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Gdy runął mur. Literatura polska w dobie przełomu

Wielkie symbole mają to do siebie, że przemawiają do wyobraźni i są efektow-
ne, ale dezorientują, bo nie zawsze mają pełne oparcie w faktach. Zwłaszcza 
symbole ponadnarodowe, takie jak upadek muru berlińskiego. Ilekroć zdarzało 
mi się uczestniczyć w dyskusjach nad przemianami w literaturze i sztuce krajów 
Europy Środkowo-Wschodniej, toczonych na zachodnich uczelniach, np. w Paryżu, 
Londynie, Rzymie, Madrycie, a zwłaszcza w Berlinie, tylekroć zderzałem się 
z kamiennym przekonaniem, że dla wszystkich krajów, które wyrwały się spod 
komunizmu i dominacji sowieckiej, cezura periodyzacyjna jest jedna i ta sama, 
a mechanizmy przemian podobne. Uporczywość tego mniemania spowodowała, 
że poczułem potrzebę, by w sposób elementarnie prosty spojrzeć na lata tego prze-
łomu, z góry godząc się na to, że trzeba będzie mówić o rzeczach oczywistych. Bez 
nich bowiem trudno dyskutować o tych mniej ewidentnych. Taka właśnie intencja 
przyświeca temu szkicowi: by w sposób przejrzysty uporządkować fakty dotyczące 
literatury polskiej na przełomie XX i XXI wieku. 

Jak już podkreśliłem, dla reprezentantów literackiego świata Niemiec oraz in-
nych krajów zachodniej Europy demontaż muru berlińskiego był wydarzeniem 
przełomowym, inicjującym wyobrażeniowo wielki ruch późniejszych przemian 
w kulturze. Dla polskich elit literackich był tylko sygnałem, że erozja systemu ko-
munistycznego rozszerza się i objęła kolejny kraj bloku wschodniego1, a zmiany 
uzyskały przyzwolenie w Moskwie. Jak pamiętamy bowiem, demontaż muru zaczął 
się w noc 9/10 listopada 1989 r., tymczasem realne zmiany polityczne w Polsce 
rozpoczęły się już w styczniu 1989 r., a ich sygnałem było spotkanie w podwarszaw-
skiej Magdalence przewodniczącego (rozbitej w stanie wojennym „Solidarności”) 
Lecha Wałęsy z Ministrem Spraw Wewnętrznych gen. Czesławem Kiszczakiem. Już 
6 lutego rozpoczęły się negocjacje tzw. „okrągłego stołu” pomiędzy reformatorską 
częścią partii komunistycznej a przedstawicielami opozycji na temat sposobu do-
puszczenia jej do władzy. Efektem kompromisu były pierwsze po drugiej wojnie 
światowej „w 35% wolne” wybory do sejmu (bo 65% miejsc było zagwarantowanych 
dla władz). 12 września na czele rządu stanął opozycjonista Tadeusz Mazowiecki, 
a po roku prezydentem został Wałęsa, rozpoczynając proces zmian ustawodawczych, 
w wyniku których dyktaturę monopartii zastąpiła pełna demokracja parlamentarna, 

1 W Pół wieku czyśćca (Warszawa 1986) Tadeusz Konwicki zapewnia, że komunizm to ana-
chronizm, a Związek Radziecki lada moment się rozpadnie. Warto dodać, że nagrania do tej 
książki miały miejsce trzy lata wcześniej.
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centralistyczny system zarządzania gospodarką – wolny rynek. „Ustawa o zmianie 
Konstytucji” zlikwidowała cenzurę prewencyjną, wprowadziła wolność wyznań, 
zrzeszania się i stowarzyszania, a także swobodę poruszania się po świecie (jej 
ważnym wyrazem psychologicznym było posiadanie paszportu). Jak widzimy więc, 
w momencie upadku muru berlińskiego Polacy żyli już w innej rzeczywistości poli-
tycznej. Ostatecznym tego potwierdzeniem było opuszczenie Polski przez ostatnie 
okupacyjne jednostki armii radzieckiej w roku 1992. 

