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PISMA SPO£ECZNO-KULTURALNE
W LATACH 1989–2000
Uwagi ogólne
o prze³omie roku 1989 nast¹pi³a radykalna zmiana sytuacji pism
spo³eczno-kulturalnych w Polsce. ¯ycie spo³eczno-kulturalne i literacko-artystyczne uleg³o ciœnieniu zmian ustrojowych, przemianom
ideologicznym oraz komercjalizacji. Ta dziedzina duchowoœci, maj¹ca w Polsce szczególn¹ pozycjê, poddana zosta³a procesom o charakterze
¿ywio³owym, które dotyczy³y transformacji ca³ej sfery mediów1. Zniesienie
centralnego sterowania pras¹, wydawnictwami i kolporta¿em, cenzury prewencyjnej oraz zmiany w finansowaniu wydawnictw spowodowa³y upadek
zdecydowanej wiêkszoœci pism, dominuj¹cych na rynku w poprzedniej
rzeczywistoœci ustrojowej2. Miejsce tamtych pism stopniowo zajmowa³y
nowe inicjatywy wydawnicze, które musia³y siê jednak uporaæ z now¹ sytuacj¹ ekonomiczn¹ i czytelnicz¹ na rynku prasowym, rz¹dz¹cym siê zasadami wolnej konkurencji, kiedy to dzienny nak³ad prasy spad³ trzykrotnie, a
liczba tytu³ów prawie siê potroi³a. Problematyka kulturalno-spo³eczna zosta³a
najpierw zdominowana przez politykê, by nastêpnie zmierzaæ do miejsca,
które zajmuje w rozwiniêtych spo³eczeñstwach demokratycznych, tj, stawaæ
siê platform¹, na której twórcy przedstawiaj¹ swe dokonania artystyczne,
pretenduj¹ce do utworów o wartoœciach uniwersalnych.
Na szczególn¹ uwagê wœród pism spo³eczno-kulturalnych (PSK) zas³uguj¹
pisma literacko-artystyczne (PLA), które — ze wzglêdu na dominacjê w kulturze polskiej „momentu literackiego” — najlepiej odzwierciedlaj¹ kierunki
1

S. ¯ ó ³ k i e w s k i: Wiedza o kulturze literackiej, Warszawa 1980, s. 153-154 i 156-163.
Por. J. K ³ o s s o w i c z: Czasopisma kulturalne, problematyka kulturalna w mediach, (w:) G. G. Kopper,
I. Rutkiewicz, K. Schliep, Media i dziennikarstwo w Polsce 1989-1995, Kraków 1996, s. 111-118.
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zmian w czasopiœmiennictwie spo³eczno-kulturalnym po roku 19893. Dobrze
wyra¿a tê sytuacjê wypowiedŸ Andrzeja Zawady:

Przez PSK w szerokim sensie rozumie siê periodyk prezentuj¹cy przede
wszystkim ró¿ne formy kultury, sztuki, myœli spo³eczno-politycznej i szeroko
pojmowanej kultury masowej. Pisma te przedstawiaj¹ zarówno elementy
„kultury wysokiej”, „kultury narodowej” polskiej i obcej, „kultur regionalnych”, jak i „kultur ma³ych ojczyzn”.
Bior¹c pod uwagê rodzaj sztuki i pismo, które j¹ prezentuje, z wy³¹czeniem periodyków typowo literackich, omówionych obszernie w innym miejscu5, sytuacja przedstawia siê nastêpuj¹co:
— pisma ogólnoartystyczne z elementami spo³ecznymi: Machina,
Wiadomoœci Kulturalne, Xuxem, Kartki, pod tytu³em, Borussia, Krasnogruda,
KurWar, Proglas, Œl¹sk, Pomerania;
— film: Ekran, Filmowy Serwis Prasowy, Film, Film Pro, Kino, Cinema
Press-Video, Film na Œwiecie, Konkurs, Iluzjon, Kwartalnik Filmowy, Powiêkszenie, Cinema. Najwiêkszy Europejski Magazyn Filmowy, Easy Riders;
— teatr: Dialog, Re¿yser, Ruch Teatralny, Scena, Teatr, Didaskalia — Gazeta Teatralna, Notatnik Teatralny, Dramaturgia Polska;
— rzeŸba: Oroñsko. Kwartalnik RzeŸby;
— malarstwo i sztuki plastyczne: Formy, Art & Business, Gazeta Malarzy i Poetów, Pokaz, Exit. Nowa Sztuka w Polsce, Format, G³os Plastyków,
Magazyn Sztuki, Impresje. Magazyn Artystyczny;
— muzyka: Ruch Muzyczny, Jazz Forum, Bluesman, Disco Polo, Popcorn,
Rock Power, Studio. Magazyn P³ytowy i Radiowy, Super Disco, Tylko Rock,
Video Business, Video Club, Video Hit, ¯ycie Muzyczne, Gazeta Muzyczna,
Canor, Filharmonia, Gitara i Bas, Scena Operowa, Œpiewak Œl¹ski, Vovo.
Magazyn Muzyczny, Modi. Pismo poœwiêcone muzyce dawnej, Tumult.
Przegl¹d Ideo-graficzny, TSL. Niezale¿ny Kwartalnik Muzyczny, Metal Side;
— fotografia: Szeœæ x Dziewiêæ (6 x 9), Foto;
— taniec: Taniec, Œwiat Tañca, Nauczyciel Tañca Towarzyskiego, Nowe
„Tañczmy” ;
— sztuka ludowa: Twórczoœæ Ludowa, Regiony, Konteksty, £an;
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3
Dekada 1986–1996 w literaturze polskiej. Ankieta „Dykcji. Pisma literacko-artystycznego”, Dykcja 1997 nr
6, s. 33–67.
4
Ibid., s. 67.
5
Por. I. S. F i u t: Pisma literacko-artystyczne w latach 1989–1996 (struktura, dynamika rozwoju
i zawartoœæ), Dykcja. Pismo Literacko-Artystyczne 1997, nr 6, s. 54–63.
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Najwa¿niejsza zmiana w ¿yciu literackim, jaka dokonuje siê od kilku lat, to rozkwit
czasopism regionalnych i œrodowiskowych, po³¹czona z utrat¹ intelektualnej ikry
przez czasopisma tzw. ogólnopolskie. Poziom tych czasopism jest oczywiœcie
zró¿nicowany, zasiêg te¿, ale cenny jest autentyzm. Czasopisma tzw. ogólnopolskie ba r d z o j u ¿ s k o s t n i a ³ y i s t o p n i o w o t r a c ¹ z a r ó w n o w a l o r r eprezentatywnoœci, jak i atrakcyjnoœci. Pismo o zasiêgu powszechnym by³oby
bardzo potrzebne, dezorientacja w sprawach literackich jest wœród zawodowej inteligencji — zw³aszcza wœród nauczycieli — du¿a, lecz powo³anie i utrzymanie na
przyzwoitym poziomie takich pism wymaga przemyœlenia miejsca kultury i edukacji w tym spo³eczeñstwie 4.
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Na ogóln¹ liczbê pism spo³eczno-kulturalnych, która na koniec roku 2000
wynosi³a ok. 700 tytu³ów, w tym ok. 130 zawieszonych, po wy³¹czeniu pism
wydawanych przez partie polityczne i instytucje wyznaniowe, stwierdzono
istnienie 579 tytu³ów tego typu periodyków. Na po³owê roku 1999 prasa polska liczy³a ok. 3400 tytu³ów, a wiêc pisma spo³eczno-kulturalne stanowi³y ok.
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— architektura: Projekt, Architekton, Dom i Wnêtrze, Magazyn Budowlany, Mój Dom, Architektura-Murator;
Jeœli idzie o zainteresowanie filozofi¹, socjologi¹, psychologi¹, histori¹,
prócz pism bran¿owo zorientowanych, bêd¹cych organami odpowiednich stowarzyszeñ naukowych (np. w dziedzinie filozofii wydawane s¹ m.in. nastêpuj¹ce tytu³y: Kwartalnik Filozoficzny, Przegl¹d Filozoficzny, Nowa Krytyka, Principia, Edukacja Filozoficzna, Sztuka i Filozofia, Etyka), zagadnienia
filozoficzne s¹ tak¿e systematycznie podejmowane przez pewn¹ liczbê PSK.
