczając poza wyizolowaną sferę pracy dedukcyjnej. Wówczas tym mocniej działa efekt kontrastu, kiedy bohaterka, aby mogła poradzić sobie z zagrożeniem w sytuacjach skrajnych, musi dokonać bezpośredniej konfrontacji z mordercą, co też czyni. Bywa, że znajduje się na granicy wyczerpania psychofizycznego, jednakże nie ustaje w realizacji zadania. W powieści-ekspozycji prota- gonistka, wchodząc w rolę uwodzicielskiej szantażystki, zamieszkuje w cudzym 
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mieszkaniu, by posłużyć jako przynęta dla zabójcy. Szczegółowe opisy jej stanów emocjonalnych - strachu, załamań nerwowych - i reakcji fizycznych organizmu na długofalowe napięcie, w jakim trwa podczas rozpracowywania konkretnej zbrodni, towarzyszą czytelnikowi wielokrotnie zwłaszcza w tej części, ale również i w kolejnych204. Obserwuje on rozchwianie psychiczne Anastazji, krok po kroku śledzi, z jakim poświęceniem rozgrywa niebezpieczną misję. Bohaterka przeżywa całkowite zwątpienie w swoje zdolności oraz możliwość wykonania zadania w terenie, obwinia się za to, że przez nią cała operacja zakończy się klęską.

204 Zob.: Kolacja z zabójcą, s. 184, 186, 206-207, 210, 212, 221, 235, a także Ukradziony sen, s. 137-138,143; Złowroga pętla, s. 156-157,207,250,256; Закон трех отрицаний^. 50, 51,52.205 Epitet „tchórz” powraca często, zob. m.in.: Gra na cudzym boisku, s. 193; Ukradziony sen, s. 164.

Major milicji Kamieńska, siedząca w cudzej kuchni w niezwykle wyzywającym negliżu, który w razie pojawienia się nieproszonych „gości” miał podkreślać jej długie nogi, opłakiwała swoją służbę w wydziale kryminalnym, gotowa przyznać się jutro do zawodowej porażki. (Kolacja z zabójcą, 188)Podobnie często w tekstach powieści pada stwierdzenie samej Kamieńskiej, że jest „okropnym tchórzem”:Nie tyle pracowałam, ile denerwowałam się i bałam. Wczoraj tak mnie wzięło, że myślałam, że się nie pozbieram. Wszystko mi się rozpływało przed oczami, miałam gonitwę myśli, ręce mi się trzęsły, nie mogłam nawet wybrać prawidłowo numeru telefonu, wciąż myliłam cyfry.- Ktoś tak silnie panią przestraszył?- Bardzo. Chociaż... może to ja po prostu jestem okropnym tchórzem. (Złowroga 
pętla, 282-283)Może i jestem oficerem z Pietrowki 38, ale jestem też człowiekiem, który umie budować hipotezy. I boję się, Jura. Nawet sobie nie wyobrażasz, jak bardzo się boję tej monolitycznej mafii z jedną władzą. Trzeźwo oceniam własne siły. Refleks mam słaby i w ogóle potrafię tylko analizować informacje. Nie dam sobie z nimi rady. Tak, jestem tchórzem. Tak, zasługuję na potępienie. (Gra na cudzym boisku, 179)205Kamieńska przejawia samokrytycyzm, choć momentami jej analityczne oceny własnej osobowości są zbyt rygorystyczne. Świadoma swych ograniczeń, wyraża wątpliwość w to, jak można być detektywem, nie posiadając ani siły fizycznej, ani kondycji zdrowotnej. Pracownik milicji przedstawiona jest nie jako nieustraszony detektyw, ale rozchwiana psychicznie Nastia, walcząca z obezwładniającym strachem i stresem. Natomiast po fragmentach obrazujących załamania bohaterki zamieszczone zostają opisy momentów mobilizacji i prezentacja jej działań posuwających akcję w pożądanym dla rozwikłania sprawy kierunku. Jak piszę Antoni Kępiński, „lęk bowiem zacieśnia ludzką czasoprzestrzeń, a jego pokonanie 
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ją rozszerza; tu tkwi źródło uczucia zwycięstwa nad sobą i nad światem otaczającym [...]”206. Przez pryzmat opisów skontrastowanych zachowań Kamieńskiej wyrazistszy staje się jej wizerunek jako osoby, która potrafi całkowicie skoncentrować się w sytuacji kryzysowej i zapanować nad sobą207. Aby sumiennie realizować służbę w imię wyższego dobra, potrafi przezwyciężyć własne ograniczenia: „Jasne, że się boję. Ale gdyby człowiek nie robił tego, czego się boi, ani jedno przestępstwo nie zostałoby wykryte”208.

206 A. Kępiński, Lęk..., s. 237.207 Zob. m.in.: Kolacja z zabójcą, s. 238; Złowroga pętla, s. 267-274.
200 Śmierć i trochę miłości, s. 271.209 Zob. Закон трех отрицаний, s. 99,101.

Uczucie strachu oraz napięcie nerwowe w powieściach Aleksandry Marininej są uwypuklane również w drugim ważnym aspekcie - na linii relacji bohaterki ze swoimi przełożonymi. Przez ich pryzmat ukazana jest chwiejność psychiczna i liczne załamania emocjonalne Kamieńskiej, która boi się nie tylko w sytuacjach ekstremalnych, ale także w tych prozaicznych. Są to uczucia stresu i obawy przed ludźmi, z którymi styka się na co dzień, a wówczas jej słabość objawia się niezależnie od zaistnienia niebezpiecznych okoliczności. Dopiero w książce Niezamknięte 
drzwi bohaterka po ukończeniu pięćdziesięciu lat dorasta do wyartykułowania swego buntu, stwierdzając, że wreszcie należy przestać drżeć przed wszystkimi:Piąty krzyżyk mi stuknął! I cóż to ja jak dziewczynka-małolata wszytkich się boję? Naczelników się boję, rodziców się boję, nawet zwyczajnie ludzi na ulicy się boję, a nuż mnie ktoś obrazi, urazi, naubliża mi? A ileż można wszystkich i wszystkiego się bać, hę? Co to ja się rozsypię od tego, że ktoś na mnie nawrzeszczy? A niech wrzeszczą, niech przeklinają, ze mnie ani włosek nie spadnie. {Незапертая дверь, 139)W kolejnej powieści, Zasada trzech zaprzeczeń {Закон трех отрицаний, 2003), Kamieńska dochodzi nawet do przekonania, że jej zachowanie w stosunku do przełożonego było niedojrzałe. Refleksja nad motywacją postępowania doprowadza ją do wniosku, że obraziła nowego szefa, by móc udowodnić sobie śmiałość i odwagę209.W konstrukcji tej postaci dochodzą do głosu zatem dwie kontrastujące ze sobą stereotypowe postawy: kobieca słabość wyrażająca się poprzez załamania, a nawet wybuchy histerycznego płaczu, oraz męska twardość przekładająca się na opanowanie oraz chłodny profesjonalizm. Opisy strachu dręczącego Anastazję pełnią dwojaką funkcję. Po pierwsze, budują napięcie, gdyż odbiorca powieści kryminalnej współodczuwa niepokój Kamieńskiej i mocniej angażuje się emocjonalnie w akcję kryminalną, którą poznaje z perspektywy zagrożenia samej Nastii. Po drugie, przedstawienie działań bohaterki przez pryzmat jej reakcji, wyzwalanych w zetknięciu ze zbrodniarzem, niebezpieczeństwem, a także w powszednich starciach z osobami, którym zawodowo podlega, stwarza wrażenie 
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opisu realnego stanu ducha osoby w takim położeniu. Protagonistka nie jest kreowana na samowystarczalnego supermana, wykazującego się nadludzkimi zdolnościami oraz żelazną odpornością, wręcz przeciwnie - musi pokonać swój strach i obawy, nad którymi po wielu wysiłkach odnosi zwycięstwo. Tym samym zyskuje zrozumienie, a nawet wzbudza podziw i sympatię czytelnika popularnego (w przeważającej części - odbiorcy kobiecego). Taki śledczy staje się bardziej wiarygodny, gdyż emocje, jakie odczuwa milicjantka, są prawdopodobne w analogicznej sytuacji rzeczywistej.
Leniwa kobieta - pracowity detektywKonsekwentnie powielaną w kolejnych częściach cechą Kamieńskiej jest lenistwo210. Jest ono podkreślane wielokrotnie, dotyczy dbałości o wygląd zewnętrzny bohaterki, troski o mieszkanie, codzienne obowiązki domowe, przygotowywanie posiłków. Anastazja nie przejawia natomiast żadnej opieszałości w odniesieniu do sfery zawodowej. Na ów składnik swego charakteru często zwraca uwagę i ona sama: „0 moim lenistwie krążą legendy. Ale nie dotyczy to pracy umysłowej"211, taką autocharakterystykę potwierdza również narrator wszechwiedzący: „Była wręcz patologicznie leniwa we wszystkim, co nie dotyczyło pracy"212.

210 Zob. m.in.: Ukradziony sen, s. 34; Męskie gry, s. 13; Gra na cudzym boisku, s. 171; Незапертая 
дверь, s. 32, 282; Zabójca mimo woli, s. 207 - można tu nawet wyróżnić stały epitet: „legendarne lenistwo".
211 Kolacja z zabójcg, s. 99.
212 Śmierć i trochę miłości, s. 6.213 M. Strykowska, Psychologiczne mechanizmy zawodowego funkcjonowania kobiet, Poznań 1992, s. 14-15, [cyt. za:] K. Budrowska, op. cit., s. 10.214 K. Budrowska, op. cit., s. 10.

Podobne uwypuklenie tej cechy pełni w powieściach określoną funkcję - zwalnia bohaterkę z konieczności wykonywania oczekiwanych od kobiety czynności domowych na rzecz aktywności zawodowej, otwiera jej drogę do realizacji własnych pragnień. Nie jest ono zatem kwalifikowane jako wada. Kamieńska, mimo że nie podejmuje tradycyjnych obowiązków macierzyńskich i rodzinnych, zyskuje akceptację czytelnika popularnego, niezależnie od tego, że, jak podkreśla Maria Strykowska, „z dwóch ról pełnionych przez kobietę, społeczeństwo znacznie wyżej ceni rolę przypisaną jej przez biologię i tradycję (...), wywierając nacisk w kierunku jej perfekcyjnego wykonywania"213.Lenistwo pomaga bohaterce być postacią mniej stereotypową, jeśli zgodzić się z tezą, że napięcie pomiędzy życiem zawodowym a rodzinnym może być podstawowym kryterium oceny niestereotypowości osoby lub społeczeństwa, zatem im mniejsza jest presja, by kobieta wypełniła rolę rodzinną (macierzyńską), tym dalej konkretnej kreacji do stereotypowości214. Z tego punktu widzenia Anastazja Pawłowna kontrastuje z przeciętną rosyjską panią domu, która może być potencjalną czytelniczką książek Aleksandry Marininej, a nawet może zazdrościć 
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bohaterce uwolnienia się od wypełniania żmudnych obowiązków. Bezsprzecznie Nastię cechuje „lenistwo wybiórcze" objawiające się wyłącznie w stosunku do typowo kobiecych zajęć domowych i zabiegów kosmetycznych. W odniesieniu do pracy, która w istocie wypełnia większość życia Kamieńskiej, cecha ta zostaje całkowicie wyparta. Mało tego, bohaterkę można nazwać „niereformowalnym" pracoholikiem, co stanowi o jej indywidualnej wartości.
Empatia i samokrytycyzmW charakterystyce osobowości Kamieńskiej wyróżniają się następujące dominanty: surowa samoocena, ascetyzm, nękające ją bezustannie rozterki moralne, uczciwość, a także wrażliwość na krzywdę innych. W szczególności ta ostatnia cecha - współczucie dla innych - zjednuje Anastazji sympatię odbiorcy. Postać bohatera wrażliwego, cierpiącego z powodu ludzkiej krzywdy, pragnącego, by ludzie nie popełniali zła, wierzącego w ukryte dobro oraz sens naprawy świata posiada w literaturze rosyjskiej mocne zakorzenienie. Pisarze sentymentaliści końca wieku XVIII wyznawali przekonanie, że właśnie poprzez wykształcenie w człowieku wrażliwości na krzywdę oraz współczucia dla innych można pokonać zło i doskonalić społeczeństwo215. Na swój sposób uosabiają typ bohatera poświęcającego się i współczującego bliźnim takie kreacje Fiodora Dostojewskiego jak Sonia Marmieładowa, Alosza Karamazow, książę Myszkin oraz postacie odwzorowane przez autorów współczesnych: umiejscowiony w azjatyckiej scenerii Abdiasz Kalistratow z powieści Czyngiza Ajtmatowa Golgota [Плаха, 1986) albo tytułowy bohater powieści Szczerze oddany Szurik [Искренне Ваш Шурик, 2004) Ludmiły Ulickiej216.

215 Zob. T. Калганова, Сентиментализм в русской литературе XVIII века, [w:] Русская 
литератураXVIIIвека. Сентиментализм, сост., вст. сг, комментарии Т. А. Калганова, Москва 2003, S. 5-6.216 Zob. Г. Юзефович, Невыносимая жестокость, „Еженедельный журнал" 2005, № 150, [on-line:] http://supernew.ej.ru/116/life/litera/shurik/index.html - 10 VIII 2012.217 Zob. U. Е с о, Superman w literaturze masowej. Powieść popularna - między retoryką a ideo
logią, tłum. J.Ugniewska, Warszawa 1996, s. 13.210 Problemy, związane z funkcjonowaniem literatury masowej (kiczowej) wraz z obecnymi w niej utartymi schematami oraz celem, by oddziaływać na uczucia i wrażliwość odbiorcy, 

Obdarowanie Anastazji tak wielką zdolnością do empatii wydaje się nie być przypadkowe, zważywszy, że kultura popularna nastawiona jest na wyzwalanie intensywnych emocji - Umberto Eco mówi wręcz o „chemii emocji"217. W utworach popularnych dominują proste, archetypiczne modele zachowań, sprowadzone często do wymiarów kiczu, dla wyrazistości przekazu niejednokrotnie ułożone w szereg mocno skontrastowanych opozycji. Czytelnik zanurza się w kiczu, kiedy poddaje się „potrzebie emocji" i przyjemności przeżycia, gdyż zaangażowanie emocjonalne pozbawia dystansu218. W procesie odbioru pożądaną intensyfikację wrażeń zapewnia wzruszenie, współczucie, solidaryzowanie się z krzywdą 

http://supernew.ej.ru/116/life/litera/shurik/index.html
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innych. Podobnego typu uczucia mają katalizować popularne seriale o życiu. Solidarność w cierpieniu wydaje się być także jednym z podstawowych elementów licznych seriali medycznych przedstawiających tak intensywnie absorbujące widza zmagania z chorobą. Natomiast w gatunku kryminału postawa bohatera borykającego się ze zbrodnią, stykającego się z jej ofiarami oraz sprawcami, a jednocześnie silnie współczującego to jednym, to drugim, nie należy do typowych. Z pewnością nie była ona domeną sztandarowych detektywów, takich jak Holmes, Marple czy Poirot219.

rozważa Iwona Pięta. Zob. e a d e m, Czy kicz jest ciągle kiczem ? - kilka uwag na temat kategorii 
kiczu, [w:] Kicz, tandeta..., s. 88, 90-91.219 Wprawdzie warto wspomnieć, że w Morderstwie w Orient-Ekspressie Poirot decyduje się chronić winnych, gdyż kierowali się oni w swym czynie chęcią zemsty na mordercy kilkuletniej dziewczynki. To także przejaw współczucia w przypadku, gdy ofiarami zbrodni padają dzieci, co zostaje dodatkowo napiętnowane.
220 Иллюзия греха, s. 56.
221 Złowroga pętla, s. 350.

Kamieńska to typ bohatera zaangażowanego, kierującego się kardynalnymi wartościami etycznymi, który niezmiennie cierpi, widząc rozprzestrzeniające się zło oraz ludzkie nieszczęścia. Współczuje doświadczonym przez los ofiarom zbrodni, między innymi kobietom otrzymującym listy z pogróżkami (Śmierć 
i trochę miłości [Смерть и немного любви, 1996]) czy Irze, nastolatce pracującej ponad siły, by wesprzeć przebywających w szpitalu najbliższych (Iluzja 
grzechu [Иллюзия греха, 1995]). Oburza ją obojętność na krzywdę innych, którą coraz częściej dostrzega w nowej rzeczywistości: „Nie rozumiem, Jurek, gdzie podziała się wrażliwość, współczucie i wreszcie zwyczajna litość! No dlaczego u nikogo serce nie drgnęło?"220. Niesprawiedliwość społeczna wyzwala w niej nawet reakcję psychosomatyczną przejawiającą się bólem głowy, wybuchami płaczu, która warunkowana jest jej empatią, żalem, eksponowaną wrażliwością na cudze cierpienie: „Trzęsły nią [Kamieńską - E. Ż.] dreszcze. [...] Z rozpaczy. I z szaleńczego, rozdzierającego serce żalu, z piekącej do bólu litości nad ludźmi żyjącymi w tym piekle i nieświadomymi tego, co się dzieje z ich dziećmi, bliskimi i z nimi samymi”221.Z drugiej strony, co dopełnia obrazu protagonistki jako osoby szczególnie wyczulonej na przeżycia innych, żywo współczuje ona również samym przestępcom. Staje niejednokrotnie w ich obronie, broniąc ich prawa do ludzkiego traktowania, dowodząc, że często przecież są to jednostki pokrzywdzone przez okoliczności:Nigdy nie wiadomo, kiedy dopadnie człowieka nieszczęście. Wybuch, terrorysta, maniakalny morderca. Albo nieuleczalna choroba. Żal jej Denisowa. Ale czy powinna go żałować? Tak, zdecydowała. Bez względu na jego konflikty z prawem. Każdy człowiek godzien jest współczucia. (Męskie gry, 118)
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Podobna postawa została wyartykułowana w powieści Ukradziony sen 

(Украденный сон, 1995), podkreślając wyjątkowość protagonistki, której w pracy milicjanta nie odstępują rozterki moralne:A my [milicjanci - E. Ż.], jeżeli zaczniemy się kierować swymi gustami i emocjami, możemy popełnić błędy, które dla kogoś staną się życiową katastrofą, dramatem. To tylko w podręcznikach przestępca jest zły, a poszkodowany godny współczucia. W rzeczywistości zaś zdarzają się tacy przestępcy, że serce pęka ze współczucia, a poszkodowani tak, mówiąc oględnie, nieprzyjemni, że ani nie budzą współczucia, ani nie chce się im wierzyć, a niektórzy dawno powinni by siedzieć w więzieniu. [...]- Nie myślałem, że to wywołuje u pani psychiczny dyskomfort - ostrożnie wtrącił Borys Kartaszow. [...] nigdy nie przyszło mi do głowy, że milicjanci mogą z tego powodu cierpieć.- To nikomu nie przychodzi do głowy. - Nastia z rezygnacją machnęła ręką. (Ukra
dziony sen, 159-160)
Wydatnych przykładów humanitarnego traktowania przez Anastazję osób z półświatka przestępczego dostarcza powieść Zabójca mimo woli (Убийца 

поневоле, 1995). W toku akcji protagonistka korzysta z pomocy wpływowego mafiosa, Denisowa, którego darzy szacunkiem i ceni jako człowieka222. Oddaje on do jej dyspozycji swojego człowieka, byłego przestępcę - Bokra, którego bohaterka bez żadnych skrupułów zaprasza do własnego mieszkania, a nawet zaprzyjaźnia się z nim. W rozmowie ze swym partnerem Loszą Czistiakowem, oburzonym, że ów współpracownik jest kryminalistą, Kamieńska prezentuje swoje poglądy na temat zbrodniarzy. Akcentuje zwłaszcza konieczność indywidualnego podejścia do konkretnej sytuacji oraz człowieka: „Nie ma absolutnie złych ludzi, tak jak nie ma absolutnie dobrych, bo zło absolutne nie istnieje, dobro absolutne też nie"223. Rozmyślając o dowodzącym mafią Denisowie, wyraża refleksję, że trzeba długo mieć do czynienia z przestępcami i poszkodowanymi, aby przestać dzielić świat na białe i czarne. Zdecydowanie występuje w obronie Bokra. Konstatuje z przekonaniem, że niemoralny jest uproszczony podział ludzi „na przestępców i sprawiedliwych"224.

222 Z Denisowem zetknęła się Kamieńska podczas śledztwa, które prowadziła w sanatorium w powieści Gra na cudzym boisku.
223 Zabójca mimo woli, s. 102.
224 Ibidem, s. 103.

Owa nadzwyczajna wrażliwość Kamieńskiej wraz z jej podejściem do przestępców znacznie wykracza poza powszechne wyobrażenie Rosjan o funkcjonariuszach służb państwowych, kojarzonych przede wszystkim z nadużyciami, przemocą, instrumentalnym traktowaniem zatrzymanych, przekupstwem. Widoczny zatem jest wyraźny rozdźwięk pomiędzy realnymi zachowaniami milicjantów oraz ich wizerunkiem ugruntowanym w rosyjskiej świadomości społecznej a bohaterką 
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Aleksandry Marininej, która w swej kategorycznej postawie etycznej pozostaje osamotnioną idealistką. Zdecydowana postawa protagonistki odpowiada na potrzebę ukazywania katalogu wartości pozytywnych i negatywnych, realizowaną zarówno przez masową literaturę radziecką, ale także charakterystyczną dla burżuazyjnej kultury mieszczańskiej.Kamieńska jako prawdziwy bohater pozytywny i wzorzec dydaktyczny nie pozostaje bierna. Jej żarliwa chęć zmiany przejawia się w próbach oddziaływania na osoby, które popełniły przestępstwo. Nie traci wiary, że ocalało jeszcze w nich pragnienie dobra. W powieści Zabójca mimo woli milicjantka szczerze współczuje generałowi Wakarowi mającemu na sumieniu trzy zabójstwa, które popełnił, by wymierzyć sprawiedliwość mordercom jego synka. Generał nie ukrywa również zamiarów uśmiercenia ostatniego współwinnego. Bohaterka, targana rozterkami wewnętrznymi, przeżywa jego przypadek niezwykle emocjonalnie i osobiście. W sposób bardzo ekspresywny buntuje się przeciwko bezwzględności wyroków sprawiedliwości: „Prawo jest ślepe, Temida ma opaskę na oczach. Na pewno jest to słuszne. Ale ślepota nigdy jeszcze nikomu nie pomogła w podjęciu słusznej decyzji. Nie wiem, nie wiem, nie wiem! - krzyknęła w rozpaczy, uderzając pięścią w kolano, i rozpłakała się”225. W rezultacie Nastia stara się odwieść przestępcę od jego postanowienia, tłumacząc mu żarliwie, że zemsta do niczego dobrego nie prowadzi, a jedynie niszczy duszę. Przekonuje generała z pełnym zaangażowaniem, że przemoc rodzi przemoc, a zadawanie bólu będzie go jedynie potęgować. W efekcie po kilku próbach major milicji udaje się wpłynąć na przestępcę, który rezygnuje z popełnienia czwartego zabójstwa i gotów jest odpowiedzieć za swoje wcześniejsze czyny226.

225 Ibidem, s. 254-255226 Zob. ibidem, s. 255-262.227 Zob. Złowroga pętla, s. 344.

W powieści Złowroga pętla (Смерть ради смерти, 1995) bezkompromisowe działania protagonistki również doprowadzają do zmiany postępowania Bojco- wa, człowieka, który pierwotnie otrzymał zadanie zlikwidowania Kamieńskiej. Poprzez kontakt z Anastazją zmienia się całkowicie sposób patrzenia na świat byłego przestępcy. Odmieniony mężczyzna wyraża w efekcie szczerą wdzięczność niedoszłej ofierze227. Jednakże traci on życie z rąk chuliganów w zakończeniu książki, w którym jednocześnie nieco patetycznie wybrzmiewa konstatacja, że Zło ponownie okazuje się być silniejsze i zwycięża, a Nastia wobec niego pozostaje bezradna.W finale powieści Płotki giną pierwsze (Шестерки умирают первыми, 1995) bohaterka ponownie pokazana jest jako detektyw, którego nie cieszy fakt rozwikłania kolejnej zagadki umysłowej oraz wydedukowanie mającej nastąpić zbrodni. Przejmuje ją boleśnie charakter przestępcy, którego rozpracowywała i przewidziała jego zachowania. Świadomość ta wywołuje w niej przygnębienie 
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oraz ciężkie westchnienia: „Niestety, to były te nierzadkie chwile, kiedy bardzo chciała mieć rację i jednocześnie się mylić”228.

228 Płotki giną pierwsze, s. 341.229 Zob. А. Сальмерон Вильчес, Проблема женского стереотипа в детективной про
зе Александры Марининой: мотив „морального урода", [w:J Kobieta i/jako inny..., s. 300, 303-304.230 Zob. ibidem, s. 305.
231 Zabójca mimo woli, s. 209.232 Zob. Жизнь после жизни, s. 32-33.

Na kartach wielu książek cyklu wciąż prezentowane są dywagacje, niegasnące wątpliwości protagonistki utwierdzające idealizm jako konstantę jej osobowości. Dlatego też tym większy kontrast i patos wyzwalają włożone w usta Anastazji, padające niejednokrotnie autooskarżenia, że jest „potworem moralnym". Tym bardziej że podobne krytyczne stwierdzenia pojawiają się w sytuacjach, kiedy kontekst nie dostarcza podstaw do oceny jej zachowań jako nieetyczne. Bywa, że zarzekania się bohaterki brzmią bardzo kategorycznie i zaskakują w zderzeniu z błahością powodu, dla jakiego czyni sobie ona wyrzuty.Angela Salmeron Wilches analizuje ów powracający w utworach Aleksandry Marininej motyw „potwora moralnego", odnosząc go do konfliktu wewnętrznego głównej bohaterki, która zdaje sobie sprawę, że sposoby jej myślenia oraz działania odbiegają od powszechnie akceptowanej w społeczeństwie idei kobiety229. Badaczka podkreśla, że Kamieńska, która kwestionuje zastany patriarchalny porządek ról wytyczonych kobiecie i mężczyźnie, jednocześnie czuje się winna w stosunku do swego partnera. Kamieńska oskarża samą siebie o pewien defekt, nieczułość, brak poświęcania Czistiakowowi należnej uwagi. Angela Salmeron Wilches przytacza słowa Mariny Aleksiejewej, która potwierdza, że wobec presji otoczenia przez długi czas borykała się właśnie z dręczącym poczuciem winy, że nie chce mieć dzieci230.Niezależnie od wyjaśnień autobiograficznych niejednokrotnie ów samokrytycyzm w toku powieści brzmi patetycznie. Jako ilustrację można przywołać scenę z powieści Zabójca mimo woli. Podczas rozmowy z Loszą, który nie przestaje okazywać niezadowolenia z wizyt w ich mieszkaniu byłego więźnia pomagającego Anastazji w jej pracy, bohaterka w myślach robi sobie wyrzuty, że ma w sobie „jakąś skazę moralną"231. Zarzuca sobie brak wyczucia, gdyż robi mężowi wykład filozoficzny w sytuacji, kiedy on jest o nią zazdrosny. Automatycznie wystawia sobie bardzo krytyczną ocenę, kwalifikując swój brak subtelności i właściwego rozeznania sytuacji jako nieetyczność. „Potworem moralnym" nazywa siebie Anastazja także, kiedy po odejściu na emeryturę przeżywa depresję i czuje się niepotrzebna, narażając Loszę na swoje złe nastroje, narzekania i apatię232. Wówczas ostatecznie decyduje się na podjęcie pracy w agencji detektywistycznej, aby mąż nie rnusiał znosić w domu bezustannej obecności „potwora moralnego", choć ów epitet ponownie nie wydaje się być adekwatny.
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W powieści Płotki ginq pierwsze w rozmowie bohaterki na temat własnego ślubu powraca określenie „moralny potwór", a konstatacja ta wynika tym razem z faktu, że nie rozmyśla ona o samym wydarzeniu, które dla większości kobiet staje się jednym z najistotniejszych momentów w życiu, ale o czterech morderstwach popełnionych w Obwodzie Moskiewskim. Anastazja w dzień własnej ceremonii ślubnej, jeśli zdarzyłaby się wówczas zbrodnia stulecia, wołałaby jechać na miejsce wypadku, a nie do „jakiegoś głupiego urzędu na jakiś głupi ślub”233. Powyższe rozmyślania doprowadzają rozgoryczoną Kamieńską do stwierdzenia, że jest ona niemoralna, „źle zaprogramowana", gdyż jej dusza cierpi na myśl o kolejnych zabójstwach, jakie może popełnić seryjny morderca. W kreacji tej postaci przebija postawa kategoryczna, patos, którego wrażenie potęguje fakt, że rozterki, niepokoje i przeżycia, jakie winny dotyczyć życia prywatnego Anastazji, przetransponowane zostały w wymiar dobra społecznego, publicznego, ogólnoludzkiego.

233 Płotki giną pierwsze, s. 211.

Funkcja Anastazji Pawłowny wychodzi zatem daleko poza ramy powieściowego śledczego prowadzącego czytelnika ku rozwiązaniu szarady, którego sukcesem i tryumfem oraz zaletą w oczach odbiorcy winno być rozpracowanie sprawy i ujęcie sprawcy. W powieściach Aleksandry Marininej postać protagonistki nie ogranicza się jedynie do takiej roli, gdyż sam wątek kryminalny zostaje bardzo rozproszony, przetykany wielością motywów pobocznych oraz opisów socjo- logizujących. W konstrukcję owego bohatera pozytywnego wpisana jest misja wytyczenia trwałego punktu odniesienia wobec zdominowanego przez przestępstwa i wykroczenia świata. Taka linia zgodna jest z jednej strony z tradycją wysokiej literatury rosyjskiej, skoncentrowanej wokół rozstrzygania dylematów etycznych, z drugiej natomiast narzuca skojarzenie z funkcją idealnych bohaterów socrealistycznych, mających dopomagać w resocjalizacji, reedukacji, służąc jako wzorcowy przykład do naśladowania. Obecnie taką misję dydaktyczną realizuje literatura popularna. Czytelnikowi wskazywane są rodzaje postaw, które należy wyraziście eksponować pośród wciąż nieoswojonych reguł, jakie zaczęły obowiązywać w Rosji postsowieckiej.Podsumowanie powyższego podrozdziału nasuwa wniosek o bipolarnej konstrukcji osobowości bohaterki. Kokieteryjna zmienność znalazła swój wyraz już w kwestii wyglądu Anastazji (opozycja powszedni - atrakcyjny) - wówczas bohaterka ulega metamorfozom, by wypełnić określone funkcje. Owa paralelna kontrastowość, wyłaniająca się z poszczególnych opisów tekstowych, wyraźnie dominuje również w odniesieniu do wybranych cech charakteru. Pozwala ona stworzyć zestawienie indeksujące, uwypuklające schemat budowania osobowości protagonistki, który został przedstawiony w tabeli numer 5. Niektóre przeciw- stawności czynią z Kamieńskiej postać nieco koturnową. W szczególności są to częste akty samokrytyki, zarzuty niemoralności, zderzone z podkreślaną wie
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lokrotnie gotowością i determinacją Anastazji do aktywnej walki ze złem tego świata. Patrząc z innej perspektywy, czytelnik popularny postrzega bohaterkę jako osobę, którą miotają, jak każdym człowiekiem, uczucia sprzeczne, dzięki czemu staje się mu bliższa.
Tab. 5. Zestawienie skontrastowanych cech Anastazji Pawłowny Kamieńskiej.

paraliżujący lęk, przeżywanie strachu;
psychiczna słabość, rozchwianie;fizyczna słabość, zła kondycja;„tchórz";lenistwo, niechęć do zajęć stereotypowo kobiecych, jak prowadzenie domu, dbałość o wygląd zewnętrzny;samokrytycyzm, autoocena: „moralny potwór";naiwność;
nieemocjonalność: chłód, rezerwa, obojętność, racjonalizm w stosunkach damsko-męskich;anty kobiecość.

przezwyciężanie słabości, opanowywanie lęku;odporność, twardość; wytrzymałość;odwaga, mobilizacja; pracoholizm, pasja pracy;
idealizm, rozterki etyczne, uczciwość; empatia, współczucie; bezkompromisowość;bunt wobec zła; walka o sprawiedliwość społeczną; wybuchowe, emocjonalne reakcje jako efekt współczucia, żalu, buntu przeciwko cudzej krzywdzie i niesprawiedliwości; kobiecość, delikatna psychika, wrażliwość, skłonność do urazy; drżenie warg i łzy; wyczulenie na punkcie płci, brak odporności na komentarze mężczyzn.

Stosunek bohaterki do kwestii społecznych i politycznych
Ze względu na szeroką poczytność analizowanych tekstów literatury popularnej oraz założenie, że z głównym bohaterem serialu książkowego „obcuje" wielość czytelników, warto nakreślić sposób postrzegania przez protagonistę państwa oraz społeczeństwa. Odbiorca ustosunkowuje się do sugestywnie przedstawianych przez protagonistę poglądów - bądź polemizując, bądź utożsamiając się ze sposobem patrzenia danej postaci na otaczającą ją rzeczywistość.Głoszone ustami Anastazji Pawłowny przekonania na temat potrzeby emancypacji w życiu osobistym i zawodowym oraz sprzeciwu wobec konsumenckiego podejścia do życia należy uzupełnić o jeszcze jedną bardzo istotną sferę. Z punktu widzenia stylistyki serialu książkowego stwarzającego pozór opowieści realistyczno-obyczajowych istotnego znaczenia nabierają wypowiedzi major Kamieńskiej - lojalnej funkcjonariuszki milicji - w których wyraża się krytyczny 
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stosunek do własnego kraju oraz żyjącego w nim społeczeństwa ulegającego w okresie transformacji zasadniczym przeobrażeniom.
Antykapitalizm, nostalgia za czasami sowieckimiW poszczególnych częściach serialu zmiany ustroju w Rosji polegające na niekontrolowanym rozprzestrzenianiu się zasad wolnego rynku, komercji oraz władzy pieniądza charakteryzowane są z podkreślaniem niesprawiedliwości i nierówności materialnej obywateli, wzrastającej przestępczości, łapówkarstwa oraz spadku kompetencji i profesjonalizmu234. Pesymistyczna wizja nowego, niesprawiedliwego układu społecznego pojawia się od samego początku cyklu - w przemyśleniach Gordiejewa, zawartych w powieści otwierającej cykl, w której zdanie „żyć w warunkach państwa prawa” ujęte zostało w cudzysłów235. Powyższe problemy czytelnik śledzi w głównej mierze przez pryzmat zespołu Gordiejewa na przestrzeni całego przełomowego dla Rosji okresu (akcja serialu książkowego trwa od 1993 aż do 2010 roku).

234 Owe negatywne zjawiska, jakie uwidoczniły się w latach 90. w Rosji, charakteryzuje bardzo wielu autorów m.in.: D. Remnick, Zmartwychwstanie..., s. 352-354; J. Afanasjew, op. 
cit., s. 168-183; T. A. Kisielewski, SchyłekRosji, Poznań 2007, s. 75-77; W. Marciniak, Od 
retrospekcji do prognozy: o trudnościach prognozowania rozwoju sytuacji politycznej w Rosji, [w:] Imperium Putina, red. W. Konończuk, Warszawa 2007, s. 33-37; Б. Дубин, Россия 
нулевых..., s. 351.
235 Kolacja z zabójcą, s. 194-196.

Opinie wartościujące niejednokrotnie znajdują swój wyraz na przykładzie zestawienia dwóch postaw obecnych w świadomości zbiorowej dzisiejszych Rosjan. Pierwszą jest światopogląd człowieka, który dorastał i otrzymał wykształcenie w Związku Sowieckim. Cechuje go poświęcenie dla idei oraz bezinteresowność. Druga natomiast charakteryzuje człowieka nowych czasów, nastawionego na zdobywanie pieniędzy na różne sposoby. Taki podział odzwierciedla rozmowa pomiędzy Kamieńską a Korotkowem, czyli dwójką oddanych pracowników milicji z długoletnim stażem, którzy jako jedyni z zespołu Gordiejewa do końca trwania cyklu powieściowego towarzyszą czytelnikowi. Ich oceny ilustrują projekcję mitu o epoce minionej, która przyczyniała się do zaszczepiania wartości pozytywnych. Sceptycznie odnoszą się do nowego młodego zwierzchnika, nie wierząc w jego uczciwość i oddanie pracy:Skąd się mają wziąć ci uczciwi? Jeszcze żeby on był naszym rówieśnikiem, wtedy można byłoby mieć nadzieję, że ukształtowała go stara szkoła. Ale on przecież jest młody, ma trzydzieści cztery lata, a władzy sowieckiej już piętnaście lat, jak nie ma. Skąd miałby wziąć takie profesjonalne wychowanie, gdzie by mówiono o uczciwości, przyzwoitości, o tym, że mundur zakłada się nie po to, żeby pieniądze zarabiać, ale po to, żeby ludzi od wszelkiej hołoty bronić? [...] Jako profesjonalista kształtował się wtedy, kiedy wszystko już mierzone było na pie-
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niądze i władzę, a nie na uczciwość i miłość do ludzi. Czyż nie tak? (Городской 
тариф, t. 1, 241-242)Jerzy Szacki zwraca uwagę na zjawisko powstawania mitologii pokoleniowych, zgodnie z którymi ludzie w określonej kategorii wiekowej (czy też w połączonej wspólną biografią bądź doświadczeniami grupie) stanowią ostoję wartości moralnych, które przestają być szanowane przez osoby młodsze236. W przytoczonym dialogu, niezależnie od przebłysków owej luki pokoleniowej zarysowującej się tym ostrzej w warunkach transformacji, wyraźnie wyczuwalna jest idealizacja systemu sowieckiego, który rzekomo kształtował ludzi w duchu uczciwości i skromności, poszanowania zasad, a nie zaprzedania wartości i poświęcenia wszystkiego wyłącznie dla korzyści materialnych, cenionych w nowej rzeczywistości brutalnych kontrastów. Nikołaj Koposow, analizując „złoty mit stalinizmu”, przywołuje wyniki badań z roku 1990 odnośnie do wyobrażeń społecznych o czasach sowieckich, w których ponad 68% respondentów potwierdziło, że wówczas ludzie byli lepsi, bardziej bezinteresowni, uczynni i wrażliwi237.

236 Zob. J. Szacki, Spotkania z utopią, Warszawa 2000 s. 49.237 Zob. H. Колосов, Память строгого режима. История и политика в России, Москва 2011, s. 127.
236 Городской тариф, 1.1, s. 242.

Anastazja podkreśla, że należy do wyznającego owe wyższe wartości pokolenia, choć trzeba je zamknąć w czasach minionych: „już dość opłakiwania naszych utraconych ideałów. Ich tak czy inaczej nie uda się zreanimować"238. W całości cyklu wielokrotnie dochodzi do głosu poczucie bezradności w zderzeniu z teraźniejszością, przebija sentymentalne wspominanie dawnego sposobu wychowania, tęsknota za obecnością twardego kręgosłupa moralnego, jednolitych zasad, jakimi miał kierować się człowiek dorastający w Rosji sowieckiej. W wypowiedziach Kamieńskiej i jej żarliwym proteście wobec zła świata współczesnego pobrzmiewają podobne nuty nostalgii za czasami minionymi, kiedy pieniądz nie odgrywał roli pierwszoplanowej, a zwykłych ludzi jakoby wyróżniała większa wrażliwość na cierpienia innych oraz gotowość niesienia pomocy:Dobrze pamiętam, jak żyliśmy, kiedy miałam trzynaście lat. I jeśliby, nie daj Boże, z moją rodziną coś się stało, znalazłoby się, co najmniej z dziesięć rodzin, które by mi pomogły, dały wsparcie. Z pewnością sama bym nie została. [...] A teraz co się dzieje? (Иллюзия греха, 56).Poprzez taką postawę milicjantki przebija naiwność oraz tęsknota za socrealistycznym, utopijnym modelem dobrego, równego społeczeństwa, w które obecnie wtargnął kapitalizm, wyróżniając ciemną naturę człowieka i zbrodnię jako nieodłączną składową rzeczywistości. Aleksandra Marinina przy pomocy swojej bohaterki daje wyraz potęgującej się w społeczeństwie rosyjskim nostalgii za poprzednim ustrojem, połączonej z mitologizacją czasów niedawno minionych.
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Jelena Baraban podkreśla, że rosyjska świadomość zbiorowa drugiej połowy lat 90. zaczęła idealizować spokój, zwyczajność, przyjaźń i relacje między ludźmi tamtych czasów, wypierając negatywne elementy, tarcia i bolączki owej rzeczywistości. Badaczka potwierdza, że działa w tym wypadku mechanizm budzenia się nostalgii nie za konkretnym porządkiem rzeczy, ale za mitem przeszłości, zdolnością do przeżywania piękna utopii, do optymizmu i okłamywania samego siebie, tęsknoty za tym, co rzekomo zostało zaprzepaszczone w teraźniejszości239. Coraz częściej w społeczeństwie rosyjskim pobrzmiewają pozytywnie oceny epoki Breżniewa już nie jako czasów zastoju, ale stabilizacji. Publicysta Dmitrij Olszanskij posługuje się terminem „breżniewowski humanizm", twierdząc, że najistotniejsze w epoce sowieckiej było to, iż bycie starym i biednym, niepozornym i niezbyt pięknym, a nawet nieudacznikiem w niesprzyjających warunkach nie było rzeczą wstydliwą. Obecnie natomiast sytuacja się odwróciła - każdy jest zobowiązany do tego, by być człowiekiem sukcesu, bogatym, młodym i pięknym240.

239 Zob. E. Барабан, op. cit., s. 100.240 Zob. wypowiedź publicysty przytoczoną w tekście Брежнев-2 - для автохтонов, Путин 
№3 - для либералов, [on-line:] www.newsland.ru/news/detail/id/800708/ - 12 IV 2012. Na temat mechanizmu idealizacji dawnego reżimu w krajach byłego bloku wschodniego będącej wyrazem eskapistycznego podejścia do teraźniejszości zob. także A. Tarczyński, Tradycja. 
Społeczne..., s. 27-29.241 Borys Dubin powołuje się na badania przeprowadzone przez Centrum Analityczne im. Jurija Lewady. Zob. Б. Дубин, Читатель в обществе зрителей, „Знамя" 2004, № 5, s. 168-178.242 Zob. idem, Россия нулевых..., s. 32-33.243 Takie były wyniki sondażu przeprowadzonego we wrześniu 2008 r. pośród 1600 osób w stu czterdziestu miastach z czterdziestu dwóch rosyjskich okręgów bądź republik. Błąd 

Borys Dubin w prowadzonych analizach przemian społeczno-kulturowych pokazuje, że zgodnie z danymi z roku 2004 niemal jedna czwarta badanych obywateli rosyjskich nie może dostosować się do zmian, jakie miały miejsce w Rosji241. W tym też roku 68% przebadanych oświadczyło, że żałuje rozpadu Związku Sowieckiego, przy czym można zauważyć wyraźne zróżnicowanie w zależności od przedziału wiekowego - pośród osób powyżej pięćdziesiątego piątego roku życia była to liczba 83%242.
Sprzeciw wobec korupcji w organach państwowych, polityki państwa nie- 
dbającego o dobro obywateliObecnie w Rosji, co potwierdzają badania opinii publicznej, problemy korupcji oraz łapówkarstwa pozostają podstawowymi bolączkami społecznymi. Zgodnie z danymi Ogólnorosyjskiego Ośrodka Badania Opinii Publicznej z 2008 roku trzy czwarte Rosjan uważa, że korupcja w Rosji ma szeroki lub bardzo szeroki zasięg społeczny, a tylko jeden procent respondentów uznał jej poziom za niski. Połowa obecnych obywateli Federacji Rosyjskiej przyznała, że przynajmniej raz w życiu dała łapówkę243. Nutę optymizmu zawierają nowsze badania pokazujące 

http://www.newsland.ru/news/detail/id/800708/
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nieznaczny spadek - na przestrzeni pięciu lat - poziomu gotowości Rosjan do dawania łapówki - z 53% w roku 2005 do 47% pod koniec roku 2010244.

statystyczny, jak twierdzą specjaliści, nie przekracza 3,4%. Zob. publikacja prasowa Ogól- norosyjskiego Ośrodka Badania Opinii Publicznej (ВЦИОМ), nr 1048, Причины коррупции 
и как с ними бороться?, [on-line:] http://wciom.ru/novosti/press-vypuski/press-vypusk/ single/10707.html - 20 V 2009.244 Zob. raport Состояние бытовой коррупции в Российской Федерации (на основании ре
зультатов социологического исследования, проведенного во втором полугодии 2010 г.), [on-line:] www.indem.ru/russian.asp - 20 V 2009, s. 10 raportu.245 Ustawa Ne 274-ФЗ О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос
сийской Федерации в связи с принятием Федерального закона „О противодействии 
коррупции" z 25 XII 2008. Zob. 0. Ю. Маслов, А. В. Прудник, Краткая история борьбы 
с коррупцией в Российской Федерации 1991-2010 (Заметки по новейшей истории Россия 
- часть 31), [on-line:] www.polit.nnov.ru/2010/04/18/roshistorykorr/ - 11IV 2012.246 Jako przykład służy założona w 1999 r. społeczna, apolityczna organizacja Narodowy Komitet Antykorupcyjny (Национальный антикоррупционный комитет - HAK), w którego skład weszli politycy różnych frakcji, a także analitycy, specjaliści oraz prawnicy. Zob. 
Общественный антикоррупционный комитет, [on-line:] www.stopcorruption.ru/ - 20 V 2009. Rosyjski oddział Transparency International z projektem internetowym Antykorupcyjny gabinet sieciowy (Антикоррупционный сетевой кабинет-ACK) zob. Антикоррупционный журнал, [on-line:] www.askjournal.ru - 20 V 2009, czy też Fundacja Indem (Informatyka dla demokracji) zajmująca się m.in. powiązaniami biznesu i władzy - zob. [on-line:] www.indem. ru-9 IV 2009.247 Zob. А. Шароградский, Каке России отмечают день борьбы с коррупцией, [on-line:] www.svobodanews.ru/content/transcript/476323.html - 20 V 2009.248 Na pierwszym miejscu znajdują się służby drogowe, następnie sfera edukacji przedszkolnej, uniwersyteckiej oraz placówki medyczne. Zob. raport Состояние бытовой коррупции..., s. 27.

Problem ten zaczęto nawet rozważać na poziomie państwowym. Poczynając od 2008 roku, hasło walki z korupcją stało się jednym z głównych postulatów Dmitrija Miedwiediewa, zarówno jako kandydata na prezydenta, jak i po objęciu przez niego stanowiska głowy państwa. Władze rosyjskie podkreślały konieczność stworzenia ogólnonarodowego systemu antykorupcyjnego, by pod koniec 2008 roku wprowadzić w życie ustawę o walce z korupcją245. Wcześniej, nie czekając na reakcję odgórną, powstały różnego rodzaju fundacje oraz inicjatywy organizacji pozarządowych, związane z analizą tego zagadnienia w Rosji246.Niemniej jednak nadal przeciętni Rosjanie nie odnotowują efektów w walce z korupcją, dla 40% z nich głównymi jej przyczynami pozostają chciwość oraz amoralność rosyjskich urzędników i biznesmenów, winę ponosi także system ustawodawczy. Co piąty ankietowany uważa, że źródło problemu leży w niskim poziome kultury prawnej społeczeństwa oraz nieprzestrzeganiu prawa przez zdecydowaną większość mieszkańców tego kraju247. Za najbardziej skorumpowane sfery i instytucje społeczne Rosjanie uznają milicyjne służby drogowe, władze lokalne oraz ogólnie właśnie funkcjonariuszy milicji, których opinia publiczna sklasyfikowała na czwartej pozycji, jeśli chodzi o udział w sytuacjach korupcjogennych248.

http://wciom.ru/novosti/press-vypuski/press-vypusk/
http://www.indem.ru/russian.asp
http://www.polit.nnov.ru/2010/04/18/roshistorykorr/
http://www.stopcorruption.ru/
http://www.askjournal.ru
http://www.indem
http://www.svobodanews.ru/content/transcript/476323.html
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W zderzeniu z takim wizerunkiem oraz masowym negatywnym postrzeganiem funkcjonariuszy mundurowych Kamieńska, jako człowiek przynależący do tych struktur, symbolizuje otwarty głos sprzeciwu. Bohaterka boryka się z korupcją oraz łapówkarstwem rozprzestrzeniającym się pośród pracowników resortów państwowych, z niepokojem obserwuje postępującą degradację zarówno zwykłych obywateli, jak i przedstawicieli władzy:Od dawna nie mieszkasz w Rosji, więc nie wiesz, że dziś o łapówkach mówi się otwarcie i nikomu nie przychodzi do głowy, żeby się z tego powodu obrażać. Ludzie są pełni złości i nienawidzą się nawzajem. Gotowi są pozabijać, jeśli to pozwoli im uszczknąć coś dla siebie. Otwórz oczy, mamo! Przejrzyj wreszcie, zobacz, jak my żyjemy. [Śmierć i trochę miłości, 173]Milicja skorumpowana przez mafię to nic nowego. Dopóki coś takiego przydarza się innym, w innych placówkach, w innym mieście, można to traktować jak fakt obiektywny, z którym należy się liczyć i który trzeba brać pod uwagę przy analizowaniu informacji i podejmowaniu decyzji. Kiedy jednak dzieje się to tuż obok ciebie, w twoim wydziale, dotyczy twoich przyjaciół, nie jest to już problem czysto analityczny, ale moralno-psychologiczny, niedający się jednoznacznie rozwiązać. [Ukradziony 
sen, 2l)249

249 Zob. także na przykład Городской тариф, 1.1, s. 239.250 Zob. Męskie gry, s. 496-501.

Pozytywne egzemplifikacje, do których należy major Kamieńska wraz z pułkownikiem Gordiejewem oraz grupą najbliższych jej przyjaciół z kolektywu milicyjnego, skontrastowane są z przestępcami pracującymi w strukturach ochrony prawa. W powieści Ukradziony sen autorka obrazuje taktykę mafii, która opracowała wieloletni program szkolenia własnych kadr w szeregach milicyjnych oraz ministerialnych, by stworzyć tam sieć swoich ludzi. Dlatego nieuczciwi funkcjonariusze mogą swobodnie zajmować w tych strukturach stanowiska kierownicze. Przykładem wykorzystania podobnego wątku jest powieść Męskie 
gry, w której wprowadzona została postać kolejnego szefa Kamieńskiej, Mielnika, uwikłanego w nieuczciwe interesy polityczne oraz tajne programy rządowe. Wszystkie podobne przypadki oburzają do głębi milicjantkę, która impulsywnie reaguje na nieuczciwość innych, w efekcie jej wycieńczony organizm popada w chorobę fizyczną250.Anastazja, będąc typem bohatera współczującego konkretnemu, indywidualnemu człowiekowi, bardzo krytycznie nastawiona jest do machiny władzy ignorującej jednostkę. Protagonistka buntuje się zdecydowanie przeciwko państwu, które w imię interesów międzynarodowych oraz polityki imperialnej poświęca pojedynczego obywatela:I znowu popłynęły słowa o obronności naszego kraju, surowcu strategicznym, zbrodniczym rozkradaniu bogactw naturalnych, politycznej arenie międzynarodowej, 
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interesach Rosji w świecie muzułmańskim. Wszystkie słowa były jasne i czytelne, ale nie dawały odpowiedzi na pytanie: jak sobie poradzić ze smutkiem przy stracie najbliższych. Co się stanie z rodziną Kosti Maluszkina? Co się stanie z rodziną Wakara? Jak Eduard Pietrewicz Denisów przyjmie śmierć syna? I jak sobie poradzi z bólem ona sama, Nastia Kamieńska? Każdy człowiek ma swoją prawdę. Prawda ludzi z wywiadu polega na tym, że nie ma nic ważniejszego niż interesy państwa. Prawda Nastii Kamieńskiej - że nie ma nic ważniejszego nad ludzkie życie, nawet jeśli jest to życie byłego kryminalisty czy generała zabójcy. (Zabójca mimo woli, 284-285)W podobnych deklaracjach wyrażana jest zdecydowana apoteoza wartości jednostki, która przez dziesięciolecia była ignorowana w działaniach aparatu władzy251. Kamieńska w nowych warunkach głośno postuluje, by dłużej nie godzić się na kompromisy oraz ustępstwa w imię niehumanitarnych interesów państwa. Wykracza ona tym samym poza inercję oraz pasywność mające cechować homo 

sovieticus2S2. Ideologia komunistyczna zmierzała do tego, by znieść „«prywatne» posiadanie siebie”, jeśli posłużyć się słowami Józefa Tischnera253, jak powiada filozof, „trzeba przyznać człowiekowi prawo do posiadania siebie"254, a wówczas każdy indywidualnie wybierze, czy i czemu zechce się poświęcić.

251 Zob. m.in.: Zabójca mimo woli, s. 282-83; Złowroga pętla, s. 274.252 Zob. L. Suchanek, Homo sovieticus..., s. 74.253 J. Tischner, Nieszczęsny dar wolności, Kraków 1998, s. 34.
254 Ibidem, s. 36.
255 Płotki giną pierwsze, s. 258.
256 Gra na cudzym boisku, s. 194-195.

Wyrzekanie się podstawowych wartości moralnych, brak szacunku dla drugiego człowieka u osób, które wkraczają na drogę przestępczą, powoduje, że Anastazja osobiście cierpi. Dlatego też dokłada wszelkich starań, by przeciwdziałać takim przypadkom, choć jednocześnie nie pochłaniają jej z równie wielkim zaangażowaniem prywatne, codzienne relacje z osobami najbliższymi, które nie budzą w niej tak silnych emocji. Podczas pracy nad rozszyfrowywaniem serii zbrodni, kiedy dowiaduje się o zabójstwie siedemnastoletniego chłopca, przepełnia ją niezgoda i determinacja do działania: „W środku nocy Nastia Kamieńska obudziła się z myślą, że musi dopaść tego przeklętego snajpera. Musi. To jej obowiązek"255. Bohaterka, na wzór zaangażowanego bohatera aktywnego, bezwarunkowo wyraża dynamiczny sprzeciw, musi zapobiegać kolejnym przestępstwom: „Nie wolno mi mieszać pojęć «dla przyzwoitości» i «dla zasady» - mówiła sobie Nastia. - Jeśli mogę się przyczynić do unieszkodliwienia niebezpiecznych przestępców i uchronienia ich przyszłych ofiar, to powinnam zrobić wszystko, co w mojej mocy"256.Jednym z najdobitniejszych przykładów żarliwego buntu (przyczyniającego się do patetycznego wydźwięku postaci Kamieńskiej) są jej płomienne deklaracje z powieści Złowroga pętla, w której protagonistka odkrywa konsekwencje, jakie powoduje oddziaływanie anteny zainstalowanej na dachu jednego z moskiewskich instytutów. Urządzenie wytwarza specyficzny efekt, polegający na obniżeniu 
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poziomu agresji pośród organizmów przebywających w bezpośrednim polu jego działania oraz podwyższeniu agresywności w obszarze szerszego zasięgu, co prowadzi do zwiększenia liczby popełnianych tam zbrodni. Przejęta do głębi bohaterka zarzeka się:I zrobię wszystko, co uznam za konieczne, by przerwać ten koszmar, który zagnieździł się we wschodnim rejonie Moskwy. Na dachu instytutu zainstalowano z pół setki anten, i nie wiem, o którą z nich chodzi. Ale jeśli nie dojdę do prawdy, gotowa jestem wysadzić instytut w powietrze. Jedna bomba i raz na zawsze położę kres tej zbrodniczej działalności. Nawet gdybym to miała przypłacić więzieniem. [Złowroga pętla, 274)W powieści Taryfa miejska autorka roztacza wizję przyczyn rozplenienia się przestępczości w Rosji. Przedstawiona jest tam spiskowa teoria odgórnego, świadomego prowokowania przez władze bezładu społecznego, stymulowania rozwoju korupcji w środowisku służb ochrony państwa przez struktury rządzące, zainteresowane wzrostem kryminalizacji społeczeństwa. Akcja powieści przeplata się z dostarczanymi stopniowo informacjami o prowadzonym od lat eksperymencie totalnym - specjalnym państwowym ściśle tajnym programie, którego realizację zaplanowano na kilkanaście lat257 258. Miał on polegać na celowym, odgórnym osłabianiu organów ścigania po to, by w efekcie zmniejszyć czujność oraz profesjonalizm przestępców, którzy, bezkarni w obliczu nieskuteczności działań milicji, zaczęliby popełniać prymitywne przestępstwa, nie siląc się na wyrafinowane sposoby dokonywania zbrodni czy też ich skrywanie. W konsekwencji utwierdziliby się w przekonaniu o swej bezkarności w świetle nieefektywnej pracy organów, które utraciły rolę kontrolującego żandarma. Równolegle w ramach tegoż programu byłyby szkolone kadry do walki z przestępczością. Odpowiednio przygotowani, wysoko wykwalifikowani specjaliści mieliby wkroczyć w momencie szczytowego rozprężenia pośród kryminalistów. Powieść ta pokazuje, w jaki sposób literatura popularna czerpie z wydarzeń bieżących - wspomniane są w niej wybory prezydenckie w 2008 roku. W ich kontekście przedstawiony program świadomego przyzwolenia na kryminalizację społeczeństwa w szerokiej perspektywie czasowej miał wypełnić również cele polityczne - zapewnić poparcie dla nowego prezydenta, który mógłby uzyskać reputację silnego i radzącego sobie z problemem przestępczości i korupcji polityka256. Niestety, moment 
257 Zob. Городской тариф, 1.1, s. 191,197-203.258 Zob. Городской тариф, t. 2, s. 47,49-50. W marcu 2008 r. Miedwiediew został prezydentem RF. Zgodnie z wypowiedziami ekspertów - siedemnastoletni okres, w którym nie podejmowano ustawy o walce z korupcją, w połączeniu z rozporządzeniem Władimira Putina o niedopuszczalności rewizji procesu prywatyzacji, jaka miała miejsce po upadku ZSRS, doprowadził do sytuacji, w której cała własność prywatna, przejmowana nie w pełni legalnie (począwszy od lat 90. aż do momentu zatwierdzenia ustawy antykorupcyjnej pod koniec 2008 r.), stawała się „własnością świętą”. Wygrywały na tym elity posiadające, natomiast większość Rosjan uważa, że majątki zdobywane były bezprawnie w wyniku działalności przestępczej. Zob.
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uaktywnienia profesjonalnie przygotowanych funkcjonariuszy milicji opóźniał się, a degradacja społeczna za przyzwoleniem władz rosła:Nie zdołaliśmy wówczas, dwadzieścia lat temu, przewidzieć skali korupcji w służbach ochrony prawa. Owszem, wszystko wzięliśmy pod uwagę, przewidzieliśmy ową korupcję i cieszyliśmy się, ponieważ byliśmy pewni, że ona ostatecznie przeżre, jak rdza i rozchwieje cały system walki z przestępczością, system przegnije do podstaw i ostatecznie będzie go można zniszczyć jednym pchnięciem. (Городской тариф, 1.1, 284-285)Twórcy programu w pewnym momencie dochodzą do wniosku, że popełnili błąd, gdyż korupcja przybrała monstrualne rozmiary:Zbyt spodobała nam się gra w korupcję. Początkowo była nam na rękę, dlatego że rozwijała system, który planowaliśmy zniszczyć i nie zauważyliśmy, jak zmieniła się w siłę polityczną. [...] Cała ludność kraju wie, że dziewięćdziesiąt osiem procent urzędników państwowych bierze łapówki. I ten fakt sam w sobie doprowadził do tego, że ludzie już nikomu nie wierzą. Nie wierzą w to, że ci politycy, których już znają, nagle zechcą zrobić cokolwiek dla ludzi. (Городской тариф, t. 2, 51-52)W tej pesymistycznej wizji państwo w sposób bezwzględny i manipulacyjny poświęca normalne, bezpieczne życie obywateli, w imię realizacji celów politycznych. Kontrolowane działanie władzy doprowadza do sytuacji, że milicjanci, śledczy, prokuratorzy, sędziowie już nawet nie tyle biorą łapówki, ile przekształcają swoje stanowiska w dochodowe posady z określonymi taryfami, które zwiększają się wraz ze wzrostem inflacji259. Skala zjawiska stała się ogromna, proces nieodwracalny, wymykający się spod kontroli. Program zakładał realizację nieprzebie- rającego w środkach celu, podobnie jak niegdysiejsze eksperymenty społeczne, znane z historii Związku Sowieckiego, wspierane założeniami ideologicznymi, wystarczy wymienić takie posunięcia władzy jak tworzenie obozów pracy, zamykanie ludzi w kołchozach czy forsowanie polityki dezintegrującej rodzinę.

0. M а с л о в, А. П p уд и и к, Краткая история борьбы с коррупцией в Российской Федерации 
1991-2010 (Заметки по новейшей истории Россия - часть 31 ), [on-line:] www.polit.nnov. ru/2010/04/18/roshistorykorr/ - 11IV 2012. David Remnick używa określenia, iż prywatyzacja gruntów państwowych w latach 90. w Rosji to największa grabież ziemi w historii świata. Zob. idem, Zmartwychwstanie..., s. 179.259 Zob. Городской тариф, 1.1, s. 286-287.

Kamieńska, rozmyślając nad kondycją społeczeństwa rosyjskiego, dochodzi do pesymistycznych wniosków. Zauważa, podobnie jak twórcy powyższego programu, bazując na wieloletnich badaniach stanowiących podstawę dla jej pracy doktorskiej, że profesjonalny trzon milicji kryminalnej znajduje się na granicy całkowitego rozpadu. Powoduje to tym samym obniżenie profesjonalizmu w środowisku przestępczym oraz zwiększa częstotliwość wykroczeń. Takiej diagnozie 

http://www.polit.nnov
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chętnie przytaknie popularny czytelnik rosyjski, ponieważ w tamtejszej społecznej świadomości zbiorowej głęboko tkwi nieufność wobec państwa niezapewniające- go obywatelowi poczucia bezpieczeństwa, z jego skorumpowanymi sądami oraz nieefektywną pracą organów milicji. Najpewniej dlatego też reakcje bohaterki są tak ostre i zdecydowane, by wyróżnić się w świecie, ogarniętym przez stagnację i brak wiary w sens działań jednostkowych.
Modyfikacja indeksu cech. Ewolucja bohatera

W ogóle przez ostatni rok przyszło jej przywykać do wielu rzeczy i patrząc 
wstecz, Nastia każdorazowo czuła z przerażeniem, jak rośnie i pogłębia się 
przepaść między Nastią poprzednią i obecną.

(Незапертая дверь, 28)Niezależnie od utrwalanego w świadomości czytelnika zestawu cech bohaterki, pewne jego obszary ulegają modyfikacjom, zgodnie z konwencją serialu. Cykl zbudowany jest z uwzględnieniem upływu czasu, któremu podlega Kamieńska. W poszczególnych częściach przybywa jej lat, co podkreślane jest w toku narracji, pokazana jest historia jej życia oraz zmiany wynikające z innej sytuacji życiowej oraz postępującego wieku.W powieści-ekspozycji poznajemy ją jako kobietę niezależną oraz niezamężną260. W sferze kontaktów damsko-męskich te elementy, które na początku cyklu wyróżniały protagonistkę jako jednostkę walczącą o emancypację, stopniowo zanikają. Przebieg relacji z Czistiakowem pokazuje rosnącą stopniowo psychiczną zależność Anastazji od Loszy, słabnące wraz z wiekiem aż do całkowitego zaniku pragnienie autonomii. Kamieńska coraz dobitniej uświadamia sobie, że to on jest dla niej jedyną podporą, której faktycznie potrzebuje. Taki stan potęgującego się uzależnienia nie irytuje bohaterki, przeciwnie, Nastia oczekuje wsparcia męża.

260 Zob. Kolacja z zabójcą, s. 60.

Moment powstawania serialu książkowego zbiegł się z zaistniałą wówczas w Rosji potrzebą zaznaczania kryzysu konwencjonalnych ról społecznych i kształtowania nowej identyfikacji genderowej. W pierwszej połowie lat 90. w nowej Rosji znalazła odzwierciedlenie wielopłaszczyznowa destrukcja tradycyjnych hierarchii kultury rosyjskiej typu sowieckiego. Kamieńska z jednej strony uosabiała człowieka ukształtowanego w warunkach Związku Sowieckiego (stąd wiele jej cech pozostaje charakterystycznych dla bohatera epoki minionej), z drugiej - postać tej bohaterki została zaproponowana czytelnikowi w warunkach przełomów politycznych i kulturalnych, musiała więc posiadać także nowe walory, atrakcyjne w tamtym momencie. Literacka kreacja Aleksandry Marininej wskazuje na konieczność przewartościowania wcześniejszych społecznych ról 
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damsko-męskich. Dlatego też w szeregu powieści, wydawanych w połowie lat 90., bohaterka występuje w otoczeniu mężczyzn, domaga się równego traktowania i szacunku, zmiany podejścia do kobiety jako partnera w pracy zawodowej czy w życiu prywatnym. Jej funkcją stało się zwrócenie uwagi oraz zaakcentowanie jej bycia na granicy powszechnie występującej i znanej roli kobiety w ówczesnej rzeczywistości rosyjskiej. Charakter Kamieńskiej był „pozasystemowy, marginalny, peryferyjny” - jak dowodzi Galina Ponomariewa261 - w jej relacjach z partnerem, rodziną, kolegami z pracy Anastazja Pawłowna skupiała się całkowicie na sobie samej oraz dążeniu do osiągnięcia komfortu psychicznego. Z biegiem czasu nurt walki o pozycję kobiety przestał mieć tak doniosłe znaczenie i osłabła konieczność forsowania owego zindywidualizowanego modelu kobiecego w społeczeństwie męskocentrycznym. Stąd też bohaterka literatury popularnej, po spełnieniu swego zadania z lat młodości, przekształca się w bardziej konwencjonalną reprezentantkę płci pięknej, która wchodzi w inny etap życia i staje się zarazem bliższa zachowaniom oraz problemom czytelniczek starszego pokolenia.

261 Г. Пономарева, Женщина как „граница"..., s. 181-191.262 Zob. Л. Парфенов, Намедни. Наша эра. 1991-2000, Москва 2010, s. 271.

Powieścią pod wieloma względami przełomową dla wizerunku Anastazji jest dwudziesta druga część, Niezamknięte drzwi, w której osiąga ona wiek czterdziestu jeden lat. Zachodzą tu istotne zmiany utwierdzanych uprzednio w indeksie cech Kamieńskiej. Po pierwsze, polepsza się położenie materialne bohaterki. Czistiakow, który otrzymywał intratne propozycje wykładów w Europie, Ameryce, Kanadzie, Japonii, postanowił z nich wreszcie skorzystać. W przeciwieństwie do Kamieńskiej, w postawie jej męża można zauważyć wzrost swobody w decyzjach i działaniach (jeszcze w dwunastej części cyklu, Stylista, nie chciał wyjeżdżać bez Anastazji). Małżonkowie decydują się na nowoczesne wyposażenie mieszkania, posługują się telefonami komórkowymi. W wydanej w 2010 roku części Życie 
po życiu {Жизнь после жизни) bohaterka - wówczas już pracownik prywatnej agencji detektywistycznej - korzysta z laptopa. W kolejnej części Motywy oso
biste {Личные мотивы, 2010) - zamiast metrem dojeżdża do biura własnym niewielkim srebrzystym samochodem marki Peugeot. Choć nie lubi prowadzić, staje się to elementem składowym jej codziennej pracy. W sferze obyczajowej cykl także podlega zgodnym z duchem czasu przeobrażeniom, gdyż pod koniec lat 90. i z początkiem nowego tysiąclecia wielu Rosjan (wówczas już nie tylko tych najbardziej bogatych i nieuczciwych) mogło sobie pozwolić nie tylko na telefon komórkowy262, czy też tak zwany euroremont, ale również na samochód zachodniej produkcji bądź inne cywilizacyjne zbytki.Radykalną zmianą w zachowaniu bohaterki słynącej z awersji do gotowania jest jej pragnienie opanowania sztuki kulinarnej. Czytelnik dowiaduje się, że Kamieńska w wolnej chwili krząta się w przestrzeni nowej kuchni. Dobrowolnie i dla rozrywki, pod nieobecność Czistiakowa przebywającego na miesięcznej 
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delegacji, sięga po książki kucharskie męża i wypróbowuje kolejny przepis. Przedmiotem, który dopełnia wizerunku Anastazji jako klasycznej gospodyni domowej, staje się telewizor, który pojawia się po remoncie w kuchni. Zachwycona milicjantka gotuje, oglądając jednocześnie telewizję: „Czasu miała przed sobą wystarczająco dużo, cały dzień w telewizji szedł dobry film, nie trzeba się nigdzie spieszyć, tak więc można miarowo stukać nożem po drewnianej desce aż do napisów końcowych”263.