W rzeczywistości jednak proces wyzwalania się Polaków spod komunizmu, 
zwłaszcza ich intelektualnych elit, zaczął się dużo wcześniej. Przypomnieć bowiem 
należy, że od 1976 roku zaczął funkcjonować niezależny od władz obieg informa-
cyjny (prasy niezależna), a rok później literacki (czasopisma i książki). Już pierwsze 
wydane w podziemiu powieści (np. „Nierzeczywistość” Kazimierza Brandysa, 
„Kompleks polski” Tadeusza Konwickiego) osiągały nakłady 5–10 tys. egzemplarzy. 
Pisarze mieli więc już wybór: poddać się cenzurze i opisywać świat takim, jakiego 
pragną władze komunistyczne, albo pokazywać go takim, jakim widzą go sami. 
Zanim w 1980 r. powstała „Solidarność” wydano już ok. 7 tys. książek (6500–7200) 
i 3,5 tys. czasopism (udokumentowano 3277 druków zwartych)2. Dane te potwierdza-
ją niewiarygodną dynamikę wydawniczą: jeśli do czasu „okrągłego stołu” wydano 
(wg ostrożnych szacunków) ok. 10,5 tys. pozycji, oznacza to, że w każdym roku 
ukazywało się ich 807, zaś w ciągu miesiąca 67. Do 1989 r. wydrukowano pod-
ziemnie w Polsce 17,5 tys. samych tylko książek, co oznacza, że potrzeba by na nie 
ćwierć kilometra półek. Ich autorami było ok. 1200 autorów3 czyli tyle, ile liczył 
cały komunistyczny ZLP. Tak ogromnej produkcji – nawet po wprowadzeniu stanu 
wojennego – nie były w stanie skontrolować i spacyfikować ani służby tajne, ani 
milicja. Mimo wprowadzenia drakońskiego prawa, nakazującego sądom skazywanie 
za „działalność wywrotową” na karę śmierci i wieloletnie więzienia, od wprowadze-
nia stanu wojennego do „okrągłego stołu”, opublikowano w Polsce 3,4 tys. nowych 
pism oraz 5,5 tys. książek. Mówiąc krótko, w środowisku autorów i czytelników 
pękła bariera strachu. A to oznacza, że w momencie upadku berlińskiego muru w li-
teraturze polskiej sprawy już były dawno „posprzątane”, a nowe karty rozdane4. 
Tyle tylko, że cała ta przemiana odbyła się poza ówczesnym prawem. Podkreślmy: 
prawem państwa totalitarnego. Rok 1989 oznaczał więc po prostu, że to, co się stało, 
uzyskało swój wymiar formalno-prawny. Czyli zostało przestawione z głowy na nogi.

Ktoś może jednak powiedzieć, że upadek muru ma jeszcze inny wymiar sym-
boliczny: zlikwidowania bariery pomiędzy Europą środkowo-wschodnią (jako 
dotychczasową kolonią sowiecką) a Zachodem. To ważna konkluzja, ale wymaga 
dwóch uzupełnień o charakterze historycznym. Po pierwsze, połączenie się Niemiec, 