S¹ to np. — Koniec Wieku, Arka, Magazyn Sztuki, Teksty Drugie, Zeszyty Literackie, Znak, Odra, Opcje, Res Publica Nowa, Wiadomoœci Kulturalne. Pisma te podnosi³y np. takie tematy: „Idea wspó³czesnego konserwatyzmu i jej
oddzia³ywanie na Europê” (Arka, 1995 nr 57, 3), „O idei sztuki politycznej”
(Magazyn Sztuki 1994 nr 4), „Nauki spo³eczne wobec wielkiej zmiany” (Odra
1996 nr 3), „Wittgenstein i Nietzsche” (Koniec Wieku 1996 nr 8) i „Dziedzictwo pozytywizmu” (Znak 1996 nr 2), „Refleksja o rozwoju i regresie
cz³owieczeñstwa” (Forum Myœli Wolnej 2000 nr 5), „Dwie demokracje”
(bruLion 1998, nr 1/23/).
Niew¹tpliwie najczêœciej PSK zajmuj¹ sie zagadnieniami historycznymi,
szczególnie histori¹ wspó³czesn¹ i najnowsz¹, proponuj¹c jej rozumienie radykalnie odmienne od tego, które prezentowano w PRL. Historia Polski i Europy, dzieje „ma³ych ojczyzn” i regionów, przede wszystkim Europy Œrodkowo-Wschodniej oraz próby o¿ywienia historii, najczêœciej goszcz¹ na
³amach tych periodyków. W grupie tej znajduj¹ siê m.in. nastêpuj¹ce pisma:
Arcana, Fronda, Karta, Borussia, Krasnogruda, WiêŸ, Mazowsze, Œl¹sk, Pomerania, Archeologia ¯ywa, ale i typowe pisma popularyzuj¹ce historiê —
Mówi¹ wieki czy Spotkania z Zabytkami.
Do pism spo³eczno-politycznych nale¿¹ tak¿e du¿e i wa¿ne periodyki, jak
tygodniki: Polityka, Wprost, Fakty, Tygodnik Solidarnoœæ, Tygodnik Powszechny i inne, lecz problematyka spo³eczno-kulturalna po roku 1989 na ich
³amach uleg³a marginalizacji i sprowadza siê do zainteresowania sprawami
aktualnymi, determinowanymi bie¿¹c¹ koniunktur¹ polityczn¹. Bardziej profesjonalnie traktuj¹ o problematyce kulturalnej pisma spo³eczno-polityczne o ró¿nych orientacjach ideowych, do których nale¿¹: Kultura, Odra, Dziœ,
Przegl¹d Polityczny, Res Publika Nowa, Zdanie, Spo³eczeñstwo Otwarte,
Fronda, Arkana, Brzask, Nigdy wiêcej, Pe³nym g³osem, Res Humana, Arcana,
Europa, Transit, Lew¹ nog¹, Forum Myœli Wolnej.
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20% ogó³u wydawanych gazet i czasopism. S¹ to pisma powsta³e przed 1980
rokiem — 57 tytu³ów (10,2%), po 1980 roku — 47 tytu³ów (8,5%) oraz pisma masowo zak³adane po 1989 roku, tj. 442 tytu³y (81,3%). Wœród czasopism powsta³ych przed 1980 rokiem i ukazuj¹cych siê do dzisiaj znajduj¹
siê m.in. takie jak: Polityka, Przekrój, Tygodnik Powszechny, Odra, Ruch Muzyczny, Literatura na Œwiecie, WiêŸ, Film na Œwiecie, Œpiewak Œl¹ski, Pomerania, Znak i ukazuj¹cy siê z przerwami od 1884 roku, wznowiony w 1982
— Przegl¹d Powszechny. Granicê roku 1980 przyjêto dlatego, ¿e wiele redakcji PSK podejmowa³o wczeœniej dzia³alnoœæ wydawnicz¹ w „drugim
obiegu” — poza zasiêgiem cenzury i dopiero rejestrowa³o siê w roku 1989.
Po roku 1980 powsta³y m.in. takie wa¿ne tytu³y jak: Wprost, Res Publica
Nowa (w latach 1987–1992 jako Res Publica), Czas Kultury, Arka, bruLion,
Akcent, Karta, Krytyka, Ogród i Zeszyty Literackie. Wsród pism spo³eczno-kulturalnych, zak³adanych masowo po prze³omie w 1989 roku, na uwagê
zas³uguj¹ m.in. nastêpuj¹ce: Wiadomoœci Kulturalne, Sycyna, Machina, Œl¹sk,
Spo³eczeñstwo Otwarte, Pokaz, Format, Oroñsko, Nowy Nurt, Metafora, Krasnogruda, Opcje, Fronda, Kwartalnik Artystyczny, Magazyn Sztuki, Arcana,
Tarniny, Strony, Tygiel Kultury, Ruch Teatralny, Exit, Nowa Fantastyka (kontynuacja wydawanej w latach 1982 –1990 Fantastyki) i Dziœ i Jutro. I tak w
kolejnych latach odnotowano pojawienie siê wielu nowych tytu³ów pism spo³eczno-kulturalnych, ukazuj¹cych sie na rynku prasowym bardziej lub mniej
systematycznie do po³owy 1998 roku: w 1989 powsta³o tych tytu³ów — 25, w
1990 — 51, 1991 — 61, 1992 — 68, 1993 — 55, 1994 — 30, 1995 — 28,
1996 — 10, 1997 — 7, 1998 — 12, 1999 — 10, 2000 — 9. Pozosta³e 122 odnotowanych tytu³ów, za³o¿onych po 1989, a do po³owy 2000 r., uleg³o likwidacji lub zawieszeniu. Jeœli chodzi o periodycznoœæ tych pism, by³o to 18
tygodników, 15 dwutygodników, 2 dwutygodniki regionalne, 165 miesiêczników, 34 miesiêczniki regionalne, 30 dwumiesiêczników, 9 dwumiesiêczników regionalnych, 134 kwartalniki i inne periodyki (np. pó³roczników i
nieregularników), 89 pism lokalnych i sublokalnych oraz 39 pism okreœlonych jako bezwzglêdnie zlikwidowane o ró¿nej periodycznoœci. (Ze wzglêdu
na to, ¿e zgodnie z prawem redakcja mo¿e zawiesiæ sw¹ dzia³alnoœæ
wydawnicz¹ nawet na cztery lata, powy¿sze liczby maj¹ charakter
przybli¿ony i podlegaæ mog¹ weryfikacji.)
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Ogólna liczba pism literacko-artystycznych (PLA), odnotowana w badanym okresie, wynosi³a 118 tytu³ów, z czego w latach 1989–1996 upad³o
tych pism 16, co stanowi 21,5 % ogó³u tytu³ów wydawanych, zaœ 17,6 % —
ogó³u tytu³ów powsta³ych po 1989 roku. W podobnym okresie upad³o lub
zosta³o zawieszonych ok. 120 tytu³ów pism spo³eczno-kulturalnych, co stanowi 21,8% tego typu periodyków. Najczêœciej wœród PLA upada³y pisma o
najwy¿szej czêstotliwoœci wydawania, tj. — tygodniki i dwutygodniki oraz
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pisma lokalne. Te ostatnie stanowi³y 44% ogó³u zaniechanych inicjatyw wydawniczych. Pisma o innej periodycznoœci zmienia³y sw¹ czêstotliwoœæ
ukazywania siê, by przejœæ do kategorii tzw. „nieregularników”. Obecnie
przyznaje siê do tego typu periodycznoœci wydawania 10 redakcji. Pobie¿na
analiza innych tytu³ów sugeruje, ¿e „nieregularników” jest o wiele wiêcej.
Niektóre pisma zawiesza³y dzia³alnoœæ, by nastêpnie wróciæ na rynek, czêsto
pod zmienionym tytu³em; np. Literatura, Autograf-post, Strony, Koniec Wieku czy Zdanie.
Jeœli idzie o periodycznoœæ PLA, to by³y to 2 tygodniki i 2 dwutygodniki
(3,4%), 30 miesiêczników (25%), 12 miesiêczników regionalnych (10,3 %),
10 dwumiesiêczników (8,7%), 4 dwumiesiêczniki regionalne (4,3%), 50
kwartalników i innych periodyków(41,4%) oraz 8 pism lokalnych
i sublokalnych (6,8%).