263 He3anepmax deepb, s. 33.
264 Ibidem, s. 49.

Powyższy zwrot w stylu bycia protagonistki nasuwa wniosek, że jej wyzwolenie od stereotypowo kobiecych prac domowych w początkowej fazie cyklu wraz z kolejnymi jego odcinkami przeradza się raczej w ujmę dla niej. Takie podejście, zaprezentowane na końcowym etapie serialu powieściowego, mimo wszystko sugeruje powszechną dezaprobatę dla kobiety, która wyzwolona od tradycyjnie przypisywanych jej ról, nie zajmuje się domem. Natomiast wciąż wyostrzane są zalety Czistiakowa (zachwyca się nimi Kamieńska, podkreślając jego wiedzę i talenty kulinarne), który pozostaje uosobieniem kobiecych marzeń.Kolejna przemiana związana jest z utratą entuzjazmu do pracy zawodowej. Po objęciu stanowiska przez nowego szefa, Afanasjewa, bohaterka (wówczas już w stopniu podpułkownika) czuje niechęć do pracy, co zaczyna sobie wyrzucać jako „czysto babskie podejście”264. Problematyczne relacje z nowym przełożonym dominują nad samym procesem demaskowania zbrodni i zniechęcają Anastazję do wypełniania jej obowiązków. Jednocześnie rodzą się w niej obiekcje natury etycznej. Obwinia się o utratę wrażliwości na ludzką krzywdę - kiedy zamordowano człowieka, ona ambicjonalnie zastanawiała się, jak uniknąć prowadzenia dochodzenia, gdyż zlecono jej tylko rozpracowanie zwykłego zabójstwa, które przeciętnemu śledczemu nie powinno przysporzyć wielkich trudności. Natężenie emocji doprowadza protagonistkę do krytycznego momentu przełomowego. Z zaskoczeniem dla siebie samej odkrywa, że potrafi się powstrzymać, nie roz- płakując się oraz przyjmując chłodno gniew, krytykę i brak zrozumienia ze strony przełożonego. Relacja ze zwierzchnikiem wyzwala w niej sprzeciw i doprowadza do postanowienia, że nie musi i nie będzie się poniżać przed kolegą ze studiów.W kolejnej powieści - Zasada trzech zaprzeczeń - bohaterka również traci zapał do pracy i tkwi w stanie stagnacji, potęgowanej przez wielość zatargów z kierownictwem. Zdesperowana pragnie odejść, choć perspektywa rezygnacji z zatrudnienia w milicji staje się dla niej przerażająca, nie może wyobrazić sobie siebie na żadnym innym stanowisku. Owo konkretne zajęcie przez lata kształtowało ją i harmonizowało z jej charakterem:Inna praca, inna sytuacja służbowa i zawodowa będzie wymagać zupełnie innej Nastii. Inaczej mówiąc, jej, Kamieńskiej, przyjdzie coś w sobie zmienić, coś poświęcić, coś nabywać. Zmiany ją przerażały, była przekonana, że albo nie będzie mogła zmienić 
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siebie samej i, konsekwentnie, nie będzie mogła pracować w innym miejscu, albo zmieni się i przestanie być sobą. (Закон трех отрицаний, 102)Anastazja, drżąc przed zmianami, w końcu jednakże przekonuje siebie samą o możliwości ewolucji własnego charakteru oraz światopoglądu, nawet w wieku czterdziestu jeden lat.W sposobie naświetlania relacji protagonistki z poszczególnymi zwierzchnikami na przestrzeni kolejnych odcinków cyklu książkowego następuje znaczna modyfikacja. W początkowych częściach buntuje się przeciwko niewłaściwemu traktowaniu jej w pracy, co wiąże się z walką o należny szacunek dla kobiety i wynika, w jej odczuciu, z istniejącej dominacji płciowej. Natomiast późniejsze części pokazują, że skłonność do obrazy bohaterki, jej niezmierne wyczulenie i wrażliwość na sposób traktowania jej przez naczelnika wynikają z cech osobowościowych: niepewności, chwiejności emocjonalnej, strachu, słabości, a nie wyłącznie z przypisywanej jej postawy feminizującej.Ateistyczne wychowanie ugruntowało w Kamieńskiej zdecydowany racjonalizm, jaki wyróżniał ją oraz pomagał jej w wyciąganiu wniosków analitycznych. We wspomnianej powyżej powieści bohaterka, unieruchomiona przez kontuzjowaną nogę, odsunięta od środowiska Pietrowki, zmienia tok swego rozumowania. Zaczyna wierzyć, że noga nie chce się goić z powodu jej bariery psychicznej w stosunku do zwierzchnika, Afanasija. Przemiana znanej wcześniej czytelnikowi twardo stąpającej po ziemi milicjantki może wydać się niewiarygodna. Anastazja zagłębia się w dywagacje psychologizujące, a jej rozważania tkwią na pograniczu sentymentalnego uduchowienia, patetycznych westchnień oraz naiwności.W kolejnej części ostro zarysowane uprzednio cechy Kamieńskiej ulegają dalszemu osłabieniu. Wydana w 2004 roku powieść Współautorzy przedstawia czterdziestotrzyletnią bohaterkę przechodzącą jeden z najtrudniejszych dla siebie okresów życiowych. Aleksandra Marinina szczegółowo opisała jej załamanie psychiczne, związane z jednej strony ze zbliżającą się koniecznością zakończenia kariery zawodowej (obawy, że wkrótce zostanie wysłana na emeryturę), z drugiej z nasilającymi się u Anastazji objawami klimakterium (problemy związane z menopauzą dominują na przestrzeni całej powieści). Kamieńska boryka się z przymusem zrobienia doktoratu w wieku czterdziestu trzech lat, jednocześnie prowadząc zmagania z samą sobą. W powtarzających się opisach bezustannie podkreślane są jej stany, związane z biologicznymi objawami przekwitania - rozchwianie psychiczne, chandra, słabość, wybuchy płaczu, a nawet histerii265. Major Kamieńska nie może skoncentrować się nawet na swym ulubionym zajęciu, jakie stanowiła praca, traci wydajność i zapał, bywa, że wcześniej wychodzi do domu, nękana dolegliwościami, bólem głowy i pleców. Z rezygnacją dochodzi do 

265 Zob. K. Wiśniewska-Roszkowska, Nowe życie po sześćdziesiątce, Warszawa 1978, s. 60-66.
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przekonania, że pozostało jej już wyłącznie nasilające się zmęczenie i rozdrażnienie. Narrator, relacjonując myśli Anastazji, prezentuje obrazowe porównanie bohaterki do starej klaczy pociągowej:Ona - stara i do niczego nie nadająca się spracowana klacz. (Жизнь после жизни, 24)Czuła się jak stara klacz pociągowa, która po prostu ciągnie kolejny wózek z kolejną partią napełnionych wodą wiader po tej samej przebrzydłej ścieżce: do studni - od studni. [...] I żadnej innej ścieżki już nie będzie, nie założą jej pięknego skórzanego siodła i młody jeździec nie pogalopuje na niej w dalekie kraje, gdzie rosną drzewa tropikalne, pluszcze morze, pachnie pomarańczami i glicyniami, i gdzie czeka nań ukochana dziewczyna. (Соавторы, t. 2, 37)Powstały w umyśle Kamieńskiej ten idylliczny i baśniowy, a nawet romansowy obraz, z jeźdźcem na koniu pędzącym do tropikalnego raju na spotkanie z ukochaną, w zestawieniu z dobrze znaną czytelnikowi postacią racjonalistki cieszącej się opinią kobiety niezależnej, oddającej się z pasją swojej pracy, przybiera wydźwięk wręcz parodystyczny. Zaskakującym staje się także przedstawienie protagonistki jako osoby użalającej się nad sobą, której brak całkowicie samodyscypliny i dystansu wobec siebie. Dynamiczna i niezwykle skuteczna onegdaj pani detektyw przeżywa upływ czasu oraz utratę sił, zamiast zginąć w niebezpiecznej akcji, paść ofiarą zemsty zdemaskowanego przestępcy, czy też - spełniwszy swoje zadanie - godnie odejść.Bohaterka traci całkowicie swą autonomię. Im słabsza psychicznie staje się ona w kolejnych częściach, tym mocniejsze wsparcie dla żony stanowi Losza, wykazujący niespotykane zrozumienie oraz cierpliwość. W zachowaniach Kamieńskiej nasila się postawa zależna, którą między innymi wyróżnia Suzanne Reichard, charakteryzując podejście do życia ludzi starszych. Przyjmują ją ci, którzy przez całe życie niezbyt sobie ufali, byli słabi i bierni, zatem w podeszłym wieku tym bardziej poszukują wsparcia, sympatii i akceptacji warunkujących ich dobre samopoczucie266.

266 [Za:] ibidem, s. 40.267 Zob. Соавторы, s. 42.

Aleksandra Marinina pragnie pokazać Nastię jako żywą osobę, która zmienia się fizycznie oraz psychicznie wraz z upływem czasu warunkującego starzenie. W usta Czistiakowa autorka wkłada przesłanie o wdzięczności dla wieku, w jaki się wstępuje, gdyż dostarcza on zbioru nowych doświadczeń267. W taki sposób ewoluujący bohater, obdarzony słabościami, ograniczeniami i cechami na pozór wstydliwymi, winien w założeniu stać się dla odbiorcy bardziej interesujący, gdyż bliższy, podobnie jak zdewaluowany superman. Wady Kamieńskiej mają ją uczynić bardziej ludzką, posłużyć jako jej zalety. Jednakże podobny obraz detektywa zmienia charakter cyklu kryminalnego, w którym poszczególne odcinki dynamizowała sprawność działań umysłu Anastazji. Zmiany, jakie można zauwa
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żyć, porównując postać protagonistki w ułożonych chronologicznie powieściach serialu, zdążają w kierunku zatarcia autonomiczności i nietypowości bohaterki. Jej zachowanie odpowiada spodziewanym w analogicznych sytuacjach reakcjom kobiety w zbliżonym wieku - w tym autorki serialu, Aleksandry Marininej. Taki kierunek ewolucji może wzbudzić rozczarowanie i irytację, ale z drugiej strony - spotkać się ze zrozumieniem, gdyż przemiana dotycząca osobowości Nastii mocniej angażuje emocjonalnie odbiorcę popularnego niż jej bezustanne perypetie zawodowe. Tabela numer 6 przedstawia ważniejsze kierunki zmian cech bohaterki.
Tab. 6. Zmiany zachodzące na łamach cyklu w indeksie cech Kamieńskiej.

Cecha wcześniejsza Kierunek modyfikacji cechy
Niezależność Zależność
Emancypacja Słabość, rozchwianie emocjonalne
„Graniczność", „pozasystemowość" Kobieca typowość
Feminizujący charakter „Sentymentalizm"
Samowystarczalność Uzależnienie od męża

Pasja pracy Wypalenie zawodowe, niemożność ułożenia 
relacji zawodowych

Szczerość, bezkompromisowość, 
bezpośredniość

Zasada trzech „nie": nie rób, nie mów i nie 
myśl nic, jeśli cię o to nie poproszą

Przykładem dialogu Aleksandry Marininej z czytelnikiem, dążeniem do sprostania jego oczekiwaniom wobec bohaterki, jest dwudziesta szósta część o Kamieńskiej - Taryfa miejska. Ma w niej miejsce powtórny zwrot protagonistki w kierunku sfery zawodowej, wyraźne zdynamizowanie działań Anastazji i dodanie jej przez autorkę pewności siebie. Przywrócony zostaje jej zapał i entuzjazm do tego, co robi. Przez pryzmat kompozycji całości serialu, zwraca uwagę powrót do określonych, mocno utrwalonych w początkowych powieściach, elementów wizerunku bohaterki. Po etapie jej słabości, długotrwałych rozterek, dywagacji i wahań, skoncentrowanych wokół wieku, piętrzących się wątpliwości, związanych z rozważaniem decyzji o odejściu z pracy, utraty wiary w siebie, następuje nawrót w stronę obrazu niepowtarzalnej, niezastąpionej, intelektualnie wybijającej się pośród pracowników wydziału śledczego Nastii. Bohaterka przełamuje swoje słabości, broni pracę doktorską, porządkuje relacje z nowym przełożonym, awansuje i ponownie zaczyna czerpać przyjemność z wykonywanego zajęcia, które - dzięki jej pełnemu zaangażowaniu i bezgranicznemu oddaniu - znów przynosi pożądane efekty. W książce tej czytelnik jest świadkiem lekcji „wolności wewnętrznej”, jaką pobiera Kamieńska od dzielnicowego Doroszynowa, z którym współpracuje przy kolejnej sprawie kryminalnej. W efekcie postanawia nie zwracać uwagi na opinie innych, podejmuje „męską” decyzję o pozostaniu w ukochanej pracy:
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Nigdzie nie odejdę - pomyślała, nie dostrzegając, że uśmiecha się od ucha do ucha.- Nie doczekacie się. 1 możecie sobie o mnie myśleć, co chcecie. Los sprezentował mi wielkie szczęście - pracę, którą kocham i którą chcę się zajmować jeszcze przez wiele lat, pracę, która daje mi i radość, i rozpacz, i zmęczenie, i zwycięstwa, i nigdy się nie nudzi. I będę, będę, będę zajmować się tą pracą, cokolwiek by tam o mnie nie mówili i nie myśleli. Zwolnić mnie na emeryturę teraz nie możecie, jeśli Bolszakow nie oszuka i napisze opinię, wkrótce będę pułkownikiem i otrzymam prawo na służbę przynajmniej do pięćdziesiątki, a żeby mnie wyrzucić ze służby z innych powodów, nie dam wam podstaw. Otóż właśnie! [Городской тариф, t. 2,144)W dwóch wydanych w roku 2010 powieściach, Życie po życiu oraz Motywy 

osobiste, Kamieńska występuje w roli prywatnego detektywa. Pierwsza z wymienionych pozycji zawiera informację na temat jej samodzielnej decyzji o przejściu na emeryturę i zakończeniu blisko trzydziestoletniej pracy na Pietrowce kilka miesięcy przed ukończeniem pięćdziesięciu lat (w czerwcu 2010 roku). Takie posunięcie wykluczało ewentualne upokorzenie osobiste w przypadku odmowy przedłużenia jej zatrudnienia, tym bardziej że po kolejnej zmianie zwierzchnika podlegała zwykłemu służbiście i mizoginowi mawiającemu „kura nie ptak, baba - nie człowiek"268. Po odejściu bohaterka przeżywa powodowaną bezczynnością depresję, w efekcie decyduje się na przejście do sektora prywatnego i zatrudnia się, co symptomatyczne dla czasów rosyjskiej transformacji, w agencji detektywistycznej swojego niegdysiejszego współpracownika Władysława Stasowa, w której także pracuje [sic!] były członek kolektywu Gordiejewa - Misza Docenko269.

268 Жизнь после жизни, s. 22.269 Jak podaję Aleksandr Alistratow, prezes Ogólnorosyjskiego Zjednoczenia Prywatnych Detektywów Rosji, narodziny prywatnej ochrony w Rosji to lata 90., które obfitowały w wielość przypadków bandytyzmu, szantażu, uprowadzeń, wymuszeń okupu, co sprawiło, że wielką popularnością zaczęły cieszyć się firmy ochroniarskie. Powszechną praktyką wówczas stało się zasilanie podobnych przedsiębiorstw przez byłych pracowników państwowych organów śledczych. Zob. К. Володин, Частные детективы в России - „теневой" бизнес?, [on-line:] www.nsbural.ru/Documents/Detail/10403 - 2 IV 2012.270 Zob. Жизнь после жизни, s. 303.271 Zob. ibidem, s. 348.

Wraz ze zmianą trybu pracy czytelnik jest świadkiem przeobrażeń zachodzących w Kamieńskiej, kobiecie po pięćdziesiątce, która zaczyna odkrywać dla siebie zupełnie nowe sfery życia. Jako prywatny detektyw prowadzi dochodzenie w prowincjonalnym miasteczku Tomilin. Tam też zaczyna zwracać uwagę na piękno przyrody, dziwi się, że dopiero teraz po raz pierwszy w życiu zobaczyła gila270, zachwyca się rozgwieżdżonym zimowym niebem271. Ponadto zaprzyjaźnia się ze starym i chorym psem ze schroniska - regularnie wyprowadza go na spacery i rozmawia z nim. Zaczyna fotografować. Uświadamia sobie, że przez tyle lat w jej życiu nieobecne było piękno natury, ładne ubrania, miłość do bezdomnych psów, sztuka fotografii. Aleksandra Marinina, kontynuując swą terapeutyczną misję, przeznaczoną dla kobiet dojrzałych, zachęca, by nie traciły sensu życia. Ustami 

http://www.nsbural.ru/Documents/Detail/10403
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bohaterki przekonuje, że nigdy nie jest za późno: „dobrze, że ona [Kamieńska - E. Ż.] ma dopiero pięćdziesiątkę i zostało jej jeszcze wystarczająco dużo czasu, żeby wszystko nadrobić”272.

272 Ibidem, s. 304.273 Zob. ibidem, s. 392-393.
274 Жизнь после жизни, s. 405.275 Zob. ibidem, s. 291.

Zaskakującą zmianą, przez wzgląd na postulowaną w większości powieści cyklu wręcz programową obojętność Anastazji dla spraw związanych z jej wyglądem zewnętrznym, jest fakt, że zaczyna ona dbać o siebie. Decyduje się, by ściąć swój koński ogon i zrobić sobie elegancką, asymetryczną fryzurę273, a także włożyć na przyjazd Loszy specjalnie dla niej zaprojektowaną i uszytą sukienkę, która tworzy dla niej odmienną jakość: „W tej sukience nie była już poprzednią Nastią Kamieńską, była jakąś inną kobietą, nową, nieznajomą i bardzo piękną. Pewną siebie, niezależną i nieobawiającą się niczego”274.Ponadto niegdyś oziębła uczuciowo pani analityk, teraz, realizując zadanie poza Moskwą, w oddaleniu od Loszy, mocno za nim tęskni (ironicznie kwituje ów fakt Czistiakow, że tęsknota za mężem to objaw starości275). Po trzydziestu pięciu latach znajomości Nastia piszę do niego czułe listy i pragnie jego przyjazdu, by móc zrelacjonować mu rozwikłaną właśnie historię kryminalną, spędzić wspólnie czas, nocą zasiąść przed telewizorem i pooglądać transmisje z Igrzysk Olimpijskich... Powyższe przykłady wskazują na metamorfozę Kamieńskiej, która po ukończeniu pięćdziesięciu lat zbliża się do ogólnie przyjętych, tradycyjnych wzorców kobiecości. Autorka natomiast zastrzega, że nie należy się obawiać zmian, ale stawić im czoła:Pułkownik Kamieńska z Pietrowki kończy się i z tym trzeba się pogodzić, ale kto powiedział, że jednocześnie kończy się i Nastia Kamieńska? Niech nie ta sama, niech inna Nastia, ale ona dopiero co zaczyna żyć. [...] Z nową pracą, z nową fryzurą, z nowymi relacjami, z nowym systemem wartości. To jest fajne! I nie trzeba się tego bać. Trzeba otworzyć wszystkie drzwi, które człowiek napotyka na swej drodze... 
[Жизнь после жизни, 394).

Kwestionariusz osobowościowy Anastazji Pawłowny KamieńskiejW niniejszym rozdziale wyszczególnione zostały opisy - nazwane za Lidią Ginzburg opisami wizualizacyjnymi - z których pomocą powstaje w wyobraźni czytelnika obraz bohaterki jako konkretnej osoby. Pozwoliły one na zestawienie indeksów Anastazji Pawłowny Kamieńskiej, które budują jej charakterystykę słowną, a powstawały w odniesieniu do poszczególnych obszarów. W konsekwencji stworzony został kwestionariusz osobowościowy protagonistki (tabela numer 7), 
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obrazujący kreację bohaterki kryminałów Aleksandry Marininej. Zawiera on podsumowanie jej cech charakteru (ujętych w formie przymiotników, zaczerpniętych z tekstów bądź nadanych w oparciu o konteksty), które wskazują na typ osobowości Kamieńskiej oraz jej temperament. W poniższym kwestionariuszu zachowany został podział na ujęte w podrozdziałach obszary: wygląd zewnętrzny, działalność zawodowa i status społeczny, relacje osobiste, prezentowane poglądy.
Tab. 7. Kwestionariusz osobowościowy Anastazji Pawłowny Kamieńskiej.

Obszar Indeks cech bohatera Charakterystyka cech 
osobowości bohatera

Wygląd 
zewnętrzny

• Nastia - szara myszka - nijaki, mało 
wyrazisty wygląd, brak znaków 
szczególnych;

• zgrabna figura: wysoka: 175 cm 
wzrostu, długie nogi, szczupła, waga 
66-68 kg;

• sportowy sposób ubierania się 
(dżinsy i adidasy);

• długie (do połowy pleców), 
proste, gęste włosy w kolorze 
popielatoblond, przeważnie związane 
w koński ogon, wyblakłe szare oczy;

• niechęć do makijażu i eleganckich 
ubrań, niedbałość o wygląd 
zewnętrzny;

• słaba kondycja fizyczna, liczne 
dolegliwości zdrowotne, problemy 
z kręgosłupem;

• wykorzystywanie walorów fizycznych 
w celach zawodowych - dla „dobra 
sprawy", celowe przebieranie się, 
makijaż.

• skromna,
• samokrytyczna,
• niezależna i nieulegająca modzie,
• preferująca swobodę i własny 

komfort,
• samoświadoma,
• opanowana,
• potrafiąca grać, sterując sobą

i otoczeniem.

Działalność 
zawodowa, 
status 
społeczny

• milicjantka Anastazja Kamieńska
- członek zespołu Moskiewskiego 
Wydziału Śledczego;

• odwzajemniona sympatia oraz 
szacunek ze strony wieloletniego 
kierownika zespołu Wiktora 
Aleksiejewicza Gordiejewa (Pączka);

• kult pracy będącej pasją, a nie 
źródłem utrzymania;

• nietuzinkowy intelekt analityka, 
Kamieńska - „chodzący komputer", 
znajomość kilkunastu języków 
obcych;

• sumienna i oddana pracy zawodowej,
• solidna, precyzyjna, analityczna, 

wnikliwa,
• praworządna, uczciwa,
• godna zaufania,
• bezkompromisowa,
• nieprzekupna,
• nieustępliwa wobec zbrodniarzy,
• inteligentna, poliglotka,
• opanowana w sytuacjach krytycznych 

(pokonująca słabości i strach),
• empatyczna, wrażliwa, 

współczująca (zarówno ofiarom, jak 
i przestępcom),
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Obszar Indeks cech bohatera Charakterystyka cech 

osobowości bohatera
Działalność 
zawodowa, 
status 
społeczny

• brak dbałości o materialną stronę 
życia;

• brak troski o mieszkanie;
• skromny tryb życia przeciętnego 

rosyjskiego pracownika 
budżetowego, z drobnymi 
„zachciankami";

• symboliczna pensja budżetowa, 
dorabianie tłumaczeniami;

• Kamieńska - „człowiek-pies" - 
zależność emocjonalna bohaterki od 
układu relacji ze zwierzchnikiem;

• po długoletniej pracy w państwowym 
wydziale śledczym przejście do 
prywatnej agencji detektywistycznej.

• pesymistyczna,
• poważna, refleksyjna,
• mało towarzyska,
• przeżywająca rozterki moralne,
• idealistyczna,
• samowystarczalna,
• pragnąca niezależności finansowej,
• dumna, ambitna,
• nadwrażliwa na uwagi mężczyzn 

w pracy,
• nieśmiała, uzależniona psychicznie 

i emocjonalne od przełożonych.

Sytuacja 
rodzinna, 
związki

• rozterki Kamieńskiej wobec 
swobodnego związku matki Nadieżdy 
Rostisławownej (słynnej profesor 
lingwistyki przebywającej dłuższy 
czas na kontrakcie w Szwecji)
z ukochanym ojczymem Leonidem 
Pietrewiczem (wykładowcą milicyjnej 
Wyższej Szkoły Prawa);

• autonomia związku partnerskiego 
z Loszą Czistiakowem - od 9 klasy 
szkoły podstawowej romantycznie 
i niezmiennie w niej zakochanym;

• we wczesnej młodości Anastazja 
zaszła z nim w ciążę, ale dokonała 
aborcji, potem wyszła za niego za 
mąż;

• bezdzietna.

początkowo -
• konserwatywna w stosunku 

do swobodnego związku matki 
i ojczyma,

potem -
• wyemancypowana,
• niezależna,
• zdystansowana,
• nieromantyczna,
• chłodna,
• niesentymentalna,
• racjonalna,
• powściągliwa,
• kontrolująca się,
• nieskora do poświęceń,
• leniwa w życiu pozazawodowym 

(niedbająca o dom, sprzątanie, 
gotowanie),

• stopniowo psychicznie uzależniająca 
się od męża.

Poglądy • misja emancypacyjna: przekonanie 
o konieczności równości społecznej 
i zawodowej (w strukturach 
państwowych, milicyjnych) kobiet
i mężczyzn;

• sprzeciw wobec konwencjonalnej, 
utwierdzonej w społeczeństwie 
patriarchalnym roli kobiety- 
zaradnej żony oraz oddanej rodzinie 
matki;

• dążenie do autonomii, samorealizacji 
w związku partnerskim;

Brak tutaj uogólnienia odnośnie do 
cech, gdyż prowadziłoby do błędnego 
wnioskowania.

Wyznawane poglądy stanowią 
we współczesnym świecie istotny 
element charakterystyki człowieka, 
ale nie należy ich wiązać bezpośrednio 
z cechami osobowościowymi - 
mogą, ale niekoniecznie muszą 
wskazywać jednoznacznie na 
poszczególne cechy.
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Obszar Indeks cech bohatera Charakterystyka cech 

osobowości bohatera
Poglądy • nostalgia za czasami sowieckimi;

• krytyczny stosunek do nowej, 
komercyjnej rzeczywistości 
postsowieckiej;

• dezaprobata dla społeczeństwa 
kapitalistycznego, skupiającego się 
na korzyściach materialnych, a nie na 
drugim człowieku;

• antykonsumpcjonizm, pogarda dla 
bogactwa i materialnego podejścia 
do życia;

• bezwzględna krytyka korupcji, 
łapówkarstwa w strukturach 
mundurowych i ministerialnych;

• aktywny bunt przeciwko państwu - 
machinie poświęcającej jednostkę dla 
celów politycznych;

• nonkonformizm, niezgoda na 
niesprawiedliwość społeczną, 
dynamiczny sprzeciw.

Wyodrębnione w kwestionariuszu cechy charakteru protagonistki pozwalają na zdefiniowanie jej typu osobowościowego oraz temperamentu. Podczas gdy jedne i te same cechy mogą być uniwersalne oraz przyporządkowane do różnych modeli bohaterów, to właśnie temperament indywidualizuje osobowość człowieka, a tym samym może ożywić kreację literacką w oczach czytelników. Posiłkując się zatem psychologiczną koncepcją Lewisa Goldberga leksykalnego opisu osobowości w modelu Wielkiej Piątki (gdzie zasadnicze czynniki charakteryzujące zachowania człowieka to: ekstrawersja, ugodowość, sumienność, neurotyczność i intelekt), można wskazać typowe dla postaci Anastazji Kamieńskiej, wyartykułowane w różnych powieściach cyklu, przymiotniki charakteryzujące jej zachowania:• nietowarzyska, nieśmiała, lękliwa, nieenergiczna i leniwa, powściągliwa, sztywna, chłodna - co czyni z niej introwertyka;• zorganizowana, wiarygodna, pracowita, solidna, kontrolująca się, ostrożna, uważna, praktyczna, racjonalna - epitety te wskazują na sumienność;• inteligentna, twórcza, dociekliwa, analityczna, ambitna - to cechy będące atrybutami intelektu.jednocześnie czynniki takie jak zrównoważenie i neurotyczność oraz emo- cjonalność i nieemocjonalność bohaterki przejawiają się zmiennie w poszczególnych sferach jej życia, choć raczej z tendencją do przeżywania silnych emocji, co podkreśla kontrastowa budowa jej osobowości. Posiłkując się przedstawionym w podrozdziale Kontekst psychologiczny - osobowość i temperament bohatera schematem (tabela 2) oraz wyszczególnionymi tam przymiotnikami, takie charak- 
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teiystyki Kamieńskiej jak skłonność do zamyślenia, pesymizm, nietowarzyskość, spokój pozwalają zakwalifikować jej temperament jako melancholika. Posiada również niektóre cechy flegmatyka - jest poważna, rzetelna i cierpliwa.Czytelnik zatem poznaje i obdarza sympatią intelektualistkę, sumiennego introwertyka. Taka bohaterka pozostaje w opozycji do nonszalanckich i agresywnie narzucających się wizerunków superbohaterów, niejednokrotnie intelektualnie dość ograniczonych, ale których walory są jaskrawo eksponowane, by osiągnąć spektakularny i natychmiastowy efekt.
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ROZDZIAŁ IV

Erast Pietrowicz Fandorin -
bohater projektu literackiego Borysa Akunina

Strategia popularności projektu „B. Akunin" - 
postmodernistyczna gra autora z czytelnikiemPięć lat po debiucie Aleksandry Marininej, której pisarstwo zakorzenione jest w epoce sowieckiej, pod koniec lat 90., kiedy rozwój rosyjskiej literatury warunkowany był mocnymi wpływami nowych nurtów zewnętrznych, zwłaszcza postmodernizmu, pojawia się Borys Akunin. To pseudonim Grigorija Szawłowicza Czchartiszwilego, który w 1998 roku przystąpił do realizacji projektu literackiego, publikując w wydawnictwie Zacharów inicjacyjną książkę pod tytułem Azazel 
{Азазель, 1998) w serii powieści kryminalnych Nowy kryminał - Przygody Era- 
sta Fandorina {Новый детектив - Приключения Эраста Фандорина). Droga prowadząca Grigorija Czchartiszwilego do pisania powieści kryminalnych była całkowicie odmienna od doświadczeń Mariny Aleksiejewej. Ich podobieństwo wyraża się jedynie w tym, że są niemal w tym samym wieku - ona urodzona w roku 1957, on rok wcześniej - oboje wsławili się jako autorzy powieści kryminalnych, przy czym ona zaczęła wydawać je z początkiem lat 90., on pod koniec wieku XX. Oboje również publikują swoje książki pod pseudonimami: ona - Aleksandry Marininej, on - Borysa Akunina.Różni ich wykształcenie oraz zawód, wykonywany przed przystąpieniem do pisania kryminałów, co także wywarło wpływ na zasadniczą odmienność stylistyczną ich powieści. Ona ma wykształcenie muzyczne i prawnicze oraz wieloletnią praktykę zawodową w milicji, jak również w pracy naukowej i edukacyjnej w dziedzinie kryminologii (doktorat, ponad czterdzieści artykułów naukowych)1. 
1 Marinina w Onecie, Spotkanie 9 III 2004, Rozmowy Partnerów Onetu, [on-line:] http:// rozmowy.onet.pl/3,artykul.html?ITEM=1154898&OS=62513 - 22 II 2008.



212 Rozdział IV. Erast Pietrowicz Fandorin - bohater projektu literackiego...
On jest absolwentem Wydziału Filologiczno-Historycznego Państwowego Uniwersytetu Moskiewskiego - otrzymał dyplom japonisty w Instytucie Krajów Azji i Afryki, z którym następnie współpracował jako ekspert do spraw Japonii. Dzięki wieloletniej pracy osiągnął pozycję szanowanego literata. Sprawował funkcję zastępcy głównego redaktora prestiżowego rosyjskiego periodyku „Inostrannaja litieratura”, był redaktorem naczelnym dwudziestotomowej Antologii literatury 
japońskiej, a także głównodowodzącym ogromnego projektu „Puszkinskaja bi- bliotieka”, finansowanego przez Fundację Sorosa2. Nie bez znaczenia pozostaje czerpanie przez tych autorów z odmiennych tradycji literackich. Różnicę pomiędzy specyfiką twórczości owych dwojga pisarzy można symbolicznie i skrótowo naświetlić za pomocą słów samego Borysa Akunina, definiującego literaturę postmodernizmu jako tę, „która nie powstaje na podstawie obserwacji prawdziwego życia” (a taki pozór stara się stworzyć w swoich powieściach Aleksandra Marinina), „ale na bazie lektury innych książek”3 (i tutaj sytuowałaby się praktyka literacka Borysa Akunina).

2 Zob. Борис Акунин, [w:] Одиннадцать бесед о современной русской прозе. Итрервью 
журналистки Кристины Роткирх с российскими писателями, ред. А. Юнггрен, К. Роткирх, Москва 2009, s. 7.3 S. Łubieński, Wywiad z Borysem Akuninem, [on-line:] http://muzyka.onet.pl/wywiady/ wywiad-z-borysem-akuninem/0zjs2 - 5 XI 2008.4 Zob. Борис Акунин, [w:] Одиннадцать бесед..., s. 8.5 Na temat rosyjskiej mody na słowo „projekt" zob. H. Иванова, Ностальящее. Собрание 
наблюдений, Москва 2002, s. 46-49.

Burzliwy rozwój literatury rosyjskiej lat 90., w tym także pluralizm gatunków popularnych, doprowadził do rozpoczęcia przez Grigorija Czchartiszwilego eksperymentu, w którym gatunek powieści sensacyjnej stał się punktem wyjścia dla postmodernistycznej zabawy literackiej. Taka idea pojawiła się w sytuacji, gdy z jednej strony w społeczeństwie rosyjskim praktyka czytelnicza wciąż jeszcze nie została całkowicie wyparta przez telewizję, a z drugiej - rosnącą, z czasem masową poczytność zyskiwały sobie gatunki formułowe, przede wszystkim kryminalne. Sam autor podkreśla, że „zjawisko Borys Akunin” zrodziło się w czasach, kiedy wciąż jeszcze bardzo mocne były konotacje, że literatura powstaje z potrzeby serca, stąd też używanie w odniesieniu do niej słowa „projekt" brzmiało jak bluźnierstwo oraz prowokacja4. Na przestrzeni dekady owo podejście ulega zasadniczej zmianie5. W projekcie literackim, realizowanym w nowych warunkach sprzedaży komercyjnej, znaczenia nabiera szereg nieistniejących wcześniej aspektów, takich jak popyt, współpraca z wydawcą, zależność nakładu od perspektyw sprzedaży, reklama, pijar, funkcjonowanie nazwiska jako brandu itd. O nowych wyzwaniach, jakie stanęły przed twórcą, mówi Grigorij Czchartiszwili, podkreślając, że gdy przystępował do swych działań literackich w końcu lat 90., zależało mu na tym, by pokazać, iż autor nie jest w pełni uzależniony od wydawcy czy agenta literackiego, ale sam steruje całym 

http://muzyka.onet.pl/wywiady/
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procesem6. Wówczas, aby zjednać sobie publiczność, sięgnął po narzędzia, jakie podsuwał mu nowy układ, i uległ trendom stopniowo utwierdzającym się w kulturze Rosji postkomunistycznej.

6 Zob. Борис Акунин, [w:] Одиннадцать бесед..., s. 10.7 Zob. И. С ко p о п а н о в а, Русская постмодернистская литература. Новая философия, 
новый язык, Москва 2001, s. 69.8 О podejściu elit literackich do В. Akunina może świadczyć choćby fakt, że nie znalazł się on w wydanej w 2003 r. czterotomowej antologii Proza nowej Rosji (Проза новой России, сост. Е. Шубина, том 1-4, Москва 2003) podejmującej próbę przedstawienia w oparciu o krótkie formy prozatorskie różnorodnych pisarzy - zarówno tych już sławnych, jak i mniej znanych twórców rosyjskiej prozy ostatniego dziesięciolecia XX w. W czterotomowej antologii znalazło się czterdziestu dziewięciu autorów, m.in. Władimir Sorokin, Wiktor Pielewin, Jurij Mamlejew, Władimir Makanin, a także Leonid Józefowicz - pisarz, któremu sławę przyniosła seria powieści detektywistyczno-historycznych o Iwanie Dmitriewiczu Putilinie. Oczywiście wybór prozaików do antologii tego typu nie definiuje ostatecznie miejsca zajmowanego przez 

W tym świetle warto przytoczyć wszechstronne działania w ramach projektu „B. Akunin", gdyż przykład ten ilustruje zmiany kulturowe, jakie zaszły na przestrzeni lat 90. w literaturze rosyjskiej. Pierwszoplanową rolę odegrywa w tym przypadku zderzenie takich zjawisk, jak:• popularyzacja filozofii postmodernistycznej, która wprowadza praktykę świadomych, ukierunkowanych bezpośrednio na odbiorcę działań autorskich, przyjmowania określonych strategii literackich, niejednokrotnie komentowanych przez samego twórcę;• zmiana społecznej pozycji pisarza, który nie skupia się wyłącznie na akcie powstania dzieła, nie pozostaje jedynie natchnionym twórcą, pragnącym stworzyć arcydzieło, ale ma na uwadze również zabiegi autopromocyjne przyczyniające się do zyskania popularności;• nasycenie rynku czytelniczego w Rosji postsowieckiej gatunkami sensacyjnymi.Autor, kierując się praktyką tworzenia nowych, hybrydowych form literackich, co stanowi pierwszy z wyróżników literackiego postmodernizmu, podanych przez Irinę Skoropanową w pracy Rosyjska literatura postmodernistyczna (Русская 
постмодернистская литература, 2001)7 8, tworzy na bazie klasycznej powieści kryminalnej własne odmiany gatunkowe, takie jak kryminał konspiracyjny, hermetyczny, dekadencki, mistyczny, dickensowski, kryminał z wyższych sfer oraz wiele innych. Prozaik, posiłkując się tradycjami zaczerpniętymi z klasycznej literatury rosyjskiej, dostosowuje swój warsztat pisarski do współczesnej mody i trendów, do których w latach 90. dołączył także i postmodernizm.Tym niemniej większość krytyków nie klasyfikuje Borysa Akunina jako postmodernisty, którego działania stały się wynikiem realizacji określonych założeń programowych, lecz traktuje go przede wszystkim jako pisarza nurtu popularnego czy wręcz masowego (twórca kryminałów)0. Można tu przywołać 
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chociażby opinię rosyjskiego krytyka Władimira Nowikowa9 czy polskiej badaczki Alicji Wołodźko-Butkiewicz. W jej książce Od pierestrojki do laboratoriów 
netliteratury. Przemiany we współczesnej prozie rosyjskiej już sam tytuł rozdziału, w którym analizowana jest twórczość Borysa Akunina, Ku nowym podziałom. 
Inwazja literatury popularnej10 11, a także towarzystwo Aleksandry Marininej oraz Darii Doncowej wydają się znamienne. Badaczka zresztą już we wprowadzeniu przywołuje przykład Akunina jako rodzimego autora nurtu literatury masowej, której dynamiczny rozwój nastąpił po upadku Związku Sowieckiego n.

danego autora w kulturze, może jednak potwierdzać istnienie na dany moment pewnego dystansu w kręgach literackich.9 Zob. В. Новиков, Алексия: десять лет спустя, „Новый мир" 2002, № 10, [on-line:] http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2002/10/novikov-pr.html - 30 X 2008.10 Zob. A. Wołodźko-Butkiewicz, Odpierestrojkido laboratoriów netliteratury. Przemiany 
we współczesnej prozie rosyjskiej, Warszawa 2004, s. 288.
11 Ibidem, s. 31.12 P. Fast, Postmodernizm retro, „Opcje" 2003, nr 4/5, s. 25.13 M. H. Липовецкий, ПМС (Постмодернизм сегодня), „Знамя" 2002, № 5, [on-line:] http://magazines.russ.rU/znamia/2002/5/lipov-pr.html - 30 X 2008.14 [Cyt. za:] А. Захаров, Борис Акунин: опыт культурологического анализа, [on-line:] http://pushkinka.narod.ru/zaharov.htm - 27 X 2008.

Pojawiają się wprawdzie także głosy analizujące postmodernistyczny charakter zabiegów literackich tego pisarza. Na gruncie polskim Piotr Fast tytułuje swój tekst poświęcony Borysowi Akuninowi jako Postmodernizm 
retro12, czerpiąc z hasła reklamowego „Kryminał retro wysokiej próby”, zamieszczanego na okładce każdej z wydanych w Polsce powieści B. Akunina w serii o Eraście Pietrowiczu Fandorinie. Taki oksymoroniczny tytuł, w którym połączone zostały dwa przeciwstawne pojęcia postmodernizm-ponowoczesność oraz retro-dawność, służy tutaj jako charakterystyka Borysa Akunina. Pośród krytyków rosyjskich Mark Lipowiecki w tekście Postmodernizm dzisiaj - ПМС 
(постмодернизм сегодня) określił w 2002 roku całość przedsięwzięcia literackiego autora jako „jawnie postmodernistyczny ze względu na swój charakter”13. Andriej Zacharów w zakończeniu artykułu Borys Akunin. Doświadczenie ana
lizy kulturologicznej (Борис Акунин. Опыт культурологического анализа] na pytanie, czy projekt Borysa Akunina jest postmodernistyczny, odpowiada słowami Marka Lipowieckiego:[...] „nim (czyli postmodernizmem) piszą wszyscy". Do zewnętrznych oznak stylu postmodernistycznego - takich jak cytowanie, montaż różnorodnych dyskursów, rozszerzenie kategorii tekstualności, różnego rodzaju transgresje - nie ucieka się dzisiaj tylko leniwy14.Przytoczony cytat pokazuje, jak intensywnie zmienił się w drugiej połowie XX wieku zakres i podejście do nurtu postmodernistycznego w Rosji. Funkcjono

http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2002/10/novikov-pr.html
http://magazines.russ.rU/znamia/2002/5/lipov-pr.html
http://pushkinka.narod.ru/zaharov.htm
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wanie Borysa Akunina raczej w sferze literatury popularnej, a nie postmodernistycznej, wynika po części właśnie z osobliwości rosyjskiego postmodernizmu, który w początkowej fazie swego rozwoju miał charakter zjawiska elitarnego, awangardowego i wysublimowanego, a dopiero w latach 90. przestał być w literaturze rosyjskiej estetyką alternatywną, stając się nurtem wiodącym. Mark Lipowiecki podkreśla, że jest to nowa, całkowicie odmienna wizja świata oraz kultury15. Pociąga ona za sobą różne konsekwencje, w tym także i niebezpieczeństwo, jakie kryje w sobie oddziaływanie globalnej cywilizacji Zachodu, dążenie do kształcenia coraz szerszych warstw społecznych, idea propagowania i ułatwiania dostępu do sztuki, funkcja gry oraz rozrywki, likwidowanie różnic pomiędzy „wysokim" a „niskim". Efektem ubocznym jest powstawanie kultury kiczu, która wiedzie do wielu paradoksów i rodzi nowe trudności badawcze w sposobie kwalifikacji danego utworu, jego oceny z uwzględnieniem strategii autorskich i mechanizmu recepcji. Pojawia się kwestia już nie tylko przynależności danego tekstu do literatury wysokiej dzięki jego tematyce, oryginalnej formie, ale także oceny, w jakim wymiarze jest on kiczowaty, ponieważ jego walory artystyczne warunkowane są stopniem banalności (odkrywczości), powtarzalności (unikatowości) i schematyczności.

15 Zob. M. H. Липовецкий, Закон крутизны. Поэтика русского постмодернизма, „Вопросы литературы” 1991, № 9/10, s. 4; idem, Исживание смерти. Специфика русского 
постмодернизма, „Знамя" 1995, № 8, s. 194. Szczegółowego przeglądu zjawiska rosyjskiego postmodernizmu dokonuje Anna Skotnicka. Zob. A. Skotnicka, Model prozy „innej" w litera
turze rosyjskiej po 1985 roku, Wrocław, 2001, s. 32-57.16 L. Fiedler, Cross the Border - Close the Gap, artykuł po raz pierwszy ukazał się w 1969 r. w czasopiśmie „Playboy", [cyt. za:] K. Wilkoszewska, Wariacje na postmodernizm, Kraków 2000, s. 15.17 [Cyt. za:] M. Wojciechowski, Projekt B. Akunin - wywiad z pisarzem, „Gazeta Wyborcza" 2004, 4 IV, s. 12.18 Informacja ta umieszczona jest na tylnej stronie okładki każdej części w polskim wydaniu serii.

Grigorij Czchartiszwili przyjął jako jedną z głównych wytycznych stojące u progu rozwoju zachodniej literatury postmodernistycznej, zawarte w tytule artykułu Leslie Fiedlera z 1969 roku, hasło, by przekraczać granice i zasypywać przepaść - Cross the Border - Close the Gap16. Rosyjski twórca po koniec lat 90. stwierdził, że „jest wielka luka na rynku, którą można nazwać literaturą masową dla w miarę wykształconego czytelnika"17 i zaczyna realizować zadanie wypełnienia tej przepaści, co podkreślane jest także w obcojęzycznych wersjach jego utworów. Komentarz na okładce książek w polskim wydaniu serii Przygód Erasta 
Fandorina informuje polskiego czytelnika, że „literatura środka, jaką stworzył, wypełniła lukę między wielką literaturą rosyjską a miernymi czytadłami"18.Sam autor, charakteryzując wówczas swój warsztat pisarski, także nie odwołuje się do terminu „postmodernizm". Wprawdzie korzysta bezustannie z rozpropa
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gowanej przez ten nurt praktyki tworzenia autokomentarzy do poszczególnych swych książek, objaśniania wprost własnych założeń pisarskich i kolejno realizowanych kroków. Ów dialog z odbiorcą stwarza kompleksowy, dopełniający utwory literackie metatekst, rozszczepiony na szereg wywiadów. Pisarz wypowiada się przy tym z perspektywy profesjonalnego rzemieślnika, który kocha literaturę i historię, a także jest świadomy praw rynku, którym obecnie podlega każdy literat. Nie ukrywa, że jego celem jest dostarczenie czytelnikowi rozrywki na dobrym poziomie, przy jednoczesnym czerpaniu przyjemności własnej, wynikającej ze swobodnego zestawiania wydarzeń historycznych. Otwarcie przyznaję, że jego projekt został tak pomyślany, by przynieść korzyści finansowe. Borys Akunin nie ma ambicji pełnić tak znamiennej dla tradycji rosyjskiej roli predestynowanego pisarza-proroka stawiającego sobie za cel jak najwierniejszy opis rzeczywistości. Wypowiada się o takiej roli z dezaprobatą:- Pisarz przez duże P nie myśli o czytelnikach, istnieje w gatunku monologu: jestem ja i Bóg. Chcecie - czytajcie, nie chcecie - nie czytajcie, gwiżdżę na to. Beletrysta jest lepiej wychowany. Jego żywiołem jest dialog, zgaduje życzenia odbiorców i stara się je spełnić19.

19 A. Żebrowska, Dodatek do Fandorina, rozmowa z B. Akuninem, „Gazeta Wyborcza", [on- -line:] http://wyborcza.p1/l,76842,3810030.html - 27 X 2008.
20 Ibidem.

Grigorij Czchartiszwili chce przede wszystkim odbiorcę zainteresować, zachęcić do lektury i zabawić. Nie pozbawia więc literatury jej funkcji służebnych, a tylko jedne zastępuje innymi. Ma także świadomość dydaktyzmu, do jakiego zobowiązują tego rodzaju gatunki:Poza tym literatura masowa zawsze odgrywała rolę wychowawczą, przypominała: nie zabijaj, nie kradnij, każdy zły postępek zostanie wykryty i ukarany. Mam świadomość, że książki rozeszły się w 15-milionowym nakładzie, i nie mogę na to audytorium zrzucać swoich problemów osobistych20.Podczas II Festiwalu Kryminału w Polsce mającym miejsce w listopadzie 2005 roku, na którym Borys Akunin występował jako gość honorowy, na spotkaniu w Krakowie nazwano go rosyjskim Umberto Eco. To efektowne porównanie ukuły media, wykorzystując pewne analogie pomiędzy dwoma pisarzami: Rosjanin także jest profesorem, tłumaczem, który w pewnym momencie postanowił rozpocząć eksperyment z gatunkiem powieści kryminalnej, osadzając różnorodne wątki sensacyjne w realiach konkretnej, znanej sobie epoki, z jednoczesnym nagromadzeniem różnorodnych cytatów, zaczerpniętych z rozmaitych kultur. Umberto Eco porusza się w średniowieczu, Borys Akunin - w dziewiętnastowiecznej Rosji carskiej, której literatura wniosła, zdaniem twórcy, największy wkład w kulturę światową i ukształtowała 

http://wyborcza.p1/l,76842,3810030.html
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Rosjan21. Niemniej jednak Grigorij Czchartiszwili odżegnuje się od tego efektownego porównania i tłumaczy asekuracyjnie polskiej widowni, że Umberto Eco to poważny pisarz, który udaje beletrystę, a on - Borys Akunin - to jedynie beletrysta, który od czasu do czasu udaje poważnego pisarza. Sam siebie bezpiecznie woli przyporządkować do literatury masowej i nie pretendować do roli wielkiego literata22, jest to także element kokieteryjnej gry, której reguły ustalił dla siebie Grigorij Czchartiszwili.

21 Zob. И. Шевелев, Борис Акунин: „Убить Фандорина?", „Российская газета”, [on-line:] www.rg.ru/2005/02/ll/akunin.html - 27 X 2008.22 Parafraza wypowiedzi В. Akunina podczas spotkania 18 XI 2005 w ramach II Festiwalu Kryminału w Pałacu Pugetów w Krakowie.23 [Cyt. za:] С. Соколова, Борис Акунин, [on-line:] www.peoples.ru/art/literature/prose/ detectiv/akunin/ index.html - 28 X 2008.24 Zob. BestRussian Books, [on-line:] www.bestrussianbooks.com/author/b/1615/default. asp?lang=translit - 28 X 2008.

W takim rozumieniu projekt „B. Akunin” wraz z jego poszczególnymi etapami jest zjawiskiem w pełni reprezentatywnym i symptomatycznym, będąc zbiorem określonych założeń i kroków, przedsięwziętych przez pomysłodawcę, by zyskać popularność przekładającą się także na ilość sprzedanych egzemplarzy:Przecież mój projekt „Borys Akunin” - to nie tylko projekt literacki, ale i biznesowy. Chcę doprowadzić do sytuacji, w której literat żyjący w Rosji mógłby zarabiać wystarczającą ilość pieniędzy i stworzyć określoną konstrukcję kulturową, w której centrum znajdowałoby się nie wydawnictwo, nie agent literacki czy też producent, ale właśnie pisarz23.Pojawia się zatem pytanie: czy i w jaki sposób możliwe jest stworzenie „towaru literackiego" pierwszego gatunku, który zapełni niszę na rynku, jaką na bazie swych doświadczeń wyodrębnia sam pisarz? Stawiając tezę o przemyślanych działaniach autorskich, należy wyjść od tego, że projektodawca to człowiek świetnie wykształcony, obeznany w świecie literackim. Grigorij Szawłowicz Czchartiszwili - to rosyjski eseista, tłumacz literatury amerykańskiej, angielskiej oraz japońskiej, znany z przekładów takich pisarzy, jak Yukio Mishima, Kendzi Maruyama, Yasushi Inoue, Koragessan Boji, Kobo Abe, Takako Takahasi, Malkol’m Bredberi, Piter Ustinov24. Nie zmienia to jednakże faktu, że w nowej, nieprzewidywalnej rzeczywistości trudno jest oczekiwać, że założenia przyniosą spodziewany efekt, oraz wykalkulować, przy pomocy jakich zabiegów go osiągnąć. Świadczy o tym sam moment startu projektu z początkowymi trudnościami z przeforsowaniem zaproponowanego typu bohatera oraz stopniowym procesem zyskiwania przez niego popularności medialnej. Pisarz podkreśla w jednym z wywiadów ów zwrot w percepcji, prezentując jednocześnie siebie jako nowatora w kreacji postaci protagonisty:

http://www.rg.ru/2005/02/ll/akunin.html
http://www.peoples.ru/art/literature/prose/
http://www.bestrussianbooks.com/author/b/1615/default
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- Czy to prawda, że początkowo Fandorin źle się sprzedawał?- Fatalnie! W modzie byli milicjanci i bandyci, prostytutki i killerzy, a ja pisałem ramoty historyczne z bohaterem pozytywnym i rumianym. Wydawca nie miał grosza na reklamę, jedyne, co zrobił, to rozesłał sto egzemplarzy każdej książki do recenzentów. Potem się okazało, że większość od razu wyrzucała je do kosza. Zanim Fandorina zauważono, minęło dwa i pół roku. Kłóciliśmy się z Zacharowem, czyja to wina. Chciałem się z nim rozstać. I nagle przy piątym tomie wszyscy się obudzili. Poszły reportaże w telewizji, artykuły w gazetach, krytycy śpiewali peany, książki rozchwytano, trzeba było robić dodruki wszystkich części25.

25 A. Żebrowska, op. cit.26 Zob. А. Вербиева, Борис Акунин: Так веселее мне и интереснее взыскательному 
читателю..., Гвандиозный проект новой русской беллетристики, „Независимая газета”, [on-line:] http://exlibris.ng.ru/person/1999-12-23/l_akunin.html - 30 X 2008.27 Zob. A. Żebrowska, op. cit; Е. Дьякова, Борис Акунин какуспешная отрасль российской 
промышленности, „Новая газета" 2001, № 45, [on-line:] http://2001.novayagazeta.ru/ nomer/2001/45n/n45n-s34.shtml - 27 X 2008.20 Zob. Биография, Миры Харуки Мураками, [on-line:] www.murakami.ru/begin.html - 27 X 2008.

Rozpatrując działania autora w perspektywie długofalowej, trzeba przyznać, że były one dość konsekwentne, wieloaspektowe oraz rozplanowane w czasie. Zamysł realizacji projektu literackiego „B. Akunin" zakładał bowiem kilka etapów mających na celu koncentrację uwagi odbiorców. Przyjęcie pseudonimu było pierwszym krokiem, by wprowadzić na rynek czytelniczy debiutancki cykl. Uznany naukowiec asekuracyjnie postanowił publikować jako „B. Akunin”, a zabieg ten miał po pierwsze - zabezpieczyć autora na wypadek, gdyby przedsięwzięcie nie spotkało się z aprobatą czytelników czy zostało skrytykowane przez środowisko literackie, a po drugie - dopomóc w lepszym starcie całości projektu i jednocześnie zadziałać w charakterze bezpłatnej reklamy. Zaproponowana drobna intryga z czasem przybrała na sile. Wybrany pseudonim nie był przypadkowy, ale zgodnie z filozofią postmodernizmu miał zaciekawić, wprowadzić niejasność i wieloznaczność. Łączna wymowa inicjału imienia i rzekomego nazwiska: B. + Akunin przywodzi na myśl jednego z najbardziej znanych rosyjskich rewolucjonistów XIX wieku - anarchisty Bakunina (akcja pierwszej serii powieści o Fandorinie toczy się w jego czasach).Ponadto, jak tłumaczy sam autor - akunin w języku japońskim oznacza złego człowieka, złoczyńcę, chuligana26. W wywiadach uzasadnia on, że ukrycie się za pseudonimem miało wymiar symboliczny, będąc odwołaniem do obyczajowości średniowiecznej japonii. Zgodnie z tamtejszą tradycją, człowiek, kiedy zmienia swoje życie, przybiera nowe nazwisko27. Czerpanie z kultury japońskiej zaczęło funkcjonować od pewnego momentu także i jako chwyt reklamowy, zważywszy wzrastającą jej popularność w Rosji ostatnich lat. Wystarczy wspomnieć sukces komercyjny książek Harukiego Murakamiego28, czy też przewrotne do niej 

http://exlibris.ng.ru/person/1999-12-23/l_akunin.html
http://2001.novayagazeta.ru/
http://www.murakami.ru/begin.html
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nawiązania Wiktora Pielewina29. Dopiero po upływie dwóch lat od publikacji pierwszego utworu w cyklu o Eraście Fandorinie ujawniło się prawdziwe nazwisko jego autora.

29 Jednym z bardziej jaskrawych nawiązań do kultury japońskiej jest chociażby rozdział 6 powieści W. Pielewina Mały palec Buddy, tłum. H. Broniatowska, Warszawa 2003 - Чапаев 
и пустота, Москва 1996.30 Zob. Г. Чхартишвили, Писатель и самоубийство, Москва 2003.31 Zob. Е. Дьякова, Борис Акунин как успешная...32 Cykl został zapoczątkowany przez pozycję Pelagia i biały buldog (Пелагия и белый бульдог, 2000), następnie znalazły się w nim powieści: Pelagia i czarny mnich (Пелагия и чёрный 
монах, 2001) oraz Pelagia i czerwony kogut (Пелагия и красный петух, 2003).33 Cykl otwiera książka Skrzynia na złoto (Алтын-толобас, 2000), ponadto ukazały się w nim pozycje: Lektura nadobowiązkowa (Внеклассное чтение, 2002), F.M. (Ф.М., 2006), 
Sokół i Jaskółka (Сокол и Ласточка, 2009).34 [Cyt. za:] M. Wojciechowski, op. cit., s. 12.

Wydanie pierwszej książki otwierającej projekt „B. Akunin” wyprzedziło o rok monografię Pisarz i samobójstwo [Писатель и самоубийство, 1999), która stanowi wieloaspektowe opracowanie zagadnienia samobójstwa - z punktu widzenia historycznego, religijnego, prawnego, etycznego, filozoficznego, ze szczególnym uwzględnieniem losów pisarzy-samobójców (ostatnia część dzieła zawiera ponad trzysta pięćdziesiąt notek biograficznych pisarzy, którzy w taki sposób zakończyli życie)30. Równoległa praca nad dwoma tak różniącymi się od siebie utworami - przygodowym kryminałem o wartkiej akcji ubranej w sprawnie skrojony kostium historyczny oraz rozprawą naukową podejmującą niełatwą problematykę - świadczy o świadomym podziale pracy Grigorija Czchartiszwi- lego. Autor w jednym z wywiadów komentuje ów na pozór schizofreniczny styl tworzenia, mówiąc o traktowaniu pisania lekkich stylizowanych kryminałów jako odskoczni, rozrywki i relaksu w pracy nad poważną pozycją książkową31.Projekt „B. Akunin" został pomyślany jako kilka cykli powieściowych. Obok pierwszej serii książek o Fandorinie w krótkim czasie, jako kolejne etapy, zaczęły pojawiać się serie: Prowincjonalny kryminał lub Przygody siostry Pelagii 
(Провинциальный детектив или Приключения сестры Пелагии)32, gdzie w funkcji detektywa występuje prawosławna mniszka, oraz Przygody magistra 
(Приключения магистра33), opisujące losy wnuka Fandorina w dzisiejszej Rosji. Sam autor w następujący sposób charakteryzuje postawione sobie cele:Od samego początku założyłem, że podzielę swoje książki na trzy części w zależności od języka i stopnia intelektualności. Jedna jest czysto literacka, gdzie ważniejszy od tematu jest styl, w drugiej bardziej niż styl liczy się temat (jak w prawdziwym kryminale), a trzecia jest zrównoważona, gdzie temat i styl liczą się w równym stopniu. Seria o Eraście Fandorinie mieści się pośrodku, w sposób bardziej intelektualny i wyszukany poczynam sobie w książkach o losach mniszki Pelagii przeznaczonych dla węższego kręgu czytelników, najlżejsza jest seria współczesna34.
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Strategia pisarza w procesie tworzenia poszczególnych powieści polegała także na prowadzeniu gry z odbiorcą poprzez stosowanie różnorodnych we- wnątrztekstowych nawiązań literackich. Zgodnie z ponowoczesną wizją świata rzeczywistość tekstowa stanowi kombinację różnorodnych kodów oraz gier językowych, pstrokaty splot intertekstów35. W takiej grze - bardziej lub mniej świadomie - bierze udział autor, tekst oraz jego czytelnik. Zgodnie z tą zasadą książki Borysa Akunina w inny sposób będzie czytał obcokrajowiec, Rosjanin, filolog czy też osoba nieobcująca z literaturą, sztuką filmową, niedysponująca wiedzą kulturoznawczą. Sam Grigorij Czchartiszwili podkreśla, że „gra w aluzje literackie - to oddzielna warstwa, przeznaczona dla czytelników z nastawieniem filologicznym36.

35 Mark Lipowiecki w swej systematyzacji postmodernizmu tytułuje poszczególne części podrozdziału Postmodernistyczny paradygmat artystyczny następującymi hasłami: interteks- tualność, gra, dialogiczność. Zob. M. H. Липовецкий, Русский постмодернизм. Очерки 
исторической поэтики, Екатеринбург 1997, s. 8-9.36 Zob. И. Шевелев, БорисА>унин: „Убить Фандорина?"...37 Zob. na ten temat Т. Кал ганова, Сентиментализм в русской литературе XVIII века, [w:] Русская литература XVIII века. Сентиментализм, сост., вст. ст., комментарии Т. А. Калганова, Москва 2003, s. 10-11.38 Tekst zamieszczony na każdej okładce wydań polskich oraz rosyjskich z serii o Eraście Fandorinie.

Wspomniane nawiązania wyraźnie czytelne są w otwierającej projekt (a tym samym serial o Fandorinie) powieści Azazel, której akcja rozpoczyna się w maju 1876 roku w Moskwie. W utworze tym imiona bohaterów Erast i Liza oraz wątek ich naiwnej miłości odsyłają do utworu Nikołaja Karamzina Biedna Liza [Бедная 
Лиза), a więc do tekstu, który powstał już w roku 1792 i wywarł znaczący wpływ na ewolucję rosyjskiej prozy sentymentalnej końca XVIII i początku XIX wieku37. W kontekście deklaracji Borysa Akunina, który dedykuje swój projekt „pamięci wieku XIX, kiedy to literatura była wielka, wiara w postęp - bezgraniczna, a zbrodnie popełniano i wykrywano ze smakiem tudzież elegancją"38, tylko naiwny czytelnik może interpretować powieść jako próbę zwykłej kontynuacji wielkiej dziewiętnastowiecznej literatury rosyjskiej. Dodatkowo, co nie trudno zauważyć, powieść Azazel swym tytułem przywodzi na myśl Mistrza i Małgorzatę Michaiła Bułhakowa.Ponadto w serii o Eraście Pietrowiczu, w myśl propagowanej przez postmodernizm zasady kontrastu i hybrydyzacji - łączenia kultury elitarnej i popularnej, dają się wyodrębnić elementy zaczerpnięte także z obszaru tej drugiej. Są one rozpoznawalne dla tych, którzy obcują przede wszystkim z wielkim ekranem, a nie słowem pisanym. Otwierająca cykl książka, niezależnie od konotacji literackich, w planie fabularnym nawiązuje do filmów o Jamesie Bondzie (przede wszystkim do pierwszej części serii - Doktor No, w reżyserii Terence’a Younga). Jako inny przykład może tu posłużyć pozycja Śmierć Achillesa [Смерть Ахиллеса, 
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1998) przywodząca na myśl Dzień Szakala Fredericka Forsytha (znanego widowni z ekranizacji Freda Zinnemanna z 1973 roku). Opowiadanie Walet pikowy 
(Пиковый валет, 1999) obok aluzji do Aleksandra Puszkina i Nikołaja Gogola rodzi skojarzenia ze słynnym, nagrodzonym siedmioma Oskarami, filmem Żądło (również z roku 1973, którego reżyserem był George Roy Hill). Tego typu przykłady pokazują, że Borys Akunin komponuje swoje powieści z wykorzystaniem bardzo różnorodnych kodów, zaczerpniętych z pozornie nieprzystających do siebie płaszczyzn kulturowych.Autor otwarcie przyznaję się w wielu swych wypowiedziach do licznych zapożyczeń, aluzji stylistycznych, inspiracji czy cytatów z innych utworów. Nie wszyscy czytelnicy są jednak na nie przygotowani, nie wszyscy też mają świadomość celowości ich użycia, jak zaznacza Umberto Eco w Dopiskach na marginesie 
Imienia róży: „w przypadku postmodernizmu można również gry nie zrozumieć i wziąć wszystko poważnie"39. Stąd też pojawiają się nawet zarzuty o plagiat kierowane bezpośrednio do Grigorija Czchartiszwilego. W wywiadzie drukowanym na łamach „Rossijskoj Gaziety”, w którym za pomocą Internetu mogli brać udział także i czytelnicy, pisarz odpiera podobne oskarżenia:

39 U. Eco, Imię róży, tłum. A. Szymanowski, G. Błachowicz, Warszawa 1993, s. 618.40 Zob. И. Шевелев, Борис Акунин: „Убить Фандорина?"...
41 Ibidem.

- A o plagiat nie oskarżali?- Jak to, pamiętam, jak na początku mojej kariery beletrystycznej zdarzało się, że powstawał jakiś fragmentarycznie oczytany krytyk i krzyczał: „Patrzcie, Pelagia 
i biały buldog to Kler katedralny Leskowa. Ratunku, kradną! Albo Koronacja to Okru
chy dnia Kazuo Ishiguro. Akunin myśli, że nikt nie czytał, a myśmy czytali!” Ależ ty się przyjrzyj, tam jest dedykacja „К. I." A w Białym buldogu - „N. S.” - czyli „Nikołaj Siemionowicz" w sensie Leskow40.Autor próbuje uświadomić czytelnikom, na czym polega sens jego strategii nawiązań:- Takie zapożyczenia - rzecz rozpowszechniona i nawet uświęcona przez tradycję klasyczną [...]. Diamentowa karoca to nie pierwsze moje doświadczenie podobnej gry z czytelnikiem. Ja wprost cytuję Kuprina, żeby nikt nie miał wątpliwości. Jeśli nie pamiętacie tekstu Kuprina, weźcie i przeczytajcie ponownie, i zobaczcie, jak go wykręciłem i co z nim zrobiłem41.W przytoczonym dialogu łatwo zauważyć irytację pisarza, który w swych utworach, w ślad za innymi postmodernistami, czyni aluzje do innych tekstów, prowadząc tym samym polemikę z tradycją literacką, ale, niestety, fakt ten nie zostaje dostrzeżony oraz prawidłowo zinterpretowany przez określoną grupę czytelników.
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Zaproponowana zabawa w odgadywanie odsyłaczy do innych tekstów, aby mogła zaangażować także i mniej doświadczonych czytelników, została rozszerzona poza obręb samych powieści i przeniosła się do przestrzeni Internetu, gdzie na poświęconej Fandorinowi stronie internetowej oraz forum dyskusyjnym (www.fandorin.ru) wielbiciele Erasta Pietrowicza śledzą owe nawiązania, deszyfrując ukryte aluzje.Zabiegiem, do którego bardzo często ucieka się pisarz, jest zamieszczanie w poszczególnych częściach cyklu rzekomych notatek prasowych, które mają urozmaicać kompozycję powieści i przybliżać czytelnikowi epokę, a także stosowanie częstych aluzji do autentycznych postaci czy wydarzeń historycznych42. Oprócz stylizacji na artykuły gazetowe, autor chętnie korzysta z takich form narracyjnych, jak fragmenty pamiętników prowadzonych przez poszczególnych bohaterów, cytowane listy przestępców bądź szpiegów. Wszystkie te elementy wyróżniają się układem graficznym poprzez zastosowanie innej czcionki, czy też ramki43.