2 J. Kandziora, Z. Szymańska, „Bez cenzury 1976–1989: literatura, ruch wydawniczy, teatr: 
bibliografia”, Warszawa 1999.

3 W słowniku „Kto był kim w drugim obiegu” rozszyfrowano 3 tys. pseudonimów 1200 osób 
(na podst. 200 pism).

4 Cenzura została formalnie zlikwidowana 11.04.1990 r, ale co najmniej od roku nie funkcjo-
nowała już jak należy (Zob. A. Supruniuk, M.A. Supruniuk, Drugi obieg wydawniczy (1974) 
1976–1990 w zasobie Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, t. 1, Warszawa 2015, s. 18).
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a zatem powrót do dawnej potęgi, w Polakach – którzy niecałe pół wieku wcześniej 
stracili 6 mln obywateli z rąk niemieckich – było procesem, który w każdym star-
szym obywatelu Rzeczpospolitej budził naturalny niepokój. Po drugie, mur pomiędzy 
Polską a światem (poza latami 1949–1956) nigdy nie był w pełni szczelny. U kresu 
PRL szacowano liczbę Polaków poza granicami kraju na ok. 14 mln (na ok. 37 mln 
mieszkańców). Powodem były ogromne fale emigracyjne: po powstaniach XIX w., 
w ucieczce przed głodem (2,6 mln) i w czasie drugiej wojny światowej (0,5 mln). 
W czasach PRL-u różnymi drogami wyjechały kolejne 2 mln obywateli. Tak ogromna 
liczba polskich „emisariuszy” za granicą powodowała, że chociaż paszporty mieli tylko 
pupile władz, inteligencja polska zachowała poczucie duchowej więzi z Zachodem. 
Dla pisarzy było ono niezwykle ważne, bo do kraju przenikały pisma emigracyjne (np. 
„Kultura”, „Wiadomości Literackie”, „Aneks”) oraz książki polskich oficyn wydaw-
niczych w Stanach, Anglii i Francji (np. Instytut Literacki w Paryżu). Wielu autorów 
polskich mieszkających w kraju publikowało w nich pod pseudonimami. Tak zatem 
i na tym polu (łączności z Zachodem) upadek berlińskiego muru nie był specjalną 
rewolucją. Poza oczywistą przyjemnością obserwowania upadku potęgi komunizmu. 

Obecnie, gdy Polska jest członkiem Unii Europejskiej, ok. 22 mln Polaków i tak 
mieszka poza krajem5 (na 38,1 mln mieszkańców), a ok. 2,1 mln funkcjonuje na za-
sadzie (często sezonowej) półemigracji6. To dowodzi, że w Polakach zawsze istniało 
dążenie do kulturowej i życiowej dyfuzji. Za czasów komunizmu było one ograni-
czone fizycznie, ale w sensie wymiany idei i wartości nawet wtedy wykazywało dużą 
energię. Jedną z najważniejszych arterii, łączących polskich artystów ze światem, 
była szczególnie Francja, co wynika naturalnie z powodów historycznych7.

W świetle tego, o czym mówię, jest bardziej zrozumiałe, dlaczego krytycy polscy 
i literaturoznawcy od 25 lat spierają się o to, czy, w wyniku wydarzeń politycznych 
1989 r., w literaturze polskiej rzeczywiście nastąpił przełom, co naturalnie brzmi 
absurdalnie, bo przecież jest oczywiste, że jedno z największych wydarzeń w histo-
rii świata XX wieku, jakim był upadek komunizmu, zmieniło niemalże wszystko. 
W końcu nakazowy system produkcji i dystrybucji książek, w którym o nakładach 
decyduje Biuro Polityczne PZPR lub jej sekretarz wojewódzki to coś kompletnie 
innego od wolnego rynku, w którym wydawca rzuca do księgarń tyle utworów, ile 
jego zdaniem kupią czytelnicy, to jednak nie to samo. Inny jest świat, w którym autor 

5 W: Polska Diaspora na świecie (dane szacunkowe 2007) [on-line]. Stowarzyszenie Wspól-
nota Polska. [dostęp 2014–03–11]. Według szacunków MSW jest ich ok. 18 mln Wg. 
http://fakty.interia.pl/polska/news-ilu-polakow-zyje-za-granica-to-prawie-polowa-liczby-
ludnosci,nId,989915.

6 http://polska.newsweek.pl/liczba-polakow-na-emigracji-powody-emigracji-polakow-
emigracja-zarobkowa-polacy-za-granica-newsweek-pl,artykuly,282588,1.html; B. Marczuk, 
Emigracja bliska rekordu. Ci ludzie już nie wrócą, „Rzeczospolita” 2014, nr 222, s. 1; wg GUS, 
Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004–2013, http://stat.gov.
pl/obszary-tematyczne/ludnosc/migracje-ludnosci/informacja-o-rozmiarach-i-kierunkach-
emigracji-z-polski-w-latach-20042013,2,7.html [15.03.2015].