W zwi¹zku z transformacj¹ ustrojow¹ w roku 1989, poci¹gaj¹c¹ za sob¹
rewolucyjne kapita³owe i w³asnoœciowe zmiany na rynku prasowym, tradycyjna typologia PLA zosta³a w znacznym stopniu zdezaktualizowana.
Twórczoœæ literacko-artystyczna by³a wówczas udzia³em nie tylko typowych
pism tego rodzaju, których by³o bardzo ma³o, ale i pisma innego typu,
g³ównie spo³eczno-kulturalne i spo³eczno-polityczne, udostêpnia³y znaczn¹
czêœæ powierzchni materia³om zwi¹zanym z „¿yciem literackim”, prezentuj¹c
poezjê, prozê, eseje, szkice, artyku³y naukowe, recenzje, wywiady, polemiki,
dyskusje, przek³ady, a tak¿e teksty dziennikarskie dotycz¹ce literatury. Szybko jednak komercjalizacja prasy stworzy³a trudne warunki dla publikacji materia³ów literackich. To poci¹gnê³o w nastêpstwie zacieranie siê ostroœci
tradycyjnie pojmowanej kategorii „PLA”.
W zwi¹zku z zacieraniem siê granic tej kategorii, analizowano pisma,
które poœwiêca³y co najmniej 10% i wiêcej powierzchni ³amów problematyce
literackiej. Spoœród 670 tytu³ów pism spo³eczno-kulturalnych, 118 tytu³ów
spe³nia³o takie warunki — tzn. publikowa³o na w³asnych ³amach 10% i wiêcej
materia³ów zwi¹zanych z literatur¹. Nastêpnie porównano wielkoœci
powierzchni poœwiêconej literaturze i wydzielono cztery kategorie pism o
orientacji literacko-artystycznej, tj. poœwiêcaj¹ce: 10–25% powierzchni, do
50% powierzchni, do 75% powierzchni oraz powy¿ej 75% powierzchni zagadnieniom zwi¹zanym z literatur¹. Typowymi PLA bêd¹ zatem te, które
przeznaczaj¹ na ³amach problematyce literackiej 50% i wiêcej powierzchni.
Takich pism stwierdzono 48, to tytu³y takie, jak np. Dekada Literacka, Krzywe Ko³o Literatury, Literatura na Œwiecie, Literatura, Topos, Fraza, Integracje, Kartki, Metafora, Pracownia, NaG³os, Studium, Dykcja i Tytu³.
Pozosta³e pisma mia³y jednak wa¿n¹ rolê w prezentacji twórczoœci literackiej
i by³y jakby drug¹ i trze- ci¹ „fal¹” czasopism, które w programach
i strategiach wydawniczych redakcji uwzglêdnia³y wagê przekazu
literackiego w komunikowaniu spo³ecznym.
Jak wiêc wygl¹da struktura tytu³ów tych pism w zwi¹zku z procentowym
udzia³em w ich powierzchni zagadnieñ zwi¹zanych z „¿yciem literackim”?
Od 10% do 25% powierzchni poœwiêca literaturze 40 tytu³ów — 34%
ca³oœci badanych pism — tj. 2 tygodniki, 7 miesiêczników, 11 miesiêczników
regionalnych, 3 dwumiesiêczniki regionalne i 14 kwartalników i innych pe-
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riodyków oraz 3 tytu³y lokalne. S¹ to m.in. takie np. pisma jak: Wiadomoœci
Kulturalne, Machina, Pomerania, Kontakt, Format, Opcje, Suplement,
Ekologia i Kultura oraz Zdanie.
Do 50% powierzchni zwi¹zanej z literatur¹ poœwiêca³o 30 — tj. 25%
ca³oœci — tytu³ów, czyli 2 dwutygodniki, 7 miesiêczników, 1 miesiêcznik regionalny, 3 dwumiesiêczniki, 15 kwartalników i inaczej regularnych, 1 tytu³
lokalny. W tej grupie znalaz³y siê siê m.in. nastêpuj¹ce tytu³y: Nowy Nurt, Sycyna, Arkusz, Ariegarda, Odra, Tygiel Kultury, W³asnym G³osem, Œl¹sk, Autograf-post, Gazeta Malarzy i Poetów, Akcent, Kresy. Kwartalnik Literacki
czy Cytat.
Do 75% powierzchni przeznacza³o na twórczoœæ literack¹ 17 — 14,0% tytu³ów, tj. 3 miesiêczniki, 5 dwumiesiêczników, 7 kwartalników i innych periodyków, 2 tytu³y lokalne. W tej grupie znalaz³y siê m.in. Tytu³, Strych Kultury,
Lamus, Kartki, Haiku, Galeria, Magazyn Literacki, Czas Kultury, SFinks.
Powy¿ej 75% powierzchni poœwiêca³y twórczoœci literacko-artystycznej
najbardziej typowe pisma tego typu, których stwierdzono 31 (26%), tj. — 12
miesiêczników, 2 dwumiesiêczniki, 16 kwartalników i innych periodyków
oraz 1 tytu³ lokalny. Tê elitê literack¹ stanowi¹ m.in. Dekada Literacka, Literatura, Literatura na Œwiecie, Megaron. Kurier Czytelniczy, Twórczoœæ,
£abuŸ, Teksty Drugie, Topos, bruLion, Fraza, Metafora, NaG³os, Pracownia,
Studium, Dykcja, Zeszyty Literackie, Lampa i Iskra Bo¿a, Integracje, Borussia, Krzywe Ko³o Literatury i Numer.
Zaobserwowano, ¿e w latach 1996–1999 zachodzi stopniowe rozchodzenie
siê literatury z polityk¹ na ³amach PSK. Twórczoœæ literacka poszukuje
w ostatnich trzech latach sojuszników raczej wœród tradycyjnych dziedzin
twórczoœci, tj. w muzyce, sztukach plastycznych, sztukach multimedialnych
i dlatego w pismach tego typu obecnoœæ literatury staje siê coraz wyraŸniejsza. Dobrze ilustruje tê tendencjê zawartoœæ np. Gazety Malarzy
i Poetów, Magazynu Sztuki i Pokazu.
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Dynamika powstawania PLA by³a podobna do PSK. Na ich 118 tytu³ów
sk³ada³y siê: periodyki, które powsta³y przed rokiem 1980; pisma wydawane w latach 1980–1989, bêd¹ce w tamtym okresie g³ównie pismami
„drugoobiegowymi”, poza zasiêgiem cenzury; pisma emigracyjne np. Zeszyty
Literackie oraz pisma, które powstawa³y ¿ywio³owo po 1989 roku. Kilka z
nich jest wydawanych za granic¹ przez emigracjê, kulturowo zwi¹zan¹ z
ojczyzn¹, np. Bundesstrasse 1 (w Niemczech), Kontury (w Izraelu), Kultura
(w Pary¿u). Pojawi³y siê te¿ pisma spo³eczno-kulturalne, które m.in. promuj¹
twórczoœæ autorów mniejszoœci narodowych, zamieszkuj¹cych obecnie Polskê
— np. Dyskusja — Dyskusija. Bia³orusko-polskie pismo spo³eczno-kulturalne,
Jide³e. Pismo m³odzie¿y ¿ydowskiej i jej Przyjació³, ¯ivot, Besida. £emkiwski
trimisjacznik, czy Krakiwske Obriti. Horyzonty Krakowskie.
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Z pism, które powsta³y przed 1980 rokiem, w latach 1989–1996
ukazywa³o siê 13 tytu³ów, a na koniec 1996 roku ju¿ tylko 11. S¹ to: Nowe
Ksi¹¿ki, Literatura na Œwiecie, Przegl¹d Humanistyczny, Twórczoœæ, Literatura Ludowa, Suplement, Zdanie, Odra, Akcent, Informator Kulturalno-Artystyczny Kielecczyzny i Pamiêtnik Literacki.