42 Jako ilustracja takich zabiegów może posłużyć znajdujący się w powieści Radca stanu 
{Статский советник, 1999) artykuł z gazety „Wola Narodu”. Wycinek prasowy przedstawia racje członków Grupy Bojowej przemawiające za koniecznością likwidacji „inkwizytora” - generała-adiutanta Chrapowa w odwecie za wydany przez niego nakaz chłosty uwięzionej działaczki ruchu rewolucyjnego {Radca stanu, s. 6-7). Sama postać wroga rewolucjonistów jest aluzją do generała Dmitrija Triepowa (1855-1906) - generała-gubernatora Petersburga z czasów cara Aleksandra II, konserwatywnego dyktatora, który stał się symbolem reakcji.43 Podobne chwyty były typowe i chętnie stosowane już w utworach prozy ornamentalnej zanim spopularyzowała je postmodernistyczna praktyka cytatu, centonu, zamieszczania tekstu w tekście. Określenia „proza ornamentalna", „ornamentalizm", „proza dynamiczna”, czy też najczęściej stosowany na gruncie rosyjskim termin „neorealizm” (według określenia Woronskiego) - to nazwa nowego typu literatury, jaka pojawiła się w Rosji w latach 20. XX w. Charakteryzowały ją m.in. ekspresyjność, nasycenie obrazów, niedopowiedzenie, aluzja, kondensacja, fragmentaryczność, stylizacja. Zob. Historia literatury rosyjskiej XX wieku..., s. 212-228. W początku lat 20. Eugeniusz Zamiatin rozpracował teorię oraz ideę „neorealiz- mu", próbując definiować zasady estetyczne nowej literatury w oparciu o twórczość Bractwa Serafina z naciskiem na takie aspekty, jak: przekaz w formie charakterystycznego wrażenia, odkrywanie istoty rzeczywistości poprzez nieprawdopodobieństwo elementów świata przedstawionego, przejaskrawione i ostre formy wyrazu, zwięzły język obfitujący w detale z życia codziennego (także wsi), żargonizmy, regionalizmy. Zob. Русская литература XX века. 
Школы, Направления методы творческой работы, ред. С. И. Тимина, Санкт-Петербург 2002, s. 176-177.

Integralną część niektórych powieści stanowią także wiersze - mogą to być cytaty z utworów realnie istniejących poetów albo też, w zależności od określonej koncepcji autorskiej, stwarzane przez Borysa Akunina konkretne formy stylistyczne. W tekst powieści Kochanka Śmierci {Любовница смерти, 2001) zostały wplecione utwory Siergieja Gandlewskiego czy Lwa Rubinsteina, o czym bezpośrednio informuje autorskie podziękowanie rzeczywistym poetom, którzy „pomogli postaciom niniejszej powieści - Gdlewskiemu i Lorelei Rubinstein -

http://www.fandorin.ru
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napisać piękne wiersze” (Kochanka Śmierci, s. 5). Owa adnotacja zamieszczona na jednej z pierwszych stron książki wydaje się być zbędna, gdyż same nazwiska bohaterów bezpośrednio wskazują na tych twórców. Jej obecność zapewne jest więc celowa, by wyeksponować element dialogu literackiego, by był dla wszystkich czytelny. Zbiór opowiadań Nefrytowy różaniec (Нефритовые четки, 2007) zaopatrzony jest w dedykację klasykom kryminału światowego, takim jak: Sanyutei Encho, Edgar Allan Poe, Georges Simenon, Robert van Gulik, Arthur Conan Doyle, Patricia Highsmith, Agatha Christie, Washington Irving, Umberto Eco, Maurice Leblanc. W ten oto sposób określone praktyki postmodernistyczne wypełniają rolę propagatorską.W powieści Diamentowa karoca (Алмазная колесница, 2003), której akcja toczy się w Japonii, każdy rozdział został zamknięty wierszem haiku44. Forma ta - rozpoznawalny element kultury japońskiej - cieszyła się w Rosji przełomu wieków rosnącą popularnością, co poświadczają takie fakty, jak przeprowadzony w 1998 roku konkurs rosyjskiego haiku, na który przysłano dwanaście tysięcy prac45, czy też wydany w 2000 roku Rosyjski Almanach Poezji Haiku46. Borys Akunin potwierdza swą sprawność stylisty, zamieszczając w tekście własne wiersze haiku, czym zaburza konwencjonalny sposób relacjonowania intrygi oraz oryginalnie podsumowuje treść rozdziałów. Przeplatające się formy literackie zderzają ze sobą elementy kultury rosyjskiej, europejskiej oraz japońskiej, a czytelnicy zaczynają nawet cytować haiku Borysa Akunina.

44 Haiku to gatunek poezji japońskiej o budowie trójwersowej (przeważnie 5-7-5 sylab w wersie). Zob. haiku, [w:] Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, Wrocław-Warszawa- Kraków 1998, s. 190. Ten typ utworów wyróżnia niedopowiedzenie, zwięzłość, postrzeganie ulotnej chwili, zaskakujące zestawienie obrazów, które pobudzają refleksyjne odczucie chwili. Zgodnie z określeniem amerykańskiego znawcy poezji orientalnej H. R. Blytha haiku to „wyraz krótkotrwałego olśnienia, kiedy wglądamy w życie rzeczy", [cyt. za:] M. Bernacki, M. Pawlus, 
Słownik gatunków literackich, wstęp S. J aworski, Bielsko-Biała 1999, s. 528.
45 Тритон. Российский альманах поэзии хайку, сост. Д. Ку з ь м и н, Москва, Тверь 2000, s. 3.
46 Ibidem.

Warto podkreślić istotny szczegół - powieść Diamentowa karoca 2 [Między 
wierszami), w której opisywane są znaczące dla historii życia protagonisty wydarzenia z jego pobytu w Japonii, została wydana w Rosji dopiero w roku 2003 [sic!]. Informacja na temat praw autorskich zamieszczona na okładce Diamentowej 
karocy sugeruje, że Borys Akunin złożył w wydawnictwie tekst już w roku 1999, czyli cztery lata przed ukazaniem się go w druku. Jeden z wariantów objaśnienia tej czasowej zwłoki podaję Jewgienij Czubastych, który twierdzi, że w tamtym okresie wydawca Zacharów miał wątpliwości, czy przesycony elementami japońskimi utwór przyciągnie czytelnika. W tym względzie nastąpiły jednak decydujące zmiany, o czym z dozą ironii wspomina ów krytyk: „Fandorin z szeregowego «bojownika frontu detektywistycznego» zyskał pozycję dochodowej «marki handlowej», a Rosja przeżyła burzliwy okres fascynacji kulturą japońską. 
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Stąd też w ciągu pierwszego weekendu po wydaniu książka osiągnęła sprzedaż dwustu tysięcy egzemplarzy”47.

47 E. Чубастых,Хроника объявленной смерти, „Итоги" 2003, № 52 (394), [on-line:] www. itogi.ru/Paper2003.nsf/Article/Itogi_2003_12_29_13_3901.html - 13 II 2009.46 [Cyt. za:] M. Wojciechowski, op. cie, s. 12.49 Zob. Борис Акунин, [w:] Одиннадцать бесед..., s. 10. Takie analogie dostrzega także: Leon Aron, zob. Л. Ар о н, Эраст Фандорин - „новый интеллигент "России, „Континент”, [on-line:] www.bibliograf.ru/index.php?addcomment=l&id=905 - 20 III 2012; А. Ранчин, Романы 
Б. Акунина и классическая традиция. Повествование в четырех главах с предуведомлением, 
нелирическим отступлением и эпилогом, „Новое литературное обозрение” 2004, № 67, s. 238-239; М. Н. Липовецкий, Паралогии. Трансформации (пост)модернистского 
дискурса в русской культуре 1920-2000-х годов, Москва 2008, s. 687-688, 701.50 Roman Arbitman oskarża В. Akunina o eksploatowanie tego nostalgicznego mitu, twierdząc, że stwarzany przez niego obraz przeszłości wspiera współczesną ksenofobię. Zob. P. Арбитман, Бумажный пейзаж пряничной державы, „Знамя” 1999, Ne 7, s. 218-219.51 Zob. Борис Акунин, [w:] Одиннадцать бесед..., s. 12, a także Г. Шульпяков, Писатель- 
призрак, или Путь самурая, [on-line:] www.fandorin.ru/akunin/articles/elle.html - 20 III 2012.

Innym, w pełni świadomym zabiegiem autorskim, jest umiejscowienie akcji omawianej serii książkowej w przeszłości, w konkretnym czasie, związanym z ważnymi dla Rosji przełomowymi wydarzeniami historycznymi (na przykład akcja drugiej powieści serii Gambit turecki [Турецкий гамбит, 1998] rozgrywa się podczas wojny rosyjsko-tureckiej w Bułgarii w roku 1878, w Koronacji 
[Коронация, или Последний из романов, 2000] tłem dla wydarzeń są okoliczności objęcia tronu przez cara Mikołaja II). Autor lokuje opisywane wydarzenia w drugiej połowie wieku XIX, który darzy największą sympatią. Otwarcie mówi o swych inspiracjach: „Zacząłem pisać о XIX w. z miłości do literatury tamtego czasu. Podobają mi się ludzie końca XIX i początku XX w. Ich życie, stroje, nowinki techniczne. Drugi motyw - historia. Z wykształcenia jestem historykiem. Uznaję historię za najważniejszą z nauk"48.Jednocześnie pisarz wykorzystuje ów etap przełomowy w historii, by odnieść się do przemian zachodzących w Rosji współczesnej. Zauważa bardzo wiele analogii pomiędzy przejściem od reform Aleksandra II do reakcji Aleksandra III a reformami Jelcyna, po których nastąpił czas reakcji władzy Putina49. W komentarzach często pobrzmiewają słowa o sentymencie, jaki mogą te powieści wyzwalać u czytelnika50, przyczyniając się do wzrostu ich popularności pośród Rosjan w warunkach silnego rozprzestrzenienia się we współczesnej literaturze rosyjskiej nurtu neo- sentymentalnego. Wprawdzie Grigorij Czchartiszwili dystansuje się od wyrażania nostalgii za czasami Rosji carskiej oraz idei imperialnej51, kwestionuje idealizację historii przedrewolucyjnej, podkreśla natomiast nostalgię za literaturą tego czasu, za ówczesną estetyką oraz dynamicznym rozwojem myśli i idei.Rzeczywiście, obecnie w niełatwym okresie transformacji w Rosji coraz częstsze są odwołania do ówczesnych idei. Jadwiga Staniszkis w książce Postkomunizm. 
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Próba opisu posługuje się pojęciem neotradycjonalizacji rewolucyjnej dla opisu tendencji, jakie ujawniały się w społeczeństwach postkomunistycznych, kiedy „traumatyczne i angażujące emocje doświadczenie zbiorowe budziło uśpione niejako w świadomości społecznej wątki tradycji, wiązki symboli i mity - czyniąc z nich ramy nowej, przeżywanej kolektywnie, tożsamości"52. Przez pojęcie neotradycjonalizacji autorka rozumie wybiórcze przywoływanie elementów z przeszłości mające służyć stawieniu czoła aktualnym wyzwaniom. W procesie tym charakterystyczne jest oderwanie potrzebnych składników od ich konotacji pierwotnych, następnie przydanie im nowych funkcji, a także wyostrzenie oraz ideologizacja53. Andrzej Tarczyński kładzie nacisk na takie społeczne funkcjonowanie tradycji, podkreślając, że jest ona „konstruowaniem obrazu przeszłości grupy z punktu widzenia teraźniejszych potrzeb, pragnień i aspiracji"54, to „forma zawłaszczania przeszłości lub wyobrażenia o niej”55, przy której przestaje mieć znaczenie zbieżność z faktami historycznymi wobec emocji wspólnego przeżywania. Borys Dubin potwierdza diagnozę, że od końca lat 90. w społeczeństwie rosyjskim przybierają na sile motywy neotradycjonalizmu w duchu prawosławnym, tendencje izolacjonistyczne, ksenofobia, retoryka antyzachodnia i antyamerykańska oraz trwa proces mitologizacji i archaizacji historii narodowej56.

52 J. Staniszkis, Postkomunizm. Próba opisu, Gdańsk 2001, s. 135.53 Zob. ibidem, s. 137-138.54 A. Tarczyński, Tradycja. Społeczne doświadczenie przeszłości, Toruń 2008, s. 42.
55 Ibidem, s. 43, zob. także J. Szacki, Tradycja. Przeglgd problematyki, Warszawa 1971, s. 181-183.56 Zob. Б. Дубин, Между каноном и актуальностью, скандалом и модой. 
Литература и издательское дело России в изменившемся социальном пространстве, „Неприкосновенный запас" 2003, № 4, s. 134,136, [za:] М. Н. Л иповецкий, Паралогии..., s. 470. Zob. także określenie neotradycjonalizmu w: Б. Дубин, Слово - письмо - литература. 
Очерки по социологии современной культуры, Москва 2001, s. 259.57 Zob.). Afanasj ew, Groźna Rosja, tłum. M. Kotowska, Warszawa 2005, s. 108,113,127-128.58 Zob. ibidem, s. 127-128.

Jurij Afanasjew zwraca uwagę na aktualność zrodzonych właśnie w początkach XIX wieku pośród inteligencji rosyjskiej wielu idei (na przykład obrony soboro- wości przed dezintegrującym indywidualizmem, ale i niszczącym osobowość kolektywizmem, krytyki racjonalizmu, przeciwstawienia Zachodowi kultury rosyjskiej opartej na własnych tradycjach), które po okresie „zatrzymanego zegara” obecnie powracają57. Autor ów podkreśla, że bogactwo rosyjskiej myśli w XIX oraz na początku XX stulecia (złoty wiek kultury rosyjskiej) związane jest ze znalezieniem się „na załomie drogi” bądź na „skrzyżowaniu różnych dróg” w sytuacji „załamania dziejowego"58. Podobnie i dzisiejsza sytuacja przełomu w Rosji prowokuje do poszukiwania punktów odniesienia oraz oparcia.W powieściach cyklu Fandorinowskiego autor barwnie i szczegółowo odzwierciedla epokę, w której sytuuje stworzonych przez siebie bohaterów, pozorując 
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w różny sposób grę w autentyczność tych opisów (przytaczanie wyrywkowych wiadomości z bieżącej prasy codziennej, powoływanie się na współcześnie panujące osoby, posługiwanie się znanymi nazwiskami historycznymi, prezentowanie systemu i struktury władzy, przywoływanie informacji o nowinkach technicznych wchodzących do codziennego użycia, takich jak elektryczność czy telefon). Sposoby narracji i opisywane zdarzenia przenoszą czytelnika do czasów obejmujących w wydanych dotąd książkach serii okres od roku 1876 (Azazel) do 1914 (Czarne 
miasto [Черный город, 2012]). Pociąga atmosfera świata przedstawionego cyklu, nasycona kolorytem ówczesnej codzienności, ozdobionej elegancją kostiumów i wytwornością wnętrz, nietkniętych skazą socjalistycznej jednostajności.Nie są to jednakże książki historyczne. Borys Akunin tłumaczy, że jego celem nie jest przekazanie prawdy, a swobodna kreacja. Z historii czerpie jedynie określone wątki, poszczególnym postaciom świadomie zleca pokrętne role w toku akcji, stwarza własne układy zdarzeń na wzór konkretnych faktów umiejscowionych w atrakcyjnej scenerii:Sympatyczni bohaterowie i szczegóły tworzą pewną atmosferę, ale to nie jest obiektywny obraz epoki. Poza tym Rosja, którą opisuję, jest krajem dość wirtualnym. Nie oszukuję czytelnika, że tak było naprawdę. Tworzę własny świat, do którego swobodnie czerpię materiał z historii. Nie piszę przecież podręczników, tylko powieści [...]59.

59 [Cyt. za:] M. Wojciechowski, op. cit., s. 12.60 Wystarczy wspomnieć akcję powieści Śmierć Achillesa, w której w łóżku kochanki umiera otruty bohater wojny rosyjsko-tureckiej, „ulubieniec całej Rosji" (s. 16), generał Sobolew, zwany Białym Generałem. Postać ta jest nawiązaniem do historycznego generała Skobielewa. Zob. M. Н.Липовецкий, Паралогии..., s. 689; „Братишка", [on-line:] http://bratishka.ru/ archnumb.php?statnum=2003_8_9 - 30 X 2008.61 Jaskrawym przykładem jest akcja powieści Koronacja (Коронация, или Последний из 
Романов, 2000), skoncentrowana wokół porwania Michała Gieorgiewicza - czteroletniego kuzyna ostatniego następcy tronu, przyszłego cara Mikołaja II. Zdarzenia i ich motywacja wydają się być prawdopodobne do momentu, w którym nagle okazuje się, że porwania oraz zabójstwa chłopca dokonała jego guwernantka. Czytelnik w toku narracji poznaje ową bohaterkę jako oddaną rodzinie carskiej osobę. Następnie pełni ona rolę pośrednika w przekazywaniu tajemniczemu porywaczowi (czyli, jak się w finale okazuje - sobie samej) najcenniejszych klejnotów dworskich, zażądanych jako okup. Powieść wykorzystuje liczne realia historyczne, a stylizowana jest na pamiętnik sługi dworu, który relacjonuje bieg wydarzeń.

Może o tym świadczyć już choćby sam sposób przedstawienia w powieściach wydarzeń z udziałem postaci na pozór historycznych, które są jednak ukazane w sposób parodystyczny60. Także na poziomie warstwy fabularnej tekstów owo złudzenie prawdopodobieństwa historycznego bywa demaskowane, chociażby poprzez nieprawdopodobne zwroty akcji, które świadczą o tym, że książka to twór wyobraźni autora żonglującego prawdą dziejową oraz kompozycją61.O sile oddziaływania na czytelnika tego pozornie realnego, drobiazgowego obrazu epoki oraz poważnym jego traktowaniu świadczą liczne wypowiedzi 
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krytyczne literaturoznawców i historyków. Oskarżają oni Borysa Akunina o liberalizm, lekceważące traktowanie historii rodzimej, deformowanie jej oraz ośmieszanie, a nawet drwinę62. Podobne zarzuty świadczą o niezrozumieniu funkcji, jaką pełni tego typu literatura i tacy pisarze, jak przykładowo Aleksander Dumas we Francji czy Henryk Sienkiewicz w Polsce. Zastrzeżenie rosyjskiego autora, że absolutnie nie jest to literatura historyczna, gdyż inne cele stawia on przed sobą, zbiega się z wyjaśnieniem Umberto Eco, który podkreśla różnicę pomiędzy funkcją powieści historycznej a popularnej. Wedle słów włoskiego badacza powieść historyczna:

62 Krytykę piętnującą swobodny romans literacki B. Akunina z historią wyrażali m.in.: T. Ульянова, Пародия на правду. Как обфандоривают Россию, „Независимая газета”, [on-line:] http://exlibris.ng.ru/printed/margin/2000-06-15/8_parody.html - 27 X 2008; Е. Чудинова, Смерть Статуи Ахиллеса. Критика творчества Б. Акунина, [on-line:] www. chudinova.com.ru/idl4_8.html - 27 X 2008; Г. Коган, Анти-Фандорин, „Русский журнал", [on-line:] http://old.russ.ru/krug/20020913_kog-pr.html - 20 VIII 2011; А. Варламов, 
Стерилизатор, „Литературная газета" 2001, № 3, [on-line:] www.lgz.ru/archives/html_arch/ lg032001/Literature/art7.htm - 20 VIII 2011; М. Трофименков, Дело Акунина, „Новая русская книга" 2000, № 4, [on-line:] http://www.guelman.ru/slava/nrk/nrk4/37.html - 20 VIII 2011; П. Ба си некий, Космополит супротив инородца, „Русский журнал", [on-line:] www.russ.ru/pole/2003-Pavel-Basinskij-ob-Almaznoj-kolesnice-Borisa-Akunina - 20 VIII 2011.63 U. Eco, Superman w literaturze masowej. Powieść popularna - między retoryką a ideologią, tłum. J. Ugniewska, Warszawa 1996, s. 95.64 Do 2014 r. na podstawie cyklu o Fandorinie powstały następujące ekranizacje: Азазель, 2001, reż. A. Adabaszjan; Турецкий гамбит, 2004, reż. D. Fa j z i j e w; Статский советник, 2005, reż. F. Jankowskij; Зимняя королева, reż. F. Bondarczuk, 2011.

[...] nie tylko odwołuje się do prawdy historycznej, lecz jest powieścią pedagogiczną, w której dominują rozmaite cnoty proponowane jako wzory pozytywne. Powieść historyczna jest więc świadoma faktu, że posiada funkcje wykraczające poza czysty mechanizm narracji, dlatego też uprawia nieustannie refleksję narracyjną, zastanawia się nad własnymi celami, dyskutuje z czytelnikiem [...]. Powieść popularna natomiast, poza innymi cechami [...], pojawia się jako narzędzie masowej rozrywki i nie troszczy się wcale o to, aby zaproponować wzory bohaterstwa i cnoty, lecz raczej o to, aby opisać z pewnym cynizmem realistyczne charaktery, niekoniecznie „cnotliwe”, z którymi publiczność mogłaby się spokojnie utożsamić i czerpać z tego faktu gratyfikacje63.Takie podejście charakteryzuje warsztat twórczy Grigorija Czchartiszwilego, w obrębie którego swobodne traktowanie historii, obecność faktograficznych błędów oraz wypaczeń jest działaniem celowym i zamierzonym. To następny element gry z czytelnikiem, który, obok przyjemności, jaką może czerpać z odszyfrowywania zagadek stylistycznych i literackich, ma także możliwość tropienia faktów i odchyleń od prawdy.Dodatkowym narzędziem wpływu na odbiorcę stały się wersje filmowe wybranych powieści o Fandorinie64. Wedle słów samego pisarza, ekranizacja jest 
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zabiegiem bardzo przydatnym dla wzrostu sprzedaży książek65. Projekt adaptacji poszczególnych powieści również zakładał grę z konwencją - odtwórcą roli głównego bohatera miałby być coraz to inny aktor. Typowa dla kultury popularnej formuła serialowa zostaje w ten sposób rozbita, a widz pozbawiony możliwości przyzwyczajenia się do wyglądu zewnętrznego konkretnej kreacji aktorskiej idola. Odbiorca może posiadać jedynie świadomość funkcji konstrukcyjnej postaci- -łącznika, który na przestrzeni serialu odznacza się rozpoznawalnymi, typowymi dla niego cechami, powielanymi w kolejnych częściach.

65 Zob. Борис Акунин, [w:] Одиннадцать бесед..., s. 18-19.66 [Cyt. za:] A. Wandienko, Piszę jak potrafię. Kino w książce, rozmowa z pisarzem Borisem Akuninem, „Forum" 2008,141, nr 3, s. 39.67 Zob. Б. Акунин: „Я никогда не сочинял шпионских романов в жанре «Спокойно, Дункель!»", „Известия", [on-line:] www.izvestia.ru/culture/article902717 - 27 X 2008.
68 Ibidem.69 Zob. Акунин пробует себя в новом жанре, [on-line:] http://litera.edu.ru/news.asp7ob_ по=14405 - 27X2008.

Inwencja twórcza pisarza oraz kontynuacja przyjętej „gry w literaturę” nie wyczerpała się po napisaniu trzech wspomnianych serii. Borys Akunin ma na swoim koncie teksty pisane jako sztuki teatralne - Mewa {Чайка, 2000), Komedia/ 
Tragedia (Комедия/Трагедия, 2002), a także Yin i Yang {ИньЯн, 2006) z udziałem Erasta Pietrowicza oraz jego pomocnika Masy. Grigorij Czchartiszwili rozwija ideę projektu, komentując swe działania za pomocą plastycznego orientalnego porównania: „jeśli chodzi o literaturę, postępuję jak wschodni władca. Mam tyle pomysłów na różne serie, ile nałożnic w haremie”66.Na początku roku 2005 autor rozpoczął realizację nowego przedsięwzięcia literackiego - Gatunki {Жанры), w ramach którego wydał w lutym tegoż roku w odstępie dokładnie tygodniowym [sic!] trzy nowe powieści: Książka dla dzieci 
{Детская книга), Powieść szpiegowska {Шпионский роман) oraz Fantastyka 
{Фантастика)67. W wywiadzie dla gazety „Izwiestia” z grudnia 2004 roku wyłuszczył towarzyszące mu wówczas założenia:Jeśli seria Nowy kryminał - Przygody Erasta Fandorina - prezentuje kolekcję różnorodności w obrębie powieści detektywistycznej: konspiracyjna, awanturnicza, wielkoświatowa, polityczna, kryminalna itd., to zadanie tej serii jest dużo szersze. Tutaj zostaną przedstawione „czyste" wzorce różnych gatunków beletrystyki, przy czym każda z książek nosi nazwę odpowiedniego gatunku. Na pierwszy ogień - trzy książki, które pojawią się w sprzedaży w lutym w odstępie tygodniowym. 4 lutego wyjdzie Książka dla dzieci, 11 lutego Powieść szpiegowska, 18 lutego - Fantastyka. W dalszych planach jest Saga rodzinna, Powieść produkcyjna, Straszna książka, Po

wieść kobieca itd.68Pisarz podaję także ogromną liczbę gatunków, z którymi ma zamiar się zmierzyć - od piętnastu do osiemnastu69.

http://www.izvestia.ru/culture/article902717
http://litera.edu.ru/news.asp7ob_
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W październiku 2004 roku czytelnikom została zaprezentowana zupełnie odmienna od cyklów stylizowanych kryminałów pozycja Historie cmentarne 

(Кладбищенские истории)70, w której jako autorzy występują jednocześnie beletrysta B. Akunin oraz filolog Grigorij Czchartiszwili. Każdy rozdział składa się z dwóch części: eseju filologa, który odwiedza jeden ze słynnych na świecie cmentarzy, oraz detektywistycznego opowiadania beletrysty, który buduje zajmującą historię. Książka stanowi swego rodzaju posmodernistyczny komentarz do warsztatu pisarskiego, konstruuje nową przestrzeń literacko-badawczą. W wywiadzie z końca 1999 roku autor twierdził, że Borys Akunin i Grigorij Czchartiszwili to nie ten sam człowiek, to dwie różne optyki. Posługiwał się wówczas metaforą okularów, które nakłada, stając się B. Akuninem71. Poprzez ten utwór w całokształcie projektu literackiego pisarz postanowił ujawnić obok kreacji ja-beletrysty także ja-filologa, ja-naukowca. Realizując taki pomysł, zderza i konfrontuje ze sobą w płaszczyźnie jednego utworu swoje dwa oblicza, a przestrzeń tekstu urozmaica poprzez wprowadzenie równoległości obydwu sfer.

70 Б. Акунин, Кладбищенские истории, Москва 2004.71 [Za:] А. Вербиева, Борис Акунин: Так веселее...
72 W skład cyklu, wydanego przez wydawnictwo AST weszły poszczególne „filmy”: Младенец 
и чёрт i Мука разбитого сердца, 2007; Летающий слон i Дети Луны, 2008; Странный 
человек i Гром победы, раздавайся!, 2009, Мария i Мария... Ничего святого, 2010 oraz 
Операция Транзит i Батальон ангелов, 2011.

Odmiennym krokiem w ramach całościowego projektu stała się seria Brüder
schaft ze śmiercią (Смерть на брудершафт), która składa się z dziesięciu utworów czerpiących w pełni z idei serialowości oraz pozostających pod bezpośrednim wpływem zaczynającej dominować kultury audiowizualnej72. Każdy z nich nazwany został gatunkowo „filmą”, czyli powieścią filmową, stanowiącą gotowy scenariusz do ekranizacji. To kontynuacja zabawy gatunkami - pierwsza „filma” to komedia szpiegowska, kolejna - melodramat, tytuły rozdziałów stylizowane są na wzór napisów z obrazów kina niemego. Na podobieństwo didaskaliów zamieszczone są także w tekstach ilustracje oraz wskazówki dotyczące muzyki, jednocześnie autor powraca do sprawdzonej praktyki przeprowadzenia przez kolejne odcinki serialu tego samego bohatera, byłego studenta-matematyka z Petersburga, pracownika kontrwywiadu Imperium Rosyjskiego, Aloszy Romanowa. Akcja cyklu rozpoczyna się w przeddzień pierwszej wojny światowej i koncentruje się - nomen omen - wokół walki niemieckich służb wywiadowczych z rodzącym się przedrewolucyjnym wywiadem rosyjskim. Główny bohater na przestrzeni cyklu ściera się z niemieckim szpiegiem Zeppem fon Teofelsem, dalekim krewnym Erasta Pietrowicza Fandorina (czytelnik miał okazję zetknąć się z nim w Powieści szpiegowskiej). W postaci Rosjanina powielone zostały cechy młodego Fandorina - to naiwny, niewinny i dobroduszny chłopiec, wyposażony w zdolności analityczne, nieoczekiwanie wplątany w zawiły bieg zdarzeń, 
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w których rozwikłaniu uczestniczy. Jednakże sposób konstrukcji owego bohatera przypomina raczej sporządzony w pośpiechu szkic, pozostawiony w stanie „surowym” dla potencjalnego aktora.W 2008 roku ukazała się w serii Gatunki powieść-gra komputerowa Kwest 
(Квест), której wydanie poprzedził szereg zabiegów przygotowawczych. Najpierw uruchomiono stronę internetową z zamieszczoną tam grą oraz kodami - wstępnym tekstem utworu, do którego pełen dostęp był płatny. Należało przejść zadane poziomy, odpowiadając na pytania, brnąc przez teksty, fotografie, melodie. Po wykonaniu tej części na ekranie monitora wyświetlona zostaje książka w formie papierowej, nadrukowana z dwóch przeciwległych końców z możliwością czytania dwóch uzupełniających się utworów - albo zaczynając od strony tytułowej, albo od końca, po odwróceniu książki do góry nogami. Główny tekst powieści opisuje przygody amerykańskiej grupy agentów specjalnych w Związku Sowieckim w latach 30. Każdą z części kończą pytania, do których odpowiedzi można znaleźć po odwróceniu książki i zapoznaniu się z odpowiednim fragmentem relacjonującym przygody Samsona Fandorina w 1812 roku, gdyż wydarzenia z początku wieku XIX stanowią niejako prolog do akcji z roku 1930. W odautorskich komentarzach pisarz nazywa książkę gatunkiem unibooka73. Przyszłość Borys Akunin wiąże z taką właśnie formą - uniwersalną, zawierającą hipertekst z elementami audiowizualnymi. Zarazem przyznaję, że nie jest to faktyczna gra komputerowa, a jedynie zwykła powieść ozdobiona pewnymi elementami dekoracyjnymi.

73 Zob. Что такое „унибук"? На вопросы читателей „Ленты.ру" ответил Борис Акунин, [on-line:] http://lenta.ru/conf/akunin/ - 20 VII 2011.

Otwartość pisarza na wszelakie formy działalności literackiej sprawiła, że w tym samym roku wziął udział w ogłoszonym przez francuską gazetę „Le Figaro” projekcie poświęconym Odysei Homera. Zaproszonym autorom reprezentującym różne kraje, kultury i style zlecono napisanie opowiadania zaczynającego się frazą: „Odyseusz udał się od zalewu po leśnej ścieżce do miejsca, które wskazała mu Atena...” Teksty te ukazywały się następnie na łamach periodyku. Borys Akunin zaproponował pierwszy rozdział nowej powieści o Fandorinie, 
Polowanie na Odyseusza (Охота на Одиссея), decydując się na ponowne wykorzystanie sprawdzonego już bohatera. Trudno nie uznać takiej decyzji za krok marketingowy - zapowiedź nowego utworu w serii, Czarne miasto (Черный 
город). Wówczas pisarz obiecał także udostępnić tekst dla publikacji w ojczyźnie, w zbiorze zamyślonym przez charytatywną organizację pomocy hospicjom Wiera we współpracy z wydawnictwem Eksmo (dochody miały zostać przekazane na pomoc dla pacjentów hospicjów). Taki tom pod długim tytułem Ksiqżka, dzięki 
której połączeni zostali pisarze, których połączyć się nie da (Книга, ради которой 
объединились писатели, объединить которых невозможно) ukazał się w Rosji w roku 2009. W tej specyficznej antologii opowiadań zestawione są takie nazwiska, jak: Borys Akunin, Władimir Wojnowicz, Andriej Giełasimow, Boris 

http://lenta.ru/conf/akunin/
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Griebienszczikow, Jewgienij Griszkowiec, Wiktor Jerofiejew, Aleksandr Kabakow, Eduard Limonow, Władimir Makanin, Marina Moskwina, Wiktor Pielewin, Zachar Prilepin, Ludmiła Pietruszewska, Dina Rubina, Władimir Sorokin, Tatiana Tołstoj, Ludmiła Ulicka, Maks Fraj, Aleksandr Churgin, Leonid Józefowicz74. Przykład ten po raz kolejny dowodzi, jak bardzo praktyki postmodernistyczne, możliwości realizacji dowolnego projektu wpłynęły na funkcję oraz kształt literatury w Rosji postkomunistycznej.

74 Zob. Книга, ради которой объединились писатели, объединить которых невозможно, [on-line:] http://prochtenie.ru/index.php/publ/2357 - 13 VIII 2011.75 Pod takim pseudonimem ukazały się kolejne pozycje: Bohater innych czasów (Герой иного 
времени, 2010), Bellona (Беллона, 2012).76 Zob. П. Басинский, Космополит супротив...77 Opis zaczerpnięty ze strony gazety „Izwiestia”: А. Лаврецкая, Борис Акунин поспешил 
раскрыть секрет Анны Борисовой, „Известия", [on-line:] http://izvestia.ru/news/511532 -17 IV 2012.78 Wyszły jeszcze dwie powieści zaopatrzone takim pseudonimem: Tam (Там, 2010), Pory 
roku (Vremenagoda, 2011).
79 Любовь к истории. Блог Бориса Акунина, [on-line:] http://borisakunin.livejournal. com/50686.html - 17 IV 2012.

Także w roku 2008 Grigorij Czchartiszwili zdecydował się na przywdzianie nowych masek - rozpoczął projekt „Autorzy”, powołując do życia dwójkę wirtualnych pisarzy - mężczyznę i kobietę. Pod pseudonimem Anatolij Brusnikin75 ukazała się książka Dziewięciokrotny Zbawiciel (Девятный Спас), wydana w formie stylizowanej na tradycyjne wzornictwo z Palechu szkatułki. Temu wydarzeniu towarzyszyła głośna kampania promocyjna. Autor, nazwany jeszcze w 2003 roku przez Pawła Basińskiego stuprocentowym okcydentalistą, globalistą i prawicowym liberałem76, sięga do tradycji poczwiennictwa, pragnąc trafić w gusta odbiorców. Wybiera gatunek historyczno-przygodowy z akcją rozgrywającą się na Rusi przełomu wieku XVII i XVIII: „To była swego rodzaju próba napisania analogu powieści «okcydentalisty» Akunina dla «poczwiennika». A jednocześnie i wariant «słowiańskiej odpowiedzi na Dana Browna»”77 78.W tym samym czasie Grigorij Czchartiszwili opublikował powieść Kreator 
(Креативщик, 2009), wcielając się w autorkę Annę Borisową76. Dla tej wirtualnej postaci został nawet stworzony portret-fotomontaż, powstały z połączenia podobizn literata oraz jego żony. Pisarz tym razem postanowił ukryć się pod pseudonimami, by w ten sposób, jak przyznaję, uwolnić się od oczekiwań stylistycznych, jakie automatycznie generował „B. Akunin”:[...] maska „Borys Akunin" przylgnęła do mnie zbyt mocno. Zobaczywszy na okładce to nazwisko, czytelnik już oczekiwał [...] czegoś detektywistycznego, sensacyjnego, umiarkowanie poznawczego, niezmiennie łączącego się z grą. [...] Zdecydowałem, że jeśli chcę pisać jakoś już zupełnie nie po akuninowsku, to i nazwę się drugim imieniem. Żeby nikogo nie rozczarowywać79.

http://prochtenie.ru/index.php/publ/2357
http://izvestia.ru/news/511532
http://borisakunin.livejournal
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Zwraca uwagę dynamika działań tego twórcy, który realizuje kolejny pomysł zainspirowany możliwościami, jakich dostarcza specyfika czasów ponowoczes- nych80. Owo trwające ponad cztery lata przedsięwzięcie Grigorij Czchartiszwili osobiście zdemaskował na swoim blogu 11 stycznia 2012 roku, wyjaśniając, że „projekt Anna Borisowa" nie był ukierunkowany na sukces rynkowy (nie jest on wszak potrzebny pisarzowi, którego książki osiągnęły milionową sprzedaż). Autor podkreślił natomiast własne ambicje i pragnienia, by znaleźć się na owej symbolicznej granicy pomiędzy literaturą popularną a wysoką: „Zapragnąłem spróbować swych sił w beletrystyce, która bardzo zbliża się do granicy, za którą zaczyna się już literatura poważna. Uznajcie, że pozazdrościłem Ludmile Ulickiej"81.

80 Autorzy tekstów funkcjonujących w obrębie literatury popularnej ze względu na jej specyfikę odznaczają się ogromną „płodnością" w swych poczynaniach literackich. Ich utwory nazywane też „produkcją literacką" często uznawane są za efekt pracy grupowej i takiego zarzutu nie ustrzegł się także B. Akunin. Grigorij Czchartiszwili odpierał podobne oskarżenia, podkreślając rozpoznawalność stylistyczną w obrębie swych utworów. Zob. И. Шевелев, 
Борис Акунин: „Убить Фандорина?"...
81 Любовь к истории....82 Zob. Вышла новая книга Акунина, [on-line:] http://versii.com/news/255824/ - 11 VIII 2012.83 Zob. Акунин и Парфенов вошли в состав учредителей Лиги избирателей, РИА Новости, [on-line:] http://ria.ru/politics/20120116/540699336.html - 11 VIII 2012. О niegasnącym zaangażowaniu obywatelskim Czchartiszwilego świadczy krytyczna reakcja w marcu 2014 r. na sytuację na Krymie, kiedy to pisarz wraz z innymi działaczami kultury utworzył grupę inicjatywną i opublikował na łamach „Nowej Gazety" list z propozycją, by przeprowadzić kongres inteligencji „Przeciwko wojnie, przeciwko samoizolacji Rosji, przeciwko restauracji totalitaryzmu". W liście negatywnie ocenione zostały działania Rosji w związku z Krymem oraz metody naświetlenia informacji dotyczących Ukrainy w mediach. Zob. Борис Акунин и Эльдар 
Рязанов подписали письмо о проведении конгресса по Крыму, „Газета.Ru", [on-line:] www. gazeta.ru/culture/news/2014/03/14/n_6011649.shtml - 14 III 2014.

W maju 2012 roku do rąk czytelnika trafiła wydana pod podwójnym nazwiskiem Akunin-Czchartiszwili książka Aristonomia (ApucmoHOMust), zakwalifikowana jako powieść idei. Jak zaznacza pisarz, jest ona dla niego bardzo istotna, gdyż koresponduje z wydarzeniami politycznymi w Rosji z przełomu 2011 i 2012 roku, które, jak twierdzi, dały całości utworu niezbędny impuls82. Pozycja ta opublikowana została w czasie, kiedy cieszący się popularnością beletrysta Borys Akunin stał się jednym z czołowych działaczy intelektualnych masowej fali protestów, które wybuchły po wyborach do rosyjskiej Dumy 4 grudnia 2011 roku. Pisarz wraz z dziennikarzem Leonidem Parfionowem wystąpił jako inicjator utworzenia „Ligi wyborców", w skład której weszli szczycący się brakiem zaangażowania politycznego działacze kultury i sztuki83.Książka zbudowana jest na kształt albumu rodzinnego z fotografiami, z którymi wiążą się określone historie, oraz opowiada o czasie chaosu rosyjskich rewolucji i wojny domowej pierwszych dziesięcioleci wieku XX. W powieści naj

http://versii.com/news/255824/
http://ria.ru/politics/20120116/540699336.html
%25e2%2580%259e%25d0%2593%25d0%25b0%25d0%25b7%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25b0.Ru


Strategia popularności projektu „B. Akunin" - postmodernistyczna gra... 233
istotniejszym pozostaje problem możliwości stworzenia takiego społeczeństwa, w którym każdy będzie mógł rozwijać posiadany talent. Tytułowa Aristonomia to zasada najlepszych elementów, jakie gromadzą się w duszy człowieka lub w społecznej świadomości zbiorowej na drodze ewolucji, a wiążą się z pojęciem godności osobistej, uczciwości oraz dążeniem do przestrzegania zasad moralnych. Takie przesłanie można odnaleźć w całej twórczości Grigorija Czchartiszwilego, w szczególności najsłynniejszy jego bohater, Fandorin, został podporządkowany owej idei. Sam autor przyznaję, że wizja takiego społeczeństwa i należnego w nim miejsca dla jednostki to naiwna, inteligencka utopia. Niemniej jednak dążenie do poprawy ludzkości należy zacząć od ułożenia własnego życia oraz podporządkowania go wartościom etycznym, co dla przeciętnych Rosjan stanowiłoby już duże osiągnięcie84.

04 Wypowiedzi В. Akunina przytoczone za: LiveLib (Сохраняем знания], [on-line:] www. club366.ru/ articles/169988_livelib.shtml - 11 VIII 2012.05 Krytyk literacki Paweł Basinskij obdarzał Akunina jeszcze w 2003 r. epitetami: stuprocentowy okcydentalista, globalista i prawicowy liberał, zob. П. Басинский, Космополит 
супротив.... W grudniu 2013 r. pisarz Eduard Limonow ostro skrytykował Akunina, uznając go za przeciwieństwo wszystkiego, co mu drogie. Wyraża przekonanie, nierzadko spotykane w świadomości zbiorowej we współczesnej Rosji, utożsamiające liberalizm z anarchią. Wedle słów Limonowa - „liberalizm - archaiczna ideologia, która wpędziła planetę do grobu, do punktu bez wyjścia”. Zob. Э. Лимонов, Противен Акунин, „Эхо Москвы", [on-line:] www. echo.msk.ru/blog/limonov/1211791-echo/ - 12 II 2014.06 Б. Акунин, Новый Карамзин явился, [on-line:] http://borisakunin.livejournal.com/94544. html - 20 12014.07 И. Карев, И. Сайгонов, Акунин пишет биографию России, Газеты.Ru, [on-line:] www. gazeta.ru/culture/2013/03/20/a_5110401.shtml - 20 I 2014.

Wielowymiarowe działania Akunina na polu literackim w kontekście współczesnej kultury rosyjskiej stanowią jeden z niewielu przykładów projektów liberalnych z sukcesem realizowanych w tym kraju85. Pisarz nie tylko konstruuje rozrywkowe i zajmujące fabuły, ale także przekazuje swoją wizję historiozoficzną. Nie przestaje eksploatować i rozszerzać tematu rosyjskiej historii, którą splata z fikcją literacką. W 2013 roku na swoim blogu zamieścił wpis, że zawsze marzył, by stać się nowym rosyjskim Karamzinem86, co nie pozostało bez szerokiego echa. Projekt, by „powtórzyć karamzinowską trajektorię”, przechodząc od beletrystyki do historii, nazwał sam autor „megalomaniakalnym”87. Jego cykl Historia Państwa 
Rosyjskiego (История Российского государства) zakrojony jest na wielką skalę, a sama realizacja zaplanowana została na dziesięć lat. Koncentruje się on wokół tekstów historycznych dotyczących dawnych dziejów Rosji, przeplatanych awanturniczymi opowieściami fikcyjnymi, zaopatrzonymi w liczne ilustracje oraz mapy. Serię tę zainaugurowało wydanie w listopadzie 2013 roku w ramach gatunku powieści historycznej pierwszej obszernej pozycji Część Europy. Historia Państwa 
Rosyjskiego. Od początków do najazdu mongolskiego (Часть Европы. История 

club366.ru/
echo.msk.ru/blog/limonov/1211791-echo/
http://borisakunin.livejournal.com/94544
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Российского государства. От истоков до монгольского нашествия}. Zgodnie ze słowami Akunina, jest „to historia nie kraju, a właśnie państwa: czyli polityczna historia państwowej konstrukcji, mechanizmów zarządzania, wzajemnego stosunku narodu i władzy, ewolucji społecznej. Kulturę, religię, gospodarkę poruszam tylko w takim stopniu, w jakim wiążą się one z polityką”88. Autor przekonuje, że należy znać własną historię oraz podchodzić do niej pragmatycznie, jako do ważnej lekcji, która winna stanowić „instrukcję dla eksploatacji kraju”89. Książkę Akunina dającą wykładnię historii dawnej Rusi, która wprawdzie spotkała się z krytycznymi ocenami historyków90, można potraktować jako głos w dyskusji na temat prac komisji, która z inicjatywy władzy na Kremlu ma opracować wzorzec podręczników do historii Rosji dla szkół średnich ukazujących jednoznaczną i pozbawioną wątpliwości wersję wydarzeń.

ee К. Пуль со н, Акунин пошел в Карамзины. Поступил в продажу 1 том Истории российского государств», „Новая газета", [on-line:] www.novayagazeta.ru/news/162164. html - 20 II 2014.
89 Ibidem.90 Zob. na przykład analiza krytyczna Michaiła Sołomatina podkreślająca nieścisłości historyczne Akunina, M. Соломатин, Больше чем историк. Вдоль книжной полки, „Русский журнал", [on-line:] www.russ.ru/pole/Bol-she-chem-istorik - 20 II 2014.91 A. Żebrowska, ор. cit

Powyższe przykłady realizacji twórczych Grigorija Czchartiszwilego dowodzą, że zapewniający mu rozgłos i rozrywkę intelektualną eksperyment projektowania literatury bezustannie trwa. Natomiast z czasem przyjęte początkowo założenia, by prowadzić postmodernistyczną grę z konwencjami, przede wszystkim gatunkowymi w obrębie poszczególnych formuł, zostały rozszerzone. Pisarz poprzez swoje liczne projekty wyraża również stanowisko polemiczne w stosunku do Rosji, jej historii, przestrzeni politycznej i obywatelskiej.
Pierwiastek postmodernistyczny w kreacji Erasta Pietrowicza 
Fandorina

Postacią wiążącą kolejne powieści debiutanckiej serii Borysa Akunina jest osoba Erasta Pietrowicza Fandorina, a sam cykl powstał w oparciu o sprawdzoną w kulturze popularnej metodę kontynuacji serialu. Taki zamiar przyświecał pisarzowi od samego początku, co potwierdzają jego słowa korespondujące ironicznie z erą socjalizmu: „ponieważ prowadzę gospodarstwo planowe, z góry założyłem, że jeden kryminał to nieciekawe wyzwanie"91. W trakcie realizacji tego przedsięwzięcia pisarz w roku 2005, po ingerencji czytelników, którzy zabronili mu uśmiercać Fandorina, pozostawił ów serial otwarty, by mieć możliwość 

http://www.novayagazeta.ru/news/162164
http://www.russ.ru/pole/Bol-she-chem-istorik
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powrotu w dogodnym momencie do kreacji dystyngowanego detektywa92. Pod koniec 2012 roku opublikował kolejną powieść, zatytułowaną Czarne miasto, w której Fandorin, jako leciwy pan, który zakosztował życia w różnych zakątkach Ziemi, powraca do Rosji. Akcja rozgrywa się w Baku przed wybuchem pierwszej wojny światowej.

92 Zob. И. Шевелев, Борис Акунин: „Убить Фандорина?"...
93 Dwa opowiadania Walet Pikowy i Dekorator w wydaniu rosyjskim ukazały się łącznie pod 
tytułem Особые поручения, Москва 2000.
94 Wydanie polskie rozdzielone jest na dwie książki.

Tab. 8. Tytuły i lata wydania powieści Borysa Akunina w cyklu Przygody Erasta 
Fandorina.

L.p. Tytuł oryginału 
(czas akcji)

Rok wyd. 
ros.

Tytuł wyd. polskiego 
oraz tłumacz

Rok wyd. poi. 
Świat Książki

1. Азазель (1876) 1998 Azazel, tłum. J. Czech 2003
2. Турецкий гамбит (1877) 1998 Gambit turecki, tłum. J. Czech 2003
3. Левиафан (1878) 1998 Lewiatan, tłum. M. Buchalik 2003
4. Смерть Ахиллеса (1882) 1998 Śmierć Achillesa, tłum. J. Czech 2003

5. Пиковый валет (1886) 2000 Walet Pikowy, 
tłum. E. Rojewska-Olejarczuk 2003

6. Декоратор93 (1889) 2000 Dekorator, tłum. M. Buchalik 2003

7. Статский советник 
(1891) 2000 Radca stanu, 

tłum. Z. Landowski 2004

8. коронация, или Последний 
из романов (1894) 2000

Koronacja, czyli ostatni 
z Romanowów, 
tłum. Z. Landowski

2004

9. Любовница смерти (1900) 2001 Kochanka Śmierci, 
tłum. E. Rojewska-Olejarczuk 2004

10. Любовник смерти (1900) 2001 Kochanek Śmierci, 
tłum. E. Rawska 2004

11. Алмазная колесница Т.1: 
Ловец стрекоз (1905) 2003

Diamentowa karoca, 1.1: 
Łowca ważek, 
tłum. E. Rojewska-Olejarczuk

2005

12. Алмазная колесница Т. 2: 
Между строк (1878) 2003

Diamentowa Karoca, t. 294: 
Między wierszami, 
tłum. J. Gondowicz

2005

13 Нефритовые чётки (1881- 
1900) 2007 Nefrytowy różaniec, 

tłum. E. Rojewska-Olejarczuk 2009

14 Весь мир театр (1911) 2009 Świat jest teatrem, 
tłum. O. Morańska 2012

15 Черный город (1914) 2012 Czarne miasto, 
tłum. A. Okuniewska-Stronka 2014
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Pierwszy akuninowski protagonista (bohater utworów zestawionych w powyższej tabeli) to detektyw, którego autor przeprowadza zwycięsko przez szereg skomplikowanych i niebezpiecznych akcji. Jest on postacią obdarzoną cechami pozytywnymi, jego poczynania odznaczają się niezwykłą precyzją i skutecznością, działa w imię dobra i sprawiedliwości. W swoim czasie to właśnie ta stworzona przez Borysa Akunina kreacja zyskała wielką popularność i na niej skoncentrowana była uwaga czytelników. Dlatego też przedmiotem szczegółowej analizy niniejszej pracy stała się konstrukcja owego łączącego cykl detektywa, pracownika dziewiętnastowiecznych tajnych służb państwowych.Niezależnie od przyjętych w tej pracy psychologicznych uwarunkowań percepcji bohatera jako konkretnej żywej osoby, w odczytaniu postaci Erasta Pietrowicza Fandorina nie można pominąć jej specyfiki jako kreacji literackiej. Zgodnie ze strategią autorską bohater ów w wymiarze tekstowym powołany został do życia jako konstrukt postmodernistyczny, czego czytelnik w mniejszym lub większym stopniu ma świadomość.Po pierwsze, postać Fandorina jest tworem intertekstualnym, co otwarcie tłumaczy autor mniej zorientowanym w tworzywie literackim czytelnikom. Jak dowodzi Mark Lipowiecki, intertekstualność95 jest najbardziej rzucającym się w oczy wyróżnikiem poetyki postmodernistycznej. Wedle określenia Rolanda Barthesa, tekst powstaje z cytatów bez cudzysłowu96, choć oczywiście istnieje różnica pomiędzy kombinacją cytatów a intertekstualnością, mającą na celu przekształcenie różnorodnych języków kultur, z których czerpie, oraz stworzenie nowego tekstu na skrzyżowaniu elementów zaczerpniętych97. Erast Pietrowicz powstał bowiem jako suma cech różnych bohaterów. Pisarz, pragnąc stworzyć nowego, udoskonalonego w stosunku do swych poprzedników bohatera, korzysta z rozmaitych wzorców, zakorzenionych w różnorodnych tradycjach literackich. Samo jego nazwisko nawiązuje do czechowowskiego Dorna z Czajki (Чайка, 1896). Fandorin wyposażony został w takie cechy swoich literackich poprzedników, jak: wieczna samotność Pieczorina (Michaił Lermontow, Bohater naszych czasów 

[Герой нашего времени, 1840]), elegancja i uroda Bołkońskiego (Lew Tołstoj, 
Wojna i pokój [Война и мир, 1868-69, 1873]), maksymalizm etyczny księcia Myszkina (Fiodor Dostojewski, Idiota [Идиот, 1868-69]), brawura pułkownika Naj-Tursa (Michaił Bułhakow, Biała gwardia [Белая гвардия, 1927-29]). Uciekając się do popularnej w postmodernizmie praktyki dopełniania tekstu utworu autokomentarzem do samego procesu twórczego, pisarz bezpośrednio wskazuje inspiracje literackie, z których czerpał podczas kreacji tej postaci:
95 Zob. M. H. Липовецкий, Русский постмодернизмs. 9.96 [Za:] ibidem.
97 Ibidem.

W pewnym sensie Fandorin - to moje marzenie o bohaterze pozytywnym. Zawsze mi w nich czegoś brakowało, Pieczorin zbyt egoistyczny, Książę Myszkin nie może ocalić 
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siebie i tych, którzy są mu drodzy, pułkownik Naj-Turs u Bułhakowa epizodyczny... 1 ja czysto mechanicznie spróbowałem połączyć w jednej probówce cechy wymienionych postaci plus niektóre zdolności agenta Koopera plus jeszcze coś. Przy czwartej powieści zaczął się on w stosunku do mnie przekształcać w żywego człowieka, dość upartego, w rzeczy samej, który mnie już nie słucha98.

98 [Cyt. za:] Приключения Эраста Фандорина, [on-line:] http://sch69.naród.ru/raz/2/64/3 . html - 27 X 2008. Zdanie o „wymknięciu się spod kontroli" jest ponadto raczej nieprzypadkowym u postmodernisty, niemal dosłownym powtórzeniem wypowiedzi Lwa Tołstoja o jego bohaterce - Annie Kareninie.99 A. Żebrowska, op. cit.100 Zob. Г. Шульпяков, op. cit.; A. Żebrowska, op. cit.101 I. Nitobe, Bushido - dusza Japonii. Wykład o sposobie myślenia Japończyków, Bydgoszcz 2001, s. 95; o paralelach pomiędzy rycerzem a samurajem zob. także ibidem, s. 18-22.102 Wedle słów Akunina nie mógłby się on obejść w konstruowaniu postaci Fandorina bez cech dArtagnana. Zob. П. Вайль,Эраст Фандорин, [on-line:] www.svoboda.org/programs/ cicles/hero/04.asp - 27 X 2008.

Początkowo musiałem nim trochę dyrygować, żeby nie był sztywny jak kukiełka. Ale usamodzielnił się i - jak to bywa z bohaterami - zaczął mi dyktować warunki99.
W przytoczonych cytatach przewija się analogiczna myśl, jaką w odniesieniu do własnej bohaterki, Anastazji Kamieńskiej, wyraziła Aleksandra Marinina. Widać zatem, jak ważne dla obydwojga autorów, niezależnie od różnych założeń wyjściowych oraz odmiennego warsztatu twórczego, jest akcentowanie rzekomej autonomiczności stworzonych przez nich postaci fikcyjnych, sugerowanie czytelnikowi ich indywidualnego, odrębnego istnienia. Przytoczone słowa potwierdzają mechanizm funkcjonowania bohaterów literatury popularnej (zwłaszcza tych, którzy występują w cyklach serialowych) na podobieństwo żywych osób, z którymi pisarz zapoznaje odbiorcę, by następnie ów mógł zaprzyjaźnić się z nimi w akcie lektury.Niezależnie od nawiązań do tradycji rodzimej, wedle słów Borysa Akunina, Fandorin to hybryda rosyjskiego inteligenta, angielskiego dżentelmena i japońskiego samuraja, gdyż te wzorce reprezentują najbardziej cenione przez pisarza archetypy100. Inazo Nitobe, japoński profesor znający także cywilizację Zachodu, przeprowadza paralelę pomiędzy znaczeniem rycerza i dżentelmena w kulturze anglosaskiej a samurajem w tradycji japońskiej. Zarówno jednego, jak i drugiego zrodziły struktury feudalne i „chociaż formalnie odgrodzeni murem od społeczeństwa, stanowili przykład moralny i wzór do naśladowania"101. Ponadto w postaci Erasta Pietrowicza można także odnaleźć pewne podobieństwa z dArtagnanem102 Aleksandra Dumasa, Herkulesem Poirot Agaty Christie, Jamesem Bondem lana Flemminga, a także Sherlockiem Holmesem Conana Doyle’a, do którego naśladowania przyznaję się wprost sam autor. Tego typu aluzji, śladów i odniesień można się doszukiwać bardzo wielu na przestrzeni całego cyklu, a czytelnikowi proponowana jest zabawa, polegająca na ich tropieniu oraz odgadywaniu ich genezy.

http://sch69.nar%25c3%25b3d.ru/raz/2/64/3
http://www.svoboda.org/programs/
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Bardzo wyraźnie akcentowaną w kreacji postaci Erasta Pietrowicza europejską „brytyjskość” krytycznie ocenia Jewgienij Czubastych. Uznaje on wybór Borysa Akunina - przeszczepienie brytyjskich wzorców na realia rosyjskie, w szczególności osadzonych w scenerii Rosji carskiej - jako zabieg nietrafiony. Dowodzi jednocześnie, że podczas gdy czytelnik epoki wiktoriańskiej potrzebował modelu stróża porządku społecznego z niespotykanymi zdolnościami intelektualnymi, jakim był Sherlock Holmes, to w dziewiętnastowiecznym Imperium większą rację bytu miałby typ inspektora Lestrade'a - skutecznego, z niezbyt wybujałą fantazją, może nawet gruboskórnego i bezwzględnego, na podobieństwo bohatera pokroju Porfirego Pietrowicza ze Zbrodni i kary Fiodora Dostojewskiego:Bohaterów, skrojonych na modłę profesora Moriarty i Lestrade'a, mogła być dowolna ilość, ale Holmesów i Fandorinów w Rosji XIX wieku być nie mogło. Dlatego, że i jednego, i drugiego motywuje inspiracja, a społeczeństwo rosyjskie było przesiąknięte głębokim absurdem, w którym rodzi się inspiracja zupełnie innego rodzaju - Kiriłłowa, Karamazowych, tylko nie Fandorina. On po prostu nie mógł się narodzić, a narodziwszy się, nie przeżyłby, tak jak i nie przeżyłby w kancelaryjnym Chaosie powieści Kafki103.

103 E. Чубастых, op. cit.104 [Cyt. za:] ibidem.105 A. Burzyńska, M. P. Markowski, Teorie literaturyXXwieku. Podręcznik, Kraków 2006, s. 340.

Popularność Erasta Pietrowicza, wedle słów Jewgienija Czubastycha, wiąże się przede wszystkim z jego wirtualnością, bez próby analitycznego odniesienia go do dziewiętnastowiecznych realiów historycznych. Jest to wszak bohater współczesny, w swej konstrukcji postmodernistyczny oraz dydaktycznie spełniający funkcje wyznaczone literaturze popularnej. Owszem, jest to bohater-mit odpowiadający na obecne zapotrzebowanie czytelnicze i w takim celu wykreowany przez Grigorija Czchartiszwilego - dla urozmaicenia, zainteresowania, poszerzenia znanego dotąd spektrum bohaterów. Borys Akunin wyraźnie odżegnuje się od konwencji realistycznej i kanonów powieści społeczno-obyczajowej: „nie jestem fotografem i moje zamiary nie obejmują bytopisarstwa”104.Natomiast inne wyznaczniki poetyki postmodernizmu, takie jak strukturalna niedookreśloność, brak jednoznacznej formy, fragmentaryczność, nie znajdują zastosowania w konstrukcji postaci Erasta Pietrowicza. Wynika to z charakteru powieści, w jakich osadzony jest protagonista, oraz ich przynależności gatunkowej, która dyktuje dyscyplinę kompozycyjną, przydaje znaczenie warstwie fabulacyjnej, a także wytycza wiodącą rolę bohaterom. Niemożliwa jest zatem „detronizacja mocnego podmiotu”105. Stąd też Fandorin, będąc odmianą superbo- hatera występującego jako detektyw w powieści kryminalnej, musi być konkretny, spójny, wyrazisty, z krwi i kości. Nie dekonstruuje, nie ironizuje, nie unicestwia, 
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a konsekwentnie - przyjmując funkcję, wytyczoną mu przez wymogi gatunku wraz z wpisanym w niego dydaktyzmem - stwarza swój własny porządek, wyznaje mocne zasady oparte na tradycyjnych wartościach humanistycznych. To kolejny aspekt oddalający go od bohaterów postmodernistycznych, którzy stoją w opozycji do tradycji, burzą ugruntowany porządek, są rizomatyczni - zgodnie z koncepcją Gillesa Deleuze'a i Felixa Guattariego106 - czyli pozbawieni zakorzenienia oraz pnia, jednoznacznego układu odniesienia. Charakteryzuje ich bezgraniczny pluralizm, względność oraz tolerancja dla wszystkiego.

106 Zob.: G. Deleuze, F. Guattari, Kłącze, tłum. B. Banasiak, „Colloquia Communia" 1988, nr 1/3, s. 221-237; M. Эпштейн, Взрыв, а не всхлип, „Русский журнал", [on-line:] www. old.russ.ru/ist_sovr/20010917.html - 15 VII 2012.

Indeks cech Erasta Pietrowicza Fandorina
- Jednak sami stwarzacie wrażenie człowieka o bardzo twardych zasadach.
- Nie mogłem się powstrzymać od sarkazmu, spojrzawszy akurat na jego idealny 
przedziałek, którego nie zdołały naruszyć wszystkie nasze przygody i wstrząsy.
- Tak, ja mam zasady. Ale to moje własne z-zasady, które wymyśliłem dla siebie 
samego, a nie dla całego świata. Niech sobie świat żyje po swojemu, a ja będę 
żył po swojemu.(rozmowa pomiędzy Ziukinem i Fandorinem, Koronacja, 246)Ekspozycja bohateraW powieści-ekspozycji Azaze/ charakter protagonisty, jaki potem utrwali się w wyobraźni odbiorcy za sprawą kolejnych części, we wstępnych jego opisach zarysowany jest w sposób niepełny. Jego tożsamość budowana jest sukcesywnie w toku akcji zmierzającej do punktu kulminacyjnego w finale powieści, którego skutkiem staje się całkowita metamorfoza Erasta Pietrowicza Fandorina. Dlatego też jako ekspozycję owego bohatera należy rozpatrywać całość tego utworu, a nie ograniczać się do analizy sposobu nakreślenia charakterystyk postaci wyłącznie w momencie jej pierwszej prezentacji czytelnikowi. Właściwie wszystkie ważniejsze cechy protagonisty znajdują swój początek w tej inicjacyjnej książce, za wyjątkiem sprawności fizycznych i umysłowych nabytych w Japonii oraz pasji inżynieryjnych przywiezionych z Ameryki.Cykl realizuje zasadę serialu książkowego opisującego w poszczególnych częściach przygody detektywa. Czytelnik poznaje bohatera w różnych okresach jego życia (w powieści Azazel to dwudziestolatek, w części Czarne miasto - ma już lat pięćdziesiąt osiem), w czasie których pokonuje drogę ewolucji w relacjach tak osobistych, jak i służbowych. Poszczególne książki cyklu dostarczają w sposób 
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rozproszony kolejnych informacji dotyczących biografii protagonisty. Wspomniane czteroletnie opóźnienie publikacji powieści Diamentowa karoca zaburzyło chronologię przedstawienia losów Fandorina. Akcja tej przepełnionej kolorytem japońskim części toczy się bowiem w roku 1878, kiedy ma on dwadzieścia dwa lata, więc książka ta powinna następować jako czwarta w kolejności, jednakże poprzedza ją Lewiatan [Левиафан, 1998) z opisem morskiej podróży Fandorina do Japonii w celu objęcia stanowiska na tamtejszej placówce dyplomatycznej. Zatem czytelnik, który brał do ręki pierwsze wydania książek o Fandorinie, nie miał możliwości śledzenia biograficznego następstwa zdarzeń. Warunkowało to nieco odmienny sposób recepcji bohatera, gdyż w drugiej części powieści Diamentowa 
karoca zawarte są kluczowe dla ukształtowania się jego osobowości momenty, które zmieniły jego styl życia, a także podejście do kobiet. Wyjaśniony jest w niej szczegółowo kontekst japoński, a także uzasadnione zostały motywacja działań bohatera, jego filozofia dnia codziennego, obecność wątków orientalnych oraz inspiracji mądrością Wschodu. Stąd wiele elementów, które trafiały do świadomości czytelnika bez wcześniejszej znajomości tego okresu, mogło wydawać się jedynie efektownymi epizodami-ozdobnikami, sztucznymi i nieuzasadnionymi w tkance powieściowej, służącymi orientalizacji bohatera.Obecnie problem kolejności zaznajamiania się z poszczególnymi pozycjami stracił na znaczeniu, gdyż odbiorca sam decyduje o tym, po którą powieść sięga, a z racji beletrystycznego charakteru tekstów, niejednokrotnie wybór ów jest przypadkowy. Ponadto dzięki wykorzystywaniu przez autora cech indeksu bohatera, zamieszczanych w poszczególnych odcinkach cyklu, postrzeganie protagonisty jako osoby nie ulega znaczącym deformacjom. Ponieważ indeks cech zapewnia Fandorinowi tożsamość oraz gwarantuje generowanie jednorodnego wyobrażenia o nim w umyśle odbiorcy, który styka się z nim na różnych etapach jego życia, chronologia przestaje odgrywać kluczową rolę dla zyskania ogólnego przedstawienia o nim.Młody, dwudziestoletni Erast Pietrowicz Fandorin wprowadzony został do cyklu jako kancelista Urzędu Śledczego w Moskwie. Jego zwierzchnikiem jest prystaw Ksawierij Fieofiłaktowicz Gruszyn. Pierwszy ekspozycyjny opis podaję szczegóły pochodzenia społecznego bohatera oraz naświetla okoliczności, jakie spowodowały, że znalazł się na służbie państwowej. Przytoczona poniżej charakterystyka pośrednia pojawia się na początku powieści Azazel w formie rozmyślań przełożonego Erasta na temat swojego młodego podwładnego. Stylistyka oraz sposób budowania tej wypowiedzi rodzi skojarzenia ze sposobem postrzegania Pieczorina przez jego sługę Maksyma Maksymowicza107:
107 Zob. M. Lermontow, Bohater naszych czasów, tłum. W. Rogowi cz, Warszawa 1972.