7 Od pierwszej połowy XIX było to największe w Europie skupisko polskiej emigracji. Obecnie 
we Francji mieszka ok. 1 mln 50 tys. Polaków.
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kalkuluje, co i jak napisać, żeby cenzura nie odrzuciła mu utworu, a jego nie wcią-
gnęła na tzw. „czerwony indeks”, od tego, w którym pisze o tym, co chce i co uważa 
za piękne lub prawdziwe. Inaczej wreszcie funkcjonuje system literacki, w którym 
o tym, jakiego autora drukować, a jakiego dyskryminować decydują nie wartości 
tekstu, ale organizacja partyjna, służba bezpieczeństwa i resortowy urzędnik partyjny. 
A jednak, jak widzimy, nie dla każdego polskiego literaturoznawcy rok 1989 jest 
istotną cezurą periodyzacyjną. Wątpliwości wynikają częściowo z tego, że przemiany 
te zaczęły się dokonywać, jak zaznaczyłem, już od 1976 roku, a trochę też i z tego, 
że literatura III Rzeczpospolitej ani nie narodziła się z jednego (opozycyjnego) pnia, 
ani nie powstała jak feniks z popiołów, lecz weszła w nową epokę z całym bagażem 
45 lat funkcjonowania w systemie cenzury i kontroli myśli. W „nowej” literaturze 
musieli więc znaleźć dla siebie miejsce zarówno niedawni pupile komunistycznej 
władzy (bo przecież nie wyparowali), programowi „izolacjoniści” (autorzy neutralni 
światopoglądowo oraz emigranci wewnętrzni), pisarze opozycyjni, jak i młodzi, de-
biutujący autorzy, którzy na sam dźwięk słowa „polityka” reagowali agresją lub gęsią 
skórką (zob. np. słynny wiersz Marcina Świetlickiego „Do Jana Polkowskiego”). 
Nie od razu (o ile w ogóle) zagoiły się rany z przeszłości, a głębokie podziały nie 
wyparowały. W końcu trudno zmienić skórę – zarówno tym, którzy nauczyli się żyć 
z beneficjów władzy i realizować jej oczekiwania, jak i tym, którzy wybrali drogę 
buntu i walenia w oczy brutalnej prawdy. Nie tak łatwo było zrozumieć, jednym 
i drugim, że wartość literacka ich dzieł oraz aplauz czytelników nie zależą od tego, 
czy stawiają na komunizm (a w związku z tym akceptują jego warunki czyli np. 
cenzurę), czy na demokrację parlamentarną i MTV. Obie postawy potrafiły rodzić 
zarówno dzieła, jak i tandetę. Choć brzmi to smutno, nie zawsze odwaga i cnota 
gwarantowała arcydzieła. 