Pisma powsta³e po roku 1980 w liczbie 8 tytu³ów, wydawane w badanym
okresie to: bruLion, Dyskusja, FA-art, Ju¿ jest jutro, Ogród, Twórczoœæ Ludowa, Tumult. Przegl¹d Ideograficzny i Zeszyty Literackie. W roku prze³omu,
tj. 1989 ukaza³o siê kolejnych 6 tytu³ów: Kresy. Kwartalnik Literacki, Lampa
i Iskra Bo¿a, Metafora, Pracownia, Strych Kultury, Cha³tura. W kolejnym
roku 1990 na rynku wydawniczym odnotowano 20 kolejnych pism publikuj¹cych teksty literackie, tj. m.in. Dekadê Literack¹, Ex Libris, Krzywe
Ko³o Literatury, Now¹ Fantastykê, Numer, Teksty Drugie, WIK — Kalisz, Borussiê, Decentrum, Co dalej?, Ekologiê i Kulturê, Koniec Wieku, Kresy Literackie, NaG³os, Wiatê, Nowiny Kulturalne, Okolice Kultury, W³asnym
g³osem. Podobnych pism w roku 1991 powsta³o 15, tj. S³owo. Tygodnik Kulturalny, Arkusz, Lektura, Sztuka Osobowa, Gazeta Kulturalna, Autograf-post,
Kartki, Erotyka w Literaturze, Œwiat Literacki, Guliwer, Fraza, Hydra, Rewia
Kontr Sztuki, Siódma Prowincja i Tytu³. W roku 1992 powsta³y: Megaron.
Biuletyn Nowoœci Wydawniczych, Notes Wydawniczy, Przegl¹d Artystyczno-Literacki, Prowincje Literackie, OIK, Styk, Topos, Kontakt, Magazyn
Literacki, Cracoviana, Format, Galeria (w Czêstochowie), Kartki, Lunapark,
Brzeski Magazyn Informacyjny i Nad Odr¹ — ogó³em 16 tytu³ów. Zaœ w roku
1993 ukaza³o siê 15 kolejnych periodyków — m.in. Animus, Sycyna, Pomerania, Górnoœl¹ski Diariusz Kulturalny, Bundesstrasse 1, Lamus, £an, Makulatura, Opcje, Pe³nym G³osem, Lew¹ Nog¹, Cytat, Krasnogruda, Kwartalnik Artystyczny Kujaw i Pomorza. 1994 rok zaowocowa³ kolejnymi 11
inicjatywami wydawniczymi — powsta³y nastêpuj¹ce tytu³y: Wiadomoœci
Kulturalne, Nowy Nurt, Nowe Kontrasty, LIK, £abuŸ, Strony, Gazeta Malarzy
i Poetów, Megaron. Kurier Czytelniczy, Fronda, Haiku, Stygmat i Magdalenka Literacka. Natomiast w roku 1995 na rynku prasowym do pism publikuj¹cych teksty literacko-artystyczne do³¹czy³o kolejnych 5 tytu³ów: Arsena³, Dynówka, Œl¹sk, Studium i Dykcja. I wreszcie w roku 1996
odnotowano 10 kolejnych tytu³ów tego typu pism, tj. Ariergarda, SFinks, Tygiel Kultury, Awers, Incipit, Portret. Pismo literacko-kulturalne, Baborak —
Kultura Szczeciñska, Salon Literacki, Wyraz, Karnet. Krakowskie Aktualnoœci
Kulturalne, Exit i Machinê. W roku 1997 roku zaczê³o ukazywaæ siê pismo informacyjne o wydawnictwach pt. Wydawca, do³¹czaj¹c do funkcjonuj¹cych
ju¿ tytu³ów o podobnym profilu, tj. obydwu Megaronów, Guliwera, Szewala,
Notesu Wydawniczego i Nowych Ksi¹¿ek. W roku 1998 odnotowano w dziedzinie PLA nastêpuj¹ce pisma: pod tytu³em, Spilarz. Tygodnik Satyryczny,
Nowy Wiek i £owcy WyobraŸni. W 1999 — Hyperion i Koœciotrup, zaœ
w 2000 r. — nie powsta³ jeszcze ani jeden tytu³.
Liczba tytu³ów PLA jest zapewne wiêksza, gdy¿ ukazuj¹ siê pisma,
które w analizie nie zosta³y uwzglêdnione, a maj¹ niew¹tpliwie charakter literacki, jak np. Kruk. Pismo poœwiêcone grozie (Warszawa 1996), Strefa. Nie-
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regularne Pismo Ko³a M³odych Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w Krakowie
(Kraków 1996), czy Zeszyty Literackie. Pierwsze Spotkanie (Nowy S¹cz
1997). Liczba tych tytu³ów nie wp³ywa jednak istotnie na ogólny obraz struktury i dynamiki rozwoju badanych czasopism.
Z opisu dynamiki rozwoju pism wynika, ¿e w minionym okresie najwiêcej
pism literacko-artystycznych, podobnie jak i ogó³u PSK, tj. 235 (43%) tytu³ów, powsta³o w latach 1990–1993. W przypadku PLA by³o to 65 tytu³ów
— co stanowi a¿ 57% ogólnej liczby odnotowanych inicjatyw wydawniczych,
zamieszczaj¹cych systematycznie teksty literackie, ukazuj¹cych siê na polskim rynku wydawniczym w tym okresie. Od roku 1993 czêstotliwoœæ pojawiania siê nowych tytu³ów, zarówno PSK jak i PLA, ulega³a stopniowemu
spowolnieniu. W tym jednak czasie powsta³y pisma wa¿ne i licz¹ce siê w kategorii pism literacko-artystycznych, tj. Sycyna, Pomerania, Opcje, Nowy
Nurt, Wiadomoœci Kulturalne, £abuŸ, Gazeta Malarzy i Poetów, Fronda,
Haiku, Dykcja, Studium, Incipit czy Ariegarda.
Geografia wydawania PSK i PLA
Najwiêkszym centrum inicjatyw wydawniczych PSK jest niew¹tpliwie
Warszawa, w której mieszcz¹ siê redakcje 140 pism, nastêpnie Kraków —
36 i Poznañ 18. Du¿a koncentracja tego typu wydawnictw ma miejsce tak¿e
na Œl¹sku i w Trójmieœcie.
Jeœli zaœ idzie o PLA, to 34 tytu³y odnotowano w Warszawie, 15 —
w Kra- kowie, po 7 w Poznaniu, Wroc³awiu i na Œl¹sku, po 5 w Lublinie
i Trójmieœcie, 4 w Olsztynie, po 3 w £odzi, Bia³ymstoku, Bydgoszczy
i Szczecinie, po 2 w Toruniu, Ostro³êce, Gorzowie Wielkopolskim i Przemyœlu. Po jednym tytule m.in. w Opolu, Sejnach, Czêstochowie, Sandomierzu, Kielcach, Radomiu, Che³mie, Legnicy, Zwoleniu, E³ku, Sztumie,
Podkowie Leœnej, Ostrzeszowie, Skar¿ysku Kamiennej, Zielonej Górze,
Brzesku, Siedlcach, Kaliszu i Rzeszowie.
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Analiza zawartoœci takiej mnogoœci tytu³ów nastrêcza wiele k³opotów
w zwi¹zku z wieloœci¹ w¹tków podejmowanych przez dany tytu³ i ich
rozmaitoœci¹ we wszystkich czasopismach. Wiele redakcji w badanym okresie
eksperymentowa³o z formu³¹ pisma, szukaj¹c takiego rozwi¹zania edytorskiego, które dawa³oby szansê dotarcia do publicznoœci oraz zadowala³o grono
autorów pisma i wspó³pracowników redakcji. W zwi¹zku z tym analizowano
tematykê pism w dwóch numerach przypadkowo dobranych z ka¿dego tytu³u
— metod¹ „subiektywnego ogl¹du”.
PSK zajmowa³y siê g³ównie now¹ sytuacj¹ Polski i jej kultury po prze³omie w roku 1989. Autorzy rozwa¿ali szanse polityczne, ekonomiczne
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i kulturalne kraju w nowej rzeczywistoœci w Europie Œrodkowej. Toczono
spory o charakter kapitalistycznego ustroju Rzeczypospolitej i o miejsce kultury w tej nowej rzeczywistoœci. Du¿o uwagi poœwiêcano zagadnieniom
aksjologicznym, filozoficznym, socjologicznym i psychologicznym, ³¹cz¹cym
siê z prze³omem ustrojowym, który obiektywnie stawia³ spo³eczeñstwo polskie w centrum wielu kryzysów, zwykle towarzysz¹cych tego typu przemianom. Polskie problemy by³y jednak rozpatrywane na szerszym tle rozwoju
kultury europejskiej i kryzysu œwiatowej kultury masowej, zwi¹zanej z
liberalizmem demokratycznym, któremu przeciwstawiano chrzeœcijañsk¹
tradycjê narodow¹.