Bo też trzeba przyznać, że los okrutnie obszedł się ze świeżo upieczonym kancelistą. Kiedy chłopak miał lat dziewiętnaście, został sierotą - matki nie znał od małego, 
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a ojciec, gorąca głowa, roztrwonił majątek na czcze projekty, po czym opuścił ten świat. Wzbogacił się podczas gorączki kolejowej, podczas bankowej - zbankrutował. [...] Tak więc pan Fandorin, porucznik rezerwy, z którym atak serca uporał się w jednej chwili, nie zostawił jedynemu synowi nic oprócz weksli. Chłopiec powinien był ukończyć gimnazjum, wstąpić na uniwersytet, a tu raptem rnusiał iść z rodzinnego domu w świat, zarabiać na kawałek chleba. [...] Sierota zdał egzamin na rejestratora kolegialnego, rzecz dla tak wykształconego młodzieńca nietrudna, ale jakie licho zaniosło go do policji? Pracowałby sobie w statystyce albo choćby w sądzie. Ciągle romantyka w głowie, ciągle marzenia, żeby złapać jakiegoś Rymalda Rymaldyniego! A u nas, kochaneczku, o Rymaldynów trudno [...], u nas najczęściej trzeba siedzieć kamieniem i spisywać protokoły, jak to mieszczanin Gołopuzow po pijanemu siekierą ukatrupił małżonkę z trojgiem maleńkich dziatek.Pan Fandorin junior pracował w Urzędzie dopiero trzeci tydzień, ale Ksawerij Fie- ofiłaktowicz, stary wyga, doświadczony detektyw, wiedział już dobrze, że pożytku z chłopczyny nie będzie. Za subtelny, za delikatnie chowany. Od razu w pierwszym tygodniu wziął go na miejsce zbrodni [...], Fandorin zaś, ledwo spojrzał na zabitą, zzieleniał cały i trzymając się ściany, prędko, prędko - na podwórze. (Azazel, 8-9)Ów inicjacyjny opis wyróżniający się lekkim stylem odpowiednim dla prozy rozrywkowo-przygodowej, w którym daje się odczuć pobłażliwy stosunek do prezentowanego bohatera, zawiera także informacje biograficzne. Zarysowana została w nim postać subtelnego i nieco zagubionego młodzieńca, którego życie brutalnie zmusiło do wejścia w dorosły świat. Fandorin przedstawiony jest tak, by mógł wzbudzić sympatię czytelnika poprzez wywołanie w nim współczucia. A uczucie to, szczególnie na gruncie literatury popularnej, odgrywa istotną rolę w projekcji odbioru tego typu utworów, gdyż im bardziej wzruszający i życiowy108 będzie dany komunikat literacki, tym mocniejszy wpływ może on wywrzeć na odbiorcę. Informacje o trudnym dzieciństwie Erasta w następnych częściach znikną, a bohater, wraz z pozyskiwanym w miarę uczestnictwa w różnorodnych wydarzeniach doświadczeniem, wyposażony zostanie w nowe cechy, już na dziesiątej stronie pierwszej części znalazły się elementy zapowiadające stałe charakterystyki tej postaci, które następnie będą powielane i rozwijane w dalszych odcinkach. Dotyczą one erudycji bohatera, jego poliglotyzmu, a także nienagannej prezencji: „Sumienny, piszę jak należy, zna języki, jest rozgarnięty, a nawet miły w obejściu" (Azazel, 10).

108 Tendencja do tworzenia „na podobieństwo prawdziwego życia” coraz częściej spotykana jest we współczesnej literaturze rosyjskiej, w której postmodernizm zostaje wyparty przez nowy realizm, propagujący humanistyczny ład etyczny. Upowszechnia się estetyka polegająca na twórczej syntezie klasycyzmu, sentymentalizmu, romantyzmu, modernizmu oraz realizmu.

Dla uniknięcia cukierkowego, romansowego wydźwięku takiego typu postaci autor stosunkowo szybko każę jej zasadniczo ewoluować. Owo dojrzewanie dokonuje się bardzo dynamicznie na łamach powieści ekspozycyjnej, poczynając od zaangażowania się delikatnego Erasta Pietrowicza w śledztwo mające roz
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szyfrować tajemnicze samobójstwo. Rozwój akcji powieści utrwala wizerunek zdecydowanego w działaniu oraz błyskotliwego mężczyzny. Jego determinację ukazuje szereg zdarzeń związanych z wyprawą do Londynu, by zahamować poczynania organizacji przestępczej Azazel. Podczas tej rozgrywki protagonista unika śmiertelnego zagrożenia, demonstruje zręczność oraz przebiegłość. W siedzibie Azazela, poddany przez przywódczynię organizacji, Lady Astair, medycznemu eksperymentowi ograniczającemu funkcje mózgu, przeprowadza bezkompromisową akcję obronną i wówczas po raz pierwszy zabija swoich przeciwników.Dzięki zaprezentowanym w toku akcji powieści-ekspozycji dokonaniom, Fandorin z niedoświadczonego młodzieńca staje się osobistością znaną, co z kolei wprowadza go w wysokie kręgi elity władzy państwowej. W kolejnych książkach pozostaje on w ich otoczeniu, wypełniając szczególne misje. Owa zasadnicza przemiana na kartach otwierającej cykl książki - z nieśmiałego kancelisty w stanowczego, odważnego i silnego bojownika o słuszną sprawę - ma zaprezentować czytelnikowi osobę, która w zawrotnym tempie osiągnęła dojrzałość psychiczną i może stać się godnym towarzyszem w następnych powieściach.Ważnym elementem indeksu cech Fandorina, wprowadzonym w toku akcji powieści Azazel, jest motyw gier hazardowych. Zacięcie, pojedynki, bezkompro- misowość to cechy zaczerpnięte od bohatera Michaiła Lermontowa - Pieczori- na. W powieści-ekspozycji opisana została pierwsza i jedyna przegrana Erasta Pietrowicza w karcianym pojedynku z hrabią Zurowem, a poprzez ów wątek początkowo całkowicie niedoświadczony i nieświadomy Fandorin prezentuje się czytelnikowi jako ten, który potrafi wykazać się gwałtowną determinacją. Będąc gotowym do wypełnienia bezwzględnych warunków gry, ciągnie bez wahania za spust wycelowanego w siebie pistoletu po rozgrywce w karty i sprzeczce z hrabią Zurowem. Pusty nabój to wstępna zapowiedź zdolności protagonisty do niespodziewanego wychodzenia cało z opresji, wygrywania w sytuacjach krytycznych, w których przypadek ma zadecydować o jego losie. W Azazelu owa osobliwość zostaje zasygnalizowana, czyniąc z bohatera jednostkę ponadprzeciętną, o czym obwieszcza czytelnikowi karciany przeciwnik Erasta - Zurow:- Jest na tobie coś... Nie wiem, znamię jakieś czy co. Mam nosa do takich jak ty. Jakbym u takiego widział aureolę, promienie wokół głowy. Ci, którzy mają aureolę, są ludźmi niezwykłymi, los ich strzeże, broni przed niebezpieczeństwami. [...] Aureolę u ciebie zobaczyłem, kiedyś mnie orżnął na czysto, a potem zmusił do ciągnięcia losów na śmierć i życie. Takich jak ty spotyka się rzadko. [...] Tobie też pozazdrościłem, zazdrościłem ci tej aureoli, niesamowitego szczęścia. Popatrz, nawet dzisiaj uszło ci na sucho. Cha, cha! Tak naprawdę toś mokry, ale za to żywy, i nawet cię nie drasnęło. A z pozoru - nic szczególnego, chłopaczyna, szczeniak. [Azazel, 142-143)W kolejnych częściach bohater, już świadomy swego „ślepego szczęścia”, otwarcie się nim szczyci, a nawet z niego korzysta. Stanie się ono stałym elementem jego opisów:
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- Posiadam, Pani Warwaro, pewną dziwną cechę. Nie z-znoszę gier hazardowych, ale kiedy wypada mi grać, nieodmiennie wygrywam. Les caprices de la f-fortune. Własną wolność też wygrałem w nardy. (Gambit turecki, 20)- Widzi pan, Tulipanów, ja w pewnym sensie też jestem fenomenem. Hazard jest mi zupełnie obcy, nie cierpię wszelkich gier, ale zawsze mi się w nich wiedzie w zgoła fantastyczny sposób. Przywykłem do tego i od d-dawna niczemu się nie dziwię. 
(Waletpikowy, 45J109

109 Zob. opisy podkreślające przychylność Fortuny w innych częściach cyklu: Diamentowa 
karoca, t. 2: Między wierszami, s. 46; Śmierć Achillesa, s. 34-35; Radca stanu, s. 305; Kochanka 
Śmierci, s. 96.110 Ruth Benedict w książce poświęconej kulturze japońskiej, w rozdziale zatytułowanym 
Dłużnik wobec stuleci i świata piszę, że ocena postępowania w Japonii zależy od zrozumienia przez człowieka jego miejsca w „wielkiej sieci wzajemnych zadłużeń, która obejmuje przodków i współczesnych". Zob. e a d e m, Chryzantema i miecz. Wzory kultury japońskiej, tłum, i przedm. E. Klekot, Warszawa 1999, s. 97.111 Zob. Diamentowa karoca, t. 2: Między wierszami, s. 57-63.112 Z. Bauman, Dwa szkice o moralnościponowoczesnej, Warszawa 1994, s. 7.
113 Ibidem, s. 34.114 Zob. ibidem, s. 33.

Istotną informacją dla konstrukcji całego cyklu pozostaje fakt, że Fandorin pozyskał swego orientalnego towarzysza oraz wspólnika, Japończyka Masę, ratując go od śmierci, także dzięki wygranej w kości. Erast Pietrewicz przypadkowo ocalił japońskiego rzezimieszka, młodego wojownika Masahiro Shibatę, a następnie został uzależniony od wdzięczności wybawionego. Zgodnie z wyznawaną i głęboko zakorzenioną w Japonii tradycją spłacania długu110, ocalony zobowiązany był do dozgonnej służby swemu onjina, który podarował mu nowe życie111.Zygmunt Bauman wyróżnia postać gracza jako jeden z wzorów osobowości ponowoczesnej, zaznaczając, że obecnie charakterystyczny dla niego typ zachowań przenika w życie codzienne, stając się normą112. Wobec tak przyjętej sytuacji wyjściowej: „nie zależy od gracza, jaką dostał kartę, ale od niego zależy, jak ją rozegra. Nie może gracz zwiększyć walorów, jakie mu przypadły w tasowaniu kart, ale może je lepiej, lub gorzej wykorzystać"113.W rozważaniach Zygmunta Baumana nie chodzi o hazardowy wymiar gracza, ale o fakt zacierania się przeciwieństwa pomiędzy koniecznością a przypadkiem w życiu, gdyż gra zmienia „twardą rzeczywistość", „zmiękcza” świat i los114. Uświadamia ona konieczność dystansu i umowności, potrzebę elastyczności oraz otwartości na różne okoliczności, z którymi w świecie ponowoczesnym styka się człowiek. Jeśli w takim kontekście traktować grę szerzej (nie jedynie jako nałóg hazardu - wątek chętnie przetwarzany przez różne konwencje literackie), może ona rzucić nowe światło na proces kształtowania się charakteru Fandorina. Erasta Pietrowicza czy to przeznaczenie, czy też przypadek zderzył z Masą i ważna jest 
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odpowiedź na pytanie, jak bohater dalej tę sytuację rozegra. Mianowicie ulega on inspiracji wartościami i prawdami zaczerpniętymi od przybysza z obcej sobie kultury, ponadto sługi stojącego niżej w hierarchii społecznej. Na pierwszy plan wypływa zatem jego otwartość i chłonność dla innej tradycji oraz szacunek dla drugiego człowieka.Kolejna zasygnalizowana właściwość protagonisty, która następnie będzie się uobecniać na przestrzeni cyklu - to pewna nieporadność oraz onieśmielenie w stosunku do kobiet, mocno akcentowane w pierwszej powieści, zwłaszcza w wątku sentymentalnej, platonicznej miłości do Lizy. Reakcje bohatera w kontaktach z kobietami wykraczają poza standardową konwencję przedstawienia modelu pewnego siebie i prawdziwie męskiego herosa (eksploatowanego przez gatunek bojewika), któremu ponadto, na wzór zachodnich produkcji sensacyjno- -kryminalnych, motyw romansu z piękną kobietą przydaje mocy i siły. Podejście Fandorina do kobiet w powieści Azazel ulega znacznej metamorfozie. Początkowo akcentowane są jego delikatność i nieśmiałość (oblewa się rumieńcem), naiwny zachwyt kobiecymi wdziękami - Lizetki, skąpo odzianych dziewcząt w domu publicznym, a także zagadkowej Bieżeckiej. Następnie, w kontraście, śmiałość i odwaga determinują bezkompromisowy atak Erasta Pietrewicza z bronią w ręku na kobiety (Bieżecką, pomimo oczarowania jej urodą, oraz wiekową Lady Astair), które okazały się przestępczyniami.Symbolicznym ukoronowaniem owej drogi ewolucji, relacjonowanej w pierwszym odcinku cyklu, jest gwałtowne przerwanie romantycznej historii platonicznej miłości Erasta i Lizetki tuż po ceremonii ich zaślubin, co wytycza kierunek zmian bohatera w kolejnych częściach. Czytelnik zostaje zderzony z radykalnym załamaniem toku opowieści pozornie zmierzającej do sentymentalnego happy endu. Finał tej książki inicjacyjnej przełamuje formułę, której, zgodnie z teorią Johna Caweltiego, podporządkowane są poszczególne gatunki popularne. W ostatnich dwóch akapitach powieści Azazel ujawnia się autorski zamysł kompozycyjny, zdradzający dystans do opisanego świata fabularnego, ironię wobec konwencji romantycznej. Tragiczne zdarzenie końcowe ma wybić czytelnika z obszaru emocjonalnego przeżywania dramatu śmierci i przenieść go w umowną płaszczyznę konstrukcji tekstu literackiego. Narzuca bowiem wyraźny cytat z popkulturowe- go cyklu przygód agenta wywiadu brytyjskiego Jamesa Bonda, który w walce z terrorystyczną organizacją Widmo w szóstym odcinku cyklu, zatytułowanym 
W tajnej służbie jej królewskiej mości, żeni się z hrabiną Trący di Vicenzo i właśnie w dniu ślubu ukochana małżonka zostaje zastrzelona przez członków organizacji pragnących zabić Bonda115. Umberto Eco, podkreśla, że bohater ów „powraca stale do swojej anglosaskiej czystości nieżonatego mężczyzny"116.
115 Umberto Eco wyróżnia opozycję Miłość-Śmierć jako jedną ze stałych opozycji w konstrukcji powieści o Bondzie. Zob. U. Eco, Superman..., s. 188.
116 Ibidem, s. 203.
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W powieści Borysa Akunina czytelnik ma do czynienia z analogicznie zbudowanym zakończeniem, a dowiaduje się o wybuchu oraz o śmierci ukochanej Fandorina za pośrednictwem znaczącego, choć trywializującego opisu przedmiotu, jakim okazuje się być fragment ręki nowo poślubionej dziewczyny, który ogniskuje uwagę bohatera:[...] tym bardziej że jego wzrok przyciągnął inny przedmiot, który poniewierał się na jezdni, rozsiewając dookoła wesołe iskierki117 *.

117 Zachowana została interpunkcja wydania polskiego.116 Zob. wzmianki o siwych kosmykach na skroniach bruneta w innych częściach: Gambit 
turecki, s. 13, 65; Diamentowa karoca, t. 2: Między wierszami, s. 7; Śmierć Achillesa, s. 5; Walet 
Pikowy, s. 9; Kochanek Śmierci, s. 28.119 Zob.: Gambit turecki, s. 16; Lewiatan, s. 25; Walet Pikowy, s. 9; Radca stanu, s. 69; Korona
cja, s. 238.

W pierwszej chwili Erast Pietrewicz nie mógł pojąć, co to jest. Pomyślał tylko, że na świecie takich rzeczy nie ma. Potem się przyjrzał: to szczupła, oderwana aż po łokieć dziewczęca ręka pobłyskiwała złotą obrączką na serdecznym palcu. 
(Azazel, 220-221)W owej scenie finalnej przemiana psychiczna bohatera zaakcentowana została także w jego wyglądzie zewnętrznym. Od tego momentu we wszystkich kolejnych częściach, jako stały element indeksu cech Fandorina, występować zacznie siwizna na skroniach bruneta, która zmieni wizerunek chłopca w człowieka doświadczonego przez los, a ze względu na młodzieńczy wiek - tym bardziej intrygującego:[...] uwagę przechodniów, a w szczególności pań, zwracał pewien osobliwy szczegół: mimo niewątpliwie młodego wieku utracjusz miał całkiem białe, jakby obsypane szronem skronie. (Azazel, 221)W Port Saidzie na pokład „Lewiatana” wszedł nowy pasażer [...]. Pasażer wyglądał nader obiecująco: opanowane, niespieszne ruchy, nieprzenikniony wyraz pięknej twarzy, na pierwszy rzut oka całkiem młodej; kiedy jednak zdjął melonik, nieoczekiwanie ukazały się posiwiałe skronie. Interesujący typ, osądził komisarz. Od razu widać, że z charakterem i, by tak rzec, z przeszłością. (Lewiatan, 13)lieKonsekwencją zakończenia pierwszej powieści, niezależnie od posiwiałych w wyniku przeżytego wstrząsu skroni, stanie się jąkanie bohatera, wspomniane po raz pierwszy dopiero w drugiej części cyklu Gambit turecki. Pozostanie ono również trwałym komponentem charakterystyki Fandorina119.Wszystkie opisane powyżej elementy to zapowiedzi powtarzalnego, wzbogacanego w następnych powieściach cyklu, sposobu prezentacji protagonisty. W odróżnieniu od bohaterki Kamieńskiej, której większość cech typowych czytelnik otrzymuje zaraz na początku otwierającej serial części, charakterystyki Fandorina są rozproszone i kształtują się wtoku akcji powieści-ekspozycji Azazel. 
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Ich zestawienie pozwala na sformułowanie ekspozycyjnego indeksu cech Erasta Pietrowicza120 (tabela numer 9).

120 Na bazie powstających w ten sposób indeksów cech bohatera, analogicznie jak w rozdziale poświęconym Anastazji Pawłownie Kamieńskiej, stworzony został kwestionariusz osobowościowy Erasta Pietrowicza Fandorina, zamieszczony jako podsumowanie na końcu niniejszego rozdziału.121 Zob. A. G iddens, Nowoczesność i tożsamość. „Ja" i społeczeństwo w epoce późnej nowo
czesności, tłum. A. Szulżycka, Warszawa 2010, s. 138.
122 Ibidem, s. 139.123 Zob. Z. M e 1 o s i k, Ciało jako przedmiot studiów kulturowych, [w:] Kultura popularna i (re) 
konstrukcje tożsamości..., s. 121.

Następne podrozdziały charakteryzują nowe, wprowadzane do indeksu cech bohatera dominanty, bądź też komentują drogę ewolucji aspektów już zasygnalizowanych - w wydzielonych obszarach, takich jak: wygląd zewnętrzny, ponadprzeciętna sprawność fizyczna, rozbudowane relacje z kobietami, droga kariery w służbie ojczyźnie, pozycja społeczna, cechy charakteru, temperament i poglądy protagonisty.
Tab. 9. Indeks cech Erasta Pietrowicza Fandorina - prezentacja ekspozycyjna.

• erudycja, znajomość języków obcych,
• odwaga, determinacja w tropieniu przestępców i dociekaniu prawdy,
• „ślepe szczęście" w grach hazardowych,
• niepowodzenia w relacjach z kobietami,
• siwe skronie pomimo młodego wieku,
• jąkanie.

Cechy fizyczne
Atrakcyjny fizycznie i wysportowany elegantCzytelnik podczas neutralnego książkowego „pierwszego spotkania", dzięki otrzymanemu zestawowi informacji może plastycznie wyobrazić sobie postać protagonisty. Wraz z nastaniem ery nowoczesności, co podkreśla Anthony Giddens, określony wygląd zewnętrzny i sposób bycia, wykorzystywanie ciała w ramach konwencji, z których składa się życie codzienne, nabierają szczególnego znaczenia121. W kulturach przednowoczesnych wygląd miał przede wszystkim definiować tożsamość społeczną, natomiast obecnie podkreśla on osobowość jednostki, „staje się centralnym elementem refleksyjnego projektu «ja»"122. Ludzie zaczynają być postrzegani przez pryzmat swych ciał, a „tożsamość jest stopniowo wymywana z tego, co tradycyjnie nazywano umysłem lub duszą i przenoszona «na powierzchnię» - zaczyna być odgrywana poprzez ciało"123. Taka rola tego zewnętrznego środka wyrazu wzrosła w Rosji postsowieckiej, gdyż zyskała 
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wielość możliwości dla realizacji, niezwykle ograniczonych w czasach deficytu oraz postulowanej równości124. Od samego początku eksponowana jest wizualna, fizyczna atrakcyjność Fandorina, która pozostanie niezmiennym elementem indeksu jego cech. Odbiorcy prezentowany jest przystojny młody człowiek, wprawdzie na początku powieści-ekspozycji jest jeszcze naiwnym i delikatnym chłopcem, ale z czasem przeradza się w nader eleganckiego mężczyznę.

124 Niezwykle jaskrawym przykładem manifestu indywidualizmu, mechanizmu stwarzania tożsamości poprzez elementy ubioru, jest musical Walerija Todorowskiego z 2008 r. Bikiniarze 
(Стиляги) ukazujący w przerysowany sposób kontrast pomiędzy monotonną i ubogą w swym wyrazie młodzieżą komsomolską a subkulturą wyzwolonych bikiniarzy wyróżniających się kolorową odzieżą i swobodnym stylem życia. Zob.: С. Некрасов, Валерий Тодоровский: „История 
о стилягах — идеальный сюжет для музыкального фильма", [on-line:] www.kinobusi- ness.com/content/view/1510/31/ - 20 IV 2012; А. Белая, Серый мир с разноцветными 
людьми, Вести, [on-line:] www.vesti-moscow.ru/ mews.html?id=44890&cid=15 - 20IV 2012.

Wstępny komentarz dotyczący wyglądu zewnętrznego Erasta Pietrowicza następuje tuż po przytoczonym w poprzednim podrozdziale opisie ekspozycyjnym i pada z ust narratora auktorialnego, jednakże jego wypowiedź stylizowana jest na formę skazu, subiektywnej gawędy z wyraźnie zarysowanym odbiorcą. Narrator zdradza w tym monologu wiele szczegółów, włącznie z sekretem wyglądu młodego Fandorina, podówczas rejestratora kolegialnego, dokonując tym samym jego charakterystyki:Nie wiedzieć czemu się zmieszał, jego policzki zalały się czerwienią, a długie, dziewczęce rzęsy drgnęły jakby na znak skruchy. A skoro już mowa o rzęsach, nie od rzeczy będzie nieco bardziej szczegółowo opisać wygląd Erasta Pietrowicza, jako że postaci tej przyszło odegrać kluczową rolę w strasznych wydarzeniach, jakie niebawem nastąpiły. Był to dosyć wysoki młodzieniec o nader miłej powierzchowności, czarnych włosach (z których w głębi duszy był dumny) i błękitnych (niestety, lepsze byłyby też czarne) oczach, białej cerze i z nieszczęsnym rumieńcem na policzkach, którego w żaden sposób nie mógł się pozbyć. Wyjawmy przy okazji powód konfuzji rejestratora kolegialnego. Przedwczoraj mianowicie wydał trzecią część miesięcznych poborów na gorset, którego zalety opiewano tak gorliwie. W „Lordzie Byronie" chodził już drugi dzień, w imię piękna cierpiał nieopisane męki, teraz zaś nabrał (całkowicie bezpodstawnie) podejrzeń, że bystry Ksawierij Fieofiłaktowicz odgadł tajemnicę smukłej sylwetki podwładnego i właśnie ma ochotę sobie zeń podworować. (Azazel, 10-11)W przytoczonym fragmencie wyraźnie zaakcentowana została pieczołowita, choć jeszcze wstydliwa i skrywana przed zwierzchnikiem, dbałość Erasta Pietrowicza o swoją sylwetkę, co stanie się na przestrzeni całego cyklu jego atrybutem, a elegancja - stałym epitetem. Sygnalizowana jest tu także inna charakterystyczna cecha, mianowicie podążanie bohatera za najnowszymi zdobyczami zachodniej mody. Jako dowód inspiracji podobnymi pomysłami podany został przykład amerykańskiego gorsetu „Lord Byron”, wykonanego z rogu wielorybiego, mającego zapewnić szczupłą talię i szerokie barki. Podobny sposób opisu Fandorina, 

http://www.kinobusi-ness.com/content/view/1510/31/
http://www.vesti-moscow.ru/
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skoncentrowanego na swym wyglądzie zewnętrznym, w połączeniu z jego niedojrzałymi reakcjami, sygnalizuje pobłażliwość narratora w stosunku do rumieniącego się młodziana, skonfundowanego faktem noszenia owego pasa. Taki też stosunek zapewne przejmuje czytelnik, a owa z lekka żartobliwa charakterystyka sprzyja wzbudzeniu sympatii do nastoletniego, niedoświadczonego, posiadającego swoje skryte słabości bohatera, który dopiero z czasem zacznie dojrzewać.Eksponowana atrakcyjność zewnętrzna Fandorina, a także dobór cech, które czynią go pociągającym, przełamują różnego rodzaju stereotypy o Rosjaninie. Stosując się do określenia Waltera Lippmana, że stereotypy „to obrazy w naszych głowach", czy też, jak mówi Zbigniew Benedyktowicz, „formy tego samego sposobu myślenia obrazowego", warto odwołać się do funkcjonujących wyobrażeń o rosyjskim mężczyźnie, by następnie zestawić je z postacią, jaką powołał do życia Borys Akunin.Pierwsza grupa sądów - to opinie negatywne funkcjonujące w przeważającej mierze poza granicami Rosji. W sposobie postrzegania Rosjanina przez obcokrajowców częstokroć powtarza się stereotyp nieszczególnie dbającego o swą aparycję cywilizacyjnego prymitywa, barbarzyńcy, człowieka nadużywającego alkoholu, wyzbytego towarzyskiej ogłady, niezbyt rozgarniętego, zamkniętego na szeroki świat125. Podobny pogląd potwierdza także i sam Rosjanin - Wiktor Jerofiejew, który w swej przewrotnej Encyklopedii duszy rosyjskiej (Энциклопедия русской 
души, 1999) zamieszcza krytyczną charakterystykę rodaków:

125 Świadczy o takim zewnętrznym postrzeganiu Rosjan chociażby polski cykl dowcipów o Polaku, Rusku i Niemcu. Andrzej Kępiński zwraca uwagę na fakt, że w tego typu dowcipach Rosjanin pada ofiarą „agresji komicznej", a w stereotypowym wyobrażeniu Polaków stereotyp negatywny utożsamia Rosjanina z systemem ideologicznym. Zob. A. Kępiński, Geneza 
i funkcjonowanie negatywnego stereotypu Rosji i Rosjanina, [w:] Narody i stereotypy, red. T. Walas, Kraków 1995, s. 156.126 W. Jerofiejew, Encyklopedia duszy rosyjskiej. Romans z encyklopedią, tłum. A. de Lazar i, Warszawa 2003, s. 48.127 Taka cecha nowej rzeczywistości rosyjskiej, eksponowanie jaskrawego kiczu, jaki wyróżnia bogatych Rosjan, podkreślana jest choćby w Miłości na Krymie Sławomira Mrożka.

Myślę, że Rosjaninem jest ten, do kogo wychowanie się nie klei. Rosjanin sprawia jedynie wrażenie, że jest wychowany. O wychowanie w Rosji nikt się nie troszczy. Istnieje tylko jeden typ Rosjan - ludzie niewychowani. A elegancki Rosjanin - to po prostu żart126.Innym stereotypowym wyobrażeniem o Rosjaninie jest skojarzenie z ma- fiozem, osobnikiem prymitywnym w obejściu, nonszalanckim, żyjącym poza prawem, wulgarnie demonstrującym swoje bogactwo i możliwości. Nie grzeszy on dobrym smakiem w doborze garderoby, a raczej eksponuje kosztowność noszonych ubrań, przykuwając wzrok niedyskretnym zegarkiem czy złotym łańcuchem na szyi127. Taki wizerunek zbiega się z rozpowszechnionym szeroko 
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w społeczeństwie rosyjskim stereotypem nowego Ruskiego, odmiany wschod- niosłowiańskiego nowobogackiego. Początek zjawiska socjologicznego nowych Rosjan, czy też nowych Ruskich, wiąże się z końcem pierestrojki i początkiem lat 90., kiedy doszło do rozpadu społeczeństwa sowieckiego, a w państwie rozpoczęły się procesy związane z transformacją gospodarczą i prywatyzacją. Ta nowo powstała warstwa społeczna, stosunkowo zamknięta, wyróżniająca się zdecydowanie położeniem materialnym, w konsekwencji systemem wartości i stylem bycia, wypełniła wcześniejszą niszę - sferę prywatnej przedsiębiorczości nieistniejącej w państwie sowieckim. Niepewność jutra, brak gwarancji, niestabilność ekonomiczna wytworzyły psychologię „jednorazowego biznesu" w celu zgromadzenia wielkiego majątku. Brak zakorzenienia oraz tradycji wpłynął na charakter nowych Ruskich niedbających ani o prestiż, ani o etykę w biznesie126 * 128. W rosyjskiej kulturze istnieje mocno zmitologizowany obraz nowego Ruskiego wyzwalający negatywny, ironiczny stosunek pozostałej części społeczeństwa129, akcentujący prymitywizm, bogactwo i brak ogłady. Powszechne krytyczne podejście oraz dystans samych Rosjan do tej szeroko reprezentowanej warstwy społecznej uwidacznia się w publicystyce, serialach, programach kabaretowych, cyklach anegdot o tak zwanych nowych Ruskich, a także w literaturze współczesnej - w szczególności popularnej130, wystarczy odwołać się do przykładu Wiktora Pielewina, Oksany Robski, czy też cyklu powieści Borysa Akunina Przy
gody magistra.

126 Zob. деньги, бизнес, [w:] Ю. Степанов, Константы. Словарь русской культуры. Опыт
исследования, Москва 1997, s. 667.129 Zob. И. Яковенко, Новые русские, Энциклопедия Кругосвет, [on-line:] www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/sociologiya/N0VIE.RUSSKIE.html?page=0,0 - 10 И 2012.130 Zob. także К. D u d a, „Nowi Rosjanie" i statystyczny obywatel. Współczesna Rosja w literatu
rze popularnej, [w:] Kultura rosyjska w ojczyźnie i diasporze. Księga jubileuszowa dedykowana 
profesorowi Lucjanowi Suchankowi, L 2, red. K. Duda, Kraków 2008, s. 201-210.131 B. Reitschuster, Ruski ekstrem. Jak nauczyłem się kochać Moskwę, tłum. S. Miłkowska, Warszawa 2010, s. 84.

Trzeci wizerunek Rosjanina, jaki zaczął utwierdzać się w kulturze postsowiec- kiej, propagowany jest przez współczesną rodzimą produkcję sensacyjną, przede wszystkim przez gatunek bojewika. To typ słowiańskiego twardziela, wschod- niosłowiańskiego macho, rosyjskiego krępego i mocno zbudowanego mużyka, znaczonego gęsto bliznami na ciele. Jak piszę Boris Reitschuster, przyglądając się obecnej rosyjskiej „zimnej wojnie płci”, zdania odnośnie do ideału męskiego ideału są podzielone, choć zgodnie z obiegowym stwierdzeniem samych Rosjan „tylko w Rosji są jeszcze goście, którzy potrafią rywalowi «dać w pysk, zamiast biec do prawnika», którzy «gwiżdżą na ślubne zobowiązania», w restauracji «płacą za kobietę» i «nie sknerzą»"131.Taki model akceptowany jest przez część społeczeństwa rosyjskiego, w szczególności przez mężczyzn, którzy uznają go za wzorzec pozytywny.

http://www.krugosvet
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Tymczasem Fandorin zdecydowanie wyróżnia się na tle wszystkich przywołanych skojarzeń, zaprzeczając stereotypowym wyobrażeniom o Rosjanach. W konstrukcji tego bohatera pobrzmiewa polemika z typem zaniedbanego, wyniszczonego pracą, czy też bijatykami i alkoholem, Rosjanina. Z drugiej strony stanowi on konkurencję dla umięśnionych bywalców siłowni. Niezmiennie powtarzają się w jego charakterystyce epitety: pociągający, wysmukły przystojniak, wykwintny i subtelny amant, które znacznie odbiegają od schematu prezentowanego we współczesnych rosyjskich powieściach sensacyjnych. Opisy eleganckiego bruneta zaprzeczają możliwości jego brutalnego zachowania, bezwzględnego stosowania przemocy jako środka w działaniu, dalekie są od wywoływania skojarzeń z „prawdziwie męskim” osiłkiem, odmianą lokalnego rosyjskiego Rambo.Cechująca Erasta Pietrowicza atrakcyjność fizyczna, nienaganne maniery, czy też wytworność ubioru, w którym przejawia się szyk i smak, imponują poprzez skojarzenia z intrygującym obcokrajowcem. Bohater ów odznacza się precyzyjną dbałością o swój wygląd zewnętrzny na podobieństwo arystokraty, dawnego brytyjskiego dżentelmena (porównanie do Brytyjczyka pojawia się w tekstach wielokrotnie), który, wedle opisu Hipolita Taine’a:[...] charakteryzuje się przede wszystkim niezależnością finansową, stylem domu, wyglądem zewnętrznym, nawykiem do zbytku i swobody. Ponadto należy mu przypisać większą kulturę, wykształcenie humanistyczne, dobre maniery, znajomość świata zdobytą w podróżach132.

132 [Cyt. za:] M. Ossowska, Etos rycerski i jego odmiany, Warszawa 1986, s. 140.133 Zob.: Gambit turecki, s. 142, 171, 197; Lewiatan, s. 56, 182; Diamentowa karoca, s. 84; 
Walet Pikowy, s. 13; Koronacja, s. 32,181; Kochanka Śmierci, s. 76,81; Kochanek Śmierci, s. 92.134 Orlando Figes podkreśla kulturotwórczą rolę bojarów i arystokracji, którzy stali się pośrednikami na drodze do europeizacji Rosji za czasów Piotra I. Nikołaj Pietrowicz Szeremietiew był zagorzałym zwolennikiem mody kontynentalnej, w jego garderobie gościły wyszywane tkaniny z kaszmiru, fraki, surduty, jedwabne szlafroki, weneckie stroje z tafty i satyny, aksamitne kaftany. Zob. 0. Figes, Taniec Nataszy. Z dziejów kultury rosyjskiej, tłum. W. Jeżewski, Warszawa 2009, s. 14-18.
135 Zob. Azazel, s. 43.136 Zob. ibidem, s. 105.

Fandorin nosi się w zmiennym, ale zawsze modnym stylu, najczęściej wyróżnia go surdut, laseczka i cylinder133. Posiada wysublimowany gust, wyrobiony poprzez styczność z różnymi kulturami i zagranicznymi nowościami, dzięki otwartości na wpływy zewnętrzne. Jego kosmopolityzm (cecha ta również nie mieści się w stereotypie Rosjanina) podkreślany jest poprzez liczne opisy niestandardowej odzieży134. Przeplatają się w nich nazwy wykwintnych tkanin, typu jedwab, czesucza, nobilitujące określenia w stylu: kamizelka od Burgessa, lakierki od Pirroneta, cylinder od Blanca135, czy też pochodzące z różnych krajów poszczególne elementy stroju, takie jak tyrolski kapelusz, alpejski płaszcz136, węgierski 
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szlafrok137 138, albo nawet cały zestaw nabyty w Kalkucie130. Wizerunek bohatera o wyglądzie zewnętrznym i manierach noszących znamiona wpływów trendów obcych zwraca uwagę swą ekscentrycznością (pozwalał sobie na nią właśnie angielski arystokrata w granicach niedopuszczających do szargania jego dobrego imienia139). W świecie przedstawionym cyklu owa ekstrawagancja postrzegana jest jako zespół cech pozytywnych eksponujących indywidualność. Fandorin pod tym względem stanowi zaprzeczenie siermiężnego, zuniformizowanego bohatera literatury socrealistycznej, potwierdzając tym samym aktualność sentymentu dla arystokracji przedrewolucyjnej.

137 Zob. Lewiatan, s. 182.138 Zob. Diamentowa karoca, t. 2: Między wierszami, s. 10.139 Zob. M. Ossowska, op. cit., s. 129,142,150.
140 Ibidem, s. 131, 151. M. Ossowska odwołuje się do tezy H. Taine'a, który rozwój sportu w Anglii wiąże z właściwościami klimatycznymi tego kraju.141 Zob. Lewiatan, s. 13.
142 Ibidem, s. 13, 55.143 Zob. Diamentowa karoca, t. 2: Między wierszami, s. 84.

Niezależnie od ubioru, akcentowana jest także wzorcowa budowa ciała pro- tagonisty oraz wyróżniająca go dbałość o kondycję fizyczną, gdyż - co kilkakrotnie podkreśla Maria Ossowska w swej analizie historycznego rozwoju wzoru dżentelmena - uprawia on, „jak wiadomo, amatorski sport"140. Erast Pietrowicz wykonuje wysublimowane, skomplikowane ćwiczenia, korzystając z najnowszych osiągnięć techniki, których nie obawia się demonstrować w miejscach publicznych. Troska o ciało staje się codziennym składnikiem jego życia, a kształtowane podczas pobytu w określonym miejscu przyzwyczajenia zostają przetransponowane do jego rosyjskiego świata. Ukazany jest jako osoba otwarta i chłonna, pozbawiona kompleksów na punkcie swego wyglądu, bez skrupułów uciekająca się do osobliwych praktyk dla zachowania sprawności fizycznej. Posługuje się ekscentrycznymi rekwizytami, na przykład sztangą gimnastyczną141, składanym welocypedem („jedno koło duże, dwa małe i pęk błyszczących metalowych trąbek”142), czy też trycyklem143.Rozbudowane opisy cech zewnętrznych Erasta Pietrowicza Fandorina wskazują na jego wyjątkowość, ponadprzeciętność, a prezentowane walory fizyczne bohatera kwalifikują go jako superbohatera. Niezależnie od pojawiających się urywkowo w tekstach odniesień do inspiracji Fandorina amerykańskimi nowościami technicznymi, najmocniej zaakcentowany w przypadku tej postaci pozostaje koloryt japoński. Kultura japońska niewątpliwie jest bardzo efektowna wizualnie. Wprowadza z jednej strony fizyczną niespotykaną zręczność, a ponadto przydaje wagi wyjątkowej harmonii pierwiastka fizycznego i duchowego. Tym samym stwarza aurę tajemniczości, egzotyki, pociągającej orientalności. Ryszard Kapuściński zwracał uwagę na specyfikę naszych czasów, w których każda kultura „jest zapośredniczona, hybrydyczna, naznaczona 
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eklektyzmem”144. Wolfgang Welsch rozwija koncepcję transkulturowości, która w mikroskali dotyczy także i jednostki, czyniąc z niej utworzoną z różnych elementów kulturowych hybrydę145. Grigorij Czchartiszwili taką zasadę stosuje w obrębie swego cyklu, chętnie wplata elementy zaczerpnięte ze znanej sobie cywilizacji japońskiej zarówno w płaszczyznę fabularną, jak i w konstrukcję samej postaci detektywa, przez co warunkuje jego fizyczne niecodzienne predyspozycje.

144 R. Kapuściński, Lapidarium II, Warszawa 1995, s. 151.145 [Za:] M. Gołka, Imiona wielokulturowości, Warszawa 2010, s. 58.146 Zob. R. Benedict, op. cit., s. 213-234.
147 Ibidem, s. 218.

Superman - europejski ninjaAby autor mógł uczynić ze swego bohatera odmianę europejskiego ninja na pewnym etapie cyklu wprowadza postać nieodłącznego towarzysza, dozgonnego sługi oraz pomocnika w prowadzeniu wielu śledztw - Japończyka Masę. Spełnia on ważną funkcję w procesie przeszczepiania określonych praktyk japońskich do rosyjskiego świata bohatera, pomagając mu stać się sprawnym fizycznie supermanem. Pan wspólnie z ekscentrycznym służącym odbywa rytualne ćwiczenia pozwalające mu utrzymywać ciało w nadzwyczajnej kondycji i gibkości, wyrabiać cierpliwość oraz trenować hart ducha na dalekowschodnią modłę.Szeroko rozumiana samokontrola, poddawanie się rygorom, stosowanie praktyk mających wykształcić zalecaną dyscyplinę wewnętrzną są jednymi z kluczowych elementów kultury japońskiej. Ruth Benedict zwraca uwagę na podstawową różnicę w postrzeganiu przez Japończyków oraz członków społeczeństw konsumenckich (na przykład Amerykanów) roli samodyscypliny146. W cywilizacji zachodniej traktowana jest ona jako ofiara, wyrzeczenie i poświęcenie, a nie jako wartość sama w sobie. Tymczasem ostry trening jest niezbędny, by smakować życie, gdyż shuyo, czyli dyscyplina wewnętrzna, jak powtarzają Japończycy, usuwa „rdzę ciała”147.Działania Fandorina balansującego na styku różnych kultur mogą wzbudzać uśmiech, czy też niezrozumienie i konsternację, jeśli rozpatrywać je z zastosowaniem motywacji racjonalistycznej, typowej dla naszego kręgu kulturowego. Aby taki kontrast uwydatnić, opisy scen oryginalnych praktyk Erasta Pietrowicza w tekstach powieści włożone są najczęściej w usta Rosjan dziwiących się podobnym obyczajom i w żaden sposób niemogących ich pojąć:W pokoju, przestronnym i bogato umeblowanym, gość zachował się dosyć dziwnie. Rozebrał się do naga, stanął na rękach i prawie nie dotykając ściany nogami, dziesięć razy opuścił się i podniósł z powrotem. Zachowanie pana ani trochę nie zdziwiło japońskiego służącego. Odebrał od numerowego dwa wiadra lodu, wysypał równiutkie szare sześciany do wanny, nalał tam zimnej wody z mosiężnego kranu i czekał, aż pan asesor zakończy swoją dziwaczną gimnastykę. Po chwili zaczerwieniony od ćwiczeń Fandorin wszedł do łazienki i desperacko zanurzył się w lodowatej cieczy. [...]
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Mówił krótkimi zdaniami, przez zaciśnięte zęby. Taka kąpiel wymagała oczywiście wielkiej siły woli. {Śmierć Achillesa, 9)Kiedy indziej znów siadał, wbijał wzrok w ścianę i bez końca wpatrywał się w jeden punkt. Sieńka raz nawet usiłował się dopatrzyć, co też takiego inżynier widzi w tej ścianie, ale nic nie zobaczył, nawet pluskwy czy choćby najmniejszego robaczka, a gdy chciał zapytać, co tam tak zainteresowało Erasta Pietrowicza, Masa, który akurat znalazł się obok, chwycił go bez pardonu za kołnierz, wywlókł z gabinetu i powiedział: „Kiedy pan medytuje, nie wolno mu przeszkadzać”. Ale nad czym medytował, skoro nic tam nie było? {Kochanek śmierci, 190]
W drugim z cytatów żartobliwie zderzone zostały odmienne, nieprzystające do siebie poziomy postrzegania czynności medytacji. Owa praktyka zaczerpnięta z kultur dalekowschodnich styka się z pragmatyczną oceną Rosjanina Sieńki, wyrażoną z pomocą znanej powszechnie formuły językowej - „nad czym tu medytować?” Warto nadmienić, że w przypadku detektywa Fandorina medytacja nie nawiązuje do hinduskiej praktyki jogi, która prowadzić ma do mistycznego uwolnienia się od wszelkich pragnień ziemskich, ale do japońskiego treningu zen, nastawionego na osiągnięcie absolutnie doczesnych celów - wyostrzenia zmysłów i zwiększenia nad nimi kontroli. To ćwiczenie koncentracji, trening dla smaku, dotyku, wzroku, węchu i słuchu. Służy on, by „usłyszeć bezgłośne stąpanie i dokładnie określić, skąd i dokąd zmierza”, uczy zatem, by „utrzymać w gotowości każdy zmysł”146, co ma pomóc Erastowi Pietrowiczowi być większym profesjonalistą.

148 Ibidem, s. 223.149 Zob. Diamentowa karoca, t. 2: Między wierszami, s. 450-452.

W owym fragmencie można także dostrzec autorskie mrugnięcie okiem w stronę czytelnika, pewien cudzysłów, w który została ujęta powaga nawiązań do kultury japońskiej. W kulturze słowiańskiej, zmodyfikowanej dodatkowo przez popkulturę globalną, wprowadzanie podobnych motywów orientalnych, przypisywanie protagoniście określonych zachowań, przeszczepianych z Kraju Kwitnącej Wiśni dodaje mu raczej kolorytu niż głębi filozoficznej. Takie przesunięcie akcentów ilustrują dominujące w kreacji postaci Fandorina liczne nawiązania do tradycji tajemnych sztuk walki mistycznych wojowników ninja, zwanych shinobi- „niewidzialnych ludzi”, skradaczy. Powieściowego uzasadnienia dla posiadania tego typu umiejętności przez rosyjskiego urzędnika dostarcza historia jego pobytu w Japonii148 149. Tam odbył on niezbędne szkolenie pozwalające na opanowanie tajników wschodnich sztuk walki, co wzbogaciło go o cechy ponadprzeciętne i de 
facto uczyniło z niego odmianę supermana.Motyw egzotycznego ninja został chętnie zaanektowany przez zachodnią kulturę popularną, która rozpropagowała go w formie niezmiernie sztampowej, uproszczonej oraz skomercjalizowanej. Został on zredukowany do obrazu 
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skośnookiego supermana o nieprawdopodobnych możliwościach fizycznych. Sprzyjały temu podstawowe cechy charakteryzujące japońskiego wojownika, jakie stanowią idealny punkt wyjścia dla stworzenia masowego modelu męskiego bohatera pozytywnego. Zgodnie z określeniem, zamieszczonym w instruktażowym podręczniku opisującym poszczególne poziomy treningu, ćwiczenia oraz techniki zwane ninjutsu, „będąc Ninja, każdy musi być silny, musi posiadać wiedzę, musi być nieustraszony, oraz musi zachować milczenie”150. Inne właściwości wyróżniające orientalnego wojownika, jakie mogą być przetransponowane do kreacji postaci nowoczesnego detektywa, to fakt, że „ninja są także adeptami sztuki poruszania się w terenie, przemiany i szpiegowania. Dzięki wywiadowczym sprawnościom i skrajnej kinestetycznej wrażliwości Ninja zwykle zaskakują przeciwników, co znacznie zwiększa ich szanse”151.

150 A. Kim, UmysłNinja, tłum. J. Kryg, Poznań 1993, s. 9.
151 Ibidem, s. 10.152 A. Strządała, Walka w popkulturze. Recepcja sztuk walki w kulturze popularnej, [w:], 
Współczesne oblicza kultury popularnej. Materiały z ogólnopolskiej studenckiej sesji naukowej. 
Wrocław, 23-24 kwietnia 2002, red. H. i J. ) axa-Rożen, Wrocław 2002, s. 161.

Szczególnie chętnie czerpią inspiracje z podobnego typu elementów kultury japońskiej twórcy popularnego kina akcji oraz gier komputerowych. Stała się ona atrakcyjna estetycznie przede wszystkim poprzez komercjalizację wschodnich sztuk walki, które są szeroko eksploatowane w filmach kryminalno-sensacyjnych, gdyż pociągają wizualnie swą egzotyką oraz stwarzają szerokie możliwości dla zastosowania efektów specjalnych. Na ów proces zwraca uwagę Agata Strządała: „[...] sztuki walki ulegają estetycznemu przetworzeniu. Polega to na wydobywaniu z nich wyłącznie walorów widowiskowych. Filmy i gry pokazują te elementy stylów, które są najbardziej spektakularne, sceny walki to właściwie seria akrobacji”152.Z tej perspektywy Fandorin powiela współczesne medialne wzorce supermana - odznacza się pięknie wyrzeźbioną sylwetką oraz niezawodną kondycją fizyczną, wyróżnia go także błyskawiczna szybkość działania oraz akrobatyczne wschodnie umiejętności - dlatego też wyzwala skojarzenia z bohaterami produkcji audiowizualnych. Opisy jego poczynań „w akcji” przypominają sceny ze współczesnych obrazów filmowych (głównie amerykańskich superprodukcji sensacyjnych) czy filmów karate, w których superbohater wydaje się nie podlegać prawom fizyki, a towarzyszące mu szczęście pozwala uniknąć śmiertelnych obrażeń, co wykracza poza zwykły rachunek prawdopodobieństwa. Zwinny Erast Pietrowicz dzięki zapożyczeniom z kultury japońskiej zyskuje podobne umiejętności:- Panie, pobiegamy po suficie czy znowu będziemy się bić? Lepiej po suficie. Tu jest bardzo dobra ściana.Obaj [Fandorin wraz z Masą - E. Ż.J razem poderwali się z miejsca, wbiegli na ścianę i odbili się od niej, gdy już prawie dotknęli sufitu. Zrobili salto w powietrzu i spadli na nogi. [Śmierć Achillesa, 69-70)
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Bokiem ułożył się na wąskim gzymsie, nogę oparł o biust jednej z kariatyd, a ręką chwycił się tęgiej szyi innej. Trochę się powiercił i w końcu zamarł, to znaczy zgodnie z nauką japońskich nindża, skradających się, zmienił się w kamień, w wodę, w trawę. Roztopił się w krajobrazie. [...] Normalny człowiek w takiej pozycji i w dodatku na kamiennym łożu o szerokości czterech cali długo by nie wytrzymał. Najwyższy stopień mistrzostwa w starej sztuce skradających się nie polega wszakże na umiejętności zabicia przeciwnika albo zeskoczenia z murów twierdzy, o nie! Najważniejszą rzeczą, jaką może osiągnąć nindża, jest sztuka bycia nieruchomym. (Śmierć Achillesa, 48-49)Punktem odniesienia i bezpośrednim źródłem dla Borysa Akunina jest zapewne jego pogłębiona wiedza na temat rozmaitych składowych kultury japońskiej. Rzeczywiście w analogiczny sposób charakteryzowany jest mistyczny wojownik:Ninja musi też umieć zachować odpowiedni rodzaj równowagi umożliwiający mu bezszelestne i niezauważone przemieszczanie się z jednego miejsca ukrycia do drugiego. Dużą pomocą w tego typu aktywności jest sztuka wspinania się na mury. Technika ta pozwala Ninja na szybkie i ciche chodzenie po pionowych powierzchniach - praktyczna metoda znikania z widoku lub przed niebezpieczeństwem153.

153 A. Kim, op. cit., s. 14.
154 Ibidem, s. 64.

Dla adepta sztuki ukemi, zwanej inaczej judo załamań-upadków, staje się to możliwe dzięki wypracowaniu w sobie wyższego stopnia równowagi, za pomocą zapewniających panowanie nad ciałem różnego rodzaju ćwiczeń, odpowiedniego napinania mięśni, co pozwala nawet na „regulowanie wagi ciała. Umożliwia to szybkie przenoszenie się z miejsca na miejsce, wspinanie się po ścianach, bezszelestne ruchy i upadanie bez jakichkolwiek konsekwencji"154.Niezależnie od autorskich fascynacji Japonią oraz intencji zastosowania nawiązań kulturowych, fragmenty opisujące moment ćwiczeń fizycznych Fandorina i japończyka Masy i ich wspólne akcje postrzegane mogą być rozmaicie w zależności od sposobu recepcji przez czytelnika. To poziom świadomości estetycznej oraz wiedzy tego ostatniego zadecyduje o tym, czy zauważone zostaną aluzje do pierwowzoru japońskiego, czy przedstawiony w tekście obraz wyzwoli jedynie skojarzenia z popularnym kinem obfitującym w efekty specjalne, czy może będzie on po prostu emocjonujący i atrakcyjny, czy też uznany zostanie za kiczowaty. Kwestia odbioru coraz częściej staje się dominującą w sztuce współczesnej, w której zaczyna przeważać koncentracja na emocjach, wywoływanych przez utwór, a nie na jego walorach artystycznych (patrz tabela numer 1). Przy tak decydującej roli interakcji dany tekst kultury konstruowany jest często, by zadziwić, zaszokować, dostarczyć przeżyć. Intensyfikacja i przerysowanie niosą ze sobą, niestety, ryzyko kiczu. Relacje z brawurowych, opartych na japońskich praktykach poczynań Fandorina można z jednej strony uznać za efekciarskie, choć w połączeniu z pozostałymi elementami orientalnymi znajdują one 
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uzasadnienie i budują spójny obraz bohatera, który jako wyrazista indywidualność winien zapisać się w pamięci odbiorcy.Tymczasem Grigorij Czchartiszwili nie stawia przed sobą misji oświeceniowej, by objaśniać niuanse kultury japońskiej w jej zawiłościach i subtelnych aspektach. Nie przejmuje go wypieranie w Rosji zainteresowania Ryunosuke Akutagawą, Harukim Murakamim czy buddyzmem przez sushi bary. Wyraża otwarcie radość z faktu, że chociaż one na trwałe zagościły w świadomości masowej:- Właśnie fala kultury masowej cieszy mnie bardziej niż wcześniejsze elitarne zainteresowanie Akutagawą lub dzen-buddyzmem. To, co przenika do kultury masowej, pozostaje na długo, wchodząc w formułę mentalności narodowej. Najtrwalsze wniknięcie do cudzej kultury jest poprzez rzeczy materialne. Jestem szczęśliwy, że Rosja doceniła kuchnię japońską, którą lubię od wielu lat. Moda na Murakamiego przejdzie, a moda na sushi bary (w japońskim nie ma dźwięku „sz") pozostanie, dlatego że to smaczne i zdrowe. Niestety, to proces jednostronny. W Japonii z kulturą rosyjską nic podobnego nie zachodzi155.

155 И. Шевелев, Борис Акунин: „Убить Фандорина?"...156 Zob. Walet Pikowy, s. 11, 35.157 Zob. Kochanek Śmierci, s. 93.156 Zob.: Dekorator, s. 40; Radca stanu, s. 161; Koronacja, s. 258; Kochanek Śmierci, s. 191.159 A. Kim, op. cit., s. 27.

Orientalny rekwizyt Fandorina - różaniec z nefrytuSymbolicznym atrybutem, zaczerpniętym z kultury Dalekiego Wschodu, jaki w dalszych powieściach będzie wyróżniał bohatera, stanie się nefrytowy różaniec. Taki przedmiot trzymany w dłoniach dżentelmena z perspektywy kultury zachodniej nie przydaje mu męskości, kojarzy się raczej z postacią kobiety - dewotki bądź mniszki. Tym niemniej w omawianym serialu książkowym nie wskazuje na religijność, a stanowi kolejny element kreujący egzotyczną aurę Orientu wokół Fandorina. Rekwizyt ów po raz pierwszy pojawia się w powieści Walet Pikowy156. 
W planie chronologii zdarzeń w części Kochanek Śmierci (Любовник смерти, 2001) bohater wspomina, że należy on do niego już od 15 lat157, co oznacza, iż od roku 1885, czyli czasu poprzedzającego akcję wspomnianego Waleta Pikowego. Motyw zielonych koralików przewija się przez następne części158, przy czym czytelnik wciąż nie otrzymuje wyjaśnienia pochodzenia przedmiotu i związanej z nim historii.Obraz przebierającego z chrzęstem nefrytowymi kulkami zamyślonego mężczyzny odświeżany jest sukcesywnie w wyobraźni czytelnika. W kulturach wschodnich (tradycji japońskiej, tybetańskiej, hinduistycznej) szczególną rolę przypisuje się dłoniom oraz ich ruchom, które odpowiednio wtajemniczonym osobom, podczas medytacji bądź w sytuacji stresu, niejako automatycznie układają się w określone sploty. Jak piszę Ashida Kim, ręce uznawane są za mikrokosmos ciała, „niektóre szkoły wprowadzają śpiewy i mantry, inne - energiczne pocieranie paciorków trzymanych pomiędzy dłońmi”159.
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W cyklu o Fandorinie przesuwany w palcach różaniec nabiera szczególnego znaczenia, zważywszy specyfikę gatunku sensacyjnego - towarzyszy detektywowi w jego pracy śledczej. W chwilach koncentracji umysłu na określonych sekwencjach zdarzeń, ów oryginalny atrybut pomaga mu w ułożeniu faktów w logiczny ciąg przyczynowo-skutkowy, zatem z mistycznej medytacji przenosi w wymiar zracjonalizowanej analizy. Erast Pietrowicz prowadzi rozumowanie, uciekając się podczas argumentacji do wyliczanki: raz, dwa, trzy (czy też: po pierwsze, po drugie, po trzecie...), a objaśnianiu rekonstruowanych w myślach następujących po sobie wydarzeń towarzyszy szczęknięcie koralika. Przekładanie paciorków pozwala mu uporządkować posiadane informacje. Fandorinowska praktyka dochodzeniowa eksponowana jest także przez pryzmat innych postaci - wywiera ona wrażenie choćby na jego pomocniku Anisiju Tulipanowie. Zachwyca się on tokiem rozumowania szefa, jest przekonany, że z pomocą przesuwanych paciorków, „[...] teraz na jego oczach stanie się cud: z niczego, z mgły i mroku, wypłynie perfekcyjny plan - z metodyką i harmonogramem działań, a może nawet konkretnymi podejrzanymi"160. Istotną rolę różańca objaśnia także sam bohater. Trzymając w ręku ów orientalny przedmiot, stwierdza: „Sposób postępowania mordercy, wszystkie jego niezrozumiałe działania przestaną się wydawać bezsensowne, jeżeli naniżemy je na jedną nić. - Pan Nameless (pseudonim Fandorina - E. Ż.) w skupieniu popatrzył na różaniec"161.

160 Dekorator, s. 44.
161 Kochanek śmierci, s. 203.

Mechanizm odwoływania się przez autora w obrębie różnych części serialu do rozpoznawalnych przez czytelnika stałych epitetów, charakterystyk oraz motywów zaowocował także nawiązaniem do tego właśnie atrybutu przy wyborze tytułu dla tomu opowiadań o Fandorinie - Różaniec z nefrytu. W jego skład wchodzą fragmentaryczne teksty, zróżnicowane stylistycznie i kompozycyjnie, w których relacjonowane są rozproszone w czasie i przestrzeni przygody Erasta Pietrowicza. Ów eklektyczny zbiór powstał niczym „nanizane na nitkę koraliki". Niestety tom budzi zarzut przypadkowości i niedopracowania zamieszczonych tam utworów, skompilowanych na fali wielkiej popularności bohatera-łącznika i wydanych w Rosji w 2006 roku.Dzięki krótkiej noweli o tym samym tytule, Różaniec z nefrytu, czytelnik pozna- je historię zielonych paciorków oraz sposób, w jaki dostały się one w posiadanie detektywa. Akcja opowiadania rozgrywa się w 1884 roku, kiedy dwudziestooś- mioletni wówczas Fandorin (już radca dworu), rozpracowuje w Moskwie historię zabójstwa antykwariusza handlującego między innymi orientalnymi suwenirami. Podczas dochodzenia Erast Pietrowicz znajduje ukryty w sklepiku różaniec, który okazuje się być przyczyną śmierci poprzedniego właściciela. W utworze tym akcentowane są znane już sympatykowi cyklu niespotykane właściwości sznura zielonych kamieni, które mają przyczyniać się do usprawnienia pracy umysłu 
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posiadacza. Nowością, o jakiej dowiaduje się czytelnik, staje się legenda, zgodnie z którą przedmiot ów, złożony z dwudziestu pięciu nefrytowych kulek, uznawany jest za magiczny, a nawet święty. Onegdaj miał przynależeć do chińskiego mędrca pragnącego nieśmiertelności, który, wedle zapisu w starej księdze, miał dostąpić aktu iluminacji, zyskać wyższą mądrość i przezwyciężyć śmierć poprzez przesuwanie zielonych nefrytowych koralików.W relacjonowanej historii pojawiają się moskiewskie zaułki na Suchariewce, zamieszkane przez Azjatów, a także znane już czytelnikowi z szeregu wcześniej wydanych powieści motywy wschodnich technik bezszelestnego skradania, pokonywania pionowych murów oraz niespodziewanej szybkości w walce. Przy czym tutaj Fandorin zachowuje się lekkomyślnie, niezgodnie z utwierdzonym we wcześniejszych powieściach wizerunkiem, na przykład wybiera się z różańcem na spacer po zasiedlonej przez Chińczyków dzielnicy Moskwy, gdzie w ciemnej suterenie odurza się narkotyczną fajką i traci kontrolę nad swym ciałem. W efekcie gubi ów cenny przedmiot, a nieodłączny anioł stróż Masa przybywa i inicjuje pościg za złodziejem, gdyż detektyw nie jest w stanie walczyć z przeciwnikiem korzystającym z tajników wschodnich sztuk walki162. W krytycznym momencie zdesperowany bohater ucieka się do taoistycznej maksymy „siła ducha zwycięża miecz" i pokonuje przeciwnika. Zdarzenia te, ubarwiane zaczerpniętymi z kultury Dalekiego Wschodu motywami, zatracają swoje prawdopodobieństwo, a konstrukcja opowiadania sprawia wrażenie chaotycznej i rozchwianej. Motywacja postępowania bohatera jest irracjonalna i niespójna - bazuje na legendach, urojeniach, przywidzeniach, a w finale utworu Fandorin niespodziewanie kwestionuje magiczne właściwości sznura koralików:

162 W powieści Kochanek Śmierci (s. 218) pojawia się niejasne nawiązanie sugerujące, że chodzi o zdarzenia opisane właśnie w noweli Różaniec z nefrytu. W liście do bohaterki o pseudonimie Śmierć Fandorin napisał: „Błagam Panią, proszę więcej nie wąchać tego świństwa. Ja spróbowałem narkotyku tylko jeden raz i omal nie przepłaciłem tego życiem. Kiedyś opowiem Pani tę historię". Możliwe, że wówczas istniało już opowiadanie opisujące historię zielonych koralików.

- To, że dwukrotnie ocalałem dzięki nim - to zbieg okoliczności. Historia o nieśmiertelności - głupi przesąd. Co do najwyższej mądrości, kwestia także jest problematyczna. Przekonałem się jednak, że przy postukiwaniu paciorków różańca istotnie myśli się lepiej... (Nefrytowy różaniec, 138)Bohater opowiada się za motywacją racjonalistyczną, składając hołd tradycji brytyjskiego detektywa, ale jednocześnie obcuje z mistyką kultury Wschodu. Przykład ten pokazuje, że autor, stosując ów efektowny sztafaż orientalny, konsekwentnie kokietuje czytelnika przy użyciu tego samego zestawu atrybutów, a czyni to, kiedy jego bohater cieszy się już ośmioletnim żywotem literackim. Wzmiankę o różańcu można znaleźć także w serii poświęconej wnukowi Era- sta - Nicholasowi Fandorinowi - Przygody magistra. W ekspozycyjnej powieści 
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cyklu, Skrzynia na złoto, poprzez wspomnienie o tym przedmiocie pisarz łączy obydwa cykle, odwołując się do wcześniejszej potencjalnej wiedzy czytelnika o Eraście Pietrowiczu:W końcu po antykwariatach wala się pełno różnych krzyży - „Włodzimierzy” czy „Stanisławów” - natomiast za to, że Jelizawieta Anatoljewna uchroniła stary nefrytowy różaniec (dziś już trudno byłoby ustalić, do którego z przodków należał) [...] - cześć jej, chwała i wdzięczność po wsze czasy! (Skrzynia na złoto, 13)
Porzucanie surdutu - chwilowa zmiana tożsamościOgląd poszczególnych powieści cyklu pozwala stwierdzić, że w większości z nich czytelnik poznaje bohatera opisywanego z dwóch punktów widzenia. Po pierwsze, wyraźnie naszkicowany w ekspozycji i wciąż utrwalany jest obraz Fandorina jako dystyngowanego eleganta. Po drugie, jako odstępstwo od tego „refrenu” jego cech indeksowych, czytelnik otrzymuje opisy galerii barwnych postaci o wyglądzie zewnętrznym niemającym nic wspólnego z osobą Erasta Pietrowicza, które są jedynie perfekcyjnie przez niego odgrywane. Zatem odbiorcy, być może znużonemu niezmieniającą się w kolejnych odcinkach tożsamością bohatera pozytywnego, proponowane jest urozmaicenie w postaci nowego oblicza protagonisty, który jako mistrz imitacji podlega krótkotrwałym metamorfozom.Stosowanie motywu przebieranki jest typową praktyką, stałym komponentem w powieści łotrzykowskiej oraz awanturniczej, w gatunkach literatury sensacyjnej obfitujących w ucieczki, pościgi, poszukiwania163 rozgrywające się, wedle terminu Michaiła Bachtina, w czasoprzestrzeni awanturniczej164. W poszczególnych częściach omawianej serii autor niejednokrotnie nakazuje swemu bohaterowi, by przyoblekał różnorodne stroje i wcielał się w rozmaite postacie. Owa karnawalizacja ma szeroki zakres, jej nastrój budują w tekstach poszczególne rekwizyty - oryginalne elementy ubiorów, nagłe zwroty akcji, prowokowane przez przywdziewających kostiumy bohaterów, zamiany ról, liczne sceny charakteryzacji, nakładania makijażu, dolepiania wąsów, brody, brwi, farbowania włosów. We wszystkich przypadkach inicjatorem owej maskarady i jej wiodącym aktorem jest protagonista.

163 Zob.T. Żabski, Proza jarmarczna XIX wieku. Próba systematyki gatunkowej, Wrocław 1993, s. 105.164 Zob. M. Bachtin, Czas i przestrzeń w powieści, tłum. J. Faryno, [w:] Wokół problemów 
realizmu, przedm. A. Lam, Warszawa 1977, s. 17. Zob. także (.Dunin, czasoprzestrzeń awan
turnicza, [w:] Słownik literatury popularnej, red. T. Zabski, Wrocław 2006, s. 94-95.

Borys Akunin eksploatuje w rozmaitych powieściowych zastosowaniach ów zabieg przebieranki także w odwrotnym kierunku - przestępcy podszywają się pod Fandorina. Jego charakterystyki zewnętrzne zostały nakreślone na tyle jaskrawo, że w łatwy sposób autor może wykorzystać skojarzenia i utwierdzone wyobrażenia o nim dla tym atrakcyjniejszej realizacji kolejnej 
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fabuły. Tak dzieje się na początku powieści Radca stanu (Статский советник, 2000), kiedy czytelnik obserwuje jąkającego się elegancika, który w pociągu zabija otoczonego szczególną ochroną generała-gubernatora Iwana Fiedorowicza Chrapowa. W efekcie Fandorin na krótki czas zostaje aresztowany, aż do wyjaśnienia, że zbrodni dopuścił się człowiek jedynie ucharakteryzowany na urzędnika do specjalnych poruczeń.Pośród plejady naśladowanych przez protagonistę osób znajdują się Rosjanie, którzy w przeciwieństwie do elitarnego Fandorina, wywodzą się z niższych sfer społecznych, jak prosty urzędnik (Koronacja, s. 239), kupiec (Śmierć Achillesa, s. 71-73), woźnica (Radca stanu, s. 309; Koronacja, s. 223, 226,230,238), bosman 
(Koronacja, s. 261, 264), a nawet żebrak (Śmierć Achillesa, s. 109). Fandorin nie ogranicza się w tym tylko do własnej nacji, ale podaję się także za przedstawicieli innych narodowości bądź grup etnicznych, za: Anglika (Azazel, s. 108-109), Japończyka (Diamentowa karoca 2, s. 195-197), Hindusa (Walet Pikowy, s. 74), Żyda (Kochanka Śmierci, s. 227; Kochanek Śmierci, s. 237), cygana (Walet Pikowy, s. 127-128), Kirgiza (Śmierć Achillesa, s. 109), mieszkańca Kaukazu (Kochanek 
Śmierci, s. 246). Uciekając się do powyższego zabiegu, autor wzbogaca o nowe walory postać koturnowego eleganta, który porzuca garnitur, sztywny wykroch- malony kołnierzyk, cylinder i laseczkę ze złoconą główką, by zaprezentować się w zróżnicowanych i barwnych wcieleniach.Ponadto dzięki zastosowaniu powyższych chwytów pisarz ma możliwość umiejscowienia Fandorina w różnych sceneriach i środowiskach, a postać ta w zależności od potrzeby „rozszczepia się” na inne osoby, przy czym czytelnik nie zawsze od razu jest o tej zamianie informowany. Często pojawia się w tekście opis woźnicy, włóczęgi czy bosmana i dopiero w trakcie jego działań okazuje się, że jest to ucharakteryzowany Erast Pietrowicz, nierozpoznawalny nawet dla bliskich współpracowników. Jeśli spojrzeć z perspektywy odbioru czytelnika współczesmego, akurat takie typy społeczne stają się pociągające, gdyż, jak zaznacza Zygmunt Bauman, „u schyłku nowoczesnej epoki tryb życia włóczęgi z plagi społecznej przemienia się w atut”165. Obecnie kwestionowana jest osiadłość, zadomowienie, niezmienność trybu życia, monotonia, a symboliczny model włóczęgi przenosi się z marginesu społecznego „do głównego nurtu życia ponowoczesnego”166.