Kiedy więc zastanawiamy się nad zmianami w literaturze polskiej po 1989 r., jakie 
dokonywały się zarówno w sposobach jej funkcjonowania, jak i w umysłach pisarzy, 
nie można zapominać, że zaczęły się one dokonywać grubo wcześniej przed spekta-
kularnym upadkiem komunistycznej władzy. I przed rozsypaniem się berlińskiego 
muru. W niniejszym tekście skoncentruję się nad tym, co zdarzyło się w rodzimej 
poezji i prozie głównie do roku 2000 (choć będę też wybiegał w lata późniejsze), 
bo właśnie wtedy doszło do nowej konfiguracji wszystkich reguł życia literackiego 
i sposobu funkcjonowania rynku książki. One zaś zaczęły formować postawy pisa-
rzy, którzy musieli się dostosować do nowej rzeczywistości politycznej, społecznej 
i ekonomicznej. Ci, którzy tego nie zrobili, a byli tacy po obu stronach frontu, musieli 
zamilknąć lub pisali do szuflady. Jedni z żalem, że ich antykomunistyczna działalność 
nie została wynagrodzona wiernością czytelników, drudzy z pretensją, że po dziesiąt-
kach lat funkcjonowania w roli koncesjonowanych pisarzy, co potwierdzały wielkie 
nakłady i lukratywne, tłumne wieczory autorskie (organizowały je często zakłady 
pracy), wydawcy nawet nie odpowiadają na ich nowe propozycje. Jedni i drudzy, 
a dotyczyło to aż dwóch pokoleń twórców, wychowali się i dojrzali artystycznie 
w systemie komunistycznym, a tu nagle zostali zmuszeni, by funkcjonować w syste-
mie, który znali wyłącznie z lektur lub z zachodnich filmów. Nie było to łatwe – ani 
dla jednych, ani dla drugich.
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Pamięć żywych jeszcze podziałów politycznych oraz kwestie – zawsze ważnej 
dla Polaków – pamięci historycznej w poważnym stopniu profilują pierwsze lata 
po upadku komunizmu. Był to bowiem okres przywracania literaturze polskiej peł-
nego kanonu literatury łagrowej, emigracyjnej i podziemnej. Warto przypomnieć 
bowiem, że aż do Nobla (1980) żadne utwory Czesława Miłosza nie były publikowa-
ne w kraju (poza samizdatem), że książki Witolda Gombrowicza ukazały się w Polsce 
dopiero w drugiej połowie lat 80., a i to okaleczone przez cenzurę; że najważniej-
sze utwory Józefa Czapskiego, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Leo Lipskiego, 
Czesława Straszewicza, Andrzeja Bobkowskiego, Jerzego Stempowskiego i dzie-
siątków innych pisarzy tworzących na obczyźnie, były po prostu w kraju nieznane. 
Dostęp do nich mieli tylko ludzie związani z opozycją. Pierwsze więc lata po od-
zyskaniu niepodległości naznaczył powrót do normalnego obiegu niezliczonych 
dzieł pamiętnikarskich, diarystycznych, eseistycznych, historiograficznych, a przede 
wszystkim literackich, dokumentujących los Polaków w czasie drugiej wojny świa-
towej oraz w latach PRL-u. 

Na przełomie lat 80. i 90. rynek księgarski wchłonął ogromną liczbę tego typu 
literatury i ta ciężka praca, głównie edytorska i wydawnicza, była niezbędna dla 
odbudowania – fałszowanej przez prawie pół wieku – pamięci historycznej. Brzmi 
to dziś nieco pompatycznie, ale prawda jest taka, że skutków tak długotrwałej indok-
trynacji, obejmującej 2–3 pokolenia, nie da się zniwelować z roku na rok. Trudno 
wyliczyć dokładnie, ile to trwało, ale w drugiej połowie lat 90. zapotrzebowanie 
na tego typu publikacje zaczęło spadać, a już na przełomie XX i XXI wieku można 
mówić o wypaleniu się atrakcyjności etosu podziemnego, co stanowiło dla byłych 
pisarzy-dysydentów, cieszących się w ostatnim okresie PRL-u wielkim autorytetem 
polityczno-moralnym, rodzaj szoku, który spowodował u wielu z nich ostry kryzys 
twórczy, nieufność wobec przemian w kraju lub zamykanie się w sobie. Była to, 
jak pokazały dobitnie zarówno sondaże czytelnicze, jak i badania historyków idei, 
zmiana głęboka, łącząca się z przewartościowaniem polskiej tradycji romantycznej, 
stanowiącej dotąd fundament kodów i postaw wolnościowych. Przejście z dwubie-
gunowego układu hierarchii literackich (obieg państwowy – obieg niezależny) 
do modelu pluralistycznego spowodowało wyłonienie się nowych oczekiwań 
czytelniczych, na które z miejsca zareagował wolny rynek, który nie kieruje się 
sentymentami wobec wolnościowych zasług. Skoro skończyła się hossa na książki, 
rekonstruujące losy Polaków, zmiażdżonych przez walec brunatnego i czerwonego 
totalitaryzmu, ich ilość gwałtownie spadła. Od 1999 r. obowiązkiem ich publikowania 
został obarczony Instytut Pamięci Narodowej (IPN). Kapitalną pracę wykonywał już 
wcześniej (i wykonuje nadal) dokumentacyjny Ośrodek „Karta”. Wydawane w nim 
książki i czasopismo o tej samej nazwie, to prace bezcenne historycznie, a zarazem 
zapierające dech w piersiach (np. numery poświęcone Oneg Szabat lub rzeziom 
na ludności polskiej na Ukrainie8). Tego typu literaturę wspomnieniową publikują 