Przy podejmowaniu zagadnieñ teorii i praktyki kultury najczêœciej rozpatrywano je w kontekœcie idei modernizmu i postmodernizmu. Krytyce doktryn o charakterze lewicowo-liberalnych i totalitarystycznych przeciwstawiano europejskie tradycje doktryny konserwatywnej. Np. A. Urbañski
w artykule pt. „Co sta³o siê z nasz¹ rewolucj¹?” (Arka 1995, nr 57, 3) pisa³ na
temat z³ej polskiej tradycji „od³o¿onej rewolucji”:
Rewolucja 1980 r. ostatnie tchnienie wydaje w kampanii wyborczej 1993 r. To
nie „Solidarnoœæ” — stwierdza³ Urbañski — przegra³a tê bataliê. „Solidarnoœæ”
jest ju¿ instytucj¹, w której kolebie siê wspomnienia niegdysiejszej œwietnoœci,
podczas gdy spo³eczeñstwo nadal szuka swojego miejsca w nowoczesnych
strukturach pañstwa.

Krytykuj¹c projekt neomesjanizmu nie mam zamiaru twierdziæ, ¿e Koœció³ i katolicy maj¹ rezygnowaæ z g³oszenia swych zasad oraz apelowania o ich realizacjê.
Nic podobnego. Rola Koœcio³a i katolicyzmu w przebudowie mentalnoœci Polaków
w kierunku ich wdra¿ania do myœlenia i dzia³ania zgodnego z wymogami nowoczesnej cywilizacji mo¿e byæ nieoceniona. Wszelako pod warunkiem, ¿e bêdzie
to polega³o na pracy organicznej, podobnie jak mia³o to miejsce w latach 80. Neomesjanizm jest w gruncie rzeczy utopi¹ spo³eczn¹, a ka¿da utopia funkcjonuj¹ca w
warunkach kryzysu spo³ecznego i nêdzy ekonomicznej rozbraja raczej ni¿ uzbraja.
A jest to bardzo niekorzystne dla przysz³oœci Polski.
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W badanych PLA da³o siê wyró¿niæ trzy poziomy tematyczne: kr¹g zagadnieñ literackich o charakterze lokalno-regionalnym, kwestie dotycz¹ce
ca³okszta³tu istnienia i funkcjonowania literatury rodzimej oraz obszar
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W tym numerze Arki mo¿na by³o jeszcze przeczytaæ rozmowê Radka Sikorskiego z Sir Jamesem Goldsmithem pod znamiennym tytu³em: „Nie wierzcie, ¿e Zachód wynalaz³ doskona³y sposób na ¿ycie” oraz odpowiedzi na ankietê redakcji pt. „Nasze miejsce w Europie”, w której wypowiadali siê Z.
Najder, A. Ananicz, A. Z. Kamiñski i J. Smaga.
J. Szacki w tekœcie pt. „Nauki spo³eczne wobec wielkiej zmiany” (Odra
1966, nr 3) pisa³: „Wydaje siê w ogóle oczywiste, i¿ bez demistyfikacji PRL,
tj. bez wyjœcia poza jej czarno-bia³e schematy, sensowna dyskusja o dziejach
transformacji ustrojowej nie jest mo¿liwa”. W tym samym numerze Odry zamieszczono artyku³ Z. T. Wierzbickiego; „Polsko-rosyjski rachunek sumienia” i rozmowê z prof. Josephem Razem z Oxfordu zatytu³owan¹: „Liberalizm w czasach konfliktu”.
Natomiast wydawany w Krakowie Koniec Wieku (1993 nr 5) zamieœci³ artyku³ J. Woleñskiego pt. „Neomesjanizm”, w którym autor pisa³:
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uniwesalnych rozwa¿añ i prezentacji literackich, zarówno krajowych jak i zagranicznych. Jednak nie we wszystkich pismach te trzy poziomy tematyczne
by³y stale obecne. Tylko redakcje periodyków o wysokich aspiracjach stara³y
siê te trzy poziomy realizowaæ, np. Odra, NaG³os, Tytu³, Fraza, Magazyn Literacki. Pisma o zasiêgu regionalnym rzadko podejmowa³y problemy literackie o charakterze uniwersalnym i ogólnopolskim — jak np. £abuŸ, Animus,
Strych Kultury. Natomiast pozosta³e tytu³y skupia³y swe wysi³ki wydawnicze
na dwóch poziomach prezentacji ¿ycia literackiego, tj. krajowym i zagranicznym, rzadziej zwracaj¹c uwagê na kwestie lokalne czy regionalne. Np.
w latach 1995–1996 PLA podejmowa³y m.in. nastêpuj¹ce tematy: twórczoœæ
Josifa Brodskiego (NaG³os 22/96, Zeszyty Literackie 55), Johna Cage’a (Literatura na Œwiecie 1–2/96), Jerzego Kosiñskiego (Tygiel Kultury 5/96),
Emila M. Ciorana (Zeszyty Literackie 54/96), Eugene Ionesco (Dialog 4/96,
Kwartalnik Artystyczny 1/96), Georgesa Pereca (Literatura na Œwiecie
11–12/95), Hansa Magnusa Enzensberga (Literatura na Œwiecie 8–9/95), Witolda Gombrowicza (Dialog 10/95), Tadeusza Konwickiego (Akcent 2/96),
Czes³awa Mi³osza (NaG³os 28/96), Jacka Podsiad³y (Czas Kultury 3/95), Tadeusza Ró¿ewicza (Twórczoœæ 8/96, Tytu³ 2/95), Tadeusza S³obodzianka (Notatnik Teatralny 9/96), Romana Opa³ki (Gazeta Malarzy i Poetów 4/96), Jana
Lebensteina (Nowe Ksi¹¿ki, 1996), poetów z Sarajewa (Kwartalnik Artystyczny 4/95), haiku (Topos 28/96, Tytu³ 19–20/95 i Haiku), Erosa w literaturze
(Topos 24–25/96). Literatura na Œwiecie — zaprezentowa³a wówczas m.in.
wspó³czesne pisarstwo holenderskie, iberoamerykañskie, szkockie,
ukraiñskie, S³owian XX wieku. Dekada Literacka (6/96, 9/96) zaœ przybli¿a³a
czytelnikom wspó³czesne literatury W³och i Francji. Fraza (13/96, 9/95) —
literaturê niemieck¹, niemieckojêzyczn¹, austriack¹ oraz tureck¹. Akcent
i Borussia — prezentowa³y w 1996 r. pisarstwo niemieckie zwi¹zane z
obrazem Polski — dawniej i dzisiaj.
W latach 1989–1996 tematem g³ównym w³aœciwie wszystkich pism by³
spór o polsk¹ literaturê narodow¹ jako ca³oœæ, ze szczególnym
uwzglêdnieniem 45 lat PRL-u. Dokonywano drastycznych ocen twórczoœci literackiej autorów okresu PRL, np. dorobku i postawy politycznej Marii
D¹browskiej, Jaros³awa Iwaszkiewicza, Tadeusza Nowaka, Jerzego Harasymowicza i innych. Gremialnie prezentowano literaturê emigracyjn¹ i tych
autorów, którzy w minionym okresie nie mogli przedstawiæ ca³ego dorobku
artystycznego czytelnikowi polskiemu z powodów cenzuralnych oraz (mniej
wiêcej od po³owy lat siedemdziesi¹tych) odmawiali akceptacji i wspó³pracy z
istniej¹cym porz¹dkiem spo³eczno-politycznym — np. Juliana Kornhausera,
Adama Zagajewskiego, Stanis³awa Barañczaka, Marka Nowakowskiego,
Leszka Szarugê.