165 Z. Bauman, Dwa szkice..., s. 27.
166 Ibidem, s. 28.

W świecie powieściowym bohater, przybierając nową rolę, przechodzi pełną metamorfozę, zmienia nie tylko swój wygląd zewnętrzny, ale także moduluje tembr głosu, przyjmuje nową tożsamość - to jego metoda pracy jako detektywa. Odgrywanie osób trudniących się odmiennymi profesjami przychodzi mu nadspodziewanie łatwo, dostarcza rozrywki, gdyż wówczas może pozostawić za sobą traumatyczne przeżycia z przeszłości:
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- A co do jąkania, to przeobrażając się w jakąś inną osobę, zmieniam i głos, i sposób rozmawiania, i wszystkie charakterystyczne cechy wymowy. To już zupełnie nie ja, albo nie całkiem ja. Jąkanie to rezultat d-dawnej kontuzji, poniesionej przez Fandorina, a nie przez jakiegoś chłopinę ze stepów, który z takim szacunkiem rozmawiał z panem policjantem miejskim. (Koronacja, 238)Wybrane elementy tworzące indeks cech zewnętrznych Fandorina prezentują go jako osobę będącą zaprzeczeniem współczesnego stereotypu Rosjanina, postrzeganego jako mężczyznę brutalnego, zwyciężającego zazwyczaj dzięki przewadze siły fizycznej bądź uzbrojenia, a nie zwinności, szybkości, zastosowaniu sprytu. W swej oryginalności oraz subtelności Erast Pietrowicz może imponować w przeważającej mierze przedstawicielkom płci pięknej. Jest nowoczesny na zachodnią modłę, intrygująco wytworny oraz subtelny, zarówno w przemyślnej kompozycji ubrań, jak i w dystyngowanym podejściu do kobiet. Przyciąga zatem uwagę czytelniczek, stęsknionych za eleganckim, wrażliwym, tajemniczym i delikatnym mężczyzną.

Relacje kształtujące bohatera
Związki damsko-męskieBorys Akunin w swoim Fandorinowskim cyklu tak konstruuje biografię protagonisty, aby pozostawić sobie swobodę w kreacji jego kontaktów z przedstawicielkami płci pięknej. W tej sferze autor czerpie inspiracje po pierwsze z utrwalonej literackiej tradycji bohatera romantycznego - samotnego oraz społecznie wyizolowanego indywidualisty, a nawet sceptyka, niczym Arbienin Michaiła Lermontowa167, rozdartego pomiędzy sferą dobra i zła, nieposiadającego bezpiecznego schronienia przy ciepłym i niegasnącym „ognisku domowym". Bardzo wiele elementów takiego wizerunku przeniknęło również do kultury popularnej XX i XXI wieku. Po drugie, pisarz nawiązuje do przykładów współczesnych superbohaterów - mieszkańców masowej wyobraźni, którzy dla uatrakcyjnienia fabuły uwikłani zostają w cały szereg zróżnicowanych relacji z kobietami:

167 Na temat demonicznego bohatera Maskarady (Маскарад, 1835), następnie poematu 
Demon, (Демон, 1857), zbuntowanego wobec świata „Demona w płaszczu arystokraty" zob. В. M u ch a, Historia literatury rosyjskiej. Od początków do czasów najnowszych, Wrocław-War- szawa-Kraków 2002, s. 235-236 oraz H. Ko walska-Stus, Literatura rosyjskiego romantyzmu, [w:] Historia literatury światowej, t. 4: Romantyzm, red. M. Szulc, Kraków 2004, s. 224, 226.166 S. Łubieński, op. cit.

[...] James Bond. Taki człowiek ma w każdej części powieści nową dziewczynę. Tylko, że z Bondem spotkamy tylko trzy typy kobiece - blondynka, brunetka i murzynka... no i jeszcze może uroda orientalna - to cztery typy. Fandorin w każdej powieści spotyka inny rodzaj kobiety. Od anielskiej do demonicznej. Każdy z tych typów jest dla mnie interesujący jako autora. Kobiety są bardzo istotne w tej serii* 166.
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Projektując postać Fandorina, Borys Akunin zaplanował dla niego urozmaicony scenariusz relacji damsko-męskich. Stąd też protagonista nie może być kochającym mężem i ojcem, a także zaznać długofalowego szczęścia z którąkolwiek z wybranek. Przystojny i elegancki, posiada wszelkie atrybuty, by podobać się kobietom. Subtelny i wrażliwy, do przedstawicielek płci pięknej odnosi się ze szlachetnością godną rycerza. Przygodowa i awanturnicza konwencja kolejnych fabuł sprawia, że w otoczeniu eleganckiego amanta bezustannie pojawiają się damy, których urokom w wielu przypadkach wydaje się on bezwolnie poddawać.Kobiety, które zaznaczyły swą obecność w życiu Erasta Pietrowicza, można podzielić na dwie grupy. Pierwsza z nich obejmuje osoby mu przychylne, z którymi związały go czy to przelotne zauroczenie, krótkotrwałe i gwałtowne porywy miłosne (zgodnie z wymogami powyższego schematu tragicznie przerwane), czy też przyjaźń. Drugą grupę stanowią - według określenia bohatera - „tak zwane kobiety infernalne, całkowicie pozbawione poczucia moralnego”, które „igrają losem i życiem innych ludzi i jedynie ta gra przynosi im satysfakcję"169. Są to bohaterki współpracujące z bandytami, a nawet popełniające zbrodnie i obyte ze światem przestępczym.

169 Kochanek Śmierci, s. 165.170 U. Eco. Superman..., s. 103.
171 Lewiatan, s. 183.172 Zob. E. Pietryga, W szafie mieszkają smoki, „Rzeczpospolita" 2009, 20 V, nr 117, s. 20.

Konstrukcja relacji protagonisty z kobietami powiela cechy, jakie Umberto Eco przypisuje bohaterowi - nadczłowiekowi: „Charyzmatyczny bohater [...] jest wstrzemięźliwy i beznamiętny, nie włada nim żadna pasja, nie należy do żadnej kobiety ([...] żyje wspomnieniem dawnej miłości i rozczarowania, które*zraniło go na zawsze)”170. Niczym echo tej wypowiedzi brzmi wyznanie Fandorina: „Wcześnie dowiedziałem się, co to takiego strata, i bardzo się przestraszyłem - pewnie na całe życie. Dopóki jestem sam, potrafię skutecznie b-bronić się przed losem, nie boję się n-niczego ani nikogo. Człowiek taki jak ja powinien być sam"171.Kreacja tej postaci jest zatem dwubiegunowa: nieustraszony heros walczący w brawurowych akcjach z przestępcami oraz kruchy człowiek stający się w życiu prywatnym igraszką losu. Taka polaryzacja ma przyczynić się do zintensyfikowanego oddziaływania emocjonalnego na czytelnika, gdyż, jak wykazują badania psychologiczne przeprowadzane wśród dzieci, obok marzeń o zwycięskim bohaterze, jedno z pierwszych miejsc zajmuje także marzenie o bohaterze cierpiącym172.W takim kontekście kluczową rolę odgrywają relacjonowane w powieściach z szeregiem zawiłości i komplikacji dwie tragedie miłosne, jakie odcisnęły zasadnicze piętno na osobowości protagonisty. Jak wiadomo, trauma zmienia postrzeganie sensu życia, a reakcję na nią wzmagają wyróżnione przez badaczy takie czynniki, jak świadomość przemocy zamierzonej, bycie świadkiem śmierci, zwłaszcza w okolicznościach nienaturalnych i absurdalnych, utrata ukochanej 
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osoby, nieprzewidywalność i brak kontroli173. Pierwszy wstrząs, jakiego doznał Fandorin, miał miejsce w finale powieści Azazel, co zostało zaakcentowane przy omówieniu ekspozycji bohatera. Wątek niewinnej, płomiennej, romantycznej miłości dwudziestoletniego Erasta Pietrowicza do siedemnastoletniej Jeliza- wiety Aleksandrówny von Evert-Kołokolcew początkowo rozwija się zgodnie z konwencją gatunku sentymentalnego. Uczucie to opisywane jest jako czyste, oszałamiające, platoniczne, a także odwzajemnione. Chwilowa niepewność i przeszkoda, związana z różnicą w statusie społecznym (on - niezamożny sierota, ona - córka bogatego i wpływowego rzeczywistego tajnego radcy, prezesa izby sądowej guberni moskiewskiej], znika, gdy Erast pomimo młodego wieku zostaje radcą tytularnym i cieszy się uznaniem, czym zyskuje aprobatę ojca dziewczyny. Jak już wspomniano, panna młoda ginie od wybuchu bomby ukrytej w prezencie ślubnym w odwecie za rozpracowanie przez Fandorina międzynarodowej tajnej organizacji Azazel. Śledztwo zostaje wprawdzie zwieńczone sukcesem zawodowym protagonisty, jednakże romantyczna miłość tragiczna rzutuje na jego dalsze życie osobiste i relacje damsko-męskie174.

173 Zob. J. Briere, C. Scott, Podstawy terapii traumy. Diagnoza i metody terapeutyczne, tłum. P. Nowak, Warszawa 2010, s. 30.174 Podobny schemat realizowany jest w serialu telewizyjnym Detektyw Monk, rei. Andy Breckman.
175 Diamentowa karoca, t. 2: Między wierszami, s. 89-90.176 Zupełnie odmienne od cywilizacji Zachodu rozumienie spraw miłości, erotyki, roli gejszy w kulturze japońskiej opisuje Ruth Benedict, podkreślając, że wedle japońskiej zasady „namiętności ludzkie" nie powinny wpływać na poważne kwestie życiowe, a cnota nie wymaga od mężczyzny ograniczania się od związków z kochanką, utrzymanką, gejszą czy prostytutką. Zob. eadem, op. cit, s. 173-175.

Drugie traumatyczne doświadczenie miłosne to historia z japońską kurtyzaną, mistrzynią sztuki kochania, O-Yumi. Związek ten stał się kanwą drugiej części powieści Diamentowa karoca - Między wierszami relacjonującej pobyt rosyjskiego dyplomaty na placówce w Japonii. Zgodnie z kolejami życia bohatera romans ów przydarza się dość wcześnie - dwa lata po utracie żony. Wówczas dwudziestodwuletni Fandorin, wciąż nowicjusz w obcowaniu z płcią piękną, pozwala sobie na nieśmiałą krytykę cór Koryntu: „Nie gustuję w sprzedajnych k-kobietach. W ogóle nie wyobrażam sobie, jak to możliwe b-być (tu policzki radcy tytularnego oblał rumieniec) z kobietą nieczystą, co należała już do czort wie kogo"175.W niedługim czasie, wbrew tej opinii, Erast Pietrowicz traci głowę właśnie dla kurtyzany pozostającej dodatkowo kochanką angielskiego dyplomaty176. Gejsza, biegła w ars amandi zwanej jojutsu, pomaga Fandorinowi wznieść się na wyżyny sztuki kochania. Pomimo tak dobranych wątków fabularnych czytelnik nie otrzymuje pikantnych opisów igraszek miłosnych zakochanych, a jedynie zmetaforyzowaną, pełną niedopowiedzeń relację stwarzającą aurę wyjątkowości i magiczności przeżyć erotycznych protagonisty:
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[...] w objęciach O-Yumi czuł się nie mężczyzną, lecz jakimś niesłychanym instrumentem muzycznym: ni to czarodziejskim fletem, ni to boskimi skrzypcami, ni to słodką fujarką, a urzekająca wykonawczyni koncertowała po mistrzowsku na wszystkich nich naraz, ziemską algebrą sprawdzając niebiańską harmonię. [Diamentowa karoca, t. 2: Między wierszami, 183).
Zakochany i zdesperowany Erast Pietrowicz, pragnąc ożenić się z gejszą, oświadcza się jej, lecz spotyka się z odmową. Z pruderyjnego młodzieńca przemienia się w zazdrosnego, porywczego, nieobliczalnego i śmiałego mężczyznę, zdeterminowanego, by zdobyć ukochaną. Ona zaś przepowiada mu (werbalizując wspomniany wcześniej zamysł kreacji protagonisty jako romantyka i superbo- hatera), że będzie go „kochać bardzo wiele kobiet”, a po raz wtóry ożeni się „nie wcześniej niż około sześćdziesiątki”177.

177 Diamentowa karoca, L 2: Między wierszami, s. 268.170 Postać syna Fandorina wprowadzona została do powieści Diamentowa karoca, 1.1: Łow
ca ważek, na której łamach działa on jako sztabskapitan Rybników - dywersant na wojnie rosyjsko-japońskiej w 1905 r. Nieświadomy pokrewieństwa Erast Pietrowicz ściga go i finalnie doprowadza do jego aresztowania. Syn wie, że Fandorin to jego ojciec, w areszcie piszę nawet do niego list (zamieszczony jako post scriptum do części Diamentowa karoca, t. 2: 
Między wierszami).179 Zob. Z. Freud, Żałoba i melancholia, [za:] Czym jest trauma. Podejście psychoanalityczne, red. C. Garland, tłum. D. Golec, L. Kalita, A. Rokujżo, Warszawa 2009, s. 168.

Sprzężona ściśle z wątkiem miłosnym dynamiczno-awanturnicza akcja tej powieści rozgrywa się w egzotycznej scenerii mającej silniej zaangażować emocje odbiorcy. Scenografia w tej części cyklu ulega kompleksowej zmianie - wielopłaszczyznowo wykorzystany został koloryt japoński. Dzięki owej egzotyce, zawiłościom fabularnym, ciągłym zwrotom akcji opis tej istotnej w życiorysie bohatera historii miłości wykracza poza ramy schematycznego romansu przygodowego. Wybranka Erasta Pietrowicza, której prawdziwe imię brzmi Midori, okazuje się być córką przywódcy ukrywającego się w górach klanu. W dzikiej scenerii Fan- dorin rozkoszuje się (co prawda krótko) smakiem życia - w dzień pod okiem ojca ukochanej poznaje sekrety techniki walk ninja, nocą doznaje uniesień miłosnych. Idealne połączenie dla prawdziwego mężczyzny - superbohatera. Niestety i tę idyllę przerywa napad, w którym, oprócz przywódcy klanu, giną wszyscy shino- 
bi. Fandorina i Masę ratuje Midori, która następnie rzekomo ginie w wybuchu, a Erast Pietrowicz nigdy się nie dowie, że gejsza przeżyła i urodziła jego syna178.Borys Akunin, by uwydatnić charakter swego bohatera jako tragicznego romantyka, wkłada w jego usta interpretację obydwu nieszczęśliwych historii miłosnych jako spoczywającego na nim podwójnego fatum, już Zygmunt Freud na początku wieku XX pisał o melancholii, w którą wpadają osoby niemogące się pogodzić ze stratą, dlatego obwiniają one samych siebie179. Taki stan bliski jest Fandorinowi, który wyraża przekonanie, że jego miłość unieszczęśliwia jego 
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wybranki. Dramatycznie, a zarazem i patetycznie, brzmią słowa Erasta Pietrowicza: „Nie wolno mi kochać nikogo. Moja miłość przynosi nieszczęście. Nie mogę kochać. Nie mogę kochać”180.

100 Diamentowa karoca, t. 2: Między wierszami, s. 511.101 Zob. A. Bielik-Robson, Inna nowoczesność. Pytania o współczesną formułę duchowości, Kraków 2000, s. 29.102 J. L. Herman, Przemoc. Uraz psychiczny i powrót do równowagi, tłum. A. i M. Kacmajor, Gdańsk 1999, s. 67.

Autor kreuje fabułę w taki sposób, by protagonista mógł cieszyć się miłością jedynie przez moment, skazując go następnie na gorycz utraty. Ale, jak piszę Agata Bielik-Robson, rozważając pojęcie „charakteru” oraz jego schyłku w kulturze po- nowoczesnej, z urazów, jakich nie szczędzi jednostce kapryśna Historia, czerpana jest siła charakteru181. Dlatego też Fandorin w obliczu gorzkich doświadczeń staje się osobowością bardziej wyrazistą. Nie szukając zbliżeń z kobietami, wiedzie swoje dalsze powieściowe życie. Natomiast one szukają jego - książki obfitują w wątki, w których inicjatywa należy do kobiet zabiegających o miłość Erasta Pietrowicza. Borys Akunin wprawdzie wikła swego bohatera w liczne relacje damsko-męskie, ale nie stylizuje go na Casanovę. Fandorin podoba się kobietom, ale ich nie wykorzystuje. Jego zachowania w stosunku do pań są wzorcowe, dżentelmeńskie, wzbudzają sympatię czytelników (czytelniczek) oraz ich współczucie.Poniżej wyszczególnione zostały określone typy kobiece, z którymi protagonista wchodzi w bardziej lub mniej zażyłe relacje. Znajdują się pośród nich kobiety z różnych sfer społecznych, tak panny, jak i mężatki, zarówno kobiety bardzo młode, jak i dojrzałe, mniej lub bardziej niezależne w wyznawanych przez siebie poglądach. Wprowadzenie takiej różnorodności przygód erotycznych bohatera z jednej strony jest wynikiem realizowanej przez autora konwencji literackiej. Natomiast z drugiej strony - można to również objaśnić w kategoriach motywacji psychologicznej, przyjmując założenie, że czytelnik popularny będzie postrzegał protagonistę jako „żywą” osobę, jak podaję literatura specjalistyczna zajmująca się problematyką traumy, „ludzie, którzy doświadczyli urazu, często miotają się między próbami odizolowania się a rozpaczliwym lgnięciem do innych”182. W konsekwencji wchodzą w intensywne niestabilne związki oscylujące pomiędzy skrajnościami.Fandorin wchodzi w relację bliskiej i serdecznej przyjaźni z emancypantką Wa- rią (Gambit turecki], dla której jest uczynny i opiekuńczy. Daje się uwieść samotnej, dojrzałej, siedemnaście lat starszej Angielce, Clarissie Stamp (Lewiatan], z którą spędza tydzień w Kalkucie i w efekcie spóźnia się z przyjazdem na placówkę dyplomatyczną w Japonii. Mając lat trzydzieści, przeżywa nieudany, skomplikowany romans z żoną tajnego radcy, barona z Petersburga, hrabiną Ariadną Arkadjewną Opraksiną (Walet Pikowy], z którą nawet wspólnie zamieszkuje, nie bacząc na fakt posiadania przez nią męża. Cierpliwie znosi zmienne nastroje swej partnerki często 
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wyrzucającej mu, że jego towarzystwo przyprawia ją o nudę, i że niepotrzebnie zabrał ją od szlachetnego małżonka. Wysłuchuje także uwag gubernatora na temat niestosowności jego relacji z kobietą, której mąż zajmuje wysokie stanowisko. W dwa lata później angażuje się w związek z mieszczanką, sierotą Angeliną Sam- sonowną Kraszeninnikową [Dekorator, [Декоратор, 2000]), łagodną i dobrą, poświęcającą się dla innych wolontariuszką w szpitalu, głęboko wierzącą siostrą miłosierdzia. Dwukrotnie się jej oświadcza, bezskutecznie, bowiem wybranka wstępuje do klasztoru. Burzliwe i emocjonujące chwile przeżywa trzydziestopięcioletni Erast Pietrowicz z córką żydowskiego bankiera, przeciwniczką ideową, wyemancypowaną nihilistką z kręgów rewolucyjnych, Esfirą Litwinową [Radca 
stanu). Jest spolegliwy, toleruje jej ekscentryczne zachowania. Wreszcie w wieku lat czterdziestu wzbudza odwzajemnione uczucie w dziewiętnastoletniej wielkiej księżnej Kseni Gieorgijewnej Romanowej [Koronacja). Początkowo impulsywny, daje się uwieść dziewczynie podczas wspólnie spędzonej nocy, niemniej jednak, idąc za głosem rozsądku, kończy romans w imię powinności istotniejszych niż miłość. Po rozstaniu ogarnia go nostalgia i marzycielstwo. Cztery lata później wielką troską i ojcowską miłością otacza Fandorin ekscentryczkę z klubu Kochanków Śmierci, Maszę Mironową - Kolombinę [Kochanka Śmierci), którą ochrania, zabijając nawet atakującego ją mordercę. Będąc już po pięćdziesiątce, namiętnie zakochuje się w aktorce - odtwórczyni roli, nomen omen, Lizy w sztuce Biedna 
Liza - zamężnej wówczas Jelizawiecie Anatoljewnej Altiarskiej-Łuanten [Cały 
świat jest teatrem). Aby zdobyć jej względy Erast Pietrowicz zostaje nawet dramaturgiem i piszę zamieszczoną w finale powieści nasyconą motywami japońskimi sztukę w trzech aktach dla teatru lalek Dwie komety na bezgwiezdnym niebie [Две 
кометы в беззвездном небе). \N efekcie w kilka lat później biorą ślub. Takim oto kolistym powrotem do symbolicznej Lizy Borys Akunin decyduje się domknąć historię relacji bohatera z kobietami. Tym razem wydarzenia rewolucji i wojny domowej ingerują w losy bohatera, Jelizawieta Anatoljewna w roku 1920, będąc w ciąży, wyjeżdża do Anglii i tam rodzi syna Fandorina - Aleksandra, którego jednakże ojciec nigdy nie zobaczy103.Historie te mają charakter liniowy, następują po sobie w kolejnych częściach, zgodnie ze specyfiką gatunków awanturniczo-przygodowych. Dlatego nie pozwalają na wyróżnienie dublujących się na przestrzeni cyklu schematów postępowania protagonisty, jakie dopełniłyby istniejący już indeks jego cech. Można jedynie przybliżyć ową wielobarwną gamę oraz warunkowane różnymi okolicznościami zachowania Fandorina w stosunku do konkretnych bohaterek.Wątek czarnych charakterów kobiecych zarysowany został wyraźnie już w samej powieści-ekspozyji, co w pełni realizuje wymogi konwencji utworów o zbrodni. Model kobiety fatalnej został chętnie zaanektowany pod koniec wieku
183 Informacje te zostały zamieszczone w otwierającej kolejny cykl powieści B. Akunina, 
Skrzynia na złoto, s. 12.
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XIX przez kształtującą się powieść kiyminalną. Bohaterka demoniczna, o wyjątkowej urodzie, zimna, wyrachowana, przepełniona zniewalającym erotyzmem, usidlająca mężczyzn i prowadząca do ich zguby, stała się określonym stereotypem osobowym literatury popularnej184. W powieści Azazel bohater zmuszony jest do walki z dwoma zbrodniczymi bohaterkami: uwodzicielską/emme fatale Amalią Bieżecką i nobliwą Lady Astair. Kolejnymi stały się występująca jako Renata Clebere 
(Lewiatan) międzynarodowa skandalistka i morderczyni Maria Saintfontaine, która bezskutecznie kokietowała Fandorina, a także działająca pod męskim nazwiskiem porywacza i szantażysty doktora Linda - mademoiselle Emilia Dedique (Korona
cja') będąca jednocześnie guwernantką małego Michała Gieorgijewicza na dworze księcia Gieorgija Aleksandrowicza.

104 Zob. T. Żabski, op. cit., s. 203.

Erasta Pietrowicza, praworządnego i odpowiedzialnego stróża prawa, wyróżnia oczywiście postawa dydaktyczna - wykazuje szczególny rodzaj zaangażowania w odniesieniu do kobiet współpracujących z przestępcami. Pomimo krytycznego stosunku do nich, stara się rozmawiać z nimi i chronić je przed zagrożeniami. Dąży nawet do pewnego rodzaju przyjaźni, pragnąc przy pomocy perswazji nakłonić je do odstąpienia ze złej drogi. Do takich kobiet należą współdziałająca z mordercą śpiewaczka Wanda (Śmierć Achillesa) oraz piękność zwana Śmiercią, gdyż wszyscy mężczyźni, którzy się z nią wiązali, wkrótce ginęli, ona zaś stała się przechodnią kochanką wpływowych bandytów (Kochanek Śmierci). W tej powieści Fandorin wykazuje duże zaangażowanie, posyła patetyczne, wręcz kaznodziejskie listy, w których nakłania kobietę do zmiany stylu życia:Przepraszam, że wracam do nieprzyjemnego dla Pani tematu, ale nie daje mi spokoju myśl, że Pani naraża się na poniżenia i udrękę - tak, tak, jestem przekonany, że cierpi Pani prawdziwe katusze - w imię niezrozumiałych dla mnie i z pewnością niegodnych tego celów. Dlaczego tak okrutnie się Pani karze, nurzając się cieleśnie w moralnym brudzie? Pani ciało w niczym nie zawiniło i doprawdy nie wiem, za co tak go Pani nienawidzi. Ludzkie ciało to świątynia, a świątynię powinno się utrzymywać w czystości. [...] Zdarza się wcale nie tak rzadko, że człowiek przez całe życie zmierzał ku ciemności nocy, aż nagle przejrzał i zwrócił twarz do słońca, a ono i ją, i dalszą jego drogę rozświetliło swym blaskiem. (Kochanek Śmierci, 215)Błagam Panią, proszę więcej nie wąchać tego świństwa. Ja spróbowałem narkotyku tylko jeden jedyny raz i omal nie przypłaciłem tego życiem. [...] Potrzebują narkotyku jedynie ci, którzy nie wiedzą, czy żyją na tym świecie naprawdę, czy to tylko sen. A Pani jest prawdziwa, żywa i narkotyk nie jest Pani do niczego potrzebny. Proszę wybaczyć, że znowu prawię kazania. To zupełnie nie w moim stylu, ale widocznie Pani ma na mnie taki dziwny wpływ. (Kochanek Śmierci, 218)Tak liczne przykłady dowodzą, że protagonista wcale nie stroni od kobiet, a jego dramatyczne deklaracje, iż powinien być sam ze względu na ciążące nad 
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nim fatum, przestają brzmieć przekonywająco, a raczej wskazują na ścierające się dwie wyjściowe konwencje kulturowe: supermana (otoczonego kobietami) oraz romantyka (tragicznego, cierpiącego, niespełnionego).Śledząc kształt relacji Fandorina z przedstawicielkami płci pięknej, nawet jeśli są to młode, wojujące nihilistki i emancypantki, nasuwa się wniosek, że sposób przedstawienia ich kokieteryjnych i kapryśnych kobiecych zachowań, skoncentrowanych na udowadnianiu zyskiwanej nad nim przewagi, nie wychodzi poza klasyczny schemat stereotypowych kulturowych ról damsko-męskich. Chociaż nowoczesny Fandorin pozornie ulega kobietom w przestrzeni domowej, to sposób kreacji poszczególnych romansów jest klasycznie męskocentryczny, czy też, zgodnie z ponowoczesnym określeniem Jacques’a Derridy, fallogocen- tryczny185, z wyraźnym monolitycznym podmiotem męskim oraz powielanymi kliszami tożsamości kobiecej. Towarzyszki Erasta Pietrowicza swym zachowaniem przyczyniają się jedynie do wzmocnienia pozytywnego wizerunku bohatera padającego niejako ich ofiarą. Tym mocniej go dowartościowują. To on zawsze dominuje w sferze publicznej. Wprowadzane zróżnicowane typy kobiece wciąż są dookreślane w relacji do samego protagonisty i uwypuklają jego cechy pozytywne, niczym kwiatek wetknięty w butonierkę eleganckiego surduta. Taki schemat przeważa w utworach funkcjonujących w obiegu kultury popularnej, w szczególności w produkcjach filmowych poświęconych detektywom, stróżom prawa, policjantom, superbohaterom.

105 Zob. A. Burzyńska, Feminizm, [w:] A. Burzyńska, M. P. Markowski,op. cit.,s. 416-424.

Z drugiej strony bohater Borysa Akunina wraz z jego podejściem do kobiet pełni inną istotną rolę. Inicjatywa w historiach fabularnych pozornie przekazywana jest w ręce kobiet, a bohater nie odnosi się do nich władczo, nie rozporządza nimi, nie pragnie podporządkować ich sobie, a wręcz przeciwnie, poddaje się ich dyktatowi, jest cierpliwy, nawet jeśli wywołuje to jego dyskomfort. Przebijające z wielości fabuł opisy zachowań Fandorina pozwalają na dokonanie uogólnienia podsumowującego postawę Erasta Pietrowicza wobec kobiet. W stosunkach damsko-męskich jest on delikatny, pozbawiony bezwzględności, autorytaryzmu oraz roli dominującej. Literackie obcowanie z taką osobą prowadzi do katalizowania procesu powstawania w wyobraźni czytelniczek (tych krytycznie nastawionych do modelu mężczyzny silnego i brutalnego) wzorca alternatywnego, stanowiącego projekcję ich marzeń.
Relacje zawodowe: indywidualizm i brawurowa droga karieryErast Pietrowicz Fandorin ukazany jest jako oddany pracownik państwowy w Rosji carskiej, w której funkcjonowała struktura czternastu stopni urzędniczych, uszeregowanych według wprowadzonej przez Piotra I tabeli rang. Problem niełatwej służby państwu oraz złożony ciąg relacji wobec ojczyzny to sfery zajmujące wielu Rosjan, a dla bohatera Borysa Akunina stają się one jednymi 
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z kluczowych w jego biografii literackiej. Tabela rang obowiązywała w Rosji od roku 1722 aż do rewolucji październikowej. Jurij Stiepanow rozpatruje jej rolę jako konceptu kulturowego, gdyż z jednej strony umożliwiała w określonych ramach awans społeczny, ale z drugiej wprowadzała „reglamentację” społecznej godności człowieka, który był postrzegany przez pryzmat posiadanego stopnia, a nie zalet osobistych186. Badacz zwraca uwagę na swoistą kontynuację tabeli rang, jaką było zjawisko nomenklatury sowieckiej, zhierarchizowanej drabiny społecznej z grupami bardziej lub mniej uprzywilejowanymi187.

186 Zob. Ю. Степанов, op. cit., s. 592-593.
187 Ibidem, s. 598.0 zjawisku kadr nomenklaturowych zob. także: 0. Шкаратан, kadry, [w:J 
50/50. Опыт словаря нового мышления, ред. Г. Козлова, Ю. Афанасьев, М. Ферро, Москва 1989, s. 138; М. Восленский, Номенклатура: господствующий класс Советского 
Союза, предисловие М. Джилас, London 1990.188 Zob.: J. Afanasjew, op. cit., s. 131; ibidem, s. 211-220.

Ścieżka kariery służbowej protagonisty przedstawiona została jako bezustanna ewolucja na przestrzeni cyklu powieściowego, dlatego zasadne jest szczegółowe zobrazowanie kierunku owych zmian wraz z uwarunkowaniami wpływającymi na poszczególne decyzje bohatera. Jest to rozwój liniowy, w którym szereg zależności podlega stopniowym przemianom, w miarę pozyskiwania doświadczeń oraz awansów przez urzędnika-detektywa na łamach kolejnych powieści cyklu. W procesie tym jedynie niektóre wątki pozostają niezmienne, dlatego też uwypuklone zostały najistotniejsze elementy ilustrujące utwierdzone postawy protagonisty na danym etapie jego rozwoju, a także wynikający z rangi stosunek innych do niego.Bohater, kreowany w konwencji jednostki ponadprzeciętnej i charyzmatycznej, także w kontekście zajmowanej na przestrzeni cyklu pozycji społecznej, przedstawiany jest jako indywidualność. Protagonista przechodzi zatem drogę dynamicznych awansów zawodowych zgodnie z idealistycznym modelem: uczciwa praca oraz poświęcenie doprowadza do osiągnięcia najwyższych odznaczeń. W tej konstrukcji literackiej można dostrzec wpływy dwóch przeplatających się tradycji: amerykańskiej oraz rodzimej. Ta pierwsza w jej wymiarze popkultu- rowym gloryfikuje zdolności superbohatera, który dzięki własnym zasługom odnosi kolejne sukcesy i zyskuje wysoką pozycję społeczną. Aprobata dla takiego wzorca charakteryzuje kulturę amerykańską, z której, niezależnie od ustawicznie wyrażanej krytyki, wciąż chętnie czerpią dzisiejsi Rosjanie.Tym niemniej niełatwo przebić się amerykańskiemu modelowi indywidualnej drogi kariery - „od pucybuta do milionera" - w nowych warunkach po roku 1991, w burzliwie ewoluującym w Rosji ustroju, nazywanym także kapitalizmem nomenklaturowym, w którym, jak zaznacza Jurij Afanasjew, urzędnik jest głównym przedsiębiorcą, ale i jednocześnie politykiem wykorzystującym państwowe mechanizmy władzy188. We współczesnej rzeczywistości postimperialnej i post- 
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sowieckiej w świadomości masowej wciąż tkwi przekonanie, że ten, kto piastuje znaczącą funkcję, czy też posiada pieniądze, musi dysponować szerokimi koneksjami bądź w kręgach władzy, bądź w środowiskach mafijnych. Rosjanom brak przeświadczenia o możliwości osiągnięcia sukcesu dzięki zdolnościom własnego umysłu, a także wskutek wytężonej i uczciwej pracy.Wprawdzie znakiem czasów na poziomie samego języka może być już choćby nowe podejście do takich słów, jak kariera, karierowicz, ambicja. Wcześniej, w społeczeństwie sowieckim obarczone były one konotacjami pejoratywnymi, wynikającymi z hierarchicznego układu społeczeństwa, istnienia stanowisk zapewniających władzę oraz gwarantujących przywileje. Aleksandr Zinowiew jako tendencję negatywną opisuje karierowiczostwo, które nazywa częścią systemu zasad zachowania komunistycznego, podkreślając jednocześnie, że stanowiska kierownicze obejmowały najczęściej najmniej kompetentne z profesjonalnego punktu widzenia osoby189. Współcześnie wydźwięk tych pojęć stał się albo neutralny, albo jednoznacznie pozytywny. Zgodnie ze słowami Jeleny Szmielewej, badającej powyższe zagadnienie, kiedyś powiedzieć o kimś „ambitny”, oznaczało w praktyce, że nie ma się ochoty do współpracy z taką osobą190. Obecnie to jedna z podstawowych charakterystyk in plus dla osób składających podania o pracę. W nowych warunkach taka tendencja świadczy o przemianach światopoglądu oraz priorytetów życiowych, a przewartościowanie powyższych pojęć odzwierciedla nowe potrzeby, jakie rodzi rzeczywistość rosyjska. Z takiej perspektywy uzasadniona jest kreacja bohatera jako jednostki ambitnej i uzdolnionej, odnoszącej kolejne sukcesy. Bohater jako model wzorcowy, który ma spełniać społeczne funkcje dydaktyczne, pokazuje drogę samodzielnego rozwiązywania piętrzących się problemów, nie licząc na wsparcie instytucjonalne.

189 Zob. А. Зиновьев, Коммунизм как реальность. Кризис коммунизма, Москва 1994, s. 66, 67.190 Zob. rozmowa z pracownikiem naukowym Instytutu Języka Rosyjskiego im. Winogradowa Jeleną Szmielewą, Л. Пальвелева, Как будет говорить Россия через четверть века, [оп- -line:] www.svobodanews.ru/ content/transcript/1748344.html - 20 V 2009.

Z drugiej strony tradycja rodzima, sprzężona z uwarunkowaniami politycznymi, wskazuje na konieczność podlegania strukturom władzy. W takim kontekście przybierają na wadze autonomiczne działania bohatera-urzędnika oraz jego sumienie. W świadomości masowej już w kulturze sowieckiej głęboko utrwaliła się postać Gleba Żegłowa, milicjanta kierującego się własnym systemem wartości, który stanowił punkt odniesienia przy rozpracowywaniu przestępstw, a niekiedy nawet odbiegał od narzuconych służbowo zasad. Następnie, po rozpadzie Związku Sowieckiego, wobec utraty zaufania do mocy sprawczej wszelkich przepisów oraz gasnącego prestiżu państwowych organów ścigania, wzrosła potrzeba zaistnienia modelu bohatera posiadającego hierarchię wartości oraz poczucie sprawiedliwości nieskażone wieloletnimi wypaczeniami systemu. Spełnieniem

http://www.svobodanews.ru/
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podobnych oczekiwań wydaje się być kreacja detektywa odwołująca się do czasów przedrewolucyjnych, działającego w systemie Rosji carskiej, która wprawdzie także nie była wolna od wad, przytłumionych jednak przez nadużycia reżimu komunistycznego.Mark Lipowiecki dowodzi, że postać Erasta Pietrowicza Fandorina jest skonstruowana, by sformułować pozytywny mit o mediatorze, który lawiruje pomiędzy opozycjami socjalnymi, kulturowymi oraz ideologicznymi191. Łączy on bowiem dwa wzajemnie wykluczające się warianty istnienia inteligenta rosyjskiego i sowieckiego: z jednej strony liberała o silnym poczuciu własnej godności, a z drugiej pracownika służb państwowych, w dodatku słynnego Trzeciego Oddziału192. Bohater ów próbuje pogodzić te dwie sprzeczności dysydenta wewnętrznego i funkcjonariusza bezpieki. Motyw współpracy z organami represji w literaturze wprawdzie występował za czasów sowieckich, jednakże wyłącznie w charakterze czasowego kompromisu, gdyż w przeciwnym razie taka praca prowadziła do rozpadu i degradacji osoby. Natomiast wizerunek uczciwego, szczerego, oddanego swej sprawie stróża porządku był domeną literatury socrealizmu. W takim kontekście protagonista, który szuka punktów styczności oraz pragnie osiągnąć równowagę pomiędzy warunkami zewnętrznymi a swymi zasadami moralnymi, prowadzi podkreślaną przez Marka Lipowieckiego rzeczoną mediację193.

191 Zob. M. H. JlunoBeijKHH, riapajioeuu..., s. 692.192 Oddział Trzeci, czyli Trzecia Sekcja Kancelarii Osobistej Jego Cesarskiej Wysokości, inaczej tajna policja polityczna, ustrukturyzowane przez cara Mikołaja I siły bezpieczeństwa państwowego, których ośrodkiem od 1826 r. stał się budynek przy ul. Fontanka 16 w Petersburgu. Zob. Ch. A. Ru ud, S.A. Stiep a no w, Strach. Tajna policja carów, tłum. M. P rzeczek, Warszawa 2001, s. 31. W 1880 r. Aleksander II powołał jako resort Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Departament Policji Państwowej mieszczący się w tej samej lokalizacji. Łączył on w sobie Policję Administracyjną oraz dawny Oddział Trzeci, by koncentrować się na walce z przestępczością polityczną i pospolitą. Jedynie żandarmi pozostawali wciąż od 1825 r. jednostką podlegającą Ministerstwu Wojny, działając w charakterze podwójnym - jako milicja oraz policja polityczna, zob. ibidem, s. 77-78. Zob. także Ch. Andrew, 0. Gordijewski, KGB, tłum. R. Brzeski, Warszawa 1997, s. 26-27.193 Zob. M. H.JlnnoBeuKHM, riapajioeuu..., s. 686.

Fandorin zostaje zaprezentowany czytelnikowi jako szeregowy urzędnik najniższej - czternastej rangi, czyli rejestrator kolegialny. Obejmując stanowisko niewiele znaczącego kancelisty, niczym Gogolowski Akakiusz Akakiewicz, miał wypełniać papierkową robotę. Do tego, by rozpocząć życie w Rosji od pracy urzędniczej w policji, młodego Fandorina skłania z jednej strony sytuacja finansowa, ale z drugiej - także i jego romantyczne skryte marzenie o zostaniu detektywem. Pozycja służbowa Erasta Pietrowicza zmienia się diametralnie na przestrzeni poszczególnych części cyklu. Bohater bardzo szybko przestaje się mieścić w konwencji Gogolowskiego małego człowieka. Nie staje się automatem ludzkim, kształtowanym przez system



272 Rozdział IV. Erast Pietrowicz Fandorin - bohater projektu literackiego...
kastowy194, ani poniżanym ubogim urzędnikiem, krzywdzonym przez los i innych ludzi195. Ujawniając stopniowo swe wybitne zdolności, robi brawurową karierę. Zdobywa odznaczenia, pnąc się po szczeblach drabiny państwowej.

1,4 Takimi słowami charakteryzowany jest Akakiusz Akakijewicz. Zob. Literatura rosyjska 
w zarysie, red. Z. Barański, A. Semczuk, Warszawa 1976, s. 337.195 Na ten aspekt bohatera Szynela wskazuje B. Mucha. Zob. idem, op. cit, s. 242.
196 Azazel, s. 103.
197 Koronacja, s. 321.

Warto nadmienić, że pierwsza istotna nominacja, jaką otrzymuje rejestrator kolegialny w toku wydarzeń powieści-ekspozycji, następuje w wyniku nieudanej intrygi ówczesnego zwierzchnika Fandorina, Iwana Francewicza Brillinga, który wnioskował o awans, stwarzając pozory bardzo wysokiej oceny niedoświadczonego podopiecznego, choć w istocie planował się go pozbyć. W takich okolicznościach młody Erast Pietrowicz zyskuje miano radcy tytularnego, przyznane „poza wszelką kolejnością i z pominięciem wysługi lat”196. Zostaje tymczasowo przeniesiony do Ministerstwa Spraw Zagranicznych na stanowisko kuriera dyplomatycznego pierwszej kategorii, by móc dla kamuflażu podczas realizacji tajnych zadań wyprawiać się do europejskich stolic. W Londynie w wyniku knowań Brillinga Fandorin ma być zlikwidowany.Jednakże protagonista nie może zginąć w powieści-ekspozycji, a zatem musi, po pierwsze - wyswobodzić się z zastawionej w Londynie na niego zasadzki, po wtóre - ujść z życiem z zaplanowanego zamachu, co ma miejsce w zakończeniu pierwszej książki. Do takiej kompozycji fabuły zobowiązuje konwencja superbohatera, w jakiej ta postać utrzymana jest na przestrzeni całego serialu. Uwypukla taką misję konstrukcyjną wypowiedź włożona w usta sługi dworu, Afanasija Stiepanowicza Ziukina, bohatera-narratora jednej z dalszych chronologicznie części: „jego rzemiosłem było ryzyko, cały czas igrał ze śmiercią, lecz z jakiegoś powodu nigdy nie pomyślałem, że może zginąć. Wydawał się nieśmiertelny"197.Nie bez znaczenia pozostaje zasygnalizowanie już w powieści Azazel motywu - który będzie powracał w kolejnych powieściach - nieoczekiwanej zdrady ze strony szefa, którego Fandorin darzył zaufaniem i szacunkiem, od którego jako młody adept pracy śledczej czerpał wiedzę i umiejętności. Skontrastowanie jednostki idealistycznej z otoczeniem rzeszy wrogów potęguje wobec niewinnego herosa współczucie, jakie może on wzbudzić w czytelniku:Cały świat sprzysiągł się przeciw biednemu Fandorinowi. Skąd ma wziąć tyle siły, żeby sprostać w boju całej zgrai złoczyńców? Wokół sami judasze, plemię żmijowe (tfu, sam zaczął gadać jak ten złotousty łotr!). I Bieżecka ze swoimi siepaczami, i Zurow, i nawet Pyżow, chorągiewka na wietrze - wszystko to wrogowie. Na chwilę Erastowi Pietrowiczowi odechciało się po prostu żyć - taki wstręt poczuł i takie znużenie. (Azazel, 133)
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To pierwsza konfrontacja młodego idealisty z dwulicowością oraz nielojalnością w kręgu poważanych, zajmujących wysokie stanowiska państwowe pracowników. Układ zdarzeń w powieści-ekpozycji skutkuje uniezależnieniem działań rozgoryczonego i zbulwersowanego protagonisty, który już we własnym zakresie kontynuuje śledztwo zmierzające do rozbicia przestępczej grupy Azazel. Działania Erasta Pietrowicza demaskują dwóch funkcjonariuszy, którzy zginą tragicznie. Dzięki temu, w mniemaniu Fandorina, służby zostały wprawdzie oczyszczone ze „szkodliwych osobników”, ale ich postępowanie nie spotkało się z jednoznacznym potępieniem ze strony wysoko postawionych urzędników, dlatego w finale młody detektyw nie odczuwa satysfakcji. Podobne doświadczenia przyczyniają się do powolnego, aczkolwiek stopniowego, wyraźnie nasilającego się na przestrzeni cyklu, dystansowania się bohatera wobec struktur władzy.Mark Lipowiecki zauważa, że powieści cyklu fandorinowskiego zasadniczo pozostawiają czytelnika w zawieszeniu, gdyż brakuje sytuacji jednoznacznego przywrócenia porządku. Rozwiązanie akcji generuje szereg pytań i wątpliwości: kto postępuje właściwie, a kto nie? czyje racje i w jakich okolicznościach są uzasadnione i słuszne, a czyje niedopuszczalne?198 Właściwie często satysfakcjonujące rozwiązanie nie istnieje - obie strony konfliktu nie kierują się zasadami moralnymi. Opozycja pomiędzy dobrem i złem oraz przekonanie o jasnej między nimi granicy pozostają rozmyte, co redukuje skuteczność mechanizmu pocieszenia, charakterystycznego dla literatury popularnej.

196 Zob. M. H.JlHnoBepKHH, riapajioeuu..., s. 690.199 W klasyce zachodniej literatury sensacyjnej walkę ze strukturami machiny policyjnej w nieco innym kontekście - jako bezdusznego, niejednokrotnie bezmyślnego aparatu, w którym obecne są liczne wynaturzenia - prowadzi bohater Georgesa Simenona, szef policyjnej brygady śledczej do spraw zabójstw, komisarz Jules Maigret.

Borys Akunin celowo umiejscawia swego detektywa w dwóch płaszczyznach. Z jednej strony odbiorca poznaje jego charakter przez pryzmat pełnionych funkcji państwowych, kiedy to stopniowo bohater demaskuje metody działania wykorzystywane w strukturach władzy. Z drugiej - czytelnik obserwuje jego indywidualne poczynania mające na celu wykrycie sprawcy. Taka konstrukcja pozwala na swobodne poruszanie się w obrębie kreacji literackich: bohatera- -urzędnika oraz prywatnego detektywa199. W jednym i drugim przypadku jako wzorzec bezsprzecznie pozytywny wypełnia on swoje obowiązki z determinacją i poświęceniem, a uczciwa praca to jedna z ważniejszych jego konstant:- Istnieją dwa zjawiska, które nigdy nie pozostawiają mnie obojętnym: nieukarany czyn przestępczy i t-tajemnica. Pierwszy, budzi w mojej duszy gniew, który nie pozwala mi spocząć, dopóki sprawiedliwości nie stanie się zadość. Druga zaś odbiera sen i spokój. (Kochanek Śmierci, 176]Na początkowym etapie serialu książkowego, aby ugruntować dojmującą pozycję społeczną protagonisty, konieczny jest opis dobrej passy jego osiągnięć 
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zawodowych. A zatem Fandorin po śmierci Brillinga za swój wkład i zasługi w sprawie grupy Azazel zostaje odznaczony przez Najjaśniejszego Pana Orderem Świętego Włodzimierza oraz otrzymuje nadany mu niezależnie od jego młodego wieku (dwudziestu dwóch lat) tytuł radcy tytularnego. Kolejną nobilitacją staje się praca w Petersburgu jako „urzędnika do specjalnych poruczeń”200 bezpośrednio u boku naczelnika Trzeciego Oddziału, generała Ławrientija Mizinowa201, który istotnie docenia zaangażowanie bohatera i poświęcenie dla ojczyzny. W finale powieści-ekspozycji czytelnik dowiaduje się, że o Fandorinie mówi się publicznie. Niezależnie od charakterystyk bezpośrednich bądź pośrednich, wkładanych w usta świadków zaangażowanych w jego konkretne działania, Erast Pietrowicz posiada wówczas opinię człowieka pnącego się zdecydowanie po szczeblach kariery politycznej:

200 Azazel, s. 185.201 Faktyczny szef Oddziału Trzeciego mianowany od stycznia 1877 r. nazywał się Mieziencow. Zob. Ch. A. Ruud, S. A. Stiepanow, op. cit., s. 65.202 Moment przełomowy - zwrot na korzyść Rosjan nastąpił po długotrwałym i obfitującym w wielotysięczne straty rosyjskich żołnierzy oblężeniu Plewny skutkującym ostatecznie kapitulacją Osman-paszy pod koniec 1877 r. Zob. L. Bazylow, Dzieje Rosji 1801-1917, Warszawa 1971, s. 340-342.

Wiedziano o nim niewiele: ze stolicy, karierowicz, obraca się w najwyższych sferach politycznych, do Moskwy przyjeżdża tylko od czasu do czasu w ważnych sprawach, kręci się blisko steru władzy państwowej. Rangę ma co prawda na razie niewielką, ale jest jeszcze bardzo młody i szybko idzie w gorę. Nie żarty przecie - w takim wieku już z Krzyżem Włodzimierza. {Azazel, 214)W drugiej części cyklu, zatytułowanej Gambit turecki, perspektywa oraz skala działań bohatera ulega rozszerzeniu. Nadal jako radca tytularny, choć urlopowany po traumatycznych przeżyciach osobistych, uwikłany zostaje w kluczowe dla Rosji wydarzenia historyczne, związane z zakończeniem wojny rosyjsko- -tureckiej (trwającej w latach 1877-1878). W powieści tej nie przewidziano dla Fandorina roli herosa wsławiającego się w ofiarnych walkach na froncie podczas manewrów wojskowych pod Plewną, raz za razem kończących się klęską strony rosyjskiej202. Przydzielona mu została natomiast inna misja powieściowa - wykrycie zdrady w decydującym dla ojczyzny momencie. Protagonista ponownie boryka się z problemem kolaboracji, choć tym razem już nie na poziomie relacji służbowych, ale w skali ogólnopaństwowej, a nawet międzynarodowej. Erast Pietrowicz, demaskując zdrajcę, wydatnie przyczynia się do zwycięstwa armii rosyjskiej pod Plewną, co doprowadza do pomyślnego dla Rosji zakończenia wojny rosyjsko-tureckiej. W nagrodę odbiera kolejny order.Jednakże czytelnik znów nie staje się świadkiem tryumfu dumnego i zadowolonego z siebie bohatera, lecz obserwuje postać zniechęconego i rozgoryczonego 
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w stosunku do otaczającego go świata człowieka, który prosi, by wysłano go jak najdalej od bieżących rosyjskich spraw politycznych. W konsekwencji zostaje mianowany drugim sekretarzem ambasady w Tokio, następnie skierowany do konsulatu w Jokohamie, do którego zmierza na statku w kolejnej powieści Lewia- 
tan. Figuruje wówczas jako członek korpusu dyplomatycznego i obejmuje urząd wicekonsula Cesarstwa Rosyjskiego w wolnym porcie Jokohama.W wydarzeniach rozgrywających się w części Śmierć Achillesa czytelnik ma do czynienia z Fandorinem będącym już w stopniu asesora kolegialnego, który działa jako urzędnik do zadań specjalnych u boku moskiewskiego generała-gubernatora, jaśnie wielmożnego księcia Władimira Andriejewicza Dołgorukiego. Wraz z rozwojem fabuły na kartach kolejnych powieści protago- niście wciąż przybywa honorów oraz prestiżowych odznaczeń państwowych, jakie zapewniają mu bezwzględną nobilitację w środowisku:Order Świętego Włodzimierza czwartej klasy za sprawę „Azazel” (tajny fundusz Korpusu Specjalnego Żandarmerii); Order Świętego Stanisława trzeciego stopnia za sprawę „Turecki gambit” (tajny fundusz Ministerstwa Wojny); Order Świętej Anny czwartego stopnia za sprawę „Diamentowa kolasa" (tajny fundusz Ministerstwa Spraw Zagranicznych). Wszystko tajne! (Śmierć Achillesa, 12)Na przestrzeni cyklu został wyraźnie ukazany proces przemiany prota- gonisty od naiwnego, prostolinijnego młodzieńca, wierzącego w celowość działań zgodnych z literą prawa, które mają służyć dobru publicznemu, aż do świadomego prawdziwej natury rzeczy, krytycznego obrońcę sprawiedliwości. Konstantą w przedstawianiu bohatera staną się dręczące go wątpliwości przy wypełnianiu obowiązków służbowych, rosnące w miarę wnikania w środowiska rządzące i poznawania stosowanych tam metod. W powieści Śmierć 
Achillesa wprawdzie nieufnie odnosi się do oficjalnej wersji o naturalnej śmierci generała Sobolewa, jednakże wówczas nie śmie jeszcze przypuszczać, że zabójstwo generała zostało zainicjowane przez dwór cesarski. Dopiero prowadzone przez Fandorina dochodzenie, wyraźnie utrudniane przez władze petersburskie, demaskuje ciemne praktyki moskiewskiej policji, wzmagając jego rozgoryczenie203. Szereg podejrzanych spraw, sukcesywnie przez niego odkrywanych, czyni go niewygodnym dla innych funkcjonariuszy, co stawia go w opozycji do działań określonych frakcji rządzących.

203 Zob. Śmierć Achillesa, s. 296.

Następna ukazująca się w porządku wydawniczym powieść Walet Pikowy prezentuje czytelnikowi Erasta Pietrowicza, tytułowanego już radcą dworu, nadal pozostającego na służbie u księcia Dołgorukiego. Moskiewski generał-gubernator darzy Fandorina wielkiem szacunkiem, dzięki czemu niemal przez dziesięć lat wypełnia on zadania jako urzędnik do zadań specjalnych. Pozycja protagoni- sty jest ugruntowana, narrator anonsuje go jako wybitną personę, osobistość 



276 Rozdział IV. Erast Pietrowicz Fandorin - bohater projektu literackiego...
powszechnie znaną, wpływową, cieszącą się „w żandarmerii szczególną estymą, choć służył w innym resorcie”204.

204 Walet Pikowy, s. 8.205 Zob. Radca stanu, s. 23.206 Wydział Ochrony Porządku i Bezpieczeństwa Społecznego (Отделение по охранению порядка и общественной безопасности] został powołany w Departamencie Policji w 1882 r. po zabójstwie Aleksandra II, który potocznie zwano „Ochranką". Zob. Ch. A. Ru ud, S. A. Stiepanow, op. cit., s. 86.
207 Radca stanu, s. 300.206 Zob. M. H. Липовецкий, Паралогии..., s. 706.
209 Radca stanu, s. 137.

Droga awansów Erasta Pietrowicza zostaje natomiast zdecydowanie zachwiana w powieści Radca stanu, w której dokonuje się zmiana moskiewskiego generała-gubernatora, a obowiązki księcia Dołgorukiego oraz opiekę nad Moskwą przejmuje Wielki Książę Symeon Aleksandrowicz. W powieści sygnalizowany jest rozłam polityczny w petersburskich kręgach rządzących. Dokonuje się wymiana obozów władzy wraz z ich protegowanymi, stąd też odrzucona zostaje złożona przez ustępującego Dołgorukiego nominacja Fandorina na stanowisko oberpolic- majstra205 - drugiej pod względem znaczenia osoby w Moskwie, najważniejszego obrońcy i strażnika prawa koordynującego i nadzorującego działania policji miejskiej, gubernialnej Dyrekcji Żandarmerii i Oddziału Ochrany206. Pozostający w nieświadomości Erast Pietrowicz początkowo nawet waha się z przyjęciem nominacji, ale nękające wątpliwości zagłusza słowami wschodniej maksymy: „Wielkoduszny mąż wie, na czym polega jego obowiązek, i nie próbuje się od niego uchylić”207. Jednakże jego ambicje zostają boleśnie urażone, kiedy dowiaduje się o objęciu urzędu oberpolicmajstra przez protegowanego księcia Symeona, wicedyrektora Departamentu Policji z Petersburga, pułkownika Gleba Pożarskiego.W toku akcji tej powieści po raz kolejny bardzo mocno został wyeksponowany wątek nielojalnego współpracownika, z którym Fandorin rywalizuje zarówno pod względem sposobu i taktyki prowadzenia dochodzenia, jak i w staraniach o objęcie tego najwyższego urzędu w państwie. Kompozycja książki opiera się na ironicznym kontraście pomiędzy kreacjami dwóch detektywów. Mark Lipo- wiecki podkreśla, że Pożarski „odbiera Fandorinowi cały urok i czar”, czyniąc z niego jedynie nudnego stróża porządku208. Błyskotliwy Fandorin, do którego bezkompromisowych działań czytelnik zdążył już przywyknąć, tutaj przez długi czas pozostaje bezsilny, nieporadny, bezbarwny, odsunięty w cień prowadzącego śledztwo przebojowego reprezentanta służb państwowych - Pożarskiego.Zaakcentowana w tej części jest natomiast lojalność protagonisty wobec księcia Dołgorukiego, która motywuje go do działania. Postanawia wypełnić odmienne niż się od niego oczekuje zadanie: „A ja zacznę szukać zdrajcy w szeregach obrońców prawa. To wydaje się ważniejsze niż schwytanie terrorystów, choćby nawet najbardziej niebezpiecznych”209. Z czasem udaje mu się dowieść, 
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że wysoko postawieni urzędnicy żandarmerii i policji nie postępują zgodnie z prawem, a dopuszczają się nadużyć dla realizacji własnych celów. W toku śledztwa Fandorin odkrywa, że w gronie pracowników Dyrekcji Żandarmerii oraz Oddziału Ochrany są zdrajcy, a także, zatrudniani na koszt policji, agenci z kół rewolucyjnych, którzy dostarczają pożądanych wiadomości. Początkowo nieświadomy podwójnej działalności agenturalnej Pożarskiego szanuje go jako profesjonalistę, wielokrotnie uznając nawet wyższość umiejętności śledczych swego petersburskiego rywala. Wspólnie rozpracowują radykalną organizację rewolucyjno-terrorystyczną, a Fandorin demaskuje go dopiero po jego śmierci. Odkrywa, że Pożarski miał służyć państwu przy pomocy prowokacji, łącząc role wicedyrektora petersburskiego Departamentu Policji oraz współpracownika antypaństwowej terrorystycznej Grupy Bojowej. Nietrudno o analogię do historycznej postaci Eugeniusza (Jewno) Azefa - jednego z największych w historii carskich tajnych służb agenta-prowokatora, zwolennika metod terrorystycznych. Od roku 1892 (akcja powieści rozgrywa się w roku 1891) odgrywał on podwójną rolę pracownika Departamentu Policji i jednocześnie rewolucjonisty (ponad pięć lat należał do kierownictwa Organizacji Bojowej PSR, największej organizacji terrorystycznej tamtych lat). Mieczysław Smoleń dowodzi, że historia jego poczynań była „logicznym wytworem rosyjskiego systemu prowokacji"210.

210 M. Smoleń, Podwójna gra Azefa. Z dziejów prowokacji carskiej Ochrany, Kraków 1991, s. 8, 13. Postaci tej poświęcony jest także rozdział Superagent Azef [w:] Ch. A. Ru ud, S. A. Stiepanow, op. cit, s. 177-210. Wspomina o nim także L. Bazylow, Polityka wewnętrzna 
caratu i ruchy społeczne w Rosji na początku XX w., Warszawa 1966, s. 111-125.211 Zob. Radca stanu, s. 333.

Zbulwersowany Erast Pietrowicz, nie mogąc pogodzić się z ujawnionymi praktykami policji, piszę do ministra spraw wewnętrznych szczegółowy raport o zdradzie Pożarskiego. Jednakże zawarte w dokumencie informacje uznane zostają za nonsensowne. Nowy generał-gubernator Moskwy Symeon Aleksandrowicz, owszem, wierzy w prawdziwość przedłożonych faktów, ale poleca je ukryć i przemilczeć dla dobra prestiżu władzy211. Twardy kręgosłup moralny protagonisty uniemożliwia mu funkcjonowanie w takim państwie. W finale powieści Radca stanu po śmierci Pożarskiego Fandorin odmawia objęcia stanowiska oberpolicmajstra. Funkcja ta odpowiada czwartej klasie w tabeli rang, oznacza stopień generała oraz wiąże się z wysokim uposażeniem materialnym (także z przyznaniem koni, rezydencji, własnej kancelarii). Niezależnie od tych pokus nonkonformista decyduje się na odejście ze służby przed osiągnięciem szczytów kariery. Idealistyczna wiara w możliwość „naprawiania zepsutej struktury" poprzez sumienną pracę na stanowiskach urzędowych ostatecznie upada.Na łamach poszczególnych części cyklu Fandorin występuje także w towarzystwie współpracowników nieprzynależących do struktur państwowych. Wówczas detektyw może wykazać się autonomicznymi, zindywidualizowanymi 
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działaniami śledczymi. Najważniejszym pomocnikiem pozostaje wspomniany Japończyk Masa - oddany sługa, który kompozycyjnie uwypukla określone cechy protagonisty, tak w życiu codziennym, jak i podczas realizowanych wspólnie brawurowych akcji noszących często charakter awanturniczych przygód. Taki zabieg konstrukcyjny nieobcy jest tradycji literatury sensacyjnej: obok detektywa występuje towarzysz posiadający własne spojrzenie na świat i odmienną logikę rozumowania, a jego sposób postrzegania często służy dowartościowaniu samego mistrza. Najsłynniejszym przykładem współpracującego duetu literackiego pozostaje Holmes i Watson w kreacji Arthura Conana Doyle’a. Wyeksponowaniu zdolności dedukcyjnych służy także spoglądający z podziwem na Poirota emerytowany kapitan Hastings przewijający się w utworach Agaty Christie. Istotną rolę dla konstrukcji postaci komisarza Julesa Maigreta, protagonisty z powieści Georgesa Simenona, pełni jego żona.Uwzględniając kolejność ukazywania się w Rosji poszczególnych części cyklu, po raz pierwszy Masa pojawia się w powieści Śmierć Achillesa. Natomiast zgodnie z chronologią życia Erasta Pietrowicza, Japończyk towarzyszy mu od czasów jego pobytu na placówce dyplomatycznej w Japonii212. Wprowadzenie postaci orientalnego pomocnika uwypukla kontrast w podejściu Japończyka oraz Rosjan z otoczenia Fandorina do kwestii wierności wyznawanym zasadom. Chłopiec z pełną determinacją podporządkowuje się kodeksowi zobowiązań zajmującemu niezwykle istotną pozycję w kulturze japońskiej i stawianemu ponad ambicje czy pragnienia jednostkowe213. Masa rozpoczyna służbę dla Europejczyka i nigdy nie dopuści się zdrady. W praktyce staje się aniołem stróżem, zawsze obecnym w momentach krytycznych, ratującym swego pana w nieprzewidzianych okolicznościach, zapewniając mu tym samym nieśmiertelność na przestrzeni cyklu, a jego działaniom - bezwzględną skuteczność.

212 Szczegółową genezę tej relacji służby-przyjaźni czytelnik poznaje w jednej z końcowych części cyklu - Diamentowa karoca, t. 2: Między wierszami.213 Zob. R. Benedict, op. cit., s. 194.

W otoczeniu Erasta Pietrowicza występują ponadto także inni współpracownicy, często ludzie młodzi, których stara się on wspierać lub ochraniać, a troskę o nich przejawia w wielu powieściowych wątkach całego cyklu. Bohater pokazany jest jako osoba empatyczna, roztaczająca opiekę nad tymi, którzy znaleźli się w ciężkiej sytuacji życiowej, zapewne przez pamięć o trudnościach, jakich sam doświadczył u początków swej kariery urzędniczej. Ponadto staje w obronie młodzieży zagubionej, także tej kuszonej ideami nihilistycznymi, samobójczymi bądź rewolucyjnymi, starając się tłumaczyć przyczyny ich buntu i postępowania. Owe postacie drugoplanowe bądź epizodyczne pojawiają się na drodze Fandorina jakby przypadkowo. Każda z nich wywodzi się z innego środowiska i różne okoliczności sprawiają, że protagonista wstawia się za nimi, a nawet przyjmuje do grona swych pomocników. Warię (Gambit turecki) wybawia z tarapatów w po
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droży, następnie chroni przed aresztowaniem, które grozi jej aż do zakończenia działań wojennych. Ręczy za nią i godzi się, by pełniła rolę jego sekretarza. Córkę zmarłego kapitana Błagolepowa (Diamentowa karoca, t. 2: Między wierszami) przyjmuje do pomocy jako stenotypistkę, litując się, gdy ta pozostała bez środków do życia - z własnej kieszeni funduje jej wynagrodzenie. Wiedziony współczuciem roztacza pieczę nad utrzymującym niedołężną siostrę łącznikiem z policji Anisijem Tulipanowem (Walet Pikowy, Dekorator), którego zatrudnia u siebie, a na czas pracy zapewnia mu opiekunkę dla siostry. Szczególna relacja wykształciła się pomiędzy Erastem Pietrowiczem a Sieńką Skorikiem - chłopcem ulicy214 debiutującym w środowisku przestępczym, który najpierw kradnie Fandorinowi nefrytowy różaniec, a następnie, zatrzymany przez detektywa i sprowadzony na dobrą drogę, staje się jego wszechstronnym pomocnikiem (Kochanek Śmierci). W powieści Koronacja w wyniku splotu okoliczności wywiązała się współpraca ze zdystansowanym w stosunku do Erasta Pietrowicza sługą dworu Ziukinem.

214 Ślad w powieści znajduje tym samym istniejące od dawien dawna w Rosji zjawisko 
bezprizornosti i beznadzornosti, czyli bezdomnych sierot, które często wstępują na drogę przestępczą. Na temat rozwoju tego zjawiska zob.: E. Цыганова, Детская беспризорность 
и безнадзорность в истории России. Проблемы и пути решения, „Вестник" 2007, [on-line:] http://kraspubl.ru/content/view/50/35/ - 11 VIII 2012; Е. Васильева, Беспризорные 
дети. История и современность, „Профессиональное образование", [on-line:] http:// wp.aisorgsu.ru/?p=791 - 11VIII 2012. W drugiej połowie XIX w. bezdomne dzieci w Rosji, jak zauważa A. Rudow, stały się plagą społeczną na skalę państwową, a nie istniał jeszcze specjalny system opieki nad niepełnoletnimi, którzy podzielali los biednych dorosłych oraz żebraków. W kręgach nieletnich bezdomnych wyodrębniały się grupy, pośród których obowiązywał własny kodeks zachowań, często wzorowany na środowisku dorosłych przestępców, ale zachowujący dziecięcy punkt widzenia. Wówczas zaczęto stosować określenie bezprizornyje, czyli dzieci pozostające bez opieki. Konieczność walki z tym zjawiskiem osiągającym wraz z postępem industrializacji coraz większe rozmiary doprowadziła do powstania w 1879 r. Towarzystwa Opieki nad Dziećmi proszącymi o jałmużnę w Moskwie. W 1885 r. przy Moskiewskiej Dumie Miejskiej utworzona została Rada Miejska ds. Opieki nad Bezprizornymi, w skład której weszło wielu działaczy społecznych i mecenasów. Zob. А. Рудов, Беспризорная Россия, „Индекс" 2002, № 12, [on-line:] http://index.org.ru/journal/17/rudov.html - 11 VIII 2012. Ogromny wzrost liczby dzieci ulicy przyniosła I wojna światowa, następnie rewolucja 1917 roku, wojna domowa, a także społeczne przemiany, jakie nastąpiły w wyniku kolektywizacji rolnictwa, masowych aresztów, czystek i represji lat 30. Zob. W. Theiss, Bezprizorni: dzieci 
Stalina i Makarenki, [w:] Wymiary dzieciństwa. Problemy dziecka i dzieciństwa w zmieniającym 
się społeczeństwie, red. J. Bińczycka, B. Smolińska-Theiss, Kraków 2005, s. 73.