8 Zob. „Karta” 2003, nr 39 (Dzień po dniu Zagłady), „Karta” 1992, nr 8 (Karczowani), „Karta” 
1998, nr 24 (Polski policjant na Wołyniu), „Karta” 2005, nr 46 (Lato 1943). 
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też okazjonalnie wydawcy ilekroć uda im się zdobyć wsparcie finansowe instytucji 
samorządowych oraz dotacji ministerialnych.

 Aby jednak uwolnić się od bolesnego balastu historii, który tak szybko „wyszedł 
z mody” w wolnej Polsce, warto powiedzieć, że dla jej mieszkańców widomym 
symbolem przemiany systemowej po 1989 r. stało się z jednej strony, przekształce-
nie niedostępnego i ponurego budynku KC PZPR w Warszawie w Giełdę Papierów 
Wartościowych, z drugiej – pojawienie się na ulicach Mc Donald`sów. Dla mnie 
jednak tym symbolem było pojawienie się na głównych arteriach i placach miast 
straganów i turystycznych łóżek wypełnionych stosami świeżo wydrukowanych ksią-
żek. Każdy kto – choćby turystycznie – przebywał w tym czasie w Polsce, pamięta 
niebywałą eksplozję wydawniczą, widoczną na każdym dosłownie kroku. Książkami 
handlowano wszędzie, nawet na zwykłych targowiskach. Ich ceny zmieniały się 
z tygodnia na tydzień, więc wydawcy naklejali na nie karteczki z aktualną ceną. 

Niepodzielnie dominowały wówczas powieści sensacyjno-przygodowe, romanse 
oraz literatura opozycyjna i łagrowa. Wydawcy rozkwitali jak grzyby po deszczu. 
W ciągu kilku lat w miejsce kilkudziesięciu państwowych koncernów wydawni-
czych, zajmujących wielkie kamienice i zatrudniających dziesiątki (a nawet setki) 
redaktorów, pojawiły się tysiące małych, „dzikich” oficyn (często rodzinnych lub przy-
jacielskich), a ich łączne nakłady przekraczały łatwo 100 mln egz. rocznie. Książki 
Roberta Ludlama, Frederica Forsytha, Alistaire`a McLeana, czy seria Harlequina, nie-
obecne wcześniej w polskich księgarniach, drukowały się w nakładach ponad 100 tys. 
egz. Bardzo szybko jednak „niewidzialna ręka rynku” uregulowała ten niewiarygodny 
boom: już w połowie lat 90. roczna średnia tytułów wynosiła 25 tys., ilość wydawców 
spadła do 2–8 tys., co jak na społeczeństwo deklarujące w niezależnych sondażach czy-
telnictwo książek na poziomie 1–2% (a zatem 370–500 tys.) jest liczbą astronomiczną. 
Rzeczywistą aktywność na początku XXI w. wykazywało ok. 600 wydawców, zaś ton 
rynkowi nadawało 17 dużych wydawców (np. WSiP, PWN, PPWK, Muza, PIW, Znak, 
Świat Książki, SuperNowa, WAB, Czarne, Rebis, Wydawnictwo Literackie, Pruszyński 
i S-ka, Słowo/Obraz/Terytoria, Zysk i S-ka, Czytelnik, Iskry). 1/3 wydawców nie dru-
kowała więcej niż jedną książkę rocznie. 