Toczy³ siê wiêc spór o przesz³oœæ literatury pisanej w kraju i na emigracji,
w czasie którego podejmowano pytanie o mo¿liwoœæ ukszta³towania siê
obecnie i w przysz³oœci „jednej literatury polskiej”. Jerzy Jarzêbski w artykule
zamieszczonym we Frazie (1995) pt. „Po¿egnanie z emigracj¹”, pisa³ o polskiej literaturze emigracyjnej po 1945 roku, zwi¹zanej z parysk¹ Kultur¹
i londyñskimi Wiadomoœciami Literackimi, konkluduj¹c, ¿e „jak d³ugo
istnia³a emigracja polityczna, tak d³ugo istnia³a emigracja literacka”. Obecna
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literatura polska — s¹dzi Jarzêbski — jest jedna, choæ mo¿e byæ pisana
w Londynie, Neapolu czy Nowym Jorku. W podobnym tonie wypowiada³ siê
te¿ Jan B³oñski w artykule pt. „Jedna, dwie czy jedna w drugiej? O literaturze
lat 1940–1990” (Teksty Drugie, 1994 nr 4/28/).
W zwi¹zku ze zmian¹ porz¹dku politycznego i uk³adu si³ w Europie, pisma artystyczne dokonywa³y, pos³uguj¹c siê wszystkimi formami i gatunkami
literackimi, obrachunków z przesz³oœci¹. Prezentowa³y te dziedziny „¿ycia literackiego”, które w poprzednim okresie nie mog³y byæ w ca³oœci i prawdziwie przedstawione. Tak wiêc najczêœciej podejmowano problem stosunków niemiecko-polskich (ujmowanych w odmiennym od tradycyjnego
œwietle), polsko-¿ydowskich, polsko-rosyjskich i polsko-ukraiñskich.
Najwiêcej jednak tekstów dotyczy³o stosunków polsko-niemieckich i twórczoœci niemieckiej. Wiele uwagi redakcje poœwiêca³y literaturze i innym formom twórczoœci artystycznej nowych s¹siadów Polski: czeskiej, s³owackiej,
ukraiñskiej, bia³oruskiej i litewskiej. Tradycyjnie najwiêcej uwagi w prezentacji uniwersalnej poœwiêcano literaturze amerykañskiej, angielskiej,
japoñskiej, iberoamerykañskiej, francuskiej, w³oskiej, ale tak¿e szwedzkiej,
³otewskiej, wêgierskiej, chorwackiej, portugalskiej, afrykañskiej,
portugalskiej, brazylijskiej czy australijskiej.
Podejmowano te¿ spory o m³od¹ literaturê, okreœlan¹ mianem „postmodernistycznej”. Czas Kultury prowadzi³ spór z Lamp¹ i Iskr¹ Bo¿¹ o sens pisarstwa, które przedstawia pismo Paw³a Dunin-W¹sowicza. Magazyn Literacki polemizowa³ z grup¹ autorów wydaj¹cych bruLion. Zarówno redakcje
Lampy jak i bruLionu opowiadaj¹ siê za twórczoœci¹ literack¹, zrywaj¹c¹ ze
— zwi¹zan¹ z histori¹ i polityk¹ — tradycj¹ kultury literackiej w Polsce, lansuj¹c idea³ literatury jako zabawy, tworzonej z subiektywnych inspiracji,
oderwanych od kontekstu spo³eczno-polityczno-historycznego. Jan Pieszczachowicz nazywa tê m³od¹ literaturê „literatur¹ «na niby» okresu
miêdzyepoki” (Œl¹sk, 12/1996). Podobne opinie wyra¿a te¿ Stefan Chwin
(Odra 12/1996), a tak¿e Bronis³aw £agowski, który oceni³ ca³¹ formacjê
postmodernistyczn¹ „filozofi¹ pó³inteligentów” (Opcje 3/1996). Natomiast Janusz Drzewucki na ³amach NaG³osu (21/1996) pisa³, ¿e m³oda literatura jest
sprzeciwem wobec dotychczasowego pogl¹du na literaturê, g³osz¹cego, ¿e
„pisarz jest wychowawc¹ spo³eczeñstwa”. W jego opinii, to nie historia i polityka wyznaczaj¹ cykle rytmów artystycznych i przemian literackich, determinuj¹cych rolê literatury i sztuki danego czasu. „Po upadku komunizmu
i odzyskaniu niepodleg³oœci — pisa³ Drzewucki — okaza³o siê, ¿e literatura
jest bytem samoistnym i niezale¿nym, do jej oceny trzeba stosowaæ kryteria
stricte estetyczne”.
Pisma literackie lansowa³y przy wydatnym wsparciu „dodatku literackiego”
Gazety Wyborczej nowe pokolenie pisarzy polskich. Najczêœciej PLA drukowa³y i recenzowa³y utwory m.in. takich autorów: Marcina Œwietlickiego, Manueli Gretkowskiej, Nataszy Goerke, Hanny Kowalewskiej, Paw³a Dunin-W¹sowicza, Marka Gajdziñskiego, Izabeli Filipiak, Tomasza Pi¹tka, Paw³a Szlosarka,
Jacka Podsiad³y, Macieja Cis³y, Dariusza Brzoskiewicza, Bogdana Zalewskiego,
Krzysztofa Vargi, Jaros³awa Klejnockiego, Karola Maliszewskiego, Dariusza
Bitnera, Macieja Maleckiego, Mariusza Grzebalskiego, Dariusza Soœnickiego,

CZ
E

74

PISMA SPO£ECZNO-KULTURALNE 1989–2000

75

Ewy Sonnenberg, Olgi Tokarczuk, Kazimierza Biculewicza, Janusza Szubera,
Zbigniewa Jankowskiego, Andrzeja Stasiuka i wielu innych m³odych pisarzy.
Wiele pism, np. Nowe Kontrasty, Akcent, Odra, Fraza, Kresy. Kwartalnik
Literacki, Gazeta Malarzy i Poetów, Studium, zwraca³o uwagê na pisarzy pochodzenia ¿ydowskiego pisz¹cych po polsku — na Jerzego Kosiñskiego, Lea
Lipskiego, Henryka Grynberga i Adama Szypera oraz na kontrowersyjnego
pisarza emigracyjnego — Ferdynanda Goetla. Spoœród pisarzy emigracyjnych
du¿¹ popularnoœci¹ redakcji PLA cieszy³a siê twórczoœæ i postaci: Jerzego
Giedroycia, Kazimierza Wierzyñskiego, Gustawa Herlinga-Grudziñskiego,
Leopolda Tyrmanda, Witolda Gombrowicza, Zbigniewa Bieñkowskiego,
Marka H³aski, Konstantego A. Jeleñskiego, Krystyny i Czes³awa
Bednarczyków.
We wszystkich pismach — jeœli idzie o teksty typowo literackie — najczêœciej publikowa³o siê poezjê polsk¹ i obc¹, ponad dwukrotnie czêœciej ni¿
prozê. Teksty typowo literackie najczêœciej by³y ³¹czone w danym numerze
pisma z innymi tekstami literackimi, stanowi¹cymi ich ilustracjê lub dope³nienie. Stosunkowo czêsto eksponowano krótkie formy prozatorskie oraz nowe
gatunki paraliterackie, jak artystyczny komiks i fotokomiks. G³ównie celowa³y w tych eksperymentach z nowymi gatunkami redakcje: bruLionu, Lampy
i Iskry Bo¿ej, Ariegardy. Proponowane nowe gatunki charakteryzuj¹ siê multiestetycznymi i multimedialnymi wymiarami kompozycji utworów,
zmierzaj¹cymi do polisensorycznego oddzia³ywania na czytelnika.
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PLA, podobnie jak wiêkszoœæ PSK, nie s¹ wydawnictwami samofinansuj¹cymi siê. Wiêkszoœæ wa¿niejszych tytu³ów znajduje siê na liœcie czasopim
dofinansowanych przez Ministerstwo Kultury i Sztuki. Trudna sytuacja finansowa spowodowa³a, ¿e redakcje takich pism licz¹ najczêœciej kilka osób
i s¹ poszerzane o grono sta³ych wspó³pracowników. Teksty zamieszczane
w numerze danego tytu³u s¹ autorstwa przede wszystkim cz³onków redakcji
i osób stale wspó³pracuj¹cych, choæ redakcje zapraszaj¹ autorów z zewn¹trz.