Odsunięcie się Fandorina od oficjalnej kariery państwowej skutkuje w powieściach opuszczaniem granic Rosji, przy czym owe okresy pozarosyjskie wspominane są wyrywkowo, najczęściej w formie wtrąceń - swego rodzaju prologów do kolejnych powieści cyklu. Wówczas czytelnik otrzymuje zdawkową informację o poczynaniach protagonisty w różnych zakątkach świata. Uzupełniające relacje z przygód zagranicznych detektywa zamieścił Borys Akunin w odrębnych opowiadaniach, wydanych w późniejszym zbiorze Różaniec z nefrytu, w których 

http://kraspubl.ru/content/view/50/35/
wp.aisorgsu.ru/?p=791
http://index.org.ru/journal/17/rudov.html
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akcja rozgrywa się podczas pobytu Fandorina w Anglii (między innymi Herbatka 
w Bristolu [Чаепитие в Бристоле], Śmierć w kloace [Смерть в клоаке]), czy też w Ameryce [Dolina marzeń [Долина .мечты]}Jeden z takich powrotów do Rosji po kilkuletnim pobycie za granicą sygnalizowany jest w powieści Koronacja. Fandorin w wieku lat czterdziestu jako dymisjonowany radca stanu, podążając tropem dochodzenia w sprawie Linda, przybywa w konspiracji do Moskwy. Ze względu na nieprzychylność ówczesnego generała-gubernatora i części dworu carskiego działa prywatnie, uniezależniony od struktur władzy. Niemniej jednak odgrywa doniosłą rolę w śledztwie w sprawie uprowadzenia czteroletniego syna jednego z wujów Mikołaja, ostatniego cara Rosji. W konsekwencji zbliża się do środowiska dworu carskiego i pozostaje w bezpośredniej bliskości rodziny Romanowów.Na łamach kolejnych przynależących do cyklu części Kochanka Śmierci oraz 
Kochanek Śmierci odbiorca po raz pierwszy skrótowo dowiaduje się o pobycie Erasta Pietrowicza w Ameryce215 (gdzie figurował pod znaczącym nazwiskiem Nameless). Tam też do posiadanych osiągnięć, nagradzanych zgodnie z tabelą rang, dochodzi także niespodziewany i innowacyjny, związany ze zdobytym za oceanem wykształceniem, stopień inżyniera-mechanika216. Wiedza czytelnika zostaje wzbogacona o informacje odnośnie do rozwoju naukowego bohatera za granicą, gdzie w Instytucie Technologicznym w Bostonie uzyskał eksternistycznie dyplom, którego tematem było opracowanie projektu mototripedu dostosowanego do różnego rodzaju nawierzchni217. Wizerunek błyskotliwego urzędnika dopełniły dodatkowe elementy - wykształcenie na modłę zachodnią i orientację w najnowocześniejszych technologiach.

215 Stosunek Rosjan do Stanów Zjednoczonych od zawsze był ambiwalentny. W kontekście rosyjskiej tradycji XIX w., co zaznacza Agnieszka Malska-Lustig, pisarze rosyjscy zachwycali się przyrodą Ameryki oraz postępem technicznym, choć dostrzegali istniejące tam problemy społeczne. Zob. A. Malska-Lustig, Ameryka oczami emigrantów rosyjskich trzeciej fali, Kraków 2004, s. 37.216 Zob. Kochanka Śmierci, s. 164; Kochanek Śmierci, s. 165.217 Na przestrzeni XIX w„ od 1839 r. trwały prace nad udoskonaleniem jednego z najbardziej efektywnych wynalazków przekształcających siłę energii ludzkiej w napęd, zwanego początkowo welocypedem, a dopiero od 1869 r. - rowerem. Zob. S. van Dulken, Inventing thel9th 
Century. The Great Age of Victorian Inventions, London 2001, s. 32.

Istotne jest, że życie prywatne bohatera oraz realizacja pasji konstruktorskich nie pochłaniają go bezgranicznie, a poczucie odpowiedzialności oraz zaangażowanie społeczne sprawiają, iż docierające do niego z Rosji wieści nie pozwalają mu spokojnie przebywać za granicą. Pod zmienionym amerykańskim nazwiskiem Nameless podejmuje rozległe śledztwo, wokół którego koncentrują się dwie powieści: Kochanka Śmierci (detektyw rozpracowuje zagadkowy klub samobójców - Kochanków Śmierci) oraz Kochanek Śmierci (demaskuje tajemnicze morderstwa).
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Podobna motywacja patriotyczna skłania protagonistę do porzucenia swych zainteresowań naukowo-technicznych w pierwszej części powieści Diamentowa 

karoca - Łowca ważek. Na początku tej książki znajdujemy krótką wzmiankę o pobycie Fandorina w holenderskich Indiach Zachodnich. Wiadomo, że prowadził tam badania w dziedzinie żeglugi podwodnej, zajmując się nierdzewnością aluminium czy też poszukiwaniami hiszpańskiego galeonu San Felipe, który w roku 1708 zatonął z ładunkiem złota, a Erast Pietrowicz miał go odnaleźć z pomocą swojej łodzi podwodnej218, jednakże wizja bogactwa nie przyćmiewa obowiązku obywatelskiego wobec ojczyzny. Kiedy dowiaduje się o przegranych bitwach Rosji w wojnie z Japonią w 1905 roku219 powierza wydobycie sztabek złota wspólnikom i po raz kolejny decyduje się udać do Rosji, mimo że wciąż nie jest tam mile widziany. Będąc jednocześnie specjalistą od spraw japońskich oraz inżynierem, trafia do stołecznego żandarmeryjno-policyjnego zarządu dróg żelaznych, gdzie w charakterze wolnego Strzelca służy jako konsultant „o nader szerokich kompetencjach”220. W taki sposób, wprawdzie w trybie nieformalnym, ale powraca do służby państwowej. Z jednej strony cieszy się zaufaniem rządu - według jego projektu i pod jego nadzorem organizowany jest państwowy system ochrony kolei, a z drugiej - wciąż na terenie guberni moskiewskiej figuruje jako persona non grata i oficjalnie nie może pojawiać się w Moskwie. Jednakże na łamach tej powieści następuje rehabilitacja bohatera w kręgach władzy, gdyż w zamachu ginie jego wróg polityczny, moskiewski generał-gubernator Symeon Aleksandrowicz, którego Erast Pietrowicz uznaje za kompromitującą postać dla całej Rosji (obok kwestii politycznych w powieści pojawia się wątek homoseksualnych skłonności księcia). W konsekwencji Fandorin może po latach powrócić do umiłowanej Moskwy.

218 Zob. Diamentowa karoca, 1.1: Łowca ważek, s. 34.219 Wówczas flota japońska zyskiwała coraz większą przewagę w starciach morskich. Zaciekłe walki o Port Artur zakończyły się dotkliwą klęską dla Rosji, po której nastąpiła katastrofalna zagłada floty rosyjskiej w cieśninie Togo. Zob. L. Bazy Iow, Dzieje Rosji 1801-1917..., s. 417-422.
220 Diamentowa karoca, 1.1: Łowca ważek, s. 34.

Ów zindywidualizowany bohater, kiedy uświadamia sobie niemożność uzdrowienia Rosji, bezskuteczność sprzeciwu jednostki wobec przedstawicieli władzy, decyduje się odejść ze służby, ale w dalszym ciągu podejmuje działania, by zgodnie z własnym sumieniem jako moralny opozycjonista i dysydent wypełnić swój dług wobec kraju. Borys Akunin podkreśla problematyczność kreacji takiego bohatera, który nie wycofuje się całkiem w świat spraw osobistych wobec poczucia obowiązku aktywnego uczestnictwa w realizacji wspólnych zadań społecznych, ale jednocześnie nigdy nie zgadza się na przekroczenie granicy przyzwoitości i w żadnych okolicznościach nie usprawiedliwia podłości ludzkiej:Mój Erast Pietrowicz - to człowiek wypełniający bardzo trudne zadanie. On chce znajdować się na służbie państwowej, nie wchodząc w konflikt z własnym sumieniem 
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i z własnymi wyobrażeniami o honorze. Jemu nie da się zawrócić w głowie. On wie, że żadnymi wysokimi tonami o szczęściu ojczyzny i korzyści dla państwa nie można usprawiedliwić gnuśności i podłości. Ale przychodzi taki moment, kiedy on dostrzega, że władza staje się przestępczą i wówczas odchodzi ze służby państwowej221.

221 И. Шевелев, Борис Акунин: „Убить Фандорина?"...
222 Azazel, s. 18.
223 Ibidem, s. 74.224 Zob. Śmierć Achillesa, s. 12. Joachim Diec zwraca uwagę, że w XlX-wiecznej Rosji dostęp do szkolnictwa był zróżnicowany w zależności od stanu - aż do połowy XIX w. chłopi byli całkowicie wykluczeni z dostępu do szkół, dla warstw niższych dostępne były jedynie dwuletnie szkoły powiatowe, natomiast czteroletnie gimnazja przysługiwały przede wszytkim dzieciom urzędników. Zob. J. D i e c, Szkolnictwo w Rosji, [w:] Rosjoznawstwo. Wprowadzenie do studiów 
nad Rosją. Podręcznik akademicki, red. L. Suchanek, Kraków 2004, s. 379.225 Zob. Azazel, s. 61, 63.226 Zob. ibidem, s. 66.227 Zob. ibidem, s. 27.

Status materialny - ku arystokratycznemu życiu
W początkowych fragmentach powieści Azazel czytelnik otrzymuje lakoniczną informację o sytuacji rodzinnej Fandorina. Wiadomo, że chłopiec w niedługim okresie powodzenia finansowego ojca zamieszkiwał wraz z nim „wystawne apartamenta"222. Zdawkowa wzmianka o kształceniu oraz wychowywaniu się dziecka pod opieką „nanny Lisbeth [...], prawdziwej angielskiej niani”223 poświadcza przynależność bohatera do wyższych sfer, w związku z czym miał stworzone warunki do nauki języków obcych oraz przyuczany był do wielu niezbędnych dla dżentelmena zachowań. W części Śmierć Achillesa potwierdzone zostają niektóre informacje. Erast Pietrowicz urodził się w Moskwie, w prawosławnej rodzinie szlacheckiej, ukończył gimnazjum224. Dysponuje płynną znajomością języka angielskiego, niemieckiego oraz francuskiego.Po śmierci ojca, na pierwszym etapie podjętej służby zawodowej w Moskwie Erast Pietrowicz zmuszony jest do bardzo skromnej egzystencji. Wynajmuje ubogi pokoik, wyposażony jedynie w łóżko, krzesło oraz stół, zapełniony stosami książek, z powodu braku szafy ubrania wiszą na wbitych w ścianę gwoździach225. W powieści-ekspozycji zarysowany jest wizerunek chłopca, który nie dysponuje zasobnym portfelem (jego miesięcznie uposażenie przysługujące najniższemu stanowisku urzędniczemu w tabeli rang to trzydzieści pięć rubli, z czego jedną trzecią pochłania owo ascetyczne mieszkanie226). Bywa, że musi wybierać, czy iść piechotą, czy jechać dorożką, ponieważ od tego zależy jego racja żywnościowa. W bohaterze wzbiera poczucie niesprawiedliwości, a nawet bunt - jednych piastujących wyższe stanowiska odwozi do domu osobisty dorożkarz, inni muszą piechotą biegać w sprawie służbowej227. Przyszły strojniś nie może sobie jeszcze wtedy pozwolić na 
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zakup modnych ubrań, korzysta z odziedziczonego po ojcu fraka, prowizorycznie zwężonego przez odnajmującą mu pokój Agrafienę Kondratiewną220. Warto nadmienić, że sytuacja materialna jako problem absorbujący dżentelmena występuje wyłącznie w powieści-ekspozycji i to także sporadycznie.

226 Zob. ibidem, s. 43-44.229 Zob. Walet Pikowy, s. 8.230 Zob. M. Ossowska, op. cit., s. 130.231 Orlando Figes zwraca uwagę na kulturotwórczą rolę zamiłowania do pięknych przedmiotów Piotra Szeremietiewa, który podążał za modą europejską w wystroju pałacu, tym samym sprowadzał do Rosji kosztowne ozdoby i dzieła sztuki. Autor nazywa pałac Szeremietiewów „oazą kultury europejskiej na chłopskiej pustyni”. Zob. 0. Figes, op. cit., s. 19.

W rezultacie wydarzeń, jakie zakończyły pierwszy serialowy tom, czyli ślubu Erasta Pietrowicza z Jelizawietą Aleksandrówną, córką generała Aleksandra Apollo- dorowicza Evert-Kołokolcewa oraz gwałtownej śmierci młodej małżonki, Fandorin staje się właścicielem wytwornej parterowej oficyny na Małej Nikickiej przy pałacyku barona von Evert-Kołokolcewa* 229. Odtąd problemy finansowe i lokalowe nie znajdują odzwierciedlenia w świecie przedstawionym kolejnych odcinków. Również w tym względzie powieść-ekspozycja naświetliła wyraźnie dynamiczną drogę ewolucji bohatera - wzrost jego standardu życiowego - doprowadzając czytelnika do wyobrażenia o przynależności protagonisty do kręgu arystokracji niezaprząta- jącej sobie głowy kwestiami materialnymi. Tym bardziej że w dalszych częściach bohater, pnąc się po szczeblach kariery państwowej, ma odgórnie zapewnione lepsze warunki finansowe. Maria Ossowska podkreśla, że jedną z cech dżentelmena było posiadanie odpowiedniego zaplecza finansowego, a „tabu pracy ręcznej" trwało jeszcze do początku XX wieku230. Postać Fandorina wpisana została w ów schemat arystokraty-dżentelmena i w następnych książkach cyklu powtarza się odnotowany wcześniej sposób charakterystyki Fandorina za pomocą jego wytwornej i zasobnej garderoby, wykonanej ze szlachetnych i kosztownych tkanin. Sporadycznie pojawiają się także opisy jego mieszkania w Moskwie przy Małej Nikickiej, na podstawie których czytelnik może wyobrazić sobie aurę dziewiętnastowiecznego arystokratycznego życia w luksusie, w otoczeniu pięknych przedmiotów231:Tulipanów znalazł się w obszernym przedpokoju, rozejrzał ciekawie i w pierwszej chwili doznał rozczarowania: nie było wypchanego niedźwiedzia ze srebrną tacą na karty wizytowe, a co to za pańskie mieszkanie bez wypchanego misia? Czy może urzędnikowi do specjalnych poruczeń nikt nie składa wizyt?Zresztą, mimo że brakowało niedźwiedzia, przedpokój był urządzony przepięknie, a w kącie, w oszklonej szafie, stała jakaś cudaczna zbroja: cała z metalowych płytek, z wymyślnym monogramem na napierśniku i z rogatym niby żuk hełmem. [...]Bojaźliwie wszedłszy do salonu, Anisij [...] skromnie siadł na brzeżku obitego adamaszkiem krzesła i dopiero po jakimś czasie jął się ostrożnie rozglądać.Pokój był bardzo interesujący: całe ściany obwieszone barwnymi japońskimi sztychami, które, o czym Anisij wiedział, były teraz ogromnie modne. Zauważył też 
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jakieś zwoje z hieroglifami i - na podstawce z laki - dwie krzywe szable, jedną dłuższą, drugą krótszą. [Walet Pikowy, 10)W cyklu powieściowym, w toku rozwoju wydarzeń warunkujących częste zmiany miejsca pobytu Fandorin zajmuje różne mieszkania, czy też pokoje hotelowe. Finansowa strona życia codziennego nie przysparza mu trosk. Otaczające go ekskluzywne wnętrza, pamiątki, rekwizyty, a także jego wysublimowany gust odtwarzają koloryt bojarskiego bogactwa, pięknych mebli i kostiumów, rugowanych w czasach sowieckich. Bohater wpisany jest w ów sztafaż. Jego bezpośrednia styczność w poszczególnych powieściach z zamożnym życiem dworu carskiego, bliski kontakt ze sprawującymi władzę książętami wpływa na kształt powstających w świadomości odbiorcy wyobrażeń o arystokratycznym sposobie życia Erasta Pietrowicza. Jednakże poza dbałością o ubiór, służącą utrwalaniu wizerunku eleganckiego mężczyzny, nie deklaruje on przywiązania do wartości materialnych. Pieniądz nie przedstawia sobą większej wartości dla detektywa, gdyż nie musi się o niego martwić, choć z drugiej strony, w szczególności w powieści-ekspozycji, podkreślane jest jego niemałe poświęcenie dla osiągnięcia takiego stanu rzeczy. Czytelnik obcuje z dżentelmenem epoki minionej, która może rodzić w świadomości masowej nostalgię za zewnętrznym pięknem i splendorem dworu oraz wytwornością życia wyższych sfer.

Cechy charakteruW poprzednich podrozdziałach w trakcie systematyzacji rodzaju relacji bohatera na płaszczyźnie osobistej (z kobietami) oraz zawodowej (ze współpracownikami) zostało już wyłonionych wiele elementów w zachowaniach protagonisty wskazujących na konkretne cechy jego charakteru. Dodatkowo szczególnie godny podkreślenia jest fakt, że bohater Borysa Akunina w swej konstrukcji ściśle pokrywa się z modelowym zestawem cech, jakimi powinni się odznaczać kandydaci do zawodów detektywistycznych. Są to: intelekt, samodzielność indywidualnego myślenia, umiejętność prezentacji własnego poglądu, aktywna postawa wobec rzeczywistości, krytycyzm wobec wydarzeń zewnętrznych i własnej osoby, ambicja osobista, zdecydowanie, niezmienne trzymanie się przyjętych zasad, wytrwałość w wykonywaniu obowiązków i dążeniu do wyjaśnienia podjętego zadania, odwaga, gotowość do poświęcenia siebie dla innych, samokontrola, dyscyplina wewnętrzna, odporność fizyczna i psychiczna, pracowitość, systematyczność, rzetelność232. Powyższe charakterystyki w oparciu o treść materiału powieściowego należy dopełnić oraz uwypuklić te dominanty, które są kluczowe w postrzeganiu postaci Fandorina jako osoby pełniącej odpowiedzialną misję na przestrzeni całego cyklu.
232 Zob. A. Bach, Podstawy detektywistyki..., s. 37-39.
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Otwartość na świat, „nowoczesność", chłonność wiedzyErasta Pietrowicza spośród otaczających go Rosjan konsekwentnie wyróżnia postępowość oraz fascynacja rozwojem wiedzy i nauki w służbie ludzkości. Tym samym bohater został wpisany w odwieczną polemikę pomiędzy Rosją a cywilizacją Zachodu, historiozoficzny oraz polityczny spór pomiędzy słowianofilami a okcydentalistami233. Aktualność konfrontacji tych pozycji nie gaśnie do dnia dzisiejszego, a jeśli rozpatrywać preferencje społeczeństwa rosyjskiego w wieku XXI - zachowuje się mniej więcej równy podział pomiędzy modernistami i tradycjonalistami. Jurij Afanasjew, odnosząc kwestię „Rosja: Wschód i Zachód" do czasów obecnych, zwraca uwagę na strategię polityczną władzy, w której wyraźnie dominują takie pojęcia, jak: solidarność prawosławno-słowiańska, tradycyjna negacja Zachodu, wielkomocarstowowść, niepowtarzalność i swoisty charakter, soborowość234, uznawane za organiczną i niekwestionowaną podstawę świadomości rosyjskiej.

233 Na temat kontrastu między Rosją a Zachodem, wyrażonego w sporze pomiędzy słowianofilami i okcydentalistami, skoncentrowanego wokół takich kwestii, jak patriotyzm i służba ojczyźnie oraz prymat określonych tradycji kulturowych, istnieje niezwykle obszerna literatura przedmiotu. 0 roli, jaką polemika ta odegrała w procesie kształtowania się samoidentyfikacji inteligencji rosyjskiej oraz jej miejsca w dyskursie społeczno-politycznym w Rosji przełomu wieku XIX i XX zob. m.in.: A. Walicki, Zarys myśli rosyjskiej. Od oświecenia do renesansu 
religijno-filozoficznego, Kraków 2005; M. Abassy, Inteligencja a kultura. O problemach samo
identyfikacji dziewiętnastowiecznej inteligencji rosyjskiej, Kraków 2008; M. Smoleń, Rosyjska 
inteligencja liberalna i radykalna w XIX i na początku XX wieku, Kraków 2010.234 J. Afanasjew, op. cit., s. 250. Zob. ibidem, s. 232-257.235 Zob. A. Kępiński, Geneza..., s. 155.

W świetle schematycznego podziału na ścierające się teorie przeciwstawiające barbarzyństwu Wschodu ucywilizowanie Zachodu - Rosja wraz z wieloma „wschodnimi" krajami przynależy do obszarów zacofanych. Zgodnie z wizerunkiem mieszkańców tego kraju, jaki ukształtował się jeszcze w XVI i XVII wieku, historycznie Rosjanom przypisywane były takie cechy, jak: dzikość, barbarzyństwo, ciemnota, które obok kilku innych zostały wyszczególnione przez Andrzeja Kępińskiego w jego badaniach nad formowaniem się negatywnego stereotypu rosyjskiego państwa oraz narodu235.Z drugiej strony, wynalazki racjonalizatorskie gwarantujące dzięki postępowi naukowemu rozwój świata są motorem kultury zachodniej, tak europejskiej, jak i amerykańskiej. W szczególności wiek XIX z jego dynamicznym wzrostem populacji oraz migracjami na terenie Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych, zasiedlaniem nowych terenów, powstawaniem nowych klas społecznych w obliczu zmian przemysłowych i technologicznych rodził atmosferę optymizmu i nieograniczonych możliwości, tworząc żyzny grunt dla rozwoju nauki. Różne motywacje przyświecały objawiającej się wówczas licznej rzeszy konstruktorów - od pragnienia wzbogacenia się w nowych warunkach, poprzez rozwój pasji 
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skutkującej niekończącymi się, prowadzonymi metodą prób i błędów eksperymentami i doświadczeniami, aż wreszcie po cele filantropijne, by wynaleźć coś pomocnego dla innych. Cechą wspólną była fascynacja, jeśli nie obsesyjne owładnięcie umysłu nową ideą236.

236 Zob. S. van Dulken, op. cit, s. 2.237 Zob. Борис Акунин, [w:J Одиннадцать бесед..., s. 10.230 J. Staniszkis, op. cit., s. 135.239 Zob. Komunikacja międzykulturowa. Zbliżenia i impresje, red. A. Kapciak, L. Korporowicz, A. Tyszka, Warszawa 1995.240 M. Gołka, op. cit., s. 195.

Borys Akunin podkreśla, że wiek XIX był czasem nowoczesności, kiedy to zderzone zostały dwie cywilizacje - pracy z pomocą rąk ludzkich oraz maszyn. Autora fascynują artefakty epoki, w której nowinki techniczne były jeszcze efektem konstrukcji ręcznej o ogromnym stopniu zindywidualizowania237. Takim podejściem obdarza on swego bohatera, który chłonie nowości oraz niuanse techniczne, zaznajamia się na bieżąco z coraz to nowszymi osiągnięciami cywilizacyjnymi. Jednocześnie Fandorin w swej nowoczesności, otwartości na obce dokonania, zaprzecza stereotypowi Rosjanina, któremu przypisywany jest ideowy izolacjonizm i niechęć do zgłębiania świata zewnętrznego. Jak objaśnia Jadwiga Staniszkis, „Nowoczesność - to nie okres historyczny, ale sposób myślenia. Główną jego cechą jest uogólniona samoświadomość, czyli wizja własnej odrębności wobec zrekonstruowanej, a następnie odrzuconej tradycji”238. Taka też jest rola protago- nisty w kontekście współczesnym - usankcjonowanie odrębności, zrodzonej na styku różnorodnych kultur, będącej odzwierciedleniem owej polemiki. Bohater ów został obdarzony zdolnością do komunikowania międzykulturowego239, która zakłada akceptację ładu demokratyczno-liberalnego oraz otwarcie na świat. Marian Gołka piszę o tak zwanej kompetencji międzykulturowej, która niezależnie od znajomości języków obcych polega na gotowości do międzykulturowego uczenia się, a w jej skład wchodzą kompetencja społeczna (empatia, tolerancja, dystans wobec pełnionej roli) oraz kompetencja indywidualna (optymizm, samokrytycyzm, motywacja oraz przede wszystkim otwartość i chęć poznawania innych kultur)240. W takie cechy został wyposażony Fandorin, przedstawiany jako człowiek światły, czytający różnorodne książki oraz prasę obcojęzyczną. Niezmiennie ambitny, wytrwale się dokształca i pragnie nadrabiać zaległości w stosunku do poziomu wiedzy na Zachodzie. Z jego ust wciąż pada wiele entuzjastycznych wypowiedzi wyrażających zachwyt nad takimi urządzeniami, jak najnowszy wynalazek Bella czy maszyna do pisania Remington:Cud [rozmowa telefoniczna - E. Ż.J, który przed chwilą się dokonał, wywarł na Eraście Pietrowiczu niebywałe wrażenie.- To po prostu bajka z tysiąca i jednej nocy! Prawdziwe czary! Że też są jeszcze ludzie, którzy ganią postęp! (Azazel, 166)
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-To maszyna do p-pisania, „Remington" - wyjaśnił [Fandorin - E. Ż.]. - Najnowszy model, dopiero wszedł do sprzedaży. [...] Ćwiczę stenografowanie. Robię wypisy z Hobbesa. (Lewiatan, 56)- Znakomita rzecz do układania oficjalnych pism - potwierdził entuzjastycznie Fandorin. (Diamentowa karoca, t. 2: Między wierszami, 83)Bohater jest dogłębnie przekonany o skuteczności zachodnich wynalazków, przy czym nie posiada kompleksów ani oporów, by przeszczepiać je na grunt rosyjski, tym bardziej, jeśli chodzi o nowoczesne wówczas metody doskonalące prace śledcze, jak wykorzystywanie odcisków palców jako dowodów w sprawie241, czy też wyników badań krwi. Niejednokrotnie wielki optymizm postępu prota- gonisty zostaje zderzony z pesymizmem możliwości wdrażania unowocześnień w opieszałej Rosji242:

241 Zob. Kochanka Śmierci, s. 240.242 Wprawdzie także i w Rosji w owych burzliwych dniach istnieli podobni fascynaci, jak na przykład pracownik Departamentu Policji, młodszy cenzor W. Kriwosz znający dwadzieścia cztery języki, który wymyślił kilka innowacyjnych urządzeń, m.in. elektryczny przyrząd do wytwarzania pary do odlepiania kopert czy pneumatyczny system obiegu dokumentów (jednakże niewdrożony, gdyż nie pokonał barier biurokratycznych). Zob. Ch. Ruud, S. Stie- pa no w, op. cit., s. 115.243 Zob. ibidem, s. 106-107.

W pozaprzeszłym roku w Japonii, badając odciski palców na miejscu zbrodni, Erast Pietrowicz i profesor Harding wyjaśnili sprawę zagadkowego podwójnego morderstwa w angielskim settlement. Nowa metoda zrobiła prawdziwą furorę, ale w Rosji... Zanim powstanie laboratorium daktyloskopijne, miną lata. Szkoda, bo ślady są takie wyraźne. (Śmierć Achillesa, 94)- Ech, szkoda, że nie mamy laboratorium do dyspozycji - rzekł z westchnieniem inżynier. - Można by pobrać krew przestępcy do analizy. Ale w moskiewskiej policji nie słyszeli pewnie o metodzie Landsteinera - Mimo to trzeba będzie jakoś zwrócić na ten szczegół uwagę śledczego- (Kochanek Śmierci, 199)Prezentowany sceptycyzm i zacofanie są uogólnieniem służącym wyostrzeniu różnicy pomiędzy innowacyjnym Erastem Pietrowiczem oraz obojętnym wobec dynamiki zmian ogółem społeczeństwa tamtych dni. W rzeczywistości bowiem ówczesne służby policyjne, jak podają Charles Ruud i Siergiej Stiepa- now, na bieżąco interesowały się wynalazkami technicznymi, z których mogli korzystać rewolucjoniści. Na Fontance w Petersburgu istniało nawet własne biuro wynalazków, które informowało pracowników o najnowszych zdobyczach nauki. Policja założyła własną kolekcję bomb, by mieć rozeznanie w materiałach wybuchowych oraz móc instruować funkcjonariuszy tropiących rewolucjonistów, którzy posługiwali się ładunkami wybuchowymi243. Fandorin przedstawiony jest właśnie jako energiczny inicjator próbujący wdrażać nowe praktyki do działal
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ności śledczej, na przykład wykorzystywanie tresowanych psów do wykrywania ładunków wybuchowych:Erast Pietrowicz był gorącym zwolennikiem, a po części nawet inspiratorem poczynań księcia Oldenburskiego, który powziął myśl stworzenia w Rosji prawdziwej, traktowanej rzetelnie hodowli psów policyjnych na wzór europejski. Rzecz była nowa, mało zbadana, lecz zorganizowana od razu na szeroką skalę. [...] Pięćdziesięciu czterech policyjnych instruktorów podtykało swoim kosmatym partnerom pod nosy żółty proszek, rozbrzmiewały zachęty i nagany, pyski zanosiły się szczekaniem, w zębach chrupał wesoło cukier. (Diamentowa karoca, 1.1: Łowca ważek, 102)Protagonistę cechuje wytrwałość i cierpliwość gwarantująca mu zdobywanie coraz to nowych umiejętności, a także kreatywność w realizacji niezwiązanych z pracą zawodową pomysłów. Jedną z jego oryginalnych pasji staje się konstrukcja własnego pojazdu motorowerowego, dostosowanego do rosyjskich dróg, na którym mógłby ustanowić rekord i przemierzyć trasę z Moskwy do Paryża244. Odwaga i przebojowość pomagają Rosjaninowi przeprowadzać ambitne eksperymenty i nie zniechęcać się bez względu na niezrozumienie społeczne. W powieści 
Kochanka Śmierci czytelnik dowiaduje się, że bohater konsekwentnie realizuje powzięty zamiar. Przytoczona wzmianka ma formę wycinka z gazety:

244 Zob. Kochanek Śmierci, s. 184.245 Zob. Diamentowa karoca, 1.1: Łowca ważek, s. 33.

Na motorze do Paryża.Jutro w południe na trzykołowym motorze wyrusza z Moskwy do Paryża rosyjski sportsmen, który postawił sobie za cel ustanowienie nowego rekordu odległości i prędkości samojezdnych ekwipaży.Dwa tysiące osiemset wiorst, jakie dzielą dwie stolice zaprzyjaźnionych państw, odważny rekordzista, pan Nameless, zamierza pokonać w dwanaście dni, nie licząc popasów, noclegów i innych postojów, także przymusowych - z uwagi na niezbędne naprawy lub zły stan dróg. (Kochanka Śmierci, 219)Natomiast w późniejszej powieści, której akcja rozgrywa się w roku 1905, Fandorin bez skrupułów szarżuje po ulicach Petersburga w nowoczesnym pojeź- dzie - dwucylindrowym oldsmobile’u z potężnym dwudziestokonnym motorem245.Optymizm Fandorina i bezwzględny entuzjazm dla postępu, przekonanie o jego jednoznacznie pozytywnej roli zostały zderzone w powieściowych polemicznych dyskusjach z tradycjonalistycznym podejściem Masy, odsyłając znów do opozycji Zachód-Wschód:- Masa to konserwatysta i zagorzały wróg p-postępu - wyjaśnił z westchnieniem Erast Pietrowicz, wkładając skórzane rękawice.To była prawda. Z powodu rzeczonego postępu inżynier i Masa sprzeczali się zażarcie niemal codziennie.
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Na przykład: Erast Pietrewicz przeczytał w porannej gazecie o otwarciu nowego połączenia kolejowego na Zabajkalu i skomentował tę wiadomość, mówiąc, że to wielka wygoda dla mieszkańców regionu. [...] Oto, powiedział Erast Pietrewicz, w czym kryje się prawdziwy sens postępu - w oszczędności czasu i wydatkowanej energii.Na to Japończyk: ludzie wcale nie zyskali miesiąca życia, lecz go im odebrano. [...] W dawnych czasach, kiedy człowiek podróżował, rozumiał, że życie jest Drogą, a teraz będzie mu się wydawało, że to wyściełana ławka w wagonie. Kiedyś ludzie byli silni i wytrzymali, wkrótce staną się ociężali i słabi, obrosną tłuszczem. Tłuszcz. Do tego właśnie sprowadza się cały postęp. (Kochanek Śmierci, 186-187)Wiara Fandorina w pozytywne przemiany w Rosji jest maksymalistyczna, bywa idealistyczna, może nawet wydać się naiwna i śmieszna, ale jego postawa ma stać się przeciwwagą dla przytłaczającego poczucia stagnacji. Sam Borys Akunin przyznaję, że odczuwa niejaką nostalgię za „heroicznością Czernyszewskiego”246, za ówczesnym przekonaniem, że możliwe jest stworzenie społeczeństwa szczęśliwego, co stanowiło oczywiście utopię prospektywną247. Podobnie i Erast Pietrewicz roztacza marzycielską wizję świetlanej przyszłości kraju, żarliwie wierząc w możliwość alternatywnego wariantu rozwoju wydarzeń w Rosji porewolucyjnej:

246 Zob. Борис Акунин, [w:] Одиннадцать бесед..., s. 10-11.247 Zob. J. Szacki, Spotkania z utopią, Warszawa 2000, s. 54.248 Zob. M. Smoleń, Stracone dekady. Historia ZSRR 1917-1991, Warszawa-Kraków 1994, s. 217.249 Zob.: J. S maga, Narodziny i upadek Imperium. ZSRR 1917-1991, Kraków 1992, s. 187-196; M. Heller, A. Niekricz, Utopia u władzy. Historia Związku Sowieckiego, t. 2, tłum. A. Miet- kowski, London 1987, s. 167-168.

- A poza tym, skoro już mowa o starości, skąd pani przyszło do głowy, że rok tysiąc dziewięćset pięćdziesiąty drugi okaże się taki okropny? Ja na przykład jestem pewien, że to będą wspaniałe czasy! Za pół wieku w Rosji całkowicie znikną ciemnota i zacofanie, a to znaczy, że ludzie zaczną być wobec siebie bardziej wyrozumiali i nauczą się odróżniać piękno od brzydoty. [...] Po niebie będą szybować aparaty latające. Pojawi się mnóstwo innych cudów techniki, których nie potrafmy sobie nawet wyobrazić! [...] Do tego czasu medycyna poczyni tak wielkie postępy, że długość życia znacznie wzrośnie, a samo pojęcie starości przesunie się o wiele lat. [...] Choćby tylko z ciekawości warto znieść te ciężkie próby, jakie, sądząc ze wszystkiego, niesie nam początek nowego wieku. Przedrzeć się przez cieśniny i porohy historii, by potem do woli napawać się jej swobodnym, łagodnym nurtem. (Kochanka Śmierci, 199-200)Nadzieja Erasta Pietrowicza jest tym bardziej utopijna, jeśli skontrastować ją z sytuacją, jaka zapanowała w Związku Sowieckim na rok przed śmiercią dyktatora. Złożyły się na nią takie czynniki, jak trwający od roku 1950 powojenny wyścig zbrojeń (skutkujący udaną próbą termonuklearną Związku Sowieckiego w roku 1953248), rosnąca paranoiczna nieufność Stalina do otoczenia, wzmagająca się fala antysemityzmu, umasowione represje przeciwko intelektualistom, pisarzom, Żydom, których kulminacją było histeryczne ogłoszenie wykrycia „spisku lekarzy” na początku roku 1953249. W roku 1952 wybuchł także strajk 
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w Ekibastuzie i było to pierwsze powstanie w systemie GUŁag, w którym pięć tysięcy aresztantów zaprotestowało przeciwko mordowaniu współwięźniów250.

250 Zob. ibidem, s. 162.251 Zob. Борис Акунин, [w:] Одиннадцать бесед..., s. 11.
252 Ibidem, s. 13.253 Zob. ibidem, s. 14.254 A. Giddens, op. cit., s. 53.255 B. Akunin w wypowiedzi w programie radiowym Piotra Wajla. Zob. П. Вайль, Эраст 
Фандорин, [on-line:] www.svoboda.org/programs/cicles/hero/04.asp - 28 II 2008.

Borys Akunin tłumaczy, że życie przedrewolucyjne wydawało się być prostsze niż to, które potem nastało, dlatego pragnie uwypuklić piękno owej dziewiętnastowiecznej wiary w postęp251. Z drugiej strony Grigorij Czchartiszwili entuzjastycznie odnosi się do tak często krytykowanych czasów dzisiejszych, przeciwstawiając je epoce sowieckiej, którą nazywa „imperium potwornej nudy”252. Wyraża optymistyczny sąd, że Rosja wprawdzie nadal pozostaje krajem pod wieloma względami dzikim i okrutnym, ale zachodzą w niej nowe zajmujące procesy, które inspirują oraz otwierają szereg możliwości253.
Inicjatywa i determinacjaBorys Akunin postanowił stworzyć intrygującego, szlachetnego bohatera pozytywnego, jakiego brakowało w literaturze rosyjskiej, a którego potrzebę istnienia w warunkach przekształcającej się Rosji współczesnej dostrzegł. Za jedną z najważniejszych i niezbędnych cech tej postaci pisarz uznaje inicjatywę, podejmowanie zdecydowanych działań i efektywne ich wykonywanie, co tak kontrastuje z charakterystycznymi dla większości bohaterów literatury rosyjskiej bezsilnością i biernym oczekiwaniem na rozwój wydarzeń. Ponadto Fandorin wyraźnie odbiega od deprecjonowanego modelowego typu homo sovieticusa. Nawiązuje do tradycji kultury zachodniej, w szczególności ponowoczesnej, eksponującej indywidualizm oraz autokreację jednostki, która wraz z globalizacją przeniknęła także i do Rosji postsowieckiej. W układzie posttradycyjnym, co podkreśla Anthony Giddens, „zmiany tożsamościowe wymagają od jednostki dociekania i pracy w ramach refleksyjnego procesu, w którym przemiana osobista przeplata się ze społeczną”254.W cyklicznej audycji radiowej, zatytułowanej Bohaterowie naszych dni (Герои 
времени), w której jeden z odcinków poświęcono Erastowi Pietrowiczowi Fan- dorinowi, sam autor, objaśniając sens powołania do życia takiego protagonisty, kładzie nacisk na następujące jego cechy:Jest on liderem. Niekwestionowanym liderem i energicznym liderem. W naszej kulturze nigdy nie było trzech muszkieterów. Nigdy nie było d’Artagnana. [...] I oto Fandorin, w określonym stopniu tę niszę wypełnił. Aktywny bohater, biorący sprawy w swoje ręce, podejmujący decyzje. Być może właśnie to w takim stopniu zjednało sobie względy ospałej społeczności lat 90.255

http://www.svoboda.org/programs/cicles/hero/04.asp


Indeks cech Erasta Pietrowicza Fandorina 291
Inicjatywność uwidacznia się przede wszystkim podczas wykonywania obowiązków zawodowych. W realizacji opisywanych poszczególnych zadań bohatera cechuje determinizm natychmiastowych działań dających gwarancję skuteczności, niezmiennie wykazuje się on odwagą w podejmowaniu decyzji indywidualnych, ryzykuje, by przedsięwziąć samodzielne kroki, jeśli wytyczne odgórne stają w sprzeczności z jego systemem wartości.

Bezwzględna uczciwość, prawość i honorNiezmienną cechą na przestrzeni całego cyklu przygód zawodowych oraz osobistych Fandorina, jaka wyróżnia go na tle postępowania innych bohaterów, jest uczciwość oraz wierność wyznawanym wartościom. W podrozdziale opisującym jego rozwój kariery zawodowej podkreślane były konsekwencja oraz praworządność, od których nie odstępował wobec zmieniających się okoliczności zewnętrznych, a także w zetknięciu z odmiennie postępującymi współpracownikami. Wyraźnie zarysowany w tekstach kontrast pomiędzy jego zasadami a zachowaniami innych Rosjan pogłębił dodatkowo wątek japoński w jego życiorysie oraz ukształtowanie się jego zdecydowanej postawy moralnej pod wpływem filozofii Wschodu: „Fandorin jest klasycznym junsee. Junsee to jest termin użyty przez Konfucjusza. Oznacza «szlachetnego męża». Istnieje wielki kodeks, zbiór zasad, czego junsee nie może robić a co może. Fandorin żyje w zgodzie z kodeksem junsee"256.

256 S. Łubieński, op. cit.257 [Za:] A. Chwalba, Imperium korupcji w Rosji i Królestwie Polskim w latach 1861-1917, Kraków 2006, s. 293.

Takie zachowanie, jak wiadomo, dla wielu powieściowych postaci jest niewygodne, a nawet uznawane za szkodliwe. Gleb Pożarski, zwierzchnik, a do pewnego momentu także i nauczyciel Fandorina, wytyka mu brak oportunizmu jako wadę:Przy wszystkich swoich znakomitych zaletach ma pan jeden wielki mankament. Jest pan zupełnie pozbawiony elastyczności, nie umie pan zmieniać barwy i formy stosownie do okoliczności, nie potrafi zejść z wytyczonej trasy na okrężną dróżkę. 
(Radca stanu, 305)W Rosji dziewiętnastowiecznej wobec rozdźwięku pomiędzy rozporządzeniami władzy a „życiowym załatwieniem sprawy" w świadomości społecznej uczciwość uchodziła za wynaturzenie, a rzetelność za głupotę. Potwierdza takie przeświadczenie rosyjskie przysłowie ludowe: „1 uczciwy, i dureń na równi są niebezpieczni"257.Fandorin, począwszy od powieści-ekspozycji, konsekwentnie prezentowany jest jako osoba prawa, krystalicznie uczciwa i niezmienna. Na przestrzeni całego cyklu czytelnik nie śledzi drogi stopniowej ewolucji protagonisty aż po utwierdzenie się jednoznacznie pozytywnych cech, nie obserwuje jego przemiany 
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wewnętrznej na podobieństwo bohatera prozy socrealistycznej. Celem takiej kreacji jest wyeksponowanie wypaczeń i wskazanie na nieprawidłowości w akceptowalnych schematach zachowań. Dlatego tym mocniej akcentowany jest ów rozdźwięk oraz rozgoryczenie Erasta Pietrowicza, odczuwane, kiedy odkrywa przewrotne zasady, zgodnie z którymi funkcjonuje otaczająca go rzeczywistość. Bez względu na spodziewane korzyści nie ulega on koniunkturze, presji okoliczności, nieczystym metodom działania, które mogłyby stanąć w sprzeczności z jego pojęciem uczciwości, a ta w jego rozumieniu polega na przejrzystości, braku manipulacji, czy też zachowań fałszywych.Zgodnie ze słowami samego autora, jego bohater kieruje się filozofią kon- fucjańską, która głosi, że „mąż szlachetny służy władcy dotąd, dokąd służba nie staje w sprzeczności z głosem sumienia"258. Ma być jednostką bezkompromisową, niegodzącą się na działania w myśl zasady: „cel uświęca środki", kiedy idea wyższego „dobra państwowego” sankcjonuje występki jednostek tworzących całość systemu. Postępowanie Fandorina odzwierciedla przekonanie, że służąca człowiekowi struktura społeczna nie może powstawać na bazie fałszu budujących ją elementów składowych. Mark Lipowiecki, analizując powtarzającą się w powieściach Borysa Akunina kwestię przenikania się „złoczyńców" oraz funkcjonariuszy służb, sugeruje, że pisarz pragnie tym samym zakwestionować dyskurs autorytarny usprawiedliwiający dokonywane przez państwo przestępstwa koniecznością ochrony społeczeństwa przed agresywnymi „wrogami"259.

258 Zob. Борис Акунин, [w:] Одиннадцать бесед..., s. 19.259 Zob. M. H. Липовецкий, Паралогии..., s. 700.

Prezentowanie na łamach poczytnego cyklu beletrystycznego tak zdecydowanej postawy protagonisty oraz koncentracja na niej uwagi odbiorcy w pono- woczesnym świecie bez konieczności i zobowiązań sugeruje istniejącą potrzebę ustalenia na nowo wyraźnych priorytetów zachowań ludzkich, przywrócenia hierarchii wartości, rozchwianej przez wiele dziesięcioleci zafałszowanej rzeczywistości sowieckiej. Dzięki tak zbudowanej postaci „urzędnika do zadań specjalnych" w dyskretny sposób porządkowane są podstawowe normy dotyczące działań w sferze publicznej, także politycznej. Kategoryczne zachowania protagonisty formują wizję nowego „kodeksu moralnego" w relacjach jednostki wobec porządku społecznego oraz państwowego.Na odstępstwa od żelaznych zasad nie zezwala Fandorinowi także i honor. Został on wykreowany jako osoba dumna, znająca swą wartość, rzetelna oraz honorowa. Przewrotne stwierdzenie Wiktora Jerofiejewa uświadamia wprawdzie, że tego typu wzorzec bohatera w odbiorze Rosjan może być postrzegany jako obcy, importowany. Niezachwiany kodeks wartości, z ironicznej oraz zdystansowanej perspektywy postmodernisty, będzie dla Rosjanina ograniczający, prowadzący do monotonii, bowiem „Honor niszczy coś bardzo istotnego w człowieku. Na przykład jest zamachem na nieprzewidywalność. A człowiek nieprzewidywalny 
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- nie rosyjska sprawa260”. Na pejoratywny wydźwięk w języku rosyjskim pojęcia „honor” w odróżnieniu od „uczciwości” wskazuje także Andrzej Lazari w słowniku próbującym przybliżyć i określić mentalność rosyjską. Słowo to kojarzy się z dumnym, wyniosłym, zachodnim „ja", wobec którego w tradycji rodzimej za opozycyjną uchodzi zbiorowość, której członka winna charakteryzować pokora wobec Boga, świata oraz innych osób261.

260 W. Jerofiejew, op. cit., s. 23.261 Zob. honor, [w:] Mentalność rosyjska. Słownik, oprać, i red. A. de Lazari, Katowice 1995, s. 21.262 Zob.: I. Nitobe, op. cit., s. 51-56; R. Benedict, op. cit., s. 138-166.263 Zob. M. Ossowska, op. cit., s. 129,134,141-142.
264 Kochanek Śmierci, s. 256-257.265 M. Soniewicka, Fenomen bohaterstwa, „Pressje” R. 7, 2008, nr 12, s. 28.

Tym niemniej akuninowski superbohater dba o swój honor, rozumiany także jako aktywnie kształtowany wizerunek własny. Troska o dobre imię, unikanie wstydu oraz potrzeba szacunku ze strony otoczenia - to elementy odgrywające istotną rolę w kulturze japońskiej262. W umysłach Anglików prawdziwy dżentelmen musi być człowiekiem honoru oraz dbać o reputację263. Widać zatem, że w obydwu tradycjach, z których czerpie Borys Akunin, podkreślane są te same aspekty. Analogicznie i dla Fandorina znaczenie ma sposób postrzegania jego osoby przez innych, w tym także przez odbiorcę.Sugestywnym komunikatem, jaki otrzymuje czytelnik, jest obawa Erasta Pietrowicza przed śmiesznością, przed sytuacją, w wyniku której będzie potraktowany niepoważnie, stanie się przedmiotem żartów, a nawet czyjejś drwiny: „Ja przez całe życie boję się innej rzeczy. A mianowicie umrzeć w taki sposób, żeby wszyscy mieli z tego zabawę. [...] Ludzie przechodzą obok i śmieją się... Właśnie czegoś takiego się boję”264.Tego typu wypowiedzi w kontekście postmodernistycznym uruchamiają wodze wyobraźni podpowiadającej różne możliwości zakończeń historii życia bohatera, który pragnie godnej śmierci, bez groźby późniejszego ironizowania nad nim. Obecnie, w czasach - nazwanych także postheroicznymi - „granica pomiędzy czynem bohaterskim, któremu zazwyczaj towarzyszy pewien patos, a czynem śmiesznym czy obłędem jest dość cienka”265. Dlatego też opowieść o losach Fandorina urywa się niedopowiedziana. Czytelnik otrzymuje jedynie urywkowe retrospektywne informacje o jego śmierci, zamieszczone na początku kolejnego cyklu poświęconego wnukowi Erasta Pietrowicza. Mają one charakter wspomnień o człowieku, darzonym wielkim uznaniem oraz szacunkiem, jaki sobie wypracował. Ze względu na charakter oddziaływania literatury popularnej bardziej prawdopodobny jest dosłowny odbiór postaci Fandorina jako osoby uczciwej, poważanej, szanującej się oraz honorowej, która w percepcji czytelnika projektowanego nie powinna ściągać na siebie szyderstw.
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Poglądy polityczne bohateraMając do czynienia na kartach zajmującego cyklu beletrystycznego z silną osobowością protagonisty, odbiorca ulega sugestiom głoszonych przez niego poglądów. Erast Pietrowicz ujawnia własne przemyślenia w ocenach rzeczywistości, wypadków, zachowań, konkretnych osób czy też kształtu relacji międzyludzkich. Z przedstawionych w różnych książkach cyklu jego wypowiedzi, ze sposobu postrzegania określonych zdarzeń przebija kompetencja, zdrowy rozsądek oraz szacunek dla drugiego człowieka. Także przenikliwość w podejściu do konkretnych zagadnień może urzec czytelnika popularnego, a logika rozumowania osoby prawej, wykształconej, kulturalnej, niechcącej nikogo skrzywdzić, a jednocześnie bardzo zaangażowanej w zwalczanie różnorodnych przejawów zła, może stać się źródłem inspiracji. Bywa, że odbiorca popularny skłonny jest do przejęcia opinii bohatera, jeśli czuje, że zostały one wyrażone w sposób precyzyjny, trafny, sugestywny, nadający się do przytaczania jako wzorzec właściwej interpretacji danego problemu.Niebagatelne znaczenie ma fakt, że owa mocno nakreślona postać stróża prawa - oś kompozycyjna cyklu popularnego - która zgodnie ze swym przeznaczeniem gatunkowym pełni rolę dydaktyczną, stanowi głos krytyczny w ocenie poczynań Rosji oraz miejsca, jakie kraj ów winien zajmować na arenie międzynarodowej. Ze słów Fandorina wyłania się bowiem marginalna, jak dla Rosjan, antyimperialna filozofia państwa266. Ponadto wysokie wymagania stawia on jego obywatelom.

266 Współcześnie dyskurs publiczny zdominowała idea imperialna, w szczególności wraz z pojawieniem się na arenie politycznej Władimira Władimirowicza Putina. Zob. Rosja imperialna?, [w:] Imperium Putina, red. W. Konończuk, Warszawa 2007, s. 119-183. Stanisław Bieleń wyróżnia trzy aspekty współczesnego imperializmu rosyjskiego: postimperializm mający charakter nostalgiczny, neoimperializm odnoszący się do odbudowy wpływów w przestrzeni euroazjatyckiej oraz transimperializm stanowiący próbę rozszerzenia autorytaryzmu na zglobalizowany świat, z manipulacjami surowcowymi (przede wszystkim gazem oraz ropą). Zob. S. Bieleń, Postimperializm - neoimperializm - transimperializm. Próba oceny rosyjskiej 
polityki zagranicznej, [w:] Rosja. Refleksje o transformacji, red. S. Bieleń, A. Skrzypek, Warszawa 2010, s. 235-265.

Urzędnik piętnujący korupcję w strukturach państwowychErast Pietrowicz Fandorin to model państwowego, światłego i aktywnie działającego urzędnika, wzór obywatela. Taka postawa wyróżnia go na tle innych kreacji młodych, dynamicznych bohaterów, którzy następnie zamieniali się w literackich „zbędnych ludzi", inteligentów-dekadentów, bądź też w rewolucjonistów, zamachowców i działaczy środowisk antypaństwowych. Stoi on w sprzeczności ze stereotypem urzędnika, postrzeganego jako osoba ograniczona, bezwolna, podporządkowana odgórnym wytycznym, często pozbawiona twardego kręgosłupa moralnego, nadużywająca swego stanowiska dla interesów prywatnych 
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i skorumpowana267. Korupcja w Rosji oraz zależność jednostki od tabeli rang stanowi problem podejmowany oraz piętnowany od pokoleń przez literaturę rosyjską, by przytoczyć takie nazwiska, jak Mikołaj Gogol, Aleksandr Gribojedow, Michaił Sałtykow-Szczedrin, Antoni Czechow. Borys Akunin proponuje nowy typ urzędnika, wstępując w polemikę z przyjętymi praktykami oraz potocznymi wyobrażeniami na temat sposobu funkcjonowania wszelkiego rodzaju pracowników służb we współczesnej Rosji, gdzie skuteczne załatwienie sprawy zależy od „dobrej woli" poszczególnych osób.

267 Kwestia sumienności oraz kompetencji urzędników państwowych w Rosji stanowi od zawsze poważny problem. W rankingu z 2003 r. pod względem uczciwości urzędników Rosja zajmuje 126 miejsce pośród 156 państw. W 2005 r. poziom korupcji oraz łapówkarstwa w Rosji był porównywalny z Indiami oraz Nepalem. Zob. Население России. Статистика, 
факты, комментарии, прогнозы. Давайте поразмышляем, каким умом Россию не понять 
и стоит ли в нее верить, [on-line:] http://legko.be/index.php?option=com_content&task= view&id=4698&Itemid=2 - 20 V 2009.268 Tymi zagadnieniami w rozszerzonej formie zajmują się Andrzej Chwalba (zob. idem, 
Imperium korupcji w Rosji i Królestwie Polskim w latach 1861-1917, Kraków 2006, oraz Józef Smaga (zob. idem, Posłowie. Korupcja w pierwszym państwie robotników i chłopów (1917- 
-1995), [w:] A. Chwalba, Imperium korupcji w Rosji i Królestwie Polskim wiatach 1861-1917, Kraków 2006, s. 303-341).

Pisarz, kreując swego bohatera jako jednostkę bezkompromisową, uwypukla tym samym tkwiący głęboko w świadomości rosyjskiej problem relacji pojedynczego człowieka z machiną państwową. Fandorin stanowi wzorcowy przykład niezgody na to, by aktywność zawodowa na różnego rodzaju stanowiskach zapewniających władzę wiązała się z nadużyciami oraz wypaczeniami. Protagonista twardo broni pozycji, że w każdej sytuacji to człowiek podejmuje decyzje i winien to robić tak, by postępować moralnie i humanitarnie, niezależnie od okoliczności zewnętrznych, służbowych. Wyraża sprzeciw wobec podejścia w strukturach władzy, w których właściwie została zniwelowana kategoria godności ludzkiej w odniesieniu zarówno do urzędnika, jak i petenta. Postać Erasta Pietrowicza ulokowana została w warunkach rządów władzy carskiej, mimo to zaprzecza on zachowaniom korupcyjno-łapówkarskim, stosowanym przez Rosjan po dziś dzień, w szczególności w środowiskach dysponujących wpływami oraz władzą. Taki model działalności społecznej został utwierdzony najpierw przez system imperium carskiego, następnie doprowadzony do perfekcji przez ustrój komunistyczny, który odziedziczył oraz kontynuował zachowania oraz tradycje korupcyjne przyjęte w Rosji carów268. Borys Akunin komentuje wprost problem ludzi pozostających na służbie państwowej, który nie traci na swej aktualności również i w chwili obecnej:- Osoby na służbie państwowej mogą łatwo zbłądzić. Dla ojczyzny i wspólnego dobra zrobimy coś śmierdzącego - nic nie szkodzi, to przecież nie dla nas. Ale szkopuł w tym, że od nikczemności, nawet w dobrym duchu, nie będzie korzyści ani dla ojczyzny, ani 

http://legko.be/index.php?option=com_content&task=
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dla ludzkości. Nikczemność może zrodzić tylko nikczemność. Tak było zawsze i tak pozostało. I dzisiaj, myślę, że jest to jeszcze aktualniejsze niż za czasów Aleksandra II269.

269 И. Шевелев, Борис Акунин: „Убить Фандорина?”...270 Zob. A. Chwalba, ор. cit., s. 292. Taka tradycja przetrwała do czasów ZSRS. Jak piszę Michaił Heller: „Świadomość, że bytowanie możliwe jest tylko w nielegalności i że tylko poza granicami prawa można zdobyć wszystko - od towarów pierwszej potrzeby po luksusy - jest ważnym czynnikiem wychowania człowieka sowieckiego”, M. Heller, Maszyna i śrubki. Jak 
hartował się człowiek sowiecki, Warszawa 1989, s. 145. 0 liberalnym stosunku Rosjan do przepisów w porównaniu z mentalnością N iemców piszę Boris Reitschuster, który podkreśla, że taka sytuacja jest efektem „surowości reguł rosyjskiej biurokracji, która już w czasach caratu nie pozostawiała właściwie żadnego wyboru poza jej obchodzeniem”. Zob. idem, op. cit, s. 177.271 A. Chwalba, op. cit, s. 290.

Kreacja Fandorina nabiera wyrazistości w kontekście historyczno-społecznego funkcjonowania Imperium Rosyjskiego oraz uwarunkowań, w jakich kształtowało się podejście obywateli rosyjskich oraz urzędników do zasad funkcjonowania organizmu państwowego. W Rosji carskiej zasadniczą rolę odgrywał zróżnicowany stosunek do korupcji w świetle prawa karnego, które uznawało ją za przestępstwo, natomiast w świadomości społecznej stanowiła ona element tradycji, ugruntowaną normę postępowania. Stąd też wynikało w wieku XIX skrajnie odmienne postrzeganie tego zjawiska przez samych Rosjan oraz przez przybyszów z państw Zachodu. Ci pierwsi, funkcjonując wewnątrz rzeczywistości, w której istniała określona tradycja załatwiania spraw urzędowych, nie uznawali korupcji za chorobę społeczną. Jak podkreśla Andrzej Chwalba, powszechne było przeświadczenie, że łapówkarstwo jest niegroźne, a bywa i człowiekowi przyjazne, gdyż ułatwia życie270.Należy zatem po raz kolejny uwzględnić specyfikę historycznego rozwoju owego organizmu państwowego, która zmienia optykę i nie pozwala na jednoznaczną kwalifikację poszczególnych problemów oraz jednostronne moralizatorstwo. Z tej perspektywy inaczej kształtuje się w społecznym postrzeganiu jednostki wyobrażenie o etyczności konkretnego postępowania. Właśnie na takie odwrócenie pojęć zwraca uwagę Andrzej Chwalba:Ponieważ carat był despotią łagodzoną przez przekupstwo, przeto niebiorących po prostu się bano. W opinii powszechnej czynownik, który postępował, bądź próbował postępować według regulaminu i zgodnie z obowiązującym prawem, bywał nieraz szczególnie przykry. [...] Mówiono też, iż urzędnik z zasadami mógł „przysporzyć prostemu człowiekowi jeszcze większych kłopotów aniżeli przyzwoity łapownik”. Sprzedajny to „swój", nieprzekupny to „obcy"271.Taki kontekst rzuca szersze światło na samą postać czynownika - Fandorina, który swą twardą postawą niedopuszczającą ustępstw oraz uginania się pod na- porem okoliczności zbliża się do zachodniego sposobu rozumienia omawianego 
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problemu, stąd w środowisku, w którym pracuje, odbierany jest jako obcy. Trudno mu pogodzić się z takim odwróconym porządkiem i brakiem uniwersalnych kryteriów: „- To odwieczne nieszczęście Rosji. W niej wszystko jest poplątane. Dobra bronią łajdacy i głupcy, złu służą męczennicy i b-bohaterowie”272. Przychodzi na myśl krytyczne, choć generalizujące stwierdzenie Wiktora Jerofiejewa, że moralność w Rosji jest kwestią bardzo relatywną: „Łapówkarz, koniokrad, Rosjanin tworzą moralność sytuacyjną, na własne potrzeby"273.

272 Radca stanu, s. 208.273 W. Jerofiejew, op. cit., s. 45.274 Zob. J. Smaga, Korupcja w pierwszym państwie..., s. 305.275 Zob. A. Chwalba, op. cit., s. 291.276 J. Smaga, Korupcja w pierwszym państwie..., s. 323.

I tutaj światły Fandorin staje w sprzeczności z rzeczywistością rosyjską, wyróżnia go rozumienie służby państwowej na podobieństwo obywateli ówczesnych Prus czy Skandynawii, dla których kwestią honoru było nienadużywanie stanowiska publicznego w celach prywatnych. W krajach tych ukonstytuowały się normy postępowania urzędników oddzielające ich funkcje od interesu osobistego. Natomiast w państwie Romanowów, które w tamtym czasie w obiegowych opiniach Polaków uznawane było za kraj najbardziej korupcjogenny274, niehono- rowo byłoby właśnie odmówić pomocy w załatwieniu sprawy, jeśli istniała taka możliwość i tego właśnie oczekiwano od urzędników państwowych275.Taką tradycję przejęły czasy sowieckie, które rządziły się swoimi rygorami totalnej organizacji życia codziennego obywateli. W reżimie komunistycznym, jak piszę Józef Smaga w oparciu także i o własne obserwacje:[...] ta szczególna korupcja była w znacznej części wyrazem międzyludzkiej solidarności, samoobrony i pomocy wzajemnej. Rygorystycznie rzecz traktując, korupcja radziecka to nie tyle przekupstwo łapówkarskie, co swoista „wtórna dystrybucja” mienia państwowego na drodze kradzieży, choć „złodziejami" tego typu bywali bardzo często ludzie absolutnie bezinteresowni, zmuszani do tego procederu życiową koniecznością276.Załatwianie spraw formalnych w trybie omijania czy nieegzekwowania prawa przez urzędników chcących pomóc bezradnemu człowiekowi znajduje swój wyraz w zasłyszanej u obywateli dzisiejszej Federacji Rosyjskiej następującej frazie: „zgodnie z prawem nie można, ale można po ludzku”.Obok wspomnianej specyfiki funkcjonowania owej „samopomocy" społecznej, rozprzestrzenionej w sferach niższych, pozanomenklaturowych, zjawiskiem symptomatycznym w panującym przez siedemdziesiąt lat ustroju było powstanie i ekspansja grupy tych „równiejszych" - klasy rządzącej - struktur uprzywilejowanych. W skład owej urzędniczej kasty kierowniczej wchodziła przede wszystkim rozgałęziona siatka struktur KPZR, służby wojskowe, funkcjonariusze KGB, 
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ale także między innymi biurokracja związków twórczych oraz sportowych277. Pogłębiająca się dysproporcja społeczna oraz niesprawiedliwość oraz system represji doprowadziły do wielkiej nieufności w stosunku do piastujących urzędy i wysokie stanowiska. Wśród obywateli utwierdzała się niewiara, że takie osoby mogą działać, mając na uwadze, poza własnym interesem, również i dobro społeczne, a tym bardziej indywidualne.

277 Na temat grup uprzywilejowanych w czasach ZSRS oraz w FR zob. E. H a n 1 ey, N. J e ż o wa, R. Anderson, Rosja: stary produkt w nowym opakowaniu?, [w:] Elity w Polsce, w Rosji i na 
Węgrzech. Wymiana czy reprodukcja?, red. 1. Szelenyi, D. Treiman, E. Wnuk-Lipiński, Warszawa 1995, s. 36-42.0 przywilejach nomenklatury oraz transformacji władzy politycznej w aspekcie własności prywatnej zob. także W. Marciniak, Rozgrabione imperium..., s. 73-89.278 Zob. G. W. F. Hegel, Zasady filozofii prawa, tłum. A. Landman, Warszawa 1969, s. 317.

Wielostopniowe uwarunkowania historyczne, polityczne, społeczne, a także te, które wyrastają na gruncie tradycji ludowej czy też zakorzenione są w mentalności, doprowadziły do rekordowego poziomu korupcji w Rosji, notowanego od lat tak we współczesnych kręgach rządzących, jak i biznesowych. Taki stan rzeczy mocno ugruntowany jest w świadomości masowej. W działaniach Fandorina nie ma najmniejszego śladu inercji. Propozycja tego typu wzorca w ujęciu popularnym w lekturach współczesnych Rosjan wydaje się znamienna. Bezwolność, poddawanie się zastanemu układowi zostają skrytykowane przy jednoczesnym zaprezentowaniu silnego podmiotu osobowego zachowującego swą tożsamość w otoczeniu machiny biurokratyczno-nomenklaturowej.Z drugiej strony proponowany przez Borysa Akunina model obywatela - nonkonformisty niedbającego o korzyści prywatne, urzędnika odżegnującego się od łapówek - prezentuje się idealistycznie, wręcz utopijnie. Uzasadnia oraz wzmacnia rację bytu takiego schematu bohatera jedna z funkcji gatunkowych literatury popularnej, jaką jest dydaktyzm, zatem kształtowanie postaw pozytywnych. W takim wymiarze Fandorin może nawet kojarzyć się z typem socrealistycznego bojownika idei, z tą różnicą, że w tych powieściach przewijają się informacje o licznych mankamentach w sposobie funkcjonowania struktury środowisk rządzących, a bohater zyskuje coraz większą świadomość błędów i „pęknięć” w obrębie systemu.
Negatywny stosunek do wojny

W funkcjonującym w Polsce powiedzeniu „goły, ale uzbrojony po zęby" kryje się stereotyp postrzegania Rosjanina. Rosyjski bohater poczytnych książek z gatunku bojewika to także człowiek z bronią w ręku, walczący na wojnie, co stanowi punkt honoru w jego biografii oraz jest wyrazem postawy patriotycznej. Zgodnie z wypowiedzią Georga Hegla, element wojny, sytuacja zagrożenia są konieczne dla podtrzymania gotowości do czynów nadzwyczajnych, by dostrzec wyższe, heroiczne powołanie278. Dystyngowany Fandorin prezentuje przeciwstawną postawę. 
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Jak czytamy w książce Marii Ossowskiej Etos rycerski i jego odmiany, na pewnym etapie „dziedzic arystokratycznych tradycji rycerskich przestaje interesować się wojaczką. Jego strategia będzie już strategią pokojową”279. A zatem stylizowany na arystokratę - inteligenta Erast Pietrowicz ukazany jest jako jednostka wrażliwa, stroniąca od przemocy oraz bezpośredniego udziału w wojnach, które bynajmniej nie są dla niego powodem do chluby państwowej. Jest podporządkowany regule, że „wszyscy Ninja są ludźmi kochającymi pokój”280 oraz wzoruje się na wschodnim kodeksie walki: „Trzecią potrzebą nienasyconego Ninja jest szczególny rodzaj śmiałości. Odnosi się on do darów i możliwości Ninja, które pozwalają mu na pokonanie przeciwnika bez stosowania przemocy"281.

279 M. Ossowska, op. cit., s. 111.280 A. Kim, op. cit., s. 9.
281 Ibidem, s. 13.
282 Gambit turecki, s. 16.283 Zob. Gambit turecki, s. 36-37.