Prócz Ministerstwa Kultury i Sztuki, które systematycznie dofinansowuje
115 tytu³ów tego typu czasopism, wœród których znajduj¹ siê m.in. takie tytu³y jak: Akcent, Bez dogmatu, Borusssia, bruLion, Czas Kultury, Dialog,
Exit, Format, Jazz Forum, Jednota, Literatura na Œwiecie, Lithuania, Magazyn Sztuki, Mazowsze, Niwa, Notatnik Teatralny, Odra, Pracownia, Pomerania, Res Publica Nowa, Spotkania z Zabytkami, Teksty Drugie,
Twórczoœæ, Tytu³, Tygodnik Powszechny, Œl¹sk, Sztuka, Teatr, W drodze,
Wiadomoœci Kulturalne, Znak, ¯ivot, czy ¯ycie Muzyczne, najczêstszymi sponosorami PSK s¹: Fundacja im. Stefana Batorego, Fundacja Kultury Polskiej,
odpowiednie Wydzia³y Kultury i Sportu urzêdów wojewódzkich, miejskich
czy gminnych. Udzia³ sponsorów i mecenatu prywatnego w wydawaniu tych
pism nie przekracza kilku procent ca³oœci nak³adów finansowych. Inn¹ form¹
utrzymywania tytu³ów jest powo³ywanie fundacji w celu ich wydawania.
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Spotyka siê te¿ przypadki finansowania pojedynczych numerów pism np.
przez konsulaty i fundacje obcych pañstw, szczególnie wtedy, kiedy dana
inicjatywa wydawnicza jest wynikiem wspó³dzia³ania autorów polskich
i zagranicznych.
Kolporta¿ prawie 50% nak³adu pism odbywa siê prywatnymi kana³ami.
Z us³ug „Ruchu”, „Kolportera” i innych firm kolporterskich korzystaj¹ przede
wszystkim pisma o ustalonej pozycji na rynku wydawniczym i o du¿ym nak³adzie, jak np. Polityka, Wprost, Fakty, Przekrój, Film, Kino, Kwak, Machina, Nowa Fantastyka, Exit, Karta, Va Banque, Tylko Rock, Scena. Korzystanie przez PLA z us³ug „Ruchu”, „Kolportera” i „Garmonda” jest rzadkie. Z
tych kana³ów rozpowszechniania korzystaj¹ przede wszystkim pisma o
du¿ych nak³adach, maj¹ce ju¿ ugruntowan¹ pozycjê na rynku prasowym. Wedle deklaracji redakcji prym wiedzie obecnie Cogito, Przegl¹d Reader’s Digest, Machina, Przekrój i Nowa Fantastyka. Ta ostatnia jest chyba jedynym
PLA, utrzymuj¹cym siê ze sprzeda¿y nak³adu i reklamy. Na kolejnych miejscach plasowa³y siê Wiadomoœci Kulturalne z 30 tys. egz. i Sycyna z 14,5 tys.
egz., które prawie ca³y nak³ad rozprowadza³y przez „Ruch”. Z pism o orientacji wyraŸnie literackich najwy¿sze nak³ady deklarowa³y: Literatura na Œwiecie — 15 tys., bruLion — 10 tys., Zeszyty Literackie — 10 tys., Nowy Nurt —
10 tys., Megaron. Kurier czytelniczy — 8 tys., Exit — 7 tys., Megaron. Biuletyn czytelniczy — 5 tys., Œl¹sk — 5 tys, Odra — 4,7 tys, Nowe Ksi¹¿ki — 4
tys., Czas Kultury — 2 tys.
Pozosta³e pisma deklaruj¹ nak³ady o wielkoœci od kilkuset egzemplarzy do
2–3 tys. Wiêkszoœæ z nich drukuje informacje o miejscach i sposobach
sprzeda¿y tytu³u. Kolporta¿em tych pism zajmuj¹ siê przede wszystkim
niektóre ksiêgarnie i EMPiK-i, galerie oraz niektóre domy kultury. Mo¿na je
tak¿e znaleŸæ na stoiskach prasowych du¿ych supermarketów. Sieæ tych punktów w Polsce liczy obecnie ok. 400. Najwiêcej mieœci siê ich w Warszawie
— 69, Krakowie — 42, Trójmieœcie — 32, Poznaniu — 27, na Œl¹sku (Katowice, Gliwice, Bytom, Tychy) — 26, Wroc³awiu — 22, £odzi — 19, Bydgoszczy — 11, Toruniu, Szczecinie, Lublinie — po 10, Olsztynie i Opolu —
po 7. Pozosta³e ok. 150 punktów kolporta¿u tego rodzaju pism znajduje siê
w 67 mniejszych miastach polskich. Widaæ wiêc, ¿e szanse zakupu tego typu
periodyku maj¹ przede wszystkim mieszkañcy du¿ych aglomeracji miejskich.
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W zwi¹zku z wyraŸn¹ stabilizacj¹ inicjatyw wydawniczych w latach
1996–2000, wykonano dodatkow¹ analizê danych aktywnoœci pojawiania siê
nowych PSK, ze szczególnym uwzglêdnieniem lat 1997–19996. Okaza³o siê,
¿e w tym okresie nast¹pi³y interesuj¹ce zmiany w strukturze wydawanych tytu³ów, które mo¿na wi¹zaæ z pewn¹ stabilizacj¹ polskiego rynku prasowego.
Zmiany te nale¿a³oby okreœliæ jako przeciwne tym, które mia³y miejsce
w latach 1991–1993, kiedy to powsta³o najwiêcej tytu³ów PSK. Na prze³omie
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lat 1996/97, 1997/98 i 1998/99 zebrano dane o nowych tytu³ach, z których
wynika, ¿e w tych okresach zawieszono lub zlikwidowano 90 tytu³ów PSK,
g³ównie powsta³ych po 1989 roku. Pojawi³y siê w tym czasie zaledwie 53 pisma o profilu spo³eczno-kulturalnym, które charakteryzuj¹ siê wysok¹ jakoœci¹ poligraficzn¹, a w niektórych przypadkach dysponuj¹ stosunkowo wielkimi nak³adami: od 20 tys. do 100 tys. egzemplarzy. Mo¿na zatem postawiæ
tezê, ¿e prze³omy lat ‘96/97, ‘97/98 i ‘98/99 by³y wa¿nymi momentami selekcyjnymi dla ¿ywio³owych inicjatyw wydawniczych z lat 1989–1993, i ¿e
nowe projekty wydawnicze licz¹ siê ju¿ z aktualnymi gustami i zainteresowaniami publicznoœci oraz jakoœci¹ szaty poligraficznej, której rewolucyjna
zmiana nast¹pi³a w mediach drukowanych po transformacji ustrojowej i gospodarczej w Polsce. Musz¹ te¿ wy dawcy PSK traktowaæ swe
przedsiêwziêcia wydawnicze kieruj¹c siê przy powo³ywaniu kolejnego tytu³u
czynnikiem komercyjnym, gdy¿ decyzj¹ Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego na dotacjê centraln¹ mo¿e liczyæ niewiele tego typu pism, zaœ
bud¿ety wojewódzkie, powiatowe i gminne rzadko finansuj¹ inicjatywy wydawnicze podobnego typu. Decyzj¹ MKiDN dotacjê a¿ na trzy lata otrzyma³y
nastêpuj¹ce tytu³y: Kino-Re¿yser, Akcent, Dekada Literacka, Fraza, Kartki,
Kwartalnik Artystyczny, Teksty Drugie, Tytu³, Guliwer, Jazz Forum, Studio,
¯ycie Muzyczne, Borussia, Czas Kultury, Fa-art, Konteksty Polskie, Sztuka
Ludowa, Kontrapunkt, Krasnogruda, Kresy, Odra, Opcje, Pogranicza, Pomerania, Studium, Œl¹sk, Twórczoœæ Ludowa, Tygiel Kultury, Format, Magazyn Sztuki, Pokaz, Didaskalia, Le Theatre en Pologne, Ruch Teatralny,
Scena, Teatr, Teatr Lalek. Wielu z nich pozwoli ona zapewne utrzymaæ siê
na rynku i powróciæ do systematycznego obiegu publicznego 7.
W roku 1998 tendencja spadkowa inicjatyw wydawniczych utrzymywa³a
siê dalej: ukaza³y siê takie nowe tytu³y, jak: Dlaczego, pod tytu³em, CKM
(Czasopismo Ka¿dego Mê¿czyzny), Szpila¿. Tygodnik Satyryczny czy Kpiarz
Krakowski, Œwiêtokrzyski Kwartalnik Literacki — ogó³em 12 nowych tytu³ów, a upad³y w tym okresie — 3, m.in. np. Wiadomoœci Kulturalne. W roku
1999 odnotowano 10 inicjatyw wydawniczych, do których nale¿¹ m.in. Lider
Przysz³oœci, Max, Nasz Maks, Hyperion, Scena Country, Koœciotrup, Muzyka
Sakralna, Powtórka z Rozrywki i Forum Myœli Wolnej.
Do listopada roku 2000 pojawi³o siê na rynku prasowym 10 nowych tytu³ów PSK, tj. Heim Kino, Galeria, Muzyka 21. Magazyn muzyczny i sztuk powszechnych, Fakty i Mity, Young, Przygoda ze Sztuk¹, Biografie, Niezapomniane przeboje +(CD-ROM), Muzyka dla Wszystkich + (CD-ROM) po
ziemi i upad³ miesiêcznik muzyczny XL. W tym roku przesz³y do pierwszego
obiegu pisma, które wczeœniej funkcjonowa³y jako ziny w trzecim obiegu. S¹
to — Antena Krzyku. Magazyn Kultury Kultowej, Nigdy wiêcej, Arlekin CD,
Gara¿, Pasa¿er.
W latach 1989–2000 stwierdzono wiêc istnienie 546 PSK, z których
obecnie ukazuje siê t y l k o ok. 415, zaœ „zlikwidowano” lub „zawieszono”
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— 126, tj. 23,3% ca³oœci propozycji wydawniczych opisywanego okresu.
Graficzny obraz przebiegu zmian liczby tytu³ów na rynku wydawniczym
PS-K przedstawia wykres.
Rozmieszczenie redakcji PSK po podziale administracyjnym 1 stycznia 1999 r. [N=359]
Województwo
1. Mazowieckie
2. Ma³opolskie
3. Wielkopolskie
4. Dolnoœl¹skie
5. Kujawsko-pomorskie
6. Pomorskie
7. Lubelskie
8. Œl¹skie
9. Zachodniopomorskie
10. Podkarpackie
11. Podlaskie
12. òódzkie
13. Œwiêtokrzyskie
14. Warmiºsko-mazurskie
15. Lubuskie
16. Opolskie

Liczba
118
59
30
20
18
17
15
15
13
12
11
10
8
6
5
2

%
32,8
16,4
8,5
5,6
5,0
4,7
4,2
4,2
3,6
3,3
3,1
2,8
2,2
1,7
1,4
0,5
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Powy¿sze opracowanie sytuacji, struktury i dynamiki rozwoju PSK ujawni³o dwie œcieraj¹ce siê na rynku prasowym tendencje: z jednej strony w latach 1989–1993 powstawa³o wiele ró¿norodnych ideowo i ró¿norako
aksjologicznie zorientowanych tytu³ów, z drugiej ich sytuacja finansowa
i mo¿liwoœci pozyskiwania czytelników stawa³y siê coraz trudniejsze. Pisma
te traci³y systematycznie krajowe jak i zagraniczne Ÿród³a finansowania. Poza
kilkunastoma g³ównymi tytu³ami, powsta³ymi przed i po roku 1980 oraz po
roku 1989, wiêkszoœæ pism nie mog³a i nie mo¿e sama siebie utrzymaæ ze
sprzeda¿y nak³adu i z reklamy. Œrodki z subwencji rz¹dowych i samorz¹dowych oraz pojemnoœæ i zainteresowanie rynku reklamowego s¹ dla nich zbyt
ograniczone. Natrafiaj¹ one tak¿e na siln¹ konkurencjê ze strony podobnych
pism polskojêzycznych, wydawanych przez kapita³ zagraniczny oraz mediów
elektronicznych i wizualnych, zarówno krajowych jak i zagranicznych. Inn¹
barier¹ dla PSK jest zmieniaj¹cy siê styl konsumpcji i styl ¿ycia m³odej czêœci
publicznoœci mediów, dla której œrodki elektronicznego przekazu staj¹ siê
chlebem powszednim. M³oda publicznoœæ coraz rzadziej bowiem interesuje
sie zagadnieniami spo³eczno-politycznymi i ideowymi o charakterze
lokalnym.
Pisma te spe³niaj¹ jednak wa¿n¹ funkcjê w przewartoœciowaniu tradycji
i kultury narodowej na tle kultury europejskiej i œwiatowej. Pomna¿aj¹ one
pluralistyczny charakter kultury rodzimej i przyswajaj¹ te dziedziny kultury
i sztuki œwiatowej, które w poprzednim okresie by³y w niej nieobecne. Z tej
perspektywy, rola tych pism w obiegu treœci ideowych w komunikowaniu
spo³ecznym jest nieoceniona. Choæ ich nak³ady nie s¹ zbyt imponuj¹ce, to
liczba tytu³ów i jej dynamiczny rozwój stanowi dobry barometr, œwiadcz¹cy o
¿ywotnoœci naszej kultury i jej otwartoœci na œwiat.
Od kilku lat noœnikiem prasy w komunikowaniu publicznym staje siê Internet. Obecnie istnieje 13 wielkich polskich portali internetowych i ok. 300
tytu³ów prasowych posiada ju¿ w³asne strony internetowe, gdzie prezentuje
zawartoœæ kolejnych numerów. Wsród nich znajduje siê te¿ kilkadziesi¹t
PSK. Ten sposób obecnoœci na rynku czytelniczym stwarza nowe mo¿liwoœci
obcowania publicznoœci z mediami drukowanymi i wprowadza now¹ jakoœæ
w oddzia³ywaniu tych mediów na ni¹.
Inn¹ wa¿n¹ cech¹ PSK „nowej generacji”, która pojawi³a siê ju¿ w roku
1996, jest zmiana profilu i zawartoœci treœci spo³eczno-kulturalnych. Obserwuje siê stopniowe odchodzenie od modelu tzw. „grubego ¿urna³u”, gdzie eksponowane by³y przede wszystkim zagadnienia spo³eczno-polityczne, filozoficzne i ideowe, na rzecz pism bardziej profesjonalnie przygotowywanych
i kierowanych do wê¿szych grup publicznoœci, np. szczególnie zainteresowanych okreœlonymi gatunkami muzyki, tañca, literatury, sztuk plastycznych,
audiowizualnych i multimedialnych. Tendencji tej na ³amach PSK towarzyszy
inna, o charakterze bardziej masowym, staraj¹ca siê g³ównie kreowaæ nowy
„styl ¿ycia”, szczególnie klasy œredniej, lansuj¹ca kulturowy wymiar jakoœci
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¿ycia, oparty na wzorcach zachodnich, u których podstawy le¿y konsumpcyjny model. Ma ona wielu przeciwników, lecz szybki rozwój ekonomiczny spo³eczeñstwa potrzebuje owej ideologii, która (w granicach
racjonalnego rozs¹dku) jest niezbêdnym czynnikiem powodzenia
transformacji i zwi¹zanych z ni¹ niezbêdnych refom ustrojowych.
W latach 1998–2000 obserwuje siê nowe formy walki o rynek
pluralizuj¹cego siê spo³eczeñstwa polskiego, które upodobniaj¹ go do demokracji zachodnich w sferze obcowania z pras¹ spo³eczno-kulturaln¹. Wydawnictwa walcz¹ wiêc ci¹gle o rynek i staraj¹ siê zagospodarowaæ aktualne
i nowo powstaj¹ce nisze potrzeb specyficznych typów publicznoœci.
Przyk³adami takich eksperymentów i gier wydawniczych s¹ powstaj¹ce na prze³omie roku 1999–2000 tytu³y — np.: Zadra, Bestellery Literatury, Per³y Literatury, Galeria, Graj i œpiewaj, Produkt. Magazyn Komiksowy. Tworz¹ one
nowy typ obiegu PSK, dla którego opisu trzeba bêdzie stworzyæ zupe³nie odmienny typ kategorii badawczych, który uj¹³by ich ró¿norodnoœæ i w³aœciwoœæ wydawnicz¹ oraz ewoluuj¹ce gusty estetyczne ich publicznoœci.
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