Protagonista pryncypialnie zaprzecza swą łagodną i pacyfistyczną postawą wielkomocarstwowym wizjom silnej ojczyzny wojującej ze słabszymi. Wyjątkowo sprawny fizycznie Fandorin odczuwa wstręt do bezpośredniego uczestnictwa w wojnie, co wprost artykułuje w powieści Gambit turecki: Wojna, Warwaro Andriejówno, to po prostu ohyda. Nie ma na niej ani s-sprawiedliwych, ani winnych. A dobrzy i źli są po obu stronach. Tylko ci dobrzy zwykle giną p-pierwsi"282.Już w tej drugiej części cyklu uwypuklony został stosunek bohatera do ojczyzny oraz wizja, w jaki sposób winien jej służyć, by spełnić dług moralny. Po przekazaniu do obozu dowództwa rosyjskiego tajnej informacji o rozpoczętych manewrach wojennych armii tureckiej Osmana Nuri-paszy (początkowo Erast Pietrowicz zostaje uznany za szpiega, przesłuchany i oddany pod straż, a uwolniony dopiero po interwencji swego przełożonego) wyraża swą dezaprobatę dla dalszego uczestnictwa w tej wojnie283.Fandorin krytycznie ocenia sposób prowadzenia przez Rosję ekspansywnej polityki oraz utwierdzone w narodzie zachowania:Nic. Siedzimy, oblegamy Turków. - Radca tytularny mówił z wyraźnym rozdrażnieniem. - Siedzimy miesiąc, siedzimy dwa, t-trzy. Oficerowie się upijają, intendenci kradną, kasa pustoszeje. W sumie wszystko normalnie. Wojna po rosyjsku. Zachód odetchnął z ulgą, p-przygląda się, jak z Rosji uchodzą wszystkie życiodajne soki. 
[Gambit turecki, 136)Bohater wyraża irytację w stosunku do wad narodowych, ukształtowanych w warunkach konieczności ciągłej mobilizacji bojowej. Pokrywają się one z tymi, które wchodzą w skład rozpowszechnionego poza granicami kraju negatywnego wizerunku Rosjanina. Przypisywane są mu „dzikość, barbarzyństwo, okrucieństwo, podstępność, wiarołomstwo, pijaństwo, «pycha moskiewska», z naczelnym sym- 
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bólem «niewolniczej duszy» i despotycznego władcy"284, a elementy te stanowią przede wszystkim pokłosie licznych prowadzonych przez Rosję wojen.

284 A. Kępiński, Genezo..., s. 155.285 Zob. Ch. A. Ruud, S. A. Stiepanow, op. cit, s. 62, 64,69.
286 Ibidem, s. 71.287 Zob. ibidem, s. 72.288 Zob. В. Жилинский, Организация и жизнь Охранного Отделения во время царской 
власти, „Голос минувшего" № 9/10, s. 267, [za:] Ch. A. Ruud, S.A. Stiepanow, op. cit,s. 96.288 Jako przykład może posłużyć fakt, że radykalne ugrupowanie rewolucyjne „Wola Ludu" („Народная воля") ulokowało w Oddziale Trzecim swojego agenta, Mikołaja Kletocznikowa, który został tam nawet cenionym specjalistą. Zob. Ch. A. Ruud, S.A. Stiepanow, op. cit, s. 74.

Niechęć do rewolucjiWarto mieć na uwadze, że akcja cyklu rozpoczyna się w roku 1876, a połowa lat 70. wieku XIX to czas, w którym nabrzmiewają w Rosji nastroje rewolucyjne. Przemoc i działania terrorystyczne zaczynają być coraz częściej stosowane w celu obalenia systemu autokratycznego, mają miejsce liczne zamachy na cara oraz urzędników wysokiego szczebla. Wobec narastającego zagrożenia, zgodnie z wytycznymi władzy, Trzeci Oddział winien był rozmieścić pośród całego społeczeństwa agentów i prowokatorów, infiltrować kółka samokształceniowe oraz tajne komórki rewolucyjne285. Niestety system policyjny często okazywał się być niewydolnym, co utwierdzało przekonanie, że „nadzwyczajne zagrożenie wymagało nadzwyczajnych metod śledztwa w sprawach politycznych”286. Wówczas, pod koniec lat 70., rosła liczba tajnych pracowników operacyjnych - agentów zewnętrznych (detektywów, którzy śledzili podejrzanych) oraz agentów wewnętrznych, którzy byli również podwójnymi agentami287. Ponadto nadzorujący jednostki zajmujące się infiltracją stanowili „policyjną inteligencję", niektórzy z nich byli ludźmi wykształconymi o przekonaniach liberalnych, pragnący stopniowych reform, a nawet szanujący poglądy (choć nie metody) działaczy radykalnych. Tym niemniej sami stosowali wykorzystywaną przez rewolucjonistów taktykę działania w ukryciu288, zatem obie strony uciekały się do tych samych praktyk289.Fandorin natomiast ze swym idealizmem, momentami nawet naiwnością, jest kreacją absolutnie nieprzystającą do charakteru rzeczywistości, w której został osadzony. Odbiega od zachowań i praktyk, jakie wykształciły się wskutek uwarunkowań ówczesnego momentu historycznego. To „osoba z zewnątrz", wszczepiona w konserwatywne środowisko funkcjonariuszy tajnej policji carskiej, która nie jest w stanie w owym kręgu pozostawać:[...] instrukcja służbowa zwalniała żandarmów kolejowych z funkcji policji politycznej, co było dla Fandorina nader ważne: nie lubił rewolucjonistów, lecz z jeszcze większym wstrętem odnosił się do metod, za pomocą których Ochrana i Oddział Specjalny Departamentu Policji rugowały nihilistyczną zarazę. Z tego względu służba 
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w żandarmeryjnym nadzorze kolei zdała się Fandorinowi sprawa czystą. [Diamentowa 
karoca, 1.1: Łowca ważek, 36).
Rewolucji Fandorin poświęca wiele krytycznych rozważań, gdyż groźba tego żywiołu budzi w nim przerażenie. Rozpatruje ją jako totalne zniszczenie, niepotrzebny rozlew krwi, prowadzący donikąd chaos: „Z peryferii do centrum popełznie bezkształtna, krwawa plama. Nastąpi przewlekła, okrutna masakra bez zwycięzców: zostaną tylko trupy i przegrani"290.

290 Diamentowa karoca, 1.1: Łowca ważek, s. 158.291 Zob. Ch. A. Ruud, S. A. Stiepanow, op. cit., s. 62.292 Koniec XIX wieku w Rosji Ludwik Bazylow nazywa nawet „okresem kółkowości i rozdrobnienia". Zob. L. Bazylow, Polityka wewnętrzna caratu..., s. 99.293 W trwającym od 1875 do 1878 r. tak zwanym „procesie 193” z zatrzymanych 267 młodych ludzi w czasie oczekiwania na rozprawę wielu zmarło bądź popadło w choroby psychiczne. Zob. Ch. A. Ruud, S.A. Stiepanow, op. cit., s. 63-68.

Negatywny stosunek wyraża Erast Pietrowicz zarówno do rewolucyjnych poczynań młodzieży, która według niego trwoni jedynie pożyteczną energię, jak i do ograniczonych i prymitywnych metod, stosowanych przez policję do zwalczania rewolucjonistów. Jak wiadomo, to właśnie w kołach studentów w owych burzliwych latach rodziły się idee kwestionujące zastany porządek i dowodzące konieczności zmian (na przykład masowy exodus na prowincję w 1874 roku studentów zaangażowanych w sprawę narodową291, powstanie w roku 1879 organizacji „Wola Ludu", tworzenie licznych stowarzyszeń i kółek, uznanych z czasem za nielegalne292). Aresztowano rzesze młodych studentów, dopuszczano się wielu nadużyć podczas przesłuchań oraz procesów sądowych293.Wobec podobnego rodzącego sprzeciw postępowania aparatu władzy młodzi rewolucjoniści w powieściach Borysa Akunina wzbudzają niejednokrotnie więcej sympatii niż państwowi służbiści. Jednakże Fandorin nie jest zwolennikiem radykalnych metod rewolucyjnych, a przeciwnie - idealistycznie pragnie doskonalenia Rosji na drodze edukacji, roztacza utopijne fantazje na temat oświeconych struktur policyjnych, do których byliby wcielani ludzie praworządni, wykształceni, przez co stawaliby się przydatni społecznie:[...] Erast Pietrowicz rozmyślał, jakiej to strasznej pomyłki dopuścił się rząd jego kraju, gdy po wyzwoleniu chłopów nie wykorzystał szlachty na rzecz społeczeństwa. Gdybyż rozpuścić wtedy naszą żałosną policję, pełną nieuków, na wskroś sprzedajną i zamiast niej zacząć przyjmować na stójkowych i wiejskich policjantów szlachecką młodzież! Cóż za kapitalna idea: policja górująca nad ludnością wykształceniem i doświadczeniem intelektualnym, policja jako wzór do naśladowania. Przecież tylu jest u nas w Rosji pięknoduchów i nierobów po maturze. Dziś trawią życie bez najmniejszego pożytku, a czasem z racji młodzieńczego idealizmu i żaru bezpłodnych uczuć idą na lep rewolucjonistów. Co za uszczerbek dla państwa i społeczeństwa! 
[Diamentowa karoca, t. 2: Między wierszami, 110).
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Poglądy protagonisty na temat problemu rewolucji najpełniej zostały zaprezentowane w powieści Radca stanu, w której jako urzędnik do specjalnych poru- czeń przy moskiewskim generale-gubernatorze zmuszony jest do współdziałania ze służbą bezpieczeństwa zwalczającą zamachy rewolucjonistów z tak zwanej 

grupy bojowej (GB). Przeżywa wówczas rozterki wewnętrzne oraz wzbudza w nim prawdziwy niesmak fakt, że musi uczestniczyć w obustronnie nieczystych praktykach - zawieszony pomiędzy nieaprobowanymi przez niego metodami, jakimi żandarmeria i policja rozprawia się z członkami grupy terrorystycznej, oraz niemoralnymi poczynaniami samych rewolucjonistów.
Odraza do zdrady, prowadzenia „podwójnejgry"Konsekwencją akcentowanej bezwzględnej uczciwości oraz praworządności Fandorina jest niemożność zaakceptowania dwulicowości pod jakąkolwiek postacią. Stosuje on te same kategorie zarówno do osób, z którymi styka się na stopie zawodowej, jak i w kontaktach indywidualnych. Od wszystkich wymaga bycia lojalnym:- Pamięta pan, że nazwał mnie kiedyś p-przyjacielem? 1 mówił, że jest na wieki mym dłużnikiem? Potem zdradził mnie pan, choć panu zaufałem. Niech pan powie, szczery człowieku, miłośniku Puszkina, czy służba ojczyźnie uzasadnia każdą podłość? 

(Diamentowa karoca, t. 2: Między wierszami, 525-526).W bardzo wielu częściach cyklu Borys Akunin odpowiedzialnymi za przestępstwa czyni przedstawicieli struktur władzy, powierzając jednocześnie swemu bohaterowi skomplikowaną misję bycia stróżem moralności w świecie oportu- nistów. Dominantą w konstrukcji protagonisty jest piętnowanie zdrady, skrytych knowań, nadużyć na zajmowanych stanowiskach. Częstotliwość występowania w powieściowych fabułach wątku tropienia zdrajców, dywersantów, kolaborantów bądź szpiegów, którym Fandorin udowadnia ich szkodliwe działania, obrazuje tabela numer 10.
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Tab. 10. Zestawienie postaci, które demaskuje lub zwalcza Fandorin.

Tytuł 
powieści

a) Oficjalnie pełniona funkcja 
b) Ukryta działalność

Azazel Iwan Francewicz Brilling- mocodawca Fandorina:
a) urzędnik do spraw specjalnych przy szefie żandarmerii i naczelniku Trzeciego 

Oddziału;
b) w konspiracji - członek zwalczanej terrorystycznej organizacji Azazel. 
Pyżow:
a) sekretarz gubernialny w rosyjskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych, 

pełniący także specjalną funkcję w ambasadzie w Londynie;
b) współpracuje z Brillingiem, otrzymuje polecenie zlikwidowania Fandorina.

Gambit 
turecki

Anwar-efendi:
a) francuski korespondent d'Evrait;
b) szpieg, stale obecny w sztabie rosyjskim, przekazujący Turkom rosyjskie 

plany wojskowe.
Śmierć 
Achillesa

Piotr Parmienowicz Churtinski:
a) radca dworu i zarządca tajnego oddziału kancelarii generała-gubernatora;
b) opiekun moskiewskich kryminalistów.

Radca stanu Gleb Pożarski - zwierzchnik Fandorina:
a) pułkownik, wicedyrektor Departamentu Policji, poplecznik nowo miano

wanego gubernatora, następnie oberpolicmajster;
b) spiskuje z przestępczą antypaństwową terrorystyczną Grupą Bojową.

Kochanek 
Śmierci

Dwóch policjantów:
Innokientij Romanowicz Sołncew:
a) prystaw;
b) równolegle kierujący szajką rabusiów z Chamownik. 
Budnik:
a) posterunkowy;
b) sprawca bestialskich zabójstw na Chitrowce.

Kochanka 
Śmierci

Prospero, prawdziwe nazwisko Błagowolski:
a) przywódca Klubu Kochanków Śmierci;
b) zbrodniarz i prowokujący młodych do samobójstw.

Koronacja Emilia Dedique:
a) guwernantka małoletniego księcia;
b) w przebraniu doktor Lind - porywacz i zabójca księcia.

Diamentowa 
karoca, 11: 
Łowca ważek

Rybników:
a) rosyjski wojskowy w randze sztabskapitana, w rzeczywistości syn Fandorina;
b) japoński dywersant w Rosji.

Diamentowa 
karoca, 
t. 2: Między 
wierszami

Suga:
a) naczelnik japońskiej policji;
b) spiskowiec.

Fandorin walczy nie tyle z zabójcą, ile ze zdradą, która stanowi w jego przekonaniu niezwykle groźny element degradujący jednostkę, wyniszczający układ społeczny, tym samym - dewastujący całość organizmu państwowego.
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W tekstach zwracają uwagę kategoryczne oraz żywiołowe wypowiedzi Erasta Pietrowicza, który, oburzony, wyraża zdecydowaną dezaprobatę wobec donosi- cielstwa oraz agentury. Rozpatrując historyczne uwarunkowania dla rozwoju owej praktyki jeszcze w Rosji carskiej, François-Xavier Nérard zaznacza, że to Piotr Wielki stworzył instrumenty kontroli państwowej nastawione na tropienie winnych korupcji i oszustw. W praktyce wypełniający ów nadzór urzędnicy - 

fiskałowie - stali się zawodowymi donosicielami, darzonymi żywą nienawiścią przez ówczesne elity polityczne i religijne. W1730 roku funkcja ta została wprawdzie zlikwidowana, ale odcisnęła negatywne piętno na mentalności rosyjskiej294. Z drugiej strony autor ten również podkreśla, że od roku 1649 obowiązek denun- cjowania przybrał formę prawną - ułożenia soborowego, które chroniło honor monarchy przed złym słowem i zdradą poddanych, ale także wprowadzało karę za niezłożenie donosu295. Natomiast w Związku Sowieckim zwyczaj zwracania się do władzy nabierał rozmachu w miarę, jak ugruntowywały się nowe struktury rządzące, a także wraz z postępami kampanii przeciwko analfabetyzmowi, następnie kampanii samokrytyki296.

294 Zob. F-X. N erard, 5% prawdy. Donos i donosiciele w czasach stalinowskiego terroru, tłum. J. Szymańska-Kumaniecka, Warszawa 2008, s. 21-22.295 Zob. ibidem, s. 26-29.296 Kampanii samokrytyki autorka poświęca cały Rozdział 4, zob. ibidem, s. 75-94.

Wobec wypaczeń w psychice człowieka oraz zmian w kształcie relacji międzyludzkich, jakie odcisnęły piętno na wielu pokoleniach Rosjan, Fandorin również stanowi głos sprzeciwu. Podejmuje i tę kwestię, bezwzględnie osądzając szpiegowanie oraz donosicielstwo jako zachowanie oburzające, niegodne oraz kompromitujące:- Ja z usług tajnych informatorów nie korzystam - oschle wycedził Erast Pietrowicz.- Uważam, że szpiegować swoich towarzyszy to łajdactwo. To, czym się pan tutaj zajmuje, nazywa się prowokacją. Zawiera pan nowe znajomości wśród romantycznie nastrojonej młodzieży, prowokuje antyrządowe rozmowy, a potem donosi do ochrany o swoich sukcesach. Jak panu nie wstyd! [Radca stanu, 87)Konflikt kompetencji wybuchł zaraz na korytarzu. Erast Pietrowicz stracił ze złości zwykłą flegmę i wyłożył Eustracjuszowi Pawłowiczowi wszystko, co myśli na temat Ochrany, zdolnej płodzić wyłącznie donosicieli i prowokatorów, bo kiedy trafi się sprawa serio, okazuje się psu na budę i tylko wstyd przynosi. [Diamentowa karoca, 1.1: Łowca ważek, 123)
Liberał - patriotaKreacja protagonisty - to propozycja modelu inteligenta zaangażowanego w sprawy publiczne, który, chcąc być dobrym obywatelem, pragnie aktywnie służyć swemu państwu, jego liczne wypowiedzi na temat Rosji świadczą o dy
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stansie, przenikliwości i krytycyzmie spojrzenia w szerokim kontekście geopolitycznym. Przez pryzmat głoszonych poglądów politycznych prezentuje postawę idealistycznego liberała. Wyznaje przekonania odzwierciedlające filozofię racjonalną w kwestii stosunków społeczno-politycznych, roli jednostki w państwie, a zwłaszcza funkcji elit rządzących.Karl Popper w filozoficznej refleksji nad polityką wyraził przekonanie, że wartości liberalno-demokratyczne nie przystają do idei wzniosłego heroizmu297. W oparciu o tę myśl Anna Krzynówek kontrastowo zestawia i rozwija opozycję - „heroizm jest dziki, pierwotny, wybujały i nieokiełzany; liberalno-demokratyczna nowożytność wstrzemięźliwa, chłodna, rozsądna"298. Fandorin ucieleśnia właśnie owe umiarkowane wartości liberalne, podkreśla znaczenie wolności osobistej, oddania dla kształtowania społeczeństwa obywatelskiego, modernizacji oraz postępu technicznego jako składnika ewolucji społecznej. W takim paradygmacie liberalno-demokratycznym bohaterstwo nie przejawia się w jaskrawy i oczywisty sposób, a polega na zdolności do podejmowania „heroicznych czynów politycznego nieposłuszeństwa" wobec zastanych struktur i tradycji, zgodnie ze sformułowaną przez Sharon Krauze koncepcją „polityki honoru i jednostkowego nieposłuszeństwa"299. W odniesieniu do postaci Erasta Pietrowicza istotny jest właśnie jego „subiektywny opór" - by posłużyć się pojęciem eksponowanym przez Agatę Bielik-Robson w jej rozważaniach na temat ludzkiej podmiotowości będącej „wartością, która domaga się obrony" 300 w warunkach kultury ponowo- czesnej. Taki typ heroizmu czasów pokoju, który także należy wiązać z pojęciem patriotyzmu301, ma właśnie prezentować bohater Borysa Akunina, postulując uprawianie polityki opartej na honorze osobistym, ambicji i godności.

297 [Za:] A. Krzynówek, Dwie twarze heroizmu, „Pressje” R. 7, 2008, nr 12, s. 40.
290 Ibidem.
299 Ibidem, s. 42-43.300 A. Bielik-Robson, op. cit, s. 29.301 Zob. A. Krzynówek, op. cit, s. 41.302 Zob. M. S mo 1 eń, Rosyjska inteligencja liberalna..., s. 99-100.303 Б. Ч ичерин, Несколько современных вопросов, Москва 1862, s. 199, [cyt. za:] R. Pipes, 
Rosyjski konserwatyzm i jego krytycy. Studium kultury politycznej, tłum. A. M rożek, Kraków 2009, s. 183.304 E. Трубецкой, Воспоминания, Newtonville, Mass. 1976, s. 125, [cyt. za:] A. Walicki, 
Filozofia prawa rosyjskiego liberalizmu, tłum. J. Stawiński, Warszawa 1995, s. 116. Postaci 

Protagonista jest jednocześnie typem gosudarstwiennika oraz racjonalistycznego liberała302, analogicznie do historycznej postaci Borysa Cziczerina - liberała umiarkowanego, konserwatywnego, łączącego „zasadę wolności z zasadą władzy i prawa”303. Książę Eugeniusz Trubieckoj napisał o nim, że „nie pasował do Rosji i został przez życie odrzucony, ponieważ był zbyt krystaliczny, zbyt niezłomny, zbyt szczery"304. Taka charakterystyka idealnie przystaje do Fandorina, który z wyznawanymi poglądami, przeszczepionymi z innych tradycji, pozostaje także 
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osamotniony, a w konsekwencji bezskuteczny. Stąd też tak nakreślony wzorzec bohatera może być przez odbiorcę rosyjskiego postrzegany jako obcy, a nawet irytujący. Wyrazistym przykładem takiej emocjonalnej krytyki twórczości Borysa Akunina może być tekst Jurija Samarina Fandorin jako przedstawiciel Trybunału w Hadze [Фандорин как представитель Гаагского трибунала], który w 2002 roku ukazał się w tygodniku „Rosja literacka"305.

tej Andrzej Walicki poświęca cały Rozdział II Borys Cziczerin: „staroliberalna"filozofia prawa, zob. ibidem, s. 115-175.305 Periodyk ten u schyłku ZSRS występował za rozszerzeniem granic jawności (głasnosti) z pozycji prawosławnego patriotyzmu oraz stał się wiodącym organem prasowym poczwien- 
nictwa w sporze z okcydentalistami odnośnie do kierunku reform Gorbaczowa. Zob. Ю. Самарин, Фандорин как представитель Гаагского трибунала, „Литературная Россия” 2002, № 14, s. 6-7.306 Rywalizację z Niemcami „przechowuje" w świadomości masowej Rosjan nietracący na swej popularności serial o Stirlitzu z 1973 r. Siedemnaście mgnień wiosny, którego „kolorowa” wersja powstała w 2009 r. w związku z obchodami rocznicy Dnia Zwycięstwa
307 Azazel, s. 110.306 Zob. R. Pipes, op. cit, s. 177.

Erast Pietrowicz postrzega Rosję krytycznie i z dystansu, wartościująco oceniając zachowania jej mieszkańców. Natomiast poprzez doświadczenia z innymi państwami, w szczególności zaś z Niemcami306, wyraża melancholijne i nostalgiczne podejście do ojczyzny: „Potem jakoś przywykł i odtąd mu się wydawało, że w Moskwie nie jest o wiele brudniej niż w Berlinie. A Kreml i złote kopuły cerkwi mają Rosjanie takie, o jakich Niemcom nawet się nie śniło"307 *.Richard Pipes podkreśla, że liberalizm w Rosji wprawdzie ideowo czerpał z Europy Zachodniej, ale większość zwolenników szkoły zachodniej miała świadomość wyjątkowości Rosji300. W innej sytuacji, kiedy Anglik przekonuje Fandorina o wyższości angielskiego stylu rządzenia, bohater prowadzi z sobą samym nieco abstrakcyjną polemikę, dowodząc, że z różnorodności wynikają jednak korzyści:A jeśli Anglik ma rację? Jeśli istotnie trzeba wybrać dla świata wzór, to angielski czy rosyjski? Ale w tym punkcie Erast Pietrowicz powściągnął swe dywagacje. Po pierwsze, zganił się za brak patriotyzmu, po drugie - za niewłaściwie postawione pytania. Bo też najpierw wypada rozważyć, czy światu wyszłoby na zdrowie, gdyby podporządkował się cały jednemu wzorcowi, choćby nawet nąjwyborniejszemu? 
[Diamentowa karoca, t. 2: Między wierszami, 94)Podobne wywyższanie Rosji w powieściach może przybierać wydźwięk nieco populistyczny. Z jednej strony zrozumiałe jest to jako przejaw głębokiego patriotyzmu protagonisty, ale jednocześnie - przyjmując perspektywę krytyki postkolonialnej - może być traktowane jako wyraz głęboko zakorzenionego w duszy rosyjskiej oraz pozostającego w świadomości masowej odbiorcy rosyj- skocentrycznego punktu widzenia. Wówczas przekazywana dominacja kulturowa 
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będzie harmonizować z przekonaniami szerokiego kręgu tych czytelników, którzy czują potrzebę bycia bezwarunkowo dumnym ze swej rosyjskości. Fandorin wpisuje się w pełną sprzeczności mentalność rosyjską.Protagonista, żywotnie zainteresowany sprawami swego kraju, niejednokrotnie gotów jest poświęcić własne szczęście oraz życie prywatne w imię działań na rzecz Rosji. Kiedy decyduje się odejść ze służby państwowej i wyjechać, by żyć w innych krajach, wciąż powraca do ojczyzny w sytuacjach dla niej krytycznych (w konspiracji, gdyż pozostaje osobą niepożądaną przez sprawujących władzę). W indywidualny sposób pojmuje ideę obowiązku obywatelskiego: „Jeśli żyje się w jakimś p-państwie, to trzeba albo się o nie troszczyć, albo je opuścić - inaczej jest się skazanym na pasożytnictwo albo lokajskie narzekanie"309.

309 Gambit turecki, s. 52.310 Zob. L. Batkin, Czym jest nostalgia?, tłum. H. Paprocki, „Kwartalnik Filmowy" 1995, nr 9/10, s. 215, [za:] J. Tarkowska, Konceptualizacja Rosji ¡świata w poezji Josifa Brodskiego. 
Dom, miasto, ojczyzna, Lublin 2007, s. 227.311 Zob. Б. Дубин, Россия нулевых. Политическая культура, историческая память, 
повседневная жизнь, Москва 2011, s. 328.312 Zob. В. Живов, Под сенью государственного благочесия, „Еженедельный журнал" 2002, № 38, [on-line:] http://ej.ru/038/life/ideology/index.html - 10 VII 2012.
313 Ibidem.

Pozostając za granicą, nie popada wszak w „straszliwą rosyjską nostalgię", która - zgodnie z diagnozą Leonida Batkina - znamionuje pokolenia tych, którzy w średnim wieku wyjechali, a ponieważ wcześniej nie podróżowali, nigdy nie mieli styczności z cywilizacją Zachodu oraz dodatkowo nie posiadali znajomości języka, wobec czego emigracja stawała się dla nich dotkliwą „amputacją"310. Tęsknota za ojczyzną i jej oddanie w postawie Fandorina nie zamyka się w pasywnej emocji patriotycznej, przeżywanej w oddaleniu. Jego mobilność, dynamika, wiedza, zdobywana w odmiennych od rosyjskiej rzeczywistościach, otwartość na cudze dokonania warunkują chłodno-rozsądkową, aczkolwiek zaangażowaną postawę.W kreacji tego bohatera sposób ujęcia kwestii patriotyzmu odbiega od tego, w jaki unaocznia się on w dyskursie publicznym dzisiejszej Rosji. W retoryce władzy, jaka oddziaływuje na masowe odczucia oraz oczekiwania, zauważalny jest nawrót do modelu jedności narodowej z podkreślaniem wspólnoty krwi, re- ligii, rytuałów, mitów historycznych, przynależności do struktur wspólnotowych (jakich przykładem jest także i wojsko), wobec idei wroga, obcego, zagrożenia zewnętrznego. Obecna identyfikacja zbiorowa budowana jest na bazie podejścia retrospektywnego (nasza przeszłość) oraz podkreślania przynależności terytorialnej (nasza ziemia, nasze państwo, nasz język)311. Opartą na podobnych składowych wizję oddania ojczyźnie podzielają formacje nacjonalistyczne takie, jak „Idący razem", „Nasi”, „Miejscowi", „Młoda gwardia”312. Wiktor Żywow piszę o postępującym procesie „bogobojności państwowej"313, nowej, przejmowanej przez owe ruchy społeczne ideologii, która obok wspomnianych propagowanych 

http://ej.ru/038/life/ideology/index.html
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oficjalnie aspektów włącza także chrześcijaństwo jako część tradycji państwowej. 0 koncentracji państwa na idei patriotycznej świadczy program rządowy „Patriotyczne wychowanie obywateli FR w latach 2006-2010” (zakładał między innymi stworzenie w mediach odpowiednich cykli, audycji, wydawnictw poświęconych historii rodzimej, wydanie na dyskach cyklu Stare pieśni o najistotniejszym314), konferencja „Moralność - podstawa patriotyzmu”, prowadzenie wszelkich działań w celu rozwijania „emocji patriotyzmu"315. Jak podkreśla Natalia Iwanowa, „pamięć emocjonalna nie przypadkowo okazuje się być silniejsza niż dowody racjonalne”316.

314 Stare pieśni o najistotniejszym (Старые песни о главном) projekt autorstwa Konstantina Ernsta i Leonida Parfionowa, który stanowił serię noworocznych filmów muzycznych emitowanych w latach 90. w pierwszym programie telewizji rosyjskiej. Cieszyły się one wówczas ogromną popularnością. Do projektu zostali zaangażowani znani artyści rosyjskiej popkultury, a bazował on na wykorzystaniu popularnych w Związku Sowieckim piosenek. Każda część stylizowana była na określoną epokę - począwszy od lat 40. i 50., przez lata 60.70. i początek lat 80., aż do części czwartej Stare pieśni o najistotniejszym. Postscriptum (Старые песни о 
главном. Постскриптум), w której zazębiały się wszystkie okresy, w tym także i współczesność. Natalia Iwanowa wspomina o kiczowatości wykonania przez gwiazdy muzyki pop szlagierów z filmów sowieckich. Zob. e ad em, Ностальящее..., s. 67.315 Zob. H. Иванова, Русский крест. Литература и читатель в начале нового века, Москва 2011, s. 310-311.316 Eadem, Ностальящее..., s. 67.317 Natalia Iwanowa wspomina o nadmienionej w wypowiedzi W. Putina „konkurencyjności" jako podstawy dla nowej rosyjskiej idei narodowej, która jednakże nie weszła w dyskurs władzy jako zbyt wymagająca w realizacji. Zob. eadem. Русский крест..., s. 310-311.

Erast Pietrowicz staje w opozycji wobec wyzwalanych tą drogą zachowań, prezentuje model patriotyzmu odległy od kształtowanej w ten sposób idei konsolidującej. Jest on trudniejszy do realizacji, gdyż zakłada spory wysiłek, jaki należy włożyć, by przyczynić się do przekształcania swego państwa w jakość, która wytrzyma porównania oraz będzie konkurencyjna w świecie317. Fandorin (występujący w cytowanym poniżej fragmencie pod pseudonimem Gendzi) polemizuje z przypisywaniem uczuć patriotycznych masie, bezwolnemu ulicznemu tłumowi:Ordynarni, podpici i źli, ale za to są patriotami i kochają ojczyznę. [...]. A pan i ja jesteśmy wykształceni, dobrze wychowani, schludnie odziani, ale Rosja jest nam obojętna. - A cóż to za patrioci? - Gendzi wzruszył ramionami. - Zwykli k-krzykacze. Korzystają z okazji, by legalnie powrzeszczeć. Prawdziwy patriotyzm, tak jak prawdziwa miłość, nigdy o sobie nie krzyczy. (Kochanka Śmierci, 167-168)Ów patriotyzm obliguje protagonistę do werbalizowania opinii krytycznych na temat państwa, które chyli się ku zagładzie. W przytłaczającej większości przemyśleń bohatera prezentowane są na kartach powieści nie nostalgizujące, a zdystansowane spojrzenia na filozofię państwa oraz sposób funkcjonowania w nim organów rządzących:
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Rosją, ciężko chorą, spływającą krwawym potem, miotała od gorączki po zimne dreszcze febra, i szło o coś więcej niż o wojnę z Japonią. Wojna odsłoniła tylko rzecz jawną dla każdego myślącego widza: imperium zmieniło się w anachroniczny twór, w zapóźnionego na świecie dinozaura z rozrosłym cielskiem i tycią główką. Ściślej, co do rozmiarów, łeb był potężny, rozdęty mnóstwem ministerstw i komitetów, lecz krył drobny i kiepsko uzwojony mózg. Każda istotna decyzja, byle poruszenie nieruchawej tuszy wymagały decyzji jednego jedynego człowieka, który sam bynajmniej do szpakami karmionych nie należał. A choćby zresztą i był tytanem intelektu, czy można w czasach elektryczności, radia, rentgena osobiście władać ogromnym krajem, i to jeszcze w przerwach między lawntennisem a polowaniem?[...] Czym leczyć chorego kolosa, Fandorin nie wiedział, lecz jasne było, że nie bombami - od wstrząsów gadzi móżdżek oszaleje do reszty, monstrualne cielsko wpadnie w paniczne drgawki, i Rosja skona.W uwolnieniu się od mrocznych, bezpłodnych myśli pomogła jak zwykle mądrość Wschodu. Inżynier wyłuskał z pamięci stosowny aforyzm: „Mąż szlachetny wie, że świat jest niedoskonały, lecz nie opuszcza rąk”. [Diamentowa karoca, t. 1: Łowca 
ważek, 54-56).Bohater Borysa Akunina wyznaje również realistyczny i krytyczny stosunek do demokracji jako ustroju, który nie dla każdego państwa bywa rozwiązaniem idealnym. Rosyjscy liberałowie w swej pierwszej fazie rozwoju (trwającej od 1855 do 1895 roku) byli zwolennikami polityki umiarkowanie konserwatywnej, „skłonni poświęcić demokrację na rzecz praw obywatelskich”318. Może ona funkcjonować bez wypaczeń oraz chaosu jedynie tam, gdzie zakorzenione są tradycje społeczeństwa obywatelskiego:

318 Zob. ibidem, s. 178.319 Zob. A. Giec, Демократия, [w:J Mentalność rosyjska..., s. 22-23.320 Autorem tego terminu, używanego dla określenia budowanego przez W. Putina ustroju opartego jedynie na fasadach demokracji, jest Władisław Surkow. Zob. M. Potocki, Władisław 

- Ja pani Warwaro, jestem w ogóle przeciwnikiem d-demokracji - rzekł i zaczerwienił się. - Z natury rzeczy jeden człowiek nie jest równy drugiemu i nic się na to nie poradzi. Zasada demokracji ogranicza prawa tych, którzy są mądrzejsi, zdolniejsi, p-pracowitsi, i uzależnia ich od bezmyślnej chęci głupich, niezdolnych i leniwych, bo takich w s-społeczeństwie jest zawsze więcej. Niech nasi rodacy najpierw skończą z draństwem i z-zasłużą na miano obywateli, a dopiero wtedy będzie można pomyśleć i o parlamencie. [Gambit turecki, 80-81)Fandorin wskazuje tym samym na problem, jaki nastręcza charakter udziału mas w życiu społecznym w Rosji. 0 odmiennej perspektywie w porównaniu z cywilizacją Zachodu świadczy już nawet zdystansowane podejście Rosjan do samego pojęcia demokracji. Historycznie termin ten, jak podaję Aneta Giec, posiadał w Rosji znaczenie nie polityczne, lecz socjalne, stanowiąc przeciwieństwo dla arystokracji oraz synonim dla słowa „ludowy"319. Wykształciła się tam w wymiarze politycznym zróżnicowana odmiana demokracji suwerennej320. 
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Jak zaznacza Miłowit Kuniński, „substancjalne pojmowanie demokracji napotyka trudności definicyjne z powodu niejasności pojęcia dobra wspólnego czy interesu ogółu"321, a bywa, że interes ogółu nie daje się określić ze względu na znaczną odmienność pragnień jednostek oraz grup w różnych społecznościach. Hans Kelsen zwraca uwagę na przesłaniającą rzeczywistość demokratyczną ułudę, kiedy to większość podlega kontroli mniejszości, a naród podporządkowany jest jedynie grupie rządzących322. W takim wymiarze władza przybiera charakter oligarchiczny, a część społeczności, chociaż potencjalnie posiada uprawnienia polityczne, pozostaje bierna.

Surkow człowiek Kremla do zadań specjalnych, „Gazeta Prawna" 2010, nr 66, [on-line:] www. gazetaprawna.pl/wiadomosci/artykuly/411303,wladislaw_surkow_czlowiek_kremla_do_za- dan_specjalnych.html - 1IX 2012. Zob. także M. Raś, Putinowska Rosja wobec integracji euro
pejskiej, [w:] Rosja w okresie prezydentury Władimira Putina, red. A. Stępień-Kuczyńska, S. Bieleń, Łódź 2008, s. 262. 0 tradycjach władzy przedstawicielskiej, które zdominowały tradycje parlamentaryzmu w Rosji zob. W. Marciniak, Rozgrabione imperium..., s. 556-557.321 Zob. M. Kuniński, Demokracja, [w:] Słownik społeczny..., s. 117.322 [Za:] M. Kuniński, ibidem, s. 125.323 I. Kliamkin,Społeczeństwo nieobywatelskie, tłum. A. Wylęgała, [w:] Imperium Putina..., s. 76.324 Zob. Б. Дубин, Россия нулевых..., s. 343.325 M. Malia, Sowiecka tragedia. Historia komunistycznego imperium rosyjskiego 1917-1991, tłum. M. Hułas, E. Wyzner, Warszawa 1998, s. 544.326 Zob. ibidem, s. 545.

Dlatego poprzez postać Erasta Pietrowicza podkreślana jest potrzeba oraz sensowność aktywności obywatelskiej, ukierunkowanej nie na osiąganie korzyści prywatnych, ale na budowanie dobra wspólnego. Niestety, taka postawa nie wpisuje się w powszechne pojmowanie współczesnych Rosjan. Igor Kliamkin zaznacza, że „pojęcie interesu publicznego rzeczywiście pozostaje w świadomości szerokich mas rozmyte, słabo zauważalny jest również związek interesu publicznego z interesami prywatnymi"323. Borys Dubin wspomina w badaniach nad społeczeństwem rosyjskim nawet o „socjalnym nierozwinięciu", czy też „nierozwiniętej socjalności" jego członków. Dokonują oni prostego rozróżnienia: „my”, czyli pasywna większość „takich, jak wszyscy", oraz „oni", w skrócie obcy (w bliższym otoczeniu - kierownictwo, osoby pozostające u władzy; w dalszej perspektywie - ludzie odmienni etnicznie, politycznie, ideologicznie, cywilizacyjnie)324. Martin Malia mówi o stłumionej przez rewolucję październikową idei społeczeństwa obywatelskiego, a analizując sytuację po upadku Związku Sowieckiego, odwołuje się do metaforycznego obrazu zaczerpniętego z dowcipu: „Łatwo jest zrobić zupę rybną z akwarium, ale nikt jeszcze nie znalazł sposobu by zrobić akwarium z zupy rybnej"325. Autor zaznacza, że Rosji pozostającej nadal w stadium „zupy" niełatwo przywrócić normalne społeczeństwo oraz utrwalić „demokrację rynkową”326.



Superbohater na użytek rosyjski 311
W pesymistycznych rozważaniach Erasta Piętrowi cza na temat swojej ojczyzny często powraca problematyczna masa ludzka, przeciwstawiona postawie odpowiedzialnej i świadomej jednostki. Bohater upatruje ratunku dla Rosji w konieczności racjonalnego zarządzania krajem, podjęciu próby rzeczowego porozumienia z obywatelami. Nalega, by wreszcie skończyć z odwiecznym mistycznym podporządkowywaniem strukturom władzy emocjonalnie reagującego żywiołu narodowego:Monarchia samodzierżawna trzymać się może tylko na wierze ludu w jej mistyczne, nadprzyrodzone korzenie, myślał chmurnie Fandorin. [...] Konstytucja, oto jedyny ratunek, rozmyślał inżynier, wbrew dojrzałemu wiekowi wciąż jeszcze niewyzbyty skłonności do idealizmu. Monarchia przenieść musi punkt oparcia z religijności na rozum. Żeby lud wypełniał wolę władzy nie z bojaźni bożej, lecz dlatego, że się z tą wolą zgadza. (Diamentowa karoca, t. 1: Łowca ważek, 163)

Superbohater na użytek rosyjskiPrzedstawione na przestrzeni cyklu losy i zachowania Erasta Pietrowicza Fandorina dowodzą, że Borys Akunin, wykorzystując wzorzec supermana, modyfikuje go w zależności od potrzeby czasów i własnej wizji. Autor wyraźnie podkreśla:Nie interesują mnie supermani, którzy zawsze są tacy sami i nie zmieniają się. A poza tym nie interesują mnie supermani, którzy nie mają wad, taki amerykański typ supermana. Sherlock Holmes, nawiasem mówiąc, nie jest bez wad. Jak pamiętamy, zażywa opium. Fandorin bez wątpienia posiada wady, a niezależnie od tego, Fandorin to superman rosyjski. To znaczy - superman oddający się refleksjom, nie całkiem pewny siebie i nie zawsze zwycięski; popełniający błędy327.

327 П. Вайль,Эраст Фандорин...

Zwraca uwagę sformułowanie „superman rosyjski, czyli superman oddający się refleksjom”. Pisarz w swoim cyklu powieściowym o Fandorinie proponuje tym samym nowy typ bohatera: rosyjskiego supermana - inteligenta. A zatem tradycyjny filmowy wizerunek superbohatera kultury zachodniej zostaje skonta- minowany z typowo rosyjskim modelem - inteligentem rozważającym społeczne i etyczne problemy istnienia dobra i zła w świecie, głoszącym ponadto własne poglądy polityczne.Idealny superman kultury masowej w jego skonwencjonalizowanej formie pozostaje wprawdzie nadal żywotny, jednakże przestał być atrakcyjny, zdewaluował się poprzez swą popularność oraz schematyczność. Jak piszę Wojciech Burszta: 
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Nowy Superman to Superman wzięty w cudzysłów, superman sentymentalny. Wcześniej coś takiego nie mogło mieć miejsca ani w filmie ani w komiksie. Nie mówiło się o słabościach, nie mówiło się o uczuciach. Ale czasy się zmieniły, w związku z czym zmienił się również Superman. To w dalszym ciągu postać schematyczna, ale stopniowo wzbogacana o kolejne wątki. Dzięki temu współczesny widz może się z bohaterem utożsamić, Superman zyskuje wiarygodność326.

320 W. Burszta, Super, ale już nie macho, rozmowa Angeliki Kucińskiej, „Przekrój” 2006,3 VIII, nr 31, s. 58.
329 Iniemamocni [The Incredibleś), reż. B. Bird, 2004. Polska wersja ścieżki dźwiękowej, 10. minuta filmu.

Podobnie w amerykańskiej animacji studia Pixar Iniemamocni [The Incredibleś) z roku 2004 mit superbohatera poddany został dekonstrukcji. Główne postacie to para emerytowanych superbohaterów, których presja społeczna zmusiła do zaniechania działalności polegającej na ratowaniu świata przed złem. W początkowych minutach kreskówki padają słowa:Pod wielkim naciskiem opinii publicznej i z uwagi na niewyobrażalne konsekwencje finansowe przegrywanych przewodów sądowych, Rząd w tajemnicy rozpoczął program „Relokalizacji Superbohaterów”. Bohaterzy będą objęci amnestią, jeśli idzie o odpowiedzialność za przeszłe działania. W zamian za to mają obiecać, że już nigdy nie będą zajmować się bohaterstwem. Gdzie są teraz? Żyją pośród nas. Przeciętni obywatele, przeciętni bohaterowie... Cicho i anonimowo pracują nad tym, by uczynić świat lepszym* * 329.Oczywiście okazuje się, że superbohater, choćby nawet uwikłany w codzienność, zawsze nim pozostanie, a charyzma, którą został obdarzony, emanuje. Wychodząc z podobnego założenia, Borys Akunin, by uatrakcyjnić swego bohatera, konstrukcji wzorcowego supermana przydaje melancholii, cierpienia wewnętrznego. Dla współczesnej rzeczywistości rosyjskiej nośną formułą okazuje się być model supermana sentymentalnego. Jak przystało na dydaktyczną funkcję literatury popularnej, czytelnik wprawdzie otrzymuje przykład godny naśladowania, jednakże bohater ów odbiega od schematu dydaktycznego przez wzgląd na zindywidualizowane zachowania oraz przekonania, które nie wszyscy podzielają i pragną zaakceptować.
Kwestionariusz osobowościowy Erasta Pietrowicza FandorinaAnalogicznie do rozdziału poświęconego Anastazji Pawłownie Kamieńskiej, jako podsumowanie mające na celu wskazanie typu osobowości protagonisty, z którym obcuje czytelnik, został stworzony w tabeli 11 kwestionariusz osobo
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wościowy Erasta Pietrowicza Fandorina. Powstał on, zgodnie z przyjętą zasadą, w oparciu o zawarte w tekstach powieści charakterystyki słowne (opisy wizualizacyjne) bohatera, a także jego cechy osobowe (nazywane podczas analizy eksponowanych w powieściach aspektów, które weszły w skład wyłaniających się w toku badania poszczególnych indeksów). Charakteryzujące protagonistę przymiotniki, wskazując jednocześnie na temperament, tworzą jego wizerunek jako potencjalnej „żywej" osoby, z którą obcuje odbiorca.
Tab. 11. Kwestionariusz osobowościowy Erasta Pietrowicza Fandorina.

Obszar Indeks cech bohatera Charakterystyka cech osobowości 
bohatera

Wygląd 
zewnętrzny

• atrakcyjny fizycznie, „przystojniak";
• arystokratyczny, elegancki;
• styl brytyjskiego dżentelmena;
• inspiracje w ubiorze modą 

zagraniczną;
• zgrabna, dobrze zbudowana 

sylwetka;
• systematyczna dbałość o kondycję 

fizyczną z pomocą zaczerpniętych 
z obcych kultur urządzeń i technik 
(jazda na trycyklu, uprawianie ćwi
czeń japońskich wojowników ninja);

• różaniec z nefrytu, którym przebiera 
w palcach (metoda koncentracji i de
dukcji);

• jąkający się brunet o siwych skro
niach;

• umiejętność całkowitej zmiany wyglą
du - metamorfoza i charakteryzacja.

• pieczołowicie dbający o swą prezen
cję i wizerunek,

• dystyngowany, wyrafinowany gust,
• indywidualista,
• otwarty na nowości, śmiały,
• ponadprzeciętny,
• ekstrawagancki, wybijający się na tle 

otoczenia,
• zahartowany, panujący nad swym 

ciałem, uważny,
• zdyscyplinowany,
• systematyczny, konsekwentny.

Działalność 
zawodowa, 
status 
społeczny

• znajomość języków obcych;
• awanse i odznaczenia, dynamicz

na droga kariery jako: urzędnika 
państwowego (aż do stopnia Radcy 
stanu w Tabeli Rang) - pracownika 
Trzeciego Oddziału Tajnej Policji 
Carskiej, dyplomaty w Japonii, 
urzędnika do zadań specjalnych przy 
moskiewskim generale-gubernatorze 
(nominowanego na urząd oberpolic- 
majstra, którego objęcia ostatecznie 
odmawia). Przynależy do wysokich 
arystokratycznych sfer, uznawany za 
„wybitną personę", znaną i wpływo
wą osobistość;

• zwalczanie kolaborantów, nielojal
nych współpracowników;

• poliglota, otwarty na inne kultury
• energiczny, inicjatywny, innowacyjny, 

nowoczesny,
• w pełni oddany swemu zajęciu - służ

bie dla ojczyzny,
• zdecydowany w działaniach,
• uczciwy, praworządny, solidny, odpo

wiedzialny,
• stały, opanowany, wierny swym zasa

dom (twardy kręgosłup moralny),
• niedbający o korzyść prywatną, wia

rygodny,
• lojalny, nieprzekupny,
• nieulegający koniunkturze,
• zdeterminowany, nieugięty,
• konsekwentny, uparty,
• analityczny, dociekliwy,
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Obszar Indeks cech bohatera Charakterystyka cech osobowości 

bohatera
Działalność 
zawodowa, 
status 
społeczny

• demaskowanie zdrady w służbach 
państwowych;

• rozgoryczenie wobec praktyk stoso
wanych wewnątrz struktur władzy;

• stały towarzysz i pomocnik-Japoń
czyk Masa;

• wykształcenie techniczne zdobyte na 
Zachodzie.

• idealistyczny,
• poważny, sceptyczny,
• skłonny do rozmyślań,
• mało towarzyski,
• niezależny,
• lider,
• indywidualista,
• pomocny, wielkoduszny,
• pasjonat, żądny wiedzy,
• wytrwały w samokształceniu,
• ambitny,
• dumny, honorowy.
• bezkompromisowy,
• spokojny, opanowany,

Sytuacja 
rodzinna, 
związki

• osierocony w wieku lat dziewiętna
stu;

• wdowiec w wieku lat dwudziestu;
• liczne epizodyczne związki z różnego 

typu kobietami;
• drugie małżeństwo dopiero po sześć

dziesiątce;
• sporadyczna informacja, że posiadał 

dwóch synów, ale żadnego z nich nie 
poznał.

• nieśmiały, kochliwy, podatny na ko
biece wdzięki,

• tragiczny romantyk (pesymistyczny, 
przeświadczony o ciążącym nad nim 
fatum w miłości), rycerski,

• empatyczny, wrażliwy,
• cierpiący, opiekuńczy,
• troskliwy, łagodny, delikatny,
• cierpliwy, uległy, spolegliwy,
• nieautorytarny,
• anty-macho.

Poglądy • umiarkowany liberalizm;
• gosudarstwiennik, przekonany o po

winności aktywnej służby państwu;
• racjonalistyczna filozofia państwa 

oraz roli w nim społeczeństwa, kry
tyka państwa niedbającego o jed
nostkę;

• antyimperializm;
• sceptyk demokracji w Rosji;
• „patriotyzm krytyczny";
• piętnowanie nadużyć na stanowi

skach państwowych;
• wstręt do zdrady, fałszu, oportuni

zmu, donosicielstwa, dwulicowości, 
korupcji;

• niechęć do rewolucji, wojny i prze
mocy;

• entuzjazm dla idei modernizacji, 
ewolucji, osiągnięć techniki na Za
chodzie;

• nacisk na samorozwój, kształcenie, 
realizację indywidualnych pasji.

Brak przyporządkowania cech.
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Jeśli odnieść przedstawione bogactwo cech charakteru postaci Erasta Pietrowicza do psychologicznej systematyki typów osobowości oraz temperamentów, należy skonstatować, że Borys Akunin poprzez projekcję tej postaci wykreował osobowość, która posiada przewagę cech introwertyka znamionujących temperament flegmatyka (ostrożny, poważny, pojednawczy, opanowany, solidny, zrównoważony, łagodny), a częściowo temperament melancholika (zamyślony, pesymistyczny, powściągliwy, nietowarzyski, spokojny). Można mu także przypisać wybrane cechy ekstrawertyka z zakresu temperamentu choleryka, przede wszystkim rzucające się w oczy charakterystyki: energiczny i aktywny, ale całościowo jest to raczej typ introwertyka z cechami pozytywnymi, którego emocje są na ogół stabilne. Zachwiania emocjonalne uwidaczniają się przez pryzmat realizowanych w powieściach wątków erotycznych, kiedy bohater ulega kobietom. Wówczas euforia miłosna oraz oczarowanie (na przykład Japonką Midori) aktywizuje w nim cechy choleryka, impulsywnego i wybuchowego kochanka, jaki dopuszcza się czynów awanturniczych.Według typologii czynników osobowości Wielkiej Piątki na podstawie zachowań Fandorina można mu przypisać głównie przymiotniki pozytywne z podanych reprezentacyjnych par opozycyjnych:• w zakresie ekstrawersji: śmiały, energiczny;• w zakresie ugodowości: uprzejmy, wielkoduszny, ciepły;• w zakresie sumienności: zorganizowany, wiarygodny, uważny, praktyczny;• w zakresie neurotyczności: stabilny, łagodny, emocjonalny, cierpliwy, spokojny;• w zakresie intelektu: inteligentny, wyrafinowany, twórczy, dociekliwy, analityczny.Dookreślony w ten sposób model protagonisty skłania do stwierdzenia, że obecnie odbiorca kultury popularnej woli typ bohatera introwertycznego, rzetelnego i stawiającego sobie wysokie wymagania, który nie epatuje swą przebojowością i nie odstrasza nonszalancką postawą zwyciężającego bez trudu supermana-showmana. Niezmienną popularnością cieszy się bohater-inteligent, cierpiący, melancholijnie nastawiony do świata, odosobniony wobec niemożności zmiany i uporządkowania świata w zgodzie z wyznawanymi ideałami.
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Zakończenie

Dokonana rekonstrukcja osobowości pary protagonistów - kobiety oraz mężczyzny - występujących w dwóch popularnych w Rosji cyklach powieści kryminalnych, pokazuje, jakie powieściowe „osoby” darzone są przez rzesze czytelników sympatią, dlaczego wzbudzają zaufanie, dzięki czemu współcześni Rosjanie mogą się z nimi utożsamiać bądź nie. Tymi kreacjami można posłużyć się dla zilustrowania preferencji określonych grup społecznych, czy też uwypuklenia kwestii, które w świadomości zbiorowej kształtującej się po roku 1991 pozostają problematyczne.Wnioskowanie przeprowadzone w myśl koła hermeneutycznego pozwala, by przyjąć następujące ujęcie: cechy bohatera literatury popularnej stanowią część, poddawaną analizie, która prowadzi do powstania jego rysu charakterologicznego, temperamentalnego i światopoglądowego. Owa część natomiast odsyła do rozumienia całości, jaką będzie współczesna rosyjska świadomość zbiorowa w wymiarze najogólniejszym (zakładającym, rzecz jasna, uproszczenia), który nie jest wszak przejawem jednostkowym, ale powszechnym. Zatem stworzone typy protagonistów, które odpowiadały na zapotrzebowanie społeczne przełomu lat dziewięćdziesiątych i dwutysięcznych, mogą być postrzegane jako wyraz przejawiających się ówcześnie w rosyjskiej świadomości zbiorowej pragnień, potocznych wyobrażeń i przekonań (mając na uwadze fakt, że w nowym układzie rynkowym badane cykle szczycą się szeroką poczytnością). Rozpatrywane w perspektywie kulturologicznej mogą posłużyć jako godna rozważenia sugestia przy próbie opisu zmian, jakie dokonywały się w społeczeństwie rosyjskim przełomu tysiącleci, gdyż - co podkreśla Borys Dubin - rozkład sensów wyrażonych w utworach literatury masowej prezentuje projekcję przeżyć kulturowo-historycznych, dynamikę sugestywnych upodobań1.
1 Zob. Б. Дубин, Слово - письмо - литература. Очерки по социологии современной 
культуры, Москва 2001, s. 45.
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Niemniej jednak prezentowani bohaterowie nie mają wymiaru ponadczasowego, a dzieje się tak w związku ze specyfiką funkcjonowania literatury popularnej, ściśle sprzężonej z „tu i teraz”, czerpiącej z elementów otaczającej czytelnika rzeczywistości. Przybierają na żywotności i sugestywności wówczas, gdy poruszają aktualne dla odbiorcy problemy, stąd też protagoniści powiązani są mocno z określonym etapem historycznym, czy to w wymiarze poruszania istotnych aspektów życia społecznego (Aleksandra Marinina), czy też w kontekście eksperymentów literackich i popkulturowych (Borys Akunin). W obu przypadkach bohaterowie mieli znaczenie prekursorskie. Odegrali istotną rolę społeczną w określonym momencie, kiedy to wykształcony wcześniej układ społeczny, światopoglądowy, kulturowy, utrwalone stereotypy i przekonania wymagały zakwestionowania oraz przedefiniowania. Wraz z postępującymi wszechstronnymi zmianami w Rosji post- sowieckiej, wobec pluralizmu form wyrazu w obrębie różnorodnych płaszczyzn kultury, kreacje Anastazji Pawłowny Kamieńskiej i Erasta Pietrowicza Fandorina utraciły na wyrazistości oraz znaczeniu. Rozproszyły się pośród wielości innych odmian bohaterów, multiplikowanych na kartach licznych gatunków powieści formułowych.Przykłady obydwojga protagonistów odbiegają od stereotypowych modeli supermanów kultury zachodniej ze względu na ich mocną więź z realiami rosyjskimi oraz pogrążenie ich w rozterkach etycznych, niegasnących wątpliwościach i wahaniach, związanych z bezsilnością i niemożnością naprawienia „zepsutej struktury" państwowej i społecznej. Poprzez kreacje literackie Aleksandry Marininej i Borysa Akunina uwidaczniają się takie newralgiczne dla społeczeństwa rosyjskiego kwestie, jak: nieuczciwość kadry urzędniczej, udział w działalności publicznej jednostki oraz odpowiedzialność pojedynczego obywatela za swoje państwo przejawiająca się w konkretnym działaniu indywidualnym, jakość wykonywanej pracy oraz stosunek do niej, przestrzeganie przepisów, korupcja.Kamieńska i Fandorin prezentują postawy praworządnych, świadomych obywateli, pragnących rzetelnie i szczerze służyć społeczeństwu nie w celu wzbogacenia się czy zdobycia sławy, ale dla dobra publicznego i to w ramach struktur oficjalnych. Wyróżniają ich kompetencja, zaangażowanie, oddanie sprawie, pasja pracy w przeciwieństwie do prowizoryczności i bylejakości działań rzeszy urzędników. Protagoniści tęsknią za państwem prawa, w którym przestrzegane są ustalone zasady zapewniające ochronę obywatelom. Oboje jako nonkonformiści protestują przeciwko temu, aby sfery rządzące poświęcały dla swych korzyści politycznych jednostkę, zdecydowanie krytykują wypaczenia systemu oraz stają w obronie pojedynczego człowieka. Jednocześnie kochają swoją ojczyznę, jaka by ona nie była. Rosyjski mocny patriotyzm rodzący się w meandrach historii, trudach i mozołach skłania ich do wiary, że warto walczyć o dobro wspólne i rozprawiać się z zagrożeniami dla ładu i porządku codziennego. Są wytrwali i konsekwentni, stanowią wzór bezwzględnej uczciwości, lojalności, nieprzekupności. Walczą
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z korupcją i łapówkarstwem. Cechuje ich romantyzm, wiara w idee, absolutne poświęcenie życia prywatnego dla realizacji celów wyższych.Anastazja Pawłowna wyraża żarliwy bunt przeciwko konsumpcyjnemu i materialnemu podejściu do życia, jakie utwierdza się w nowej rzeczywistości postsowieckiej. Poprzez taką postawę katalizuje nostalgię za czasami Związku Sowieckiego, kiedy racji bytu nie miały takie pojęcia, jak komercja, kapitalizm, konsument. Obecnie w potocznym przekonaniu tych, którzy nie potrafią odnaleźć się w nowym układzie społecznym, kojarzone są one z rozpadem więzi międzyludzkich. Erast Pietrowicz z kolei krytycznie ocenia zacofanie Rosji względem postępu technologicznego na Zachodzie. Wyraża także niechęć do wyniszczających wojen, stosowania przemocy, rewolucji, które przynoszą państwu korzyści, wzmacniając jego imperialną wizję, ale degradują społeczeństwo. Zatem obydwoje w różny sposób podejmują kwestie, które w Rosji Putinowskiej często obecne są w dyskursie publicznym - przy próbach poszukiwania i kształtowania rosyjskiej identyfikacji zbiorowej. Są to nostalgia za czasami sowieckimi, mit wojny (w szczególności zwycięstwa w wielkiej wojnie ojczyźnianej), przeciwstawienie Zachodowi, idea-misja Rosji jako imperium. Na aktualizację tych aspektów, które wytyczają nową estetykę, zwraca uwagę Natalia Iwanowa: „estetyka sowiecka, która stała się szczytem mody na samym początku rządów Putina na przełomie lat 90. i początku dwutysięcznych w duchu wyklętego postmodernizmu została dopełniona retoryką wielkomocarstwową i estetyką imperialną"2.

2 Н. Иванова, Русский крест. Литература и читатель в начале нового века, Москва 2011, 5.146.

Warto podkreślić, że ukazani jako indywidualiści bohaterowie nie są na podobieństwo wielu idoli kultury audiowizualnej krzykliwi i ekspansywni. Wyrazistości nadają im ich rysy osobowościowe - to intelektualiści i introwertycy wrażliwi na zło społeczne, zatroskani i analizujący, refleksyjni, wyróżniający się wielkim stopniem empatii i zaangażowania społecznego. Jednocześnie są ludźmi czynu pragnącymi aktywnie przeciwstawiać się nieprawidłowościom, a stają się mieszkańcami rosyjskiej świadomości zbiorowej w sytuacji chaosu po upadku Związku Sowieckiego, w którym elity intelektualne dla zachowania godności, wartości i autonomii albo emigrowały, albo wycofywały się z aktywnego udziału w życiu publicznym, tworząc własne wewnętrzne enklawy wolności. Stąd też zapewne nieprzypadkowe jest, że takie modele osobowe pojawiły się w obrębie literatury formułowej, natomiast wprowadzone zostały przez autorów, którzy pragną realizować także i cele wyższe wykraczające poza wpisaną a priori w ten typ piśmiennictwa funkcję rozrywkową.Oczywiście, w swych konstrukcjach literackich zarówno Kamieńska, jak i Fan- dorin są idealistyczni i w zderzeniu z rosyjską rzeczywistością schyłku wieku XX - nierealni. Ich idealizm mocno kontrastuje ze stylizowaną codziennością, w której roi się od nieprawidłowości. Bywa, że żarliwy bunt i protest wobec 
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zła bohaterki Aleksandry Marininej brzmi patetycznie i kiczowato. Zdarza się, że wielkie rozgoryczenie i zdumienie bohatera Borysa Akunina skalą nadużyć, spotykanych w kręgach władzy, potęguje naiwność i śmieszność tej postaci. Jednakże obdarowanie protagonistów cechami jednoznacznie pozytywnymi, przeciwstawienie ich postępowania rzeczywistości obfitującej w wypaczenia, przestępstwa i bezład wynika także ze specyfiki gatunkowej literatury popularnej, która pozostaje wszak projekcją marzeń potencjalnego odbiorcy. Idealizacja protagonisty jest konieczna z perspektywy psychologiczno-społecznej, by móc przejąć rolę idola, mitu oraz zapisać się w świadomości zbiorowej. Popularność, jaką osiągnęli, wskazuje na rosyjską potrzebę odwoływania się do mitów, oswajania rzeczywistości poprzez wzorce pozytywne. Bohaterowie ci uświadamiają, że społeczeństwo rosyjskie w swej skomplikowanej, pełnej sprzeczności historii wciąż posiada niezwykle silną potrzebę bezustannego poszukiwania sensów wyższych i absolutnych wartości etycznych, stawianych jako punkt odniesienia dla egzystencji codziennej, która często okazuje się być byle jaka, brutalna, wyzbyta z zasad moralnych. Dlatego też tacy idealiści, żarliwie oddani ideom, potrafią zjednać sobie szerokie rzesze rosyjskich czytelników.Najmocniej zarysowującą się perspektywą podczas analizy seriali powieści kryminalnych, połączonych osobą głównego bohatera, jest aspekt genderowy funkcjonowania tych wiodących postaci, co również wynika ze specyfiki literatury formułowej, w której dyferencjacja płciowa odgrywa rolę kluczową. Obydwoje, chociaż w odmienny sposób, podejmują polemikę z rozpowszechnionymi w społeczeństwie rosyjskim stereotypowymi wyobrażeniami o kobiecie oraz mężczyźnie, kwestionując utrwalony przez tradycję, historię, ideologię, praktykę układ relacji damsko-męskich.Poprzez pryzmat Anastazji Pawłowny Kamieńskiej, której kreacja wyrasta na bazie kontekstu idealizowanej kultury sowieckiej, przedstawiona jest wizja kobiecości stonowanej, w której akcentowana jest siła intelektu, pasja, duma, indywidualizm, a nie prymat walorów fizycznych. Stanowi ona przeciwwagę dla stereotypu atrakcyjnej dziewczyny, która po zdobyciu względów mężczyzny, wchodzi w rolę troskliwej i poświęcającej się dla rodziny matki. Przebijająca przez postać tej bohaterki funkcja emancypacyjna wyniknęła z potrzeby czasów - przejściowego momentu w Rosji lat 90. - by z jednej strony zaprzeczyć patriarchalnemu modelowi rodzinnemu, z drugiej wyjść poza rozprzestrzeniony na Zachodzie stereotyp eksponowanego wyzywającego wyglądu Rosjanek, a także wyzwolić się spod nacisków nowych trendów popkulturowych, forsujących kult pięknego ciała, zdrowia, młodości, prymatu mody. Pospolitość wyglądu bohaterki Aleksandry Marininej, jej nieefektowność, wyciszenie oraz stabilność wyróżnia ją na tle krzykliwości kultury audiowizualnej, jaka rozkwitła w Rosji w latach 90.Aleksandra Marinina w swoich pierwszych powieściach cyklu w połowie lat 90. daje wyraz potrzebie społecznych i psychologicznych przemian w Rosji. Daria Walikowa potwierdza taką funkcję bohaterki Aleksandry Marininej, której udało 
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się odpowiedzieć na „czytelnicze zamówienie socjalne”, by stworzyć postać silną i niezależną, ale jednocześnie życiowo prostą i zrozumiałą3. Autorka kreuje swą bohaterkę, wpisując się w pragnienia masy czytelniczek niedoświadczających ani pomocy, ani szacunku ze strony mężczyzn, których w Związku Sowieckim wychowywano przede wszystkim dla heroicznej służby państwu, a nie rodzinie. Oczekują one zmiany ich traktowania po okresie karykaturalnej emancypacji czasów sowieckich. W świetle dysproporcji w rozkładzie obowiązków podkreślany jest przede wszystkim sprzeciw protagonistki wobec przymusu pełnienia ról typowo kobiecych (bycia matką, żoną, gospodynią), ale także akcentowana jest obecność uwielbiającego ją partnera, z czasem męża, który aprobuje jej zachowania oraz wyręcza ją w pracach domowych. Przykład owej relacji poprzez jaskrawe (a nawet schematyczne) odwrócenie ról, scedowanie na mężczyznę zajęć tradycyjnie kobiecych (Czistiakow - „kura domowa”, Kamieńska - całkowicie uwolniona od czynności gospodarskich) ilustruje naglącą potrzebę podjęcia polemiki wokół powyższych kwestii. Jak widać, toczy się ona w Rosji w latach 90. nawet na łamach powieści kryminalnych, z wykorzystaniem odwołań do postaw feminizujących. Pozwala to sądzić o takim zapotrzebowaniu czy też modzie w ówczesnym społeczeństwie postsowieckim.

3 Zob. Д. Валикова, Массовая литература. В рамках и за рамками жанров, [on-line:] http://lit.lseptember.ru/2001/13/nol3_l.htm - 15 II 2012.4 Zob. Е.Трофимова, Феномен детективных романов Александры Марининой в культуре 
современной России, [w:J Творчество Александры Марининой как отражение современной 
российской ментальности, ред. Е. И. Трофимова, Москва 2002, s. 33.5 Zob. М. А. Черняк, Феномен массовой литературы XX века. Монография, Санкт- -Петербург 2005, s. 182.

Czytelnik obcuje z major Kamieńską - profesjonalistką, intelektualistką, praco- holiczką. W jej skromnej, prozaicznej egzystencji, z której przebija walka o godne przeżycie w niełatwych warunkach, uosabia ona typ everymana, funkcjonuje jako bohaterka codzienności. Kryminały Aleksandry Marininej, stanowiące przemieszanie gatunkowe powieści psychologicznej, obyczajowej, sagi rodzinnej, wyróżnia niejaka ascetyczność świata przedstawionego z jasno wyrażonym przesłaniem moralnym. Autorka koncentruje się nie na samym przestępstwie, ale na losach, psychologii oraz motywacji ludzi, decydujących się na określony czyn. Wedle stwierdzenia Jeleny Trofimowej, popularność oraz sukces Aleksandry Marininej polega na tym, że zdołała ona odpowiedzieć na społeczne zapotrzebowanie na „kryminał humanistyczny”, czyniąc jednocześnie bohaterami postsowiecką „klasę średnią”4. Jej sukces, na co zwraca uwagę Maria Czerniak, związany jest z efektem „rozpoznawania siebie", gdyż w świecie powieści występują także ludzie „z tłumu" - sprzedawcy gazet, urzędnicy, nauczyciele, lekarze5.Najistotniejszym elementem wyróżniającym pisarstwo tej autorki na tle innych utworów literatury formułowej jest fakt, że świat przedstawiony jej powieści wolny jest od oddziaływania sfery glamour, która, zgodnie z konstatacją 

http://lit.lseptember.ru/2001/13/nol3_l.htm
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Natalii Iwanowej, stała się nową ideologią życia rosyjskiego i odciska swoje piętno we wszystkich jego wymiarach, a nawet definiuje nowe typy kultury. Glamour, wedle określenia rosyjskiej krytyk literatury, to „używanie, promowane jako najwyższa wartość i sens życia, czyli w rzeczywistości - podmiana idei jako takiej, odlakierowana pustka"6. Tymczasem na Kamieńską nie wywierają wpływu reklamowane towary, programy telewizyjne, kolorowe czasopisma, modne trendy, na które pozostaje całkowicie obojętna, jak gdyby nie istniały one w tak dużym nasyceniu w rzeczywistości postsowieckiej, w którą po czasach deficytu towarowego wtargnęła obfitość produktów wraz z ich nachalną promocją. Anastazja Pawłowna pozostaje w monotonnym otoczeniu przedmiotów ery sowieckiej, co dla pokolenia nienadążającego za dynamiką zmian, nostalgicznie spoglądającego w przeszłość, posiada niebagatelne znaczenie.

6 H. Иванова, Русский крест..., s. 149.7 Zob. M. А. Черняк, Феномен массовой..., s. 197.B Zob. ibidem, s. 186-187.

Nowa codzienność, uwikłana w bezustanne oddziaływanie telewizji i promocji medialnej oraz poddana mechanizmom kształtującym po roku 1991 w Rosji społeczeństwo konsumenckie, jest składnikiem świata przedstawionego u innych autorek popularnych rosyjskich kryminałów. W ich warstwie fabularnej, jak stwierdza Maria Czerniak, „realia dnia dzisiejszego, konstruowane praktycznie w systemie na żywo, sprzężone są z wyraźną bajkowością bohatera"7 *. W powieści Poliny Daszkowej Priz (Приз, 2004) bohaterem jest aktor Władimir Priz, człowiek- -brand, który stał się społecznym produktem komercyjnym, stworzonym przez ekran telewizyjny. Odwołania do konkretnych programów telewizyjnych czy aluzje do historii z życia gwiazd wykorzystuje Tatiana Ustinowa. Owa rosnąca zależność konsumencka społeczeństwa postsowieckiego wyraźnie widoczna jest także w powieściach Darii Doncowej. Przez pryzmat rzekomej „dokumentalności" powstaje na kartach fabularyzowanych utworów wizja świata analogicznego do tego, który przebija z brukowych kolorowych czasopism, seriali telewizyjnych, czy też programów rozrywkowych, w których biorą udział medialnie wypromowane, a zatem rozpoznawalne osoby.W środkach masowego przekazu powielany jest zestaw tematów-problemów w obrębie dyskursu stereotypowo kobiecego, który obejmuje takie obszary, jak miłość, moda, zdrowie, kariera, dom, rodzina, dzieci, rozrywka. Elementy te w połączeniu z motywem przestępstwa stają się składnikami tekstów powieści kryminalnych, których autorami są kobiety. Stąd też kryminały, zakwalifikowane jako „kobiece”, na przykład Anny Małyszewej, Anny Daniłowej, Mariny Sierowej, Wiktorii Płatowej, Jeleny Arsieniewej, Tatiany Polakowej, Poliny Daszkowej, Jeleny jurskiej, Tatiany Stiepanowej, Tatiany Ustinowej, co podkreśla Maria Czerniak, nasycone są emocjami, będąc często połączeniem romansu z powieścią kryminalną0, czym zawężają krąg odbiorców do przedstawicielek płci pięknej.
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Świat powieści Darii Doncowej - autorki-rekordzistki stanowiącej fenomen komercyjny w Rosji - pokazuje, w jak dużym stopniu programy telewizyjne, reklama oraz promowane produkty czy marki zagościły w życiu codziennym współczesnych Rosjan. W książkach tych silnie zaznacza swą obecność uniwersum różnorodnych przedmiotów. Znaczące jest oddziaływanie „wizerunku" rzeczy oraz kreacja konsumenckiego stylu życia, wypełnionego małymi przyjemnościami, dostarczanymi przez telewizję oraz posiadanie modnych i reklamowanych towarów.Autorka nie ukrywa inspiracji pisarstwem Aleksandry Marininej, wielokrotnie odwołuje się i nawiązuje do jej pisarstwa w konstrukcjach bohaterek. Wyznaje otwarcie:Lubię Marininę za to, że ona piszę to, co dzisiaj praktycznie przepadło, czyli właśnie dobry, kryminał sowiecki, na którym wszyscyśmy się wychowali. Ona kontynuuje tradycję Adamowa i Leonowa, a to właśnie jest to, do czego przywykł nasz czytelnik, co jest dla niego bliskie, dobre, przyjazne. Podoba mi się i jej bohaterka Kamieńska z jej chorymi plecami i niechęcią do gotowania, i to, że Marinina nie wylewa wiadra pomyj na milicję. Poza tym, jestem wdzięczna Marininie za to, że ona przebiła mur, na którym dużymi literami było napisane: „Nasze baby kryminałów nie piszą"9.

9 Д. Донцова, „Независимая газета" 2001, № 25, [cyt. za:] M. А. Черняк, Феномен 
массовой..., s. 194-195.

Jednakże między powieściami tych dwóch autorek istnieje mocny kontrast wynikający także z ich specyfiki podgatunkowej i stylistycznej - ascetyczna powaga tekstów Aleksandry Marininej stoi w opozycji do ironizującej trywialności książek Darii Doncowej. Zachowana dyscyplina przyczynowo-skutkowa prowadzonej narracji w przypadku kryminałów tej pierwszej staje w opozycji do nieracjonalności i przypadkowości działań bohaterów, braku konsekwencji w rozwoju wydarzeń i nieumotywowanych zwrotów akcji tej drugiej. Daria Don- cowa, usprawiedliwiając swój styl pisarstwa, podkreśla, że piszę „współczesne bajki”, w związku z czym jej książki obfitują w nieuzasadnione logiką rozwoju akcji „cudowne" zdarzenia oraz bezustanne zbiegi okoliczności.Całkowitym przeciwieństwem w warstwie osobowościowej i światopoglądowej są również i same protagonistki. W odróżnieniu od poważnie traktującej swą pracę w milicji sumiennej profesjonalistki Nastii Kamieńskiej, Dasza Wasilewa to dyletantka, „amator prywatnego śledztwa", z pasją rozczytująca się w rodzimej literackiej produkcji sensacyjnej (w szczególności w kryminałach kobiecych). Rozwiązywanie zagadek detektywistycznych to hobby niepracującej zawodowo zamożnej Rosjanki (w przypadku Kamieńskiej wciąż akcentowany jest jej skromny tryb życia, niewysoka pensja milicjantki, dojazdy metrem do pracy, ciasne mieszkanie). Powtarzającym się w powieściach ideałem szczęścia, wedle Wasilewej, jest spanie do południa, jedzenie w łóżku oraz czytanie rzeczonych książek. Doncowa proponuje obraz kobiety stereotypowej - niebieskookiej 
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blondynki, niegdyś wykładowczyni języka francuskiego, żyjącej w otoczeniu licznej rodziny, osoby kapryśnej i nieco znudzonej, stąd poszukującej rozrywek i przyjemności, jakich dostarcza nowa rzeczywistość konsumencka. W przeciwieństwie do Anastazji Kamieńskiej, ignorującej sferę dóbr materialnych i typowo kobiecych upodobań, Dasza Wasilewa nieoczekiwanie wzbogaciła się, gdyż jej przyjaciółka Natasza podzieliła się z nią ogromnym, odziedziczonym po mężu majątkiem. Stąd też środowisko, w jakim porusza się bohaterka serialu Doncowej (dzielnica willowa, w której mieszka z synem, synową, córką, psami oraz kotami), to świat tak zwanych nowych Rosjan. Zamożność protagonistki anonsowana jest w powieściach poprzez opisy przedmiotów-artefaktów - biżuterii czy perfum, z obowiązkowym przywołaniem konkretnych marek, wokół których skupia się modny świat konsumencki. Niejednokrotnie informacje te padają tryumfalnie z ust samej bohaterki, która szczyci się posiadaniem produktów firmowych: „potrząsnęłam ręką i złoty zegarek marki Cartier, ozdobiony maleńkimi brylancikami, opadł niżej ku palcom”10.

10 Д. Донцова, Даша Васильева, Дама с коготками, [on-line:] http://e-lib.info/book. php?id=1120010144&p= 319 - 26 VI 2012.11 Еаdem, Даша Васильева, Полет над гнездом Индюшки, [on-line:] http://e-lib.info/book. php?id=1120010144 &р=418 - 26 VI 2012.

Jej postępowanie zbiega się ze stylem nuworyszów, przy czym zasada gatunkowa kryminału ironicznego warunkuje wyśmiewanie zachowań, które przejmuje bohaterka. Dasza Wasilewa wspaniale zorientowana jest w modzie, jej teksty obfitują w liczne opisy markowych bądź ekstrawaganckich ubrań, elementów wyposażenia wnętrz, innowacji kulinarnych budujących świat jednoznacznie kobiecy. Istotną rolę w owym czerpaniu radości z nowych przedmiotów zbytku odgrywa również sam moment przejścia - pojawienie się takowej możliwości dla kobiety, dla której wcześniej podobny styl życia był bądź nieznany, bądź całkowicie nieosiągalny. Dla zobrazowania stylistyki powieści Darii Doncowej wystarczy przytoczyć jeden przykładowy fragment spośród powieści, przeznaczonych dla czytelniczek skoncentrowanych na stereotypowo kobiecych uciechach i zestawie potrzeb, kształtowanych przez dedykowane paniom filmy, czasopisma oraz reklamy. Sugestywność tych wypowiedzi wzmacnia narracja pierwszoosobowa, prowadzona z perspektywy głównej bohaterki:Nic tak nie polepsza nastroju, jak zakup absolutnie niepotrzebnej, nawet nieprzydatnej rzeczy. Kobiety mnie zrozumieją. Fakt, przyjemnie jest nabyć płaszcz albo futro, na które od dawna odkładałam pieniądze, ale o wiele razy przyjemniej po prostu skoczyć do sklepu i, niewiele myśląc, porwać, no, przypuśćmy, filiżankę, ozdobioną wizerunkami psów. W domu wprawdzie jest z czego pić herbatę i ta filiżanka niby niepotrzebna, ale jak cieszy...Zapomniawszy o czasie, pomknęłam po piętrach i wyszłam na ulicę, ściskając w rękach pluszowego pieska-mopsa. Absolutnie wspaniała rzecz, nikomu niepotrzebna, nieprzydatna w gospodarstwie11.

http://e-lib.info/book
http://e-lib.info/book
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Jednocześnie protagonistka demonstruje swą nieprzychylność do handlujących na bazarach, a jej ksenofobia przejawia się w powtarzanych obiegowych opiniach wyrażających niechęć do ludzi o narodowości kaukaskiej. Sposób kompozycji tekstu przywodzi na myśl zestaw kolorowych wycinków z prasy kobiecej, na łamach której plotka, sensacja, tekst lub zdjęcie lansujące określony styl życia przeplatane są reklamą perfum.W cyklu kryminałów ironicznych niejednokrotnie podkreślana jest zdolność domorosłej pani detektyw do ściągania na siebie problemów: „Dasza Wasilewa ma katastroficzne szczęście do trupów”12, „Daszy Wasilewej przeciwwskazane jest wychodzenie z domu - obowiązkowo wplącze się w jakąś historię"13 - głoszą zapowiedzi poszczególnych książek serialu. Bohaterka przedstawiona jest jako osoba impulsywna, chaotyczna, niezorganizowana. Momentami czuje się także samotna i niepotrzebna, choć jej dom wypełniony jest ludźmi (dziećmi, wnukami) oraz zwierzętami. Ponieważ nie posiada konkretnego zajęcia i poszukuje przygód, służy pomocą innym (najczęściej niewinnie oskarżanym) - czy to członkom rodziny, przyjaciołom i znajomym, czy też osobom obcym, którzy zostali uwikłani w przestępstwo. Na własną rękę rozszyfrowuje i demaskuje zbrodnię.

12 Eadem, Бенефис мартовской кошки. Аннотация, [on-line:] http://Iib.rus.ec/b/108814 -121X2012.13 Eadem, Спят усталые игрушки. Аннотация, [on-line:] www.modernlib.ru/books/ doncova_darya/spyat_ustalie_igrushki/ - 12 IX 2012.14 Zob. eadem, Билет на ковер-вертолет, Москва 2006.

Bohaterka innego powieściowego serialu Darii Doncowej - Wiola Tarakanowa, podejmująca się wcześniej takich zawodów, jak sprzedawczyni na bazarze, sprzątaczka, przedszkolanka, sanitariuszka w szpitalu, ostatecznie także odkrywa w sobie pasję rozszyfrowywania przestępstw, stając się powieściowym autorem kryminałów publikowanych pod pseudonimem Arina Wiolowa. Jednakże, aby stworzyć interesujący kryminał (wydawnictwo wymaga od niej regularnego dostarczania coraz to nowych pozycji), musi samodzielnie rozpracować przestępstwo14, brak jej bowiem natchnienia twórczego i wyobraźni, by skonstruować zagadkę powieściową. Chodzi zatem po mieście, wertuje gazety w poszukiwaniu zajmującej historii kryminalnej, którą mogłaby rozpracować. Czynności te stają się hobby kobiety zafascynowanej lekturą kryminałów rodzimych. Jej powieściowa sytuacja rekonstruuje drogę twórczą autorki gatunków popularnych, masowo zamawianych przez rosyjski rynek wydawniczy. Absurdalnym staje się przymus gorączkowego poszukiwania opowieści, niewyjaśnionego zdarzenia, jakie mogłoby stać się kanwą dla literackiej historii sensacyjnej.Osią historii kryminalnych Tatiany Polakowej jest właśnie „awantura”, czyli nieoczekiwane zdarzenie, jakie przydarza się bohaterce, która następnie zaczyna prowadzić dochodzenie na własną rękę. Autorka ta charakteryzowana jest jako twórczyni kryminału awanturniczego w Rosji, z pomocą takiego też 

http://Iib.rus.ec/b/108814
http://www.modernlib.ru/books/
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określenia kwalifikowane są jej książki. Kryminały Tatiany Polakowej wedle tak zaproponowanego podziału gatunkowego wskazują bezpośrednio na sposób kreacji postaci głównej bohaterki - łącznika poszczególnych seriali książkowych: Fieńka - Femme Fatale, Anfisa i Żeńka: detektywi z przypadku, Olga Ria- 
zancewa - dama do zadań specjalnych. Autorka nadaje swym protagonistkom charakter aferzystek, aby wokół nich mogła rozwijać się intryga kryminalna. Zgodnie z wymogami samego gatunku, taka kreacja powieściowa musi być osobą z silnym charakterem, żądną przygód i lubiącą ryzykować. Jest to zawsze kobieta inteligentna, energiczna, pewna siebie, która świadomie „wplątuje się” w wydarzenia awanturnicze, a następnie zwycięsko wychodzi z każdej opresji. W jednym z seriali książkowych Tatiany Polakowej tytułowa Anfisa Glinskaja jest także autorką kryminałów. Zgodnie z wypowiedzią Tatiany Polakowej, jej bohaterki są zwyczajnymi, przypadkowymi kobietami, „osobami z tłumu", gdyż brakuje jej wiedzy i kompetencji, by uczynić je wiarygodnymi pracownikami prokuratury czy też służb śledczych, a konieczność korygowania i ciągłych konsultacji ograniczałaby jej swobodę twórczą15.

15 Zob. E. Скобелева, Татьяна Полякова: „Я же всё выдумываю!", [on-line:] www.bumer. ru/09-2002/02.html - 12 IX 2012.16 Татьяна Полякова, [on-line:] www.polyakova.ru - 21IX 2007.

Jest to także zapewne zabieg celowy, gdyż rys bohaterki - dyletantki, ale uważnej obserwatorki, bazującej na swym uporze, ciekawości, intuicji, inteligencji, czyni z niej osobę, z którą łatwiej mogą utożsamiać się czytelniczki. Lektura tego typu kryminałów ma dostarczyć przyjemności w chwilowym oderwaniu i relaksie, bez ujęć problematyzujących i myślowo angażujących. Taki cel stawia sobie Tatiana Polakowa, która poprzez swoją oficjalną stronę zwraca się do swych czytelniczek słowami:To ja - ta sama Tatiana Polakowa, która [-] świetnie wie „Czego chce kobieta"... Przesyłam Wam pozdrowienia z przepięknego rosyjskiego miasta Włodzimierza, gdzie żyję i piszę. [...] Po prostu dlatego, że mi się to podoba. Jeśli także i Wam jest bliskie to, co robię, jeśli odpoczywacie, czytając moje książki, spędzacie z nimi czas dla własnej przyjemności, to znaczy, że jesteśmy przyjaciółmi. Będziemy się spotykać!16Funkcję rozrywkową dla czytelnika, a zarobkową dla autora kryminałów podkreśla także i Wiktoria Płatowa, proponująca od 2004 roku jeszcze inną odmianę podgatunkową - kryminał psychodeliczny, czy też mistyczny. Sama posługuje się modnym określeniem „realizm magiczny”, opisując jako swój ulubiony temat człowieka w sytuacji granicznej. Wiktoria Płatowa zwraca uwagę, że pisanie kryminałów stało się w Rosji normalnym, dobrze płatnym zawodem, a ich autorzy nie muszą wchodzić w rolę proroka czy nauczyciela życia: „Po prostu zbliżamy się do światowych standardów, powoli pozbywając się strachu przed 

http://www.bumer
http://www.polyakova.ru
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kulturą masową. A kryminał - jest jej produktem. I autorzy kryminałów - to nie prorocy i nie nauczyciele życia”17.

17 Виктория Платова, [on-line:] http://gl0f.ru/person/030/platova.html - 12 IX 12.18 Zob. Д. Донцова, Гадюка в сиропе, Москва 2002.19 И. Волкова, Человек, который ненавидел Маринину, Москва 2004.20 Zob. М. А. Черняк, Современная русская литература, Санкт-Петербург-Москва 2004, s. 228-230.

Kryminały kobiece w Rosji stały się forum dyskusji intertekstualnych podejmujących temat współczesnej literatury masowej, nierzadko komentowanej ironicznie. Kobiety-detektywi Darii Doncowej (Dasza Wasilewa, Jewłampija Romanowa, Wiola Tarakanowa) wciąż podkreślają, że są uczennicami Aleksandry Marininej, choć tropienie przestępstw to jedynie ich hobby, jewłampija Romanowa oświadcza otwarcie na łamach powieści (w której prowadzi dochodzenie w sprawie zabójstwa również autora kryminałów, Konrada Rozumowa18), że uwielbia ten gatunek powieściowy. Śledzi wszystkie nowości wydawnicze, przy czym preferuje kobiety-autorki - Aleksandrę Marininę, Polinę Daszkową, Tatianę Polakową - choć wymienia także swych ulubionych autorów-mężczyzn, takich jak Nikołaja Leonowa i braci Wajnerów. Podobną praktykę pisarską można by nazwać symbolicznie literacką „matrioszką”. W jej wnętrzu tkwi prekursorka rosyjskiego kryminału kobiecego - Aleksandra Marinina. Kolejną warstwę tworzą autorki, których bohaterki-detektywi są czytelniczkami książek Aleksandry Marininej. Następna płaszczyzna - to owe bohaterki fikcyjne, które z kolei piszą w powieściach własne kryminały.Nawiązania do twórczości „królowej rosyjskiego kryminału” występują w powieściach wielu innych autorek, na przykład Wiktorii Płatowej [Taksi dla anioła [Такси для ангела, 2001]), Olgi Arnold [Koniec talk-show [Конец ток-шоу, 2001]). Sugestywnym przykładem oddziaływania Aleksandry Marininej, traktowanej także przez pisarki-bohaterki rosyjskich kryminałów jako kanon tego typu literatury w Rosji, jest książka Iriny Wołkowej pod dobitnym tytułem Człowiek, który niena
widził Marininę [Человек, который ненавидел Маринину, 2004)19. Zastosowany w tytule postmodernistyczny „cytat” - przywołanie nazwiska „rosyjskiej Agathy Christie”, jednocześnie pełni funkcję chwytu marketingowego - przykuwa uwagę czytelnika do książki nieznanej mu autorki. Konstrukcja powieści także opiera się na wykorzystaniu postaci zapożyczonych: brata głównej bohaterki Mariny Budanowej ogarnia obsesja, że jest Nastią Kamieńską20. W schizofrenicznych stanach rozdwojenia jaźni wczuwa się on w postać tej bohaterki. Wykorzystując jej ponadprzeciętne zdolności analityczne, prowadzi dochodzenie w sprawie zabójstwa swego szwagra oraz aresztowania podejrzanej o morderstwo siostry. Jest on wówczas przekonany, że jego siostra to Losza Czistiakow. W rezultacie wnosi pozew do sądu przeciwko Aleksandrze Marininie, oskarżając ją o wtargnięcie w jego życie osobiste.

http://gl0f.ru/person/030/platova.html
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Drugi z zaprezentowanych protagonistów w szeroko komentowanym powyżej ujęciu genderowym także wstępuje w polemikę ze stereotypami wyobrażeń o rosyjskim mężczyźnie. Erast Pietrowicz Fandorin jako zadbany elegant i dżentelmen wyróżniający się dystyngowanymi manierami i wielkoświatową ogładą, inteligentny, wysportowany, gibki, ponadprzeciętnie sprawny fizycznie, jednocześnie subtelny, wrażliwy i kulturalny stanowi zdecydowane zaprzeczenie mocno utrwalonego w kulturze Słowian typu mężczyzny-macho - władczego, zaniedbanego, wyznającego kult siły. W działaniach bohatera Borysa Akunina brak brutalności, która zdominowała preferowany przez męskie grono czytelnicze gatunek bojewika. Natalia Iwanowa zwraca uwagę, że we współczesnej Rosji w literaturze oraz kulturze masowej dominuje kult sadyzmu, nietolerancji, przemocy oraz agresji21. Wszelkich tych elementów wystrzega się Erast Pietrowicz, co zdecydowanie oddala go od typu męskości rosyjskiego Rambo, reprezentowanego w kreacjach bohaterów bojewika. Również w warstwie wyznawanych przekonań liberalnych Fandorin stanowi przeciwwagę dla imperialno-nacjonalistycznej wizji historii, ukazanej w masowo czytanych cyklach Wiktora Docenki.

21 Zob. Н. И ванова, Русский крест..., s. 321.22 Zob. D. Baker, Nationalism and the 1994-96 Chechen-Russsian War, Melbourne 2000, s. 50.

Jako jaskrawa ilustracja może posłużyć jedna z części serialu książkowego wspomnianego Docenki, autora Polowanie Szalonego [Охота Бешеного, 2001), której akcja związana jest z wojną w Czeczenii. Bohater Sawielij Goworkow, niezłomnie stojąc na straży interesów ojczyzny (zbieżnych z tymi, które preferuje obóz władzy), broni rosyjskich świętości narodowych, jest on odmianą superbohatera o bezgranicznych możliwościach - działa w pojedynkę, zmaga się z wszechobecną mafią, broni Rosji przed zagrożeniem zewnętrznym. Nikomu nie pozostaje dłużny, jest nieprzekupny i nieuchwytny. Odznacza się żelazną odpornością psychiczną, kieruje się systemem wartości, wypracowanym na bazie trudnych przeżyć, także wojennych. Zarys fabularny tej powieści powiela schemat ideologiczny, z jakim można się zetknąć w szeregu współczesnych rosyjskich powieści kryminalno- -sensacyjnych. Występują w nim takie komponenty, jak Czeczen, bojówkarz, ataki terrorystyczne, likwidacja wroga jako najskuteczniejsza metoda zamiast procesu i dochodzenia faktów. Powieść kopiuje obraz Czeczena jako żądnego krwi bandyty, gwałciciela, terrorysty, kryminalisty22. Rosjanie padają ofiarą członków bandy czeczeńskiej, którzy czerpią przyjemność z bestialstwa - gwałcą oraz torturują (poprzez obcinanie nosów, uszów, organów płciowych, wykluwanie oczu). Wiktor Docenko naturalistycznie opisuje podobne sceny. Protagonista pragnie oddać winnych pod sąd, aby świat i Rosja mogły poznać prawdziwe oblicze Czeczenów, natomiast Federalne Służby Bezpieczeństwa we współpracy z określoną frakcją polityczną, zainteresowaną prowadzeniem wojny, dążą jedynie do śmierci dowódcy bojówki.Innymi niezwykle płodnymi autorami gatunku bojewika, twórcami własnych typów bohaterów są Aleksandr Buszków oraz Czyngiz Abdułłajew. Pierwszy z nich 
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jest autorem cyklu o przygodach i zasługach Kiriłła Mazura, byłego funkcjonariusza morskich służb specjalnych występującego pod pseudonimem Pirania. Serial książkowy, zapoczątkowany w 1996 roku powieścią Polowanie na Piranię 
(Охота на Пиранью), do roku 2012 liczy sobie osiemnaście części. Natomiast drugi wymieniony pisarz jest prawdziwym rekordzistą, jeśli chodzi o liczbę książek firmowanych jego nazwiskiem. Wykreował obraz intelektualisty, tajnego super- agenta o pseudonimie Drongo23, byłego pracownika sowieckich służb specjalnych, następnie eksperta Interpolu, który występuje na łamach dziewięćdziesięciu ośmiu powieści24. Roman Arbitman wymienia ponadto takich twórców, jak An- driej Iljin, Andriej Mołczanow oraz Andriej Woronin25, podkreślając jednocześnie ich sztuczność i sztampowość26. Krytyk zwraca uwagę na brak „żywych ludzi" w gatunku bojewika, zarówno w świecie autorów, jak i ich bohaterów.

23 Pseudonim Drongo jest znaczący - to nazwa szpakowatego ptaka potrafiącego naśladować głosy.24 Wykaz pozycji do 2012 r. zob. Чингиз Абдуллаев, [on-line:] http://vtabakerke.ru/chingiz- -abdullaev.html - 9 IX 2012. Na podstawie poszczególnych części został nakręcony serial telewizyjny.25 To w rzeczywistości pseudonim literacki zespołu autorów gatunków sensacyjnych, pod jakim ukazały się popularne wieloczęściowe seriale książkowe: Kombat (Комбат), Specnaz 
(Спецназ), Ślepy (Слепой), Zabić ślepego (Убить слепого), Prorok (Пророк), Siergiej Dorogin 
(Сергей Дорогин).26 Zob. T. Столярова, Роман Арбитман „Жить под маской Льва Гурского необычайно 
удобно", „Новые Известия", [on-line:] www.newizv.ru/society/2004-06-23/7542-roman -arbitman.html - 5 V 2011.

Niemniej jednak w formie uproszczonej, czy też nawet prymitywnej, gatunki masowo-historyczne realizują zapotrzebowanie na mity, z których tak wiele wraz z nastaniem nowej rzeczywistości postradzieckiej zostało zdekonstruowanych. Popularne thrillery polityczne czy utwory pseudohistoryczne przyczyniają się do wskrzeszania i utrwalenia zbiorowej świadomości imperialnej. Na tym tle jaskrawo odznacza się twórczość Borysa Akunina, który również swobodnie poczyna sobie z historią, ale jego bohater Erast Pietrowicz wyróżnia się zarówno pod względem nasycenia tej kreacji literackiej jako osobowości zindywidualizowanej, jak też i obdarzenia jej poglądami polemicznymi w stosunku do wyżej skomentowanych.Obecnie w obszarze literatury popularnej w Rosji zaznacza się wyraźny podział na eksploatujących powtarzalny schemat pisarzy-grafomanów, autorów bestsellerów wykorzystujących stereotypy, komponowane na bazie tradycji mieszczańskiej z elementami dodatkowymi (tutaj może wyróżniać się także proza kobieca oraz kryminał), a także literatów bazujących na przemieszaniu stereotypów z elitarnością (taką praktykę zaczęli upowszechniać postmoder- niści). Hybrydyzacja kultury skomplikowała także i kwestię podziałów, które coraz trudniej przeprowadzić. Dwight MacDonald już w połowie wieku XX pisał: 

http://vtabakerke.ru/chingiz--abdullaev.html
http://www.newizv.ru/society/2004-06-23/7542-roman


330 Zakończenie
Gdyby istniała jasno określona kultura elitarna, masy mogłyby dostawać swój kicz, a elita swoją kulturę wyższą i wszyscy byliby zadowoleni. Ale linia graniczna jest zatarta. Znaczna część ludzkości stoi przed wyborem - [...] czytać Tołstoja czy detektywistyczną powieść, oglądać starych mistrzów czy telewizję, to znaczy wzór ich kulturalnego życia jest tak otwarty, że aż porowaty27.

27 D. MacDonald,A Theory of Mass Culture, [w:] Mass Culture, ed. B. Rosenberg, D. White, Glencoe 1957, s. 481, [cyt. za:] W. Kuligowski, Popkultura jako źródło tożsamości, „Kultura Popularna" R. 1, 2002, nr 0, s. 20.28 P. Арбитман [et al.J, Академический выбор, „Знамя" 2004, № 5, [on-line:] http:// magazines.russ.ru/znamia/2004/5/konfl0.html - 12 IX 2012.

Wiktor Pielewin w swym podziękowaniu za przyznanie mu nagrody Appolona Grigoriewicza w 2003 roku za utwór Dialektyka okresu przejściowego (z nikąd 
do nikąd) - Диалектика переходного периода (из ниоткуда в никуда) zwraca uwagę na wielość upodobań i gustów we współczesnym społeczeństwie warunkujących wybór określonego typu pisarstwa - z zadaną stylistyką, rodzajem bohatera, prezentowanymi przekonaniami, z którymi jedni będą się utożsamiać, drudzy krytykować, trzeci ignorować. Zgodnie ze słowami tego jednego z bardziej popularnych współczesnych twórców rosyjskich:WARTO BYĆ OPTYMISTAMI. Jakbyśmy źle nie napisali swojego utworu, z pewnością znajdą się czytelnicy - wiele tysięcy czytelników, którzy uznają ten tekst nieomal za arcydzieło. Jednocześnie [...] WARTO BYĆ SCEPTYKAMI. Jakbyśmy dobrze nie napisali swojego utworu, z pewnością znajdą się czytelnicy - wiele tysięcy czytelników, którzy będą szczerze przekonani, że wyszła nam kompletna szmira. I wreszcie [...] TRZEBA BYĆ PO PROSTU REALISTAMI. Jakbyśmy dobrze czy źle nie napisali danego utworu, zawsze znajdą się miliony ludzi, którzy pozostaną w stosunku do niego absolutnie obojętni [...]28.Powszechną tendencją dającą się obecnie zauważyć w literaturze (oraz kulturze) na całym świecie stało się nawiązywanie do elementów kultury masowej oraz wykorzystywanie ich. Stąd też zatarły się granice jednoznacznego przypisania danego utworu do tej ostatniej. Decyduje o tym prymitywizm, wtórność, infantylność, brak artystycznych środków wyrazu. Maria Czerniak podkreśla, że bardzo wielu współczesnych twórców czerpie z języka kultury masowej, podejmując próbę stworzenia elitarnej „makulatury" czy też „intelektualnego czytadła”. Na gruncie rosyjskim w tym obszarze badaczka wymienia takie utwory, jak: W. Babilońska (В. Вавилонская) Michaiła Wellera; Miesiąc Arakszon (Месяц 
Аракшон) Andrieja Turgieniewa (pseudonim krytyka literackiego Wiaczesława Kuricyna); Szukszynowy las (Шишкин лес) Aleksandra Czerwińskiego; Bajki przez 
telefon (dar słowa) (Сказки по телефону [дар слова]) Ergali Giera; Ostatni ko
munista (Последний коммунист) Walerego Załotucha; Człowiek-język (Человек- 
-язык) Anatolija Korolowa; Pochowajcie mnie pod podłogą (Похороните меня 
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за плинтусом) Pawła Sanajewa29, które można zakwalifikować do rodzącej się, wedle określenia Siergieja Czuprinina, literatury middle-class, po jaką sięgają przedstawiciele inteligencji biurowej30.

29 Zob. M. А. Черняк, Феномен массовой..., s. 282-283.30 Zob. С. Чупринин, Жизнь по понятиям, „Знамя" 2004, № 12, [on-line:] http://magazines.russ.ru/znamia/ 2004/12/chul3.html - 20 VI 2012.31 W. Kuligowski, op. cit., s. 23.

Kultura popularna dla badacza przejawów określonej rzeczywistości odgrywa coraz ważniejszą rolę, dostarczając informacji przy próbie charakterystyki danego społeczeństwa. Jest to, jak podkreśla Waldemar Kuligowski, ta sfera komunikacji publicznej, „która wyraża wielość punktów widzenia, podlega wielopoziomowej interpretacji, jej odbiór wymaga konkretnej wiedzy i kompetencji, a ostateczny sens różnicuje się wedle zmiennej logiki kontekstu”31. W owej „komunikacji publicznej" biorą udział także i teksty literatury formułowej, które dopiero osadzone w danym kontekście nabierają pełnego znaczenia, gdyż w formie wyizolowanej sprawiają wrażenie trywialnych, banalnych, bezwartościowych i prymitywnych. Mogą stać się natomiast przydatne jako wyraz dla identyfikacji zbiorowej w świecie ponowoczesnym, w którym budowanie tożsamości przybiera charakter symboliczny oraz wyraża się w swobodnym doborze znaków kulturowych, które podsuwa ewoluująca i dynamiczna w kreowaniu sensów popkultura.Prezentowana w niniejszej pracy analiza bohatera współczesnej rosyjskiej pop-literatury w swym założeniu ukierunkowana jest zarówno na aspekt konstrukcyjnej roli protagonistów, jak i wynikający ze specyfiki badanej materii ich kontekst kulturologiczny, który w odniesieniu do współczesnego społeczeństwa rosyjskiego widziany jest przez pryzmat upodobań czytelnika przeciętnego, nieeli- tarnego. W poszukiwaniach metody dla opisu zmian, jakie zachodzą w dzisiejszym społeczeństwie rosyjskim, ważne jest, by wyjść poza przegląd subiektywnych świadectw myślicieli, czy nawet autorytetów wypowiadających się na temat charakteru współczesnych Rosjan (analizujących ich społeczne modele antropologiczne i światopoglądowe), a także wykroczyć poza uogólnianie wyników badań socjologicznych i statystycznych.Dlatego też jako niezależny, dodatkowy nośnik informacji na temat rosyjskiej świadomości zbiorowej wybrany został bohater poczytnych seriali książkowych, z jego osobowością, temperamentem, poglądami, postępowaniem. Przy założeniu, że jest on konstruowany z uwzględnieniem preferencji odbiorcy - by wpisać się w jego oczekiwania czytelnicze, czy też nawet je kształtować - staje się on reprezentatywny dla społeczności, w której zyskał popularność. Oscyluje pomiędzy uogólnionym typem everymana (przeciętnego Rosjanina) oraz supermana (niedoścignionego uosobienia pragnień). Problemem oczywiście pozostaje konieczność wytyczania granicy typowości oraz nietypowości określonych cech, opinii i zachowań protagonistów w zestawieniu z rosyjskim społeczeństwem 

http://magazines.russ.ru/znamia/
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i realiami. Przy komentowaniu poszczególnych charakterystyk należy przyporządkować i umiejscowić je jako powielające dany schemat rosyjski, bądź też wskazujące na odstępstwa od niego. Zbudowanie takiego opisu kreacji bohaterów w zderzeniu z konkretnym kontekstem społeczno-historyczno-kulturowym wymaga, by w jak największym stopniu zbliżyć się do tradycji, mitów, obszaru kulturowego, w którym są oni zakorzenieni. Bowiem w przypadku literatury popularnej, mocno powiązanej z „tu i teraz”, inaczej jest ona odbierana przez „swoich" oraz „obcych”, którzy przybierają inną optykę w sposobie postrzegania oraz interpretacji bohatera „obcokulturowego”, co rodzi ryzyko niewłaściwych uogólnień. Dlatego dla zarysowania wspomnianych kontekstów, niezbędnych dla „komunikacji kulturowej" oraz potrzebnych, by skomentować konkretne charakterystyki bohaterów, wykorzystywane były dodatkowo zarówno wypowiedzi krytyczne oraz analizy dotyczące poszczególnych zagadnień, jak i rezultaty badań opinii publicznej. Powstała w ten sposób propozycja wypadkowa, dla której punktem wyjścia stały się poczytne utwory pop-literatury, rozumianej jako ta, która podoba się czytelnikowi.Celem nie było wszak formułowanie stwierdzeń kategorycznych odnośnie do kondycji mieszkańców nowej Rosji. Przestrogę stanowią słowa Natalii Iwanowej nakazujące ostrożność w odniesieniu do pojęcia gustu narodowego, a raczej mitu gustu narodowego, który w postaci jednorodnej przecież nie występuje32. Natomiast otrzymane wnioski mogą posłużyć jako sugestia wskazująca na określone procesy. Charakter bohaterów Aleksandry Marininej i Borysa Akunina odzwierciedla zapotrzebowanie na mity, wzorce, komunikuje o rzeczywistości rosyjskiej w jej specyfice. Postacie te stają się pośrednikami w procesie rozumienia poszczególnych zjawisk obecnych w kulturze rosyjskiej, otwierają przed odbiorcą zewnętrznym szerokie pole semantyczne, tworząc swego rodzaju kody kulturowe. Wytworzone przez daną społeczność i utrwalone w jej świadomości zbiorowej, czasem przydatne w procesie samoidentyfikacji, pełnią funkcję komunikacyjną.

32 Zob. H. Иванова, Русский крест..., s. 322.
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SUMMARY

The inhabitants of Russian collective consciousness
of the 20th and 21st centuryThe protagonists ofcrime stories by Alexandra Marinina and Boris Akunin

This book is an attempt to describe the intense process of the formation of popular literature in Russia after 1991. Russian popular culture of the 1990s initiated a wide range of tensions, mixing old and new, central and marginal, Russian and foreign elements. Especially evident is the perceived intensive development of different forms of sensationalistic and detective stories. This analysis focuses on the Russian detective genre with its ideologies, social and gender roles of man and woman, moral messages and negotiations with the past. These genres themselves manifest how desirable this detective fiction was and how quickly it became a part of post-Soviet reality. Nowadays in Russia, detective authors are recognized by a differentiated audience and their creations of literary characters have become popular. By studying different cases of the characters found in popular fiction - that is, the "inhabitants of the imagination of the masses” of contemporary Russians - aids us, according to Boris Dubin, in the study of the Russian society with its groups and internal processes of interaction. The new world-view models created with the help of popular literature show the preferences or issues considered problematic in the post-Soviet collective consciousness 
and can help us to understand how new identities are formed.The series of crime stories written by Alexandra Marinina and Boris Akunin with their creations of the main characters: Anastasia Pavlovna Kamenskaya and Erast Petrovich Fandorin have become the main analytical object of this work. The aim was to reconstruct the personalities of these protagonists in order to illustrate socio-cultural changes in post-Soviet Russia. There are several factors behind this choice. First, they are the authors whose works realize the global socio-cultural transformation in post-Soviet Russia. Those writers whose book 



374 Summary
sales reach millions of copies in Russia tend to reflect upon the new function and new ways of research of popular literature in the context of the transformation of the Russian collective consciousness. Second, they propose a combined story cycle connected with a figure of one of the protagonists, which has a wide readership. The specifics features of the practice of writing (a series of books) narrowed the choice to two literary creations, which enabled the preparation of a detailed and coherent analysis of the structure, as two protagonists over the whole cycle (of works).Chapter I Russian Sensationalism and Detective Novels and the "Inhabitants of 
the Imagination of the Masses" gives the historical and cultural background to the development of Russian popular literature (including the detective novel genre) in the Soviet Union and post-Soviet Russia.In the Soviet Union, literature developed in a vacuum sealed off from external aesthetic influences, under the influence of censorship and the doctrine of socialist realism, which defined the nature of the "entertainment genres”. The Soviet authorities accepted only a few genres of popular literature, adventure novels and science fiction novels, because they could be used as a unique tool of manipulation of mass readership. However, the common element of popular Western literature and socialist realism in Russian literature at the level of its structure, is a schematic division of the characters into positive and negative ones. Contrasting personality attitudes and a black-and-white division of a novel's characters manifest themselves particularly vividly in the propaganda war, and production and collective farm literature.The next part of Charter I presents an ideologically modified, Soviet form of sensationalism and detective genres and those literary characters who have made their mark on the Russian collective consciousness. Different forms of sensationalistic genres are mentioned: genres such as the "red detective” ("red Pinkerton") in novels written by Marietta Shaginian; sensationalistic stories written in a documentary style (the novels by Lev Shejnin, the works of Major Pronin by Lev Ovalov), Soviet spy novels (Yulian Semyonov with his creation - Stirlitz, who has become a cult figure for Russians), and police detective stories (Arkadi, 
Georgi Vainer with the famous character of Gleb Zheglov).Afterwards this chapter presents the situation which existed after the collapse of the Soviet Union, when the abolition of censorship and the commercialization of literature caused the former distinctions between Western mass culture and the so-called masscult formed in Soviet Union, to disappear. Without censorship, with the free influence of postmodernism, and the global, pop cultural trend, popular literature started to develop in a Western way - just for entertainment and for commercialization - in the new economic reality in Russia - between producing and consuming. Especially evident was an intensive development of such kinds of detective genres like: the so-called bojevik dedicated to male readers (one of the most popular writers of this form of fiction is Victor Dotsenko) and ironic 
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detectives (Daria Dontsova), written at the end of the 1990s - dedicated to female readers. The following genres have also gained popularity: thrillers, political detective stories, fantasy detective stories, alternative history (here, such authors as: Victor Suvorov, Aleksandr Bushkov, and Eduard Topol are worthy of mention).Inspired by pre-revolutionary history retro-stylized detective stories by Leonid Yuzefovich, Alexander Bushkov or the most famous - Boris Akunin, have also appeared. The symptomatic phenomena described in this subsection is a recognition in Russian sensationalistic literature of women, as being full-fledged authors of crime fiction, and in this process a prominent role is being played by Alexandra Marinina.Chapter II Seeking Research Methods for Characters in Popular Literature is purely theoretical. In its first subsections there are some reflections on the specific features of the studying of the plots of these stories (according to John Cawelti) taking into account the importance of such issues as: the comprehension of popular literature, the projected reader’s expectations, the role of realism and aesthetics, the mimesis phenomenon, the "concealed literariness" principle, reception in postmodern society/media, in fact, myths and stereotypes constituting a common ground of understanding. The presence of stereotypes, their creations using various examples found in the characters of the novels of Alexandra Marinina and Boris Akunin novel characters explain the popularity of the works of these authors.Another issue taken into consideration in this part of my work is the question of the characteristic or uncharacteristic nature of a character, placing him between a type of common man (an average Russian) and a superman (the personalization of unattainable desires). The problem of the characterization or universalization of the image of the positive hero has retained its vitality since Soviet times. In contrast, pop culture patterns, which began to take shape in Russia after 1991, have remained under the direct influence of Western culture. As opposed to the model of a typical (ordinary) standard hero of socialist realism, pop culture embraces a superman model, imported from the West, an above-average charismatic unit type, which, as evidenced by Umberto Eco, was annexed by popular literature.This chapter also discusses the concept of a series taken from the area of visual culture. Repeatability belongs to the most exploited treatments of contemporary popular culture. To carry out this analysis, research material had been deliberately chosen - a series of crime novels featuring the fact that the same character - a detective, who like a buckle, combines the individual parts of the whole series. The term serial is used by the author of this book interchangeably with the term "cycle of novels" due to various analogous aspects as cyclic repetition, frame construction and the intense presence of custom threads creating the life story of the protagonist within the individual parts of a series, the presence of the same wandering characters. In the perspective of reception, to which Anna 
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Martuszewska draws attention, the repeatability of a specified set of phenomena creates the distinctive identity of a reappearing protagonist.The second part of Chapter II is focused on a theoretical and literary approach to the category of a literary character, the psychological aspects of his reception and the psychological dimension of the personality of the protagonist. The perspective of this literary approach shows a duality in the interpretation of the function of the literary hero from his marginalization, deconstruction, encryption (on the basis of the tradition of postmodernism, avant-garde, the French Nou
veau Roman, Roland Barthes’ and Julia Kristeva’s aversion to a hero as a literary category) until the trend aimed to highlight the importance of a literary hero in the novel (post-realistic tradition). The collapse of the character, nowadays, is also a problem in a philosophical-cultural dimension.On the one hand, there is a devaluation and the deconstruction of such concepts as the character, pattern of attitudes and heroism, which are reflected in the hero creations as an isolated figure having problems with the occurrence in the environment, is out of touch with the mythological archetype of a strong unit, universally positive as a standard. On the other hand, the aesthetics of pop culture kitsch have introduced the tactics of the brightness and sharpness, especially in popular literature, which translates into a strong image of the character. The more essential structural role is played by the protagonist, if he becomes a cohesive element in a multi-part book series.In the context of the above considerations, the personality of the protagonist becomes one of the most important elements in the process of reception. The hero, constructed "in the likeness of life” is perceived by the reader as a "living person". Assuming that the popular reader visualizes a hero in his imagination with the help of words printed in the book, and remembers and recognizes him again as a concrete personality, so the author's goal was to reconstruct the personality of two selected protagonists, whom millions of readers could associate with.There are two theories used for the purpose of describing a human personality in this chapter: the lexical hypothesis of Lewis Goldberg, according to which the basis for defining the type of personality is determined by adjectives (language as a raw material of literature), as well as the theory of temperament (eg. the studies of Hans Eysenck). The value transgression of literary heroes whose recipient, according to the concept adopted for this book, can be contrived in his imagination as a "living person”, potentially leads the reader to identify himself with the hero or treat him as a lodestar.The philosophical basis for the development of research methodology has become a long-term experience of hermeneutics, in particular that of Hans-Georg Gadamer. According to the hermeneutic concept, the following approach was used: features of the popular literature hero are the part which is the subject of analysis that influence his characterological, temperamental and ideological traits. That part refers to the understanding of the whole, as the personality of 
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the protagonist, coupled with the contemporary Russian collective consciousness in the most general dimension (assuming, naturally, simplifications).In this part of the book the use of the concept of Henryk Markiewicz’s literary personology a "personality questionnaire protagonist” was created. Two of Lidiya Ginzburg’s terms were also adopted: the exposition of the hero (understood here as the moment of presentation of the protagonist to the reader, when the recipient intuitively takes the position on the person from the text) and the index of hero features (tracing ways of the presentations of the character in the subsequent “episodes”, capturing the mechanism of strengthening features and the schema of wandering “fixed epithets” from one novel to the next one). Thus, the concept of an index is a collection of information introduced in the first description of a hero and repeated in subsequent books, gradually replenished in time.They concern the appearance, habits, behaviors, traits, type of job, way of life of the protagonist, his relationship with the environment, etc. Janusz Dunin emphasizes that the average reader does not want to get a shock because of a novelty, but he wants to read the text he has already known and to assimilate some new elements at the same time. The presence of these fixed elements in the whole cycle builds the distinctive identity of the protagonist. The permanent features of a given character reinforces his “living” a strong personality - this way he can play the pop-culture role, serving as a pattern of behavior.The indexes, created in the course of the research were included in the composition of the personality questionnaire of the protagonist. In this questionnaire, the basic areas crucial in the real world which support the acquisition of an idea of the character had been highlighted: appearance, performed occupation, professional work, family situation, presented views. In each of these areas certain character traits are revealed which are specifically mentioned in the text, or are clarified by adjectives based on specific behavior. These adjectives refer to a specific type of temperament and personality type. Developed through the analysis of a personality trait, the protagonist has a chance to be close to the reader’s imagination.This method was employed in the reconstruction of the personality of two selected protagonists carried out sequentially in Chapter 111 Anastasia Pavlovna 
Kamenskaya - the Heroine of a Series of Novels by Alexandra Marinina and Chapter IV Erast Petrovich Fandorin - the Hero of Boris Akunin’s Literary Project. An important supplement to information about the analyzed literature characters are quoted in the author’s comments on the creation of characters and Alexandra Marinina’s and Boris Akunin’s writing strategies. These comments are the contents of the first subsections devoted to Kamenskaya: The Strategy of Popu
larity - A Game in the "Sincerity" Proposed by the Author for the Reader and the 
Author's Element in the Creation of the Heroine and to Fandorin: The Strategy of 
Popularity of Project "B. Akunin ” - A Postmodern Game Proposed by the Author for 
the Reader and the Author's Element in the Creation of Erast Petrovich Fandorin. 
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In the following subsections there is an analysis of the features of the protagonists on the basis of the text of the novels, set in the context of Russian reality, which enables the reader to draw conclusions about the polemical nature of the characters’ creation.The protagonists’ appearance denies the stereotypical male and female image. The character of Anastasia Pavlovna Kamenskaya based on an idealized context of Soviet culture, represents a vision of soft femininity. In her case the strength of intellect, passion, pride and individualism are emphasized, not the primacy of physical values. It is a counterweight to the stereotype of an attractive girl, who after winning a man, takes the role of a caring wife and a mother, sacrificing herself for the good of her family. This creation of the heroine resulted from needs of the times - a transitional moment in the Russia of the 1990s - on the one hand, to deny the patriarchal model of the family, and at the same time to break free from the pressures of new pop-culture trends, pop culture, promoting the cult of a beautiful body, health, youth, the primacy of fashion.The run-of-the-mill appearance of Alexandra Marinina’s heroine, her unattractiveness, freedom from the influence of the world of advertisements and promoted by the fashion milieu puts Nastia Kamenskaya against the gaudiness of the audiovisual culture that flourished in Russia in the 1990s. On the other hand, Boris Akunin’s hero enters into a polemic with the social well-trodden stereotypes and imaginations on Russian man. Erast Petrovich Fandorin - an elegant and well-maintained gentleman with high-class manners, intelligent, exceptionally physically fit, at the same time subtle and sensitive - strongly contrasts with the stereotype of a macho-man which is deeply embedded in Slavic culture. Brutality and violence are alien to Fandorin - these values dominate in the genre of war literature, that of the "Russian Rambo”, read mostly by men.The personality of both protagonists’ questionnaire also includes their views referring to those social and cultural issues which are symptomatic of changes in Russia at the turn of the century. Anastasia Pavlovna Kamenskaya expresses a passionate revolt against consumerism and the substantive approach to life that asserted itself in the new post-Soviet reality. This way she catalyzes a nostalgia for the Soviet Union, when such concepts as commerce, capitalism and the consumer had no right to exist in the common belief equated with the disintegration of human relationships. On the other hand, Erast Petrovich Fandorin is critical to the backwardness of Russia in contrast to the technological progress in the West. He also expresses a reluctance to devastating wars, violence and revolution which reinforce the imperial vision of the state, but degrade society. Fandorin and Kamenskaya in different ways express a nostalgia for Soviet times, the myth of war (in particular, the victory in the Great Patriotic War), an opposition to the West, the idea-mission of Russia as an empire. They are present in the public discourse of Putin’s Russia, at the same time trying to reflect the exploration and development of the collective Russian identification.
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The characters, shown as individualists, are not like the images of many of the characters of audiovisual culture, vociferous and expansive. Clarity gives them their personality traits and temperament - they are intellectuals, introverts, reflexive, anxious, sensitive to the social evil and committed, willing to actively oppose the irregularities. They become residents of the Russian collective consciousness in a situation of chaos after the collapse of the Soviet Union, when a considerable part of the intellectual elite withdrew from active participation in public life, creating their own internal enclave of freedom.Therefore, there is no coincidence that these personality models appeared in the field of formula stories, and has been created by authors who wish to pursue higher purposes going beyond that of the entertainment function inscribed a priori in this type of creative work.





РЕЗЮМЕ

Жители российского коллективного сознания в XX- XXI вв.
Герой детективов Александры Марининой и Бориса Акунина

Настоящая работа посвящена явлению бурного развития ряда жанров массовой литературы в России после 1991 г., а именно российской детективной прозы. Его масштабы соизмеримы порой и миллионными тиражами, а также узнаваемостью самой разнообразной аудиторией личностей авторов и популярностью главных героев. Этот вид литературы - дефицитный в советское время - идеологически несовместимый с актуальной на то время прозой, занял пустующую нишу в новой литературной действительности. Понимание специфики этих перемен способствует более глубокому осмыслению процессов, происходящих в русской культуре рубежа XX и XXI веков в целом. С точки зрения Бориса Дубина, задуматься над героями - „жителями массового сознания" современных россиян - это задуматься над русским обществом, над его составляющими и процессами происходящими внутри него. Поэтому созданные на страницах произведений популярной литературы1 новые мировоззренческие модели могут указывать на предпочтения или предубеждения, характерные для русского коллективного сознания в целом.

1 Введение термина «популярная литература» неслучайно. Во второй главе книги подробно представлен теоретический дискурс касательно негативных коннотаций, вызываемых определением данного рода литературного творчества как «массового».

Предметом данного анализа являются детективы из серий Александры Марининой и Бориса Акунина вместе с их протагонистами: Анастасией Павловной Каменской и Эрастом Петровичем Фандориным. Такой подбор материала обосновывается тем, что в работах этих авторов отражены глобальные социальные и культурные перемены, каснувшиеся постсоветского общества. К тому же, книги этих писателей издаются в России миллион- 
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ними тиражами, что, само по себе, заставляет по-новому взглянуть на роль популярной литературы как таковой, а также на способ ее изучения в контексте процессов, происходящих в русском коллективном сознании. С другой стороны, эти авторы предлагают читателю литературные циклы, объединенные фигурой одного протагониста, читаемые довольно широкой аудиторией. Специфика такой писательской практики ограничила выбор до двух литературных героев, благодаря чему стало возможным проведение детального анализа этих двух протагонистов на протяжении всего цикла.В первой главе Русский сенсационный детективный роман и „жители 
массового сознания" зарисован исторический контекст развития русской популярной литературы (в том числе и остросюжетно-детективных жанров) на протяжении XX века. В Советском Союзе детективная проза формировалась в условиях изоляции от внешних эстетических веяний, подчинения цензуре и доктрине социалистического реализма, которая определяла характер „развлекательных” жанров. Образовавшийся в Советском Союзе 
масскульт от развивающейся на Западе массовой культуры отличался степенью идеологизации и назойливым институциональным дидактизмом (согласно определению, предлагаемому Анной Мартушевской). Советская власть одобряла лишь некоторые популярные жанры (приключенческий и научно-фантастический роман), так как только они могли стать инструментом манипуляции массовой аудиторией. С другой стороны общим элементом для популярной литературы, создаваемой на Западе и соц- реалистической литературы на уровне структуры самого произведения является условное разделение на положительных и отрицательных героев. Такое сопоставление личностных позиций, изображение черных и белых персонажей особенно заметно в пропагандистской военной литературе, производственной и колхозной прозе.Далее в этой главе описаны идеологически модифицированные, отечественные остросюжетно-детективные жанры и те литературные персонажи, которые остались на долго в русском коллективном сознании. К их числу принадлежат такие виды сенсационного романа, как: „красный детектив” или „красный Пинкертон” (с образцовыми произведениями Мариетты Шагинян); сенсационные истории, якобы пересказывающие подлинные события (рассказы Дьва Шейнина, цикл о майоре Пронине Льва Овало- ва); советский шпионский роман (с Юлианом Семеновым и созданной им культовой фигурой Штирлица), милицейский детектив (в том числе и произведение братьев Вайнеров со всем известным Глебом Жегловым).Затем представлена ситуация в России после 1991 г., когда изменилась вся культурная парадигма в связи с отменой цензуры и обращением общества к внешним течениям - глобальным, попкультурным, медийным, рыночным, что спровоцировало также интенсивное развитие популярной и развлекательной литературы. В новых условиях формировавшегося
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„капиталистического реализма”, которые повлияли также на систему библиотек и дистрибуции книг, а также на издательскую политику, стали бурно развиваться разнообразные жанровые виды остросюжетного детективного романа-боевика (книги Виктора Доценко) и иронического детектива (в частности проза Дарьи Донцовой). Огромной популярностью стали пользоваться политические детективы (триллеры) или сенсационные альтернативные истории (приводятся здесь такие авторы, как Виктор Суворов, Александр Бушков или Эдуард Тополь). В результате увлечения дореволюционной историей возникли ретро-детективы Леонида Юзефовича, Александра Бушкова, Катерины Врублевской или самого известного из них - Бориса Акунина. Знаковое явление, на которое в дальнейшем обращается внимание это утверждение в рамках русской детективной прозы женщин в качестве полноценных детективных авторов и в этом процессе главную роль сыграла Александра Маринина.Глава вторая В поиске метода для исследования героя популярной ли
тературы носит чисто теоретический характер. Ее первые подразделы посвящены рассуждениям о специфике исследования формульных повествований (согласно определению Джона Кавельти) с учетом таких аспектов, как: понимание популярной литературы, горизонт читательских ожиданий, роль эстетики реализма, проблема «мимесис», принцип «скрытой литературности», вопрос рецепции в постмодернистским обществе и в медийной действительности, мифы и стереотипы, формирующие общую почву для понимания. Популярность произведений Александры Марининой и Бориса Акунина объясняется также присутствием стереотипов и их разнообразным использованием при создании этими авторами персонажей.Следующим поднимаемым вопросом является проблема типичности или не типичности фигуры героя, его соотношение с типом everyman (т. е. обычным русским) или superman (непостижимым объектом желаний). Проблема типизации или универсализации образа положительного героя продолжает быть актуальной со времен Советского Союза. В свою очередь попкультурные образцы, формировавшиеся в России, начиная с 1991 г., остаются под непосредственным влиянием западной культуры. Модель образцового соцреалистического героя переплетается с поп-культурной моделью супермена - импортированного с Запада типа харизматической, незаурядной личности, которая, как доказывает Умберто Эко, была захвачена популярной литературой.В настоящей главе приводится также понятие сериал, заимствованное из визуальной культуры. Повторение это прием, чаще всего применяемый в современной популярной культуре. Данный анализ не случайно сосредотачивается на материале детективов, составляющих цикл, который характеризуется тем, что тот же герой - сыщик/следователь, как общий знаменатель, объединяет определенные части. Термин сериал используется в настоящей 
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работе вместо определения «цикл» - имеются в виду такие схожие аспекты, как: циклическая повторяемость, рамочная конструкция и наличие многих бытовых сюжетов, которые создают историю жизни протагониста в данной части, присутствие тех же персонажей - кочующих героев. В перспективе рецепции, на что обращает внимание Анна Мартушевска, повторяемость определенного набора черт создает ярко выраженную идентичность возвращающегося протагониста.Вторая часть этой главы посвящена теоретическому литературному подходу к категории литературного персонажа, а также психологическим аспектам восприятия фигуры героя и психологической сфере личности протагониста. В литературоведческой перспективе заметны две противоположные позиции, некий «дуализм» в интерпретациях функции литературного героя от маргинализации, деконструкции и скрывания персонажа (постмодернистская, авангардная традиция, французский «новый роман» (фр. le nouveau roman), отрицательное отношение к категории персонажа Ролана Барта, Юлии Кристевой) вплоть до тенденций, направленных на усиление роли литературного персонажа в произведении (постреалистическая традиция). Падение характера это в настоящее время также и философско-культурная проблема. С одной стороны мы наблюдаем девальвацию и деконструкцию таких понятий, как: характер, образец поведения, героизм, свидетельством чего являются персонажи, представленные как изолированные личности, у которых проблемы с тем, чтобы проявить себя в своей среде, которые расходятся с мифологизированным архетипом сильного индивида, универсального положительного образца. С противоположной стороны эстетика поп-культурного китча утвердила тактику выразительности, броскости, что особенно в популярной литературе отражается в создании яркого героя. Тем более ключевую конструкционную роль играет протагонист, если ему суждено стать связующим звеном для литературной серии романов.Таким образом, одним из более значимых элементов в процессе рецепции становится личность протагониста. Герой, создаваемый «по образу и подобию реального», воспринимается читателем популярной литературы как «живой человек». Исходя из того, что популярный читатель, на основе прочитанного в одной книге визуализирует героя в своем воображении и создает фигуру персонажа, которого запоминает и узнает в следующих книгах как конкретную личность, целью данного исследования стала реконструкция личностей избранных двух протагонистов. Для этого из области психологии были позаимствованы лексическая гипотеза Левиса Гольдберга, используемая для описания человеческой личности, согласно которой основой для определения личностного типа становятся прилагательные определения (по аналогии материей для литературного творчества является язык) и теория темперамента (напр. в исследованиях Ханса 
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Эйсенка). Транспозиция ценностей на литературных героев, которых читатель, согласно принятому предположению, может проектировать в своем сознании как «живых людей», способствует тому, чтобы либо себя с ними отождествлять, либо же воспринимать их как своих наставников.В основу разработки методологии предлагаемого исследования легли многолетние достижения в области герменевтики, в частности творчество Ганса-Георга Гадамера. Используя метафору герменевтического круга, предполагалось, что черты героя массовой литературы - это подвергаемая анализу часть, благодаря которой можно определить его характерологические, темпераментные и мировоззренческие свойства. В свою очередь эта часть помогает понимать целое, которым в данном случае является личность протагониста, рассмотренная во взаимосвязи с современным русским коллективным сознанием в самых общих чертах (с учетом возможных обобщений).С использованием концепции «литературной персонологии» Генрика Маркевича была создана «анкета личности героя». В исследовании также были использованы два термина Лидии Гинзбург: экспозиция героя (которая здесь означает момент презентации протагониста читателю, когда интуитивно определяется его отношение к человеку, образ которого вырисовывается на основе текста) и индекс черт героя (составляется после просмотра способов презентации персонажа в последующих частях, позволяет уловить механизм утверждения его черт, схему перемещения «постоянных эпитетов» из одного романа к последующему). Таким образом понятие индекс означает ни что иное а набор сведений, введенных при первом описании героя, которые, повторяемые в очередных книгах, постепенно дополняемы автором. Они касаются внешнего вида, привычек, особенностей поведения, черт характера, образа жизни протагониста, его мировоззрения и построения взаимоотношений с внешним миром, а также многого другого. Януш Дунин подчеркивает, что популярный читатель не хочет шокироваться новизной и читает привычный уже текст, одновременно узнавая только о некоторых новых деталях. Присутствие этих постоянных компонентов на протяжении цикла выстраивает ясно выраженную идентичность протагониста. Неизменные черты его характера утверждают его «живую», сильную личность и впоследствии он сам может играть определенную поп-культурную роль и даже послужить образцом для подражания.Созданные в ходе исследования индексы вошли в состав анкеты личности протагониста. В ней были выделены следующие основные сферы: внешний вид, профессиональная деятельность и досуг, семейное положение, взгляды на жизнь. В каждой из вышеуказанных сфер могут проявляться черты характера героя, называемые непосредственно в текстах или доопределяемые с помощью имен прилагательных, на основании данных способов поведения. Эти прилагательные-черты в свою очередь указыва
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ют на определенный вид темперамента и личности. Предполагается, что разработанная в ходе такого анализа личностная структура протагониста может сходиться с читательскими представлениями о нем.Вышеописанный метод был применен для реконструкции личностей двух избранных протагонистов, которая осуществлялась соответственно в главе третьей Анастасия Павловна Каменская - героиня книжного сериала 
Александры Марининой и четвертой Эраст Петрович Фандорин - герой лите
ратурного проекта Бориса Акунина. Существенным пополнением информации об анализируемых литературных персонажах являются приведенные авторские комментарии насчет самой конструкции героев и объяснение писательских стратегий, используемых Александрой Марининой и Борисом Акуниным, которые приводятся в подразделах: Стратегия популярности 
- игра в «искренность» автора с читателем и Авторская составляющая 
в создании главной героини, а также: Стратегия популярности проекта 
«Б. Акунин» - постмодернистская игра автора с читателем и Постмодер
нистская составляющая в создании Эраста Петровича Фандорина. В последующих частях представлены выделенные из текстов и соответственно объединенные в группы, повторяющиеся черты протагонистов, которые в контексте анализа русских реалий, позволяют сделать выводы насчет полемической культурной роли данных персонажей.Внешний вид протагонистов противоречит стереотипным представлениям о типичных русских женщине и мужчине. Анастасия Павловна Каменская это персонаж, созданный под влиянием идеологизированной советской культуры и представляет собой пример умеренной женственности. В этом случае на первый план выносятся такие черты характера, как сила интеллекта, увлеченность, гордость, а не внешние данные. Героиня Марининой - полная противоположность смазливой барышни, застывшей в ожидании спасителя или же добродетельной хранительницы домашнего очага. Такой образ главной героини был порожден потребностью времени - переходного периода в России 90-х годов для того, чтобы, с одной стороны оспаривать патриархальную модель семьи и одновременно освободиться от давления новых веяний, продвигающих культ красивого тела, здоровья, молодости, значительной роли моды. Обыденность (а скорее обыкновенность) внешнего вида Анастасии Каменской, свобода от воздействия мира рекламы и раскрученной гламурной жизни, выделяет ее на фоне броской аудиовизуальной культуры в России того периода. В свою очередь герой Бориса Акунина вступает в полемику с устойчивыми стереотипами представлений насчет русского мужчины. Эраст Петрович Фандорин - ухоженный, элегантный джентльмен с изящными манерами, светский лев, обладающий необыкновенной физической ловкостью, и в тоже время тонкой душевной организацией - полностью противоречит закрепленному в культуре славян типу мачо. Фандорин сторонится насилия и жестокости. 
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которые доминируют в популярном среди мужского круга читателей жанре боевика.В анкету личностей обоих протагонистов вошли и их мировоззренческие взгляды, которые указывают на общественные и культурные проблемы, характерные для перемен в России на рубеже XX и XXI вв. Анастасия Павловна выражает пламенный бунт против потребительского и материального подхода к жизни, который закрепляется в новой постсоветской действительности. Вместе с тем она ностальгирует по советскому времени, когда просто не могли существовать такие понятия, как: коммерция, капитализм, потребитель, отождествляемые ею с разрушением межчеловеческих отношений. Эраст Петрович, в свою очередь, критически оценивает отсталость России по отношению к технологически прогрессивному Западу. Он также негодует по поводу насилия, войн, революций, которые укрепляют имперскую модель государства, но при этом, несомненно, приводят к деградации общества. С помощью образов Фандорина и Каменской авторами затрагиваются такие вопросы, как: ностальгия по СССР, целесообразность участия в военных конфликтах как таковых,, противопоставление Западу, мессианство России как империи, которые присутствуют в общественном дискурсе путинской России. В то же время эти персонажи отражают попытки поиска и формирования русской коллективной идентичности.Анализируемые герои изображены индивидуалистами, однако в противовес многим кумирам поп-культуры, они не броски. Свою исключительность они получают за счет своих личностных качеств и темперамента - это незаурядные интеллектуалы, интровертики, обеспокоенные всем, что происходит вокруг, чувствительные по отношению к общественным бедам и активно вовлеченные в борьбу с социальной несправедливостью. Они становятся жителями русского коллективного сознания в пределах повсеместного хаоса, тесно связанного с распадом Советского Союза в то время, как определенная часть российской интеллектуальной элиты отходила от активного участия в общественной жизни, создавая внутренние анклавы свободы. Возможно именно поэтому и неслучайно, что такие личностные модели появились в российской «формульной литературе». По всей видимости, их авторы не хотели лишь довольствоваться малым, а именно развлекать соотечественников, а ставили перед собой более высокие общественные задачи и цели.
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