Cyfry te, mówiąc w największym skrócie, oznaczają, że tuż po odzyskaniu nie-
podległości rynek polski wchłonął gigantyczną masę literatury, głównie popularnej 
i politycznej, jednak już po kilku latach nakłady prozy komercyjnej spadły dziesię-
ciokrotnie, uzyskując nakłady 4–6 tys. egz., zaś twórczość pochodząca z drugiego 
obiegu przestała być praktycznie czytana, co dla liderów literackiej opozycji było wi-
zerunkową i osobistą katastrofą, lecz świadczy o przejściu rynku w stan stacjonarny, 
czyli normalizacji. Ciekawe są w tym kontekście sondaże dotyczące książek z kręgu 
nowej ambitnej prozy polskiej. Tuż po roku 1989 ich nakłady były minimalne i nie 
przekraczały kilkuset egz., już jednak w połowie lat 90., za sprawą grupy silniejszych 
wydawnictw o aspiracjach elitarnych lub dzięki oficynom regionalnym, udało się 
nakręcić koniunkturę do poziomu 2–3 tys. egz., zaś dla grupy pisarzy o uznanych 
nazwiskach (np. Olga Tokarczuk, Andrzej Stasiuk, Manuela Gretkowska) nawet do 
wysokości 30–40 tys. egz. Za rekordowe w tamtym okresie uznać należy nakłady 
„Panny Nikt” Tomka Tryzny, „Kabaretu metafizycznego” Manueli Gretkowskiej, 
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„Prawieku i innych czasów” Olgi Tokarczuk, „Gnoju” Wojciecha Kuczoka i „Wojny 
polsko-ruskiej” Doroty Masłowskiej (100 tys. egz.). Różne były mechanizmy tych 
sukcesów. Pierwsza zawdzięczała go entuzjastycznej recenzji noblisty Czesława 
Miłosza, druga sprytnemu zagraniu marketingowemu (wydrukowanie na okład-
ce cytatu z kurtuazyjnego listu Miłosza do autorki), dwie następne prestiżowej 
nagrodzie „Nike”, ostatnia wpisaniu się powieści w młodzieżową subkulturę „dre-
siarską”. Po ustabilizowaniu się rynku, książki prozatorskie tzw. kultowych pisarzy 
wysokoartystycznych sprzedawały się w nakładach 15–20 tys. egz., tomy poetyckie 
w nakładzie kilkuset egzemplarzy.

Ważną rolę w popularyzowaniu ambitnej książki zaczęły odgrywać konkursy li-
terackie, których ilość obecnie znacznie przekroczyła 100, ale wtedy było ich tylko 
kilka. Oczywiście jak we wszystkich krajach, również w Polsce, największą rolę 
odgrywała literacka nagroda Nobla. Sprzedaż tomiku wierszy Wisławy Szymborskiej 
„Koniec i początek” tuż po ogłoszeniu werdyktu jury w Sztokholmie podskoczyła 
z 15 tys. do 115 tys. egz., „Widok z ziarnkiem piasku”, który ukazał się tuż po na-
grodzie, wydawca sprzedał już w nakładzie 150 tys. egz. W Polsce lat 90. najwyższy 
prestiż zdobyła ustanowiona w 1997 roku nagroda Nike. Ponieważ jej fundatorami 
byli „Gazeta Wyborcza” oraz Polska Rada Biznesu, miała ona ogromną siłę medialną, 
wysoką jak na polskie warunki nagrodę (100 tys. zł. = ok. 30 tys.$ =  6 tys. euro) oraz 
zdolność podbijania nakładów (od 20 do 100 tys. egz.). Dopiero w 2006 r. przybyła 
jej poważna konkurentka w postaci nagrody literackiej Angelus (150 tys. zł =  ok. 
48 tys. $ = 38 tys. euro), przyznająca nagrodę za najlepszą w danym roku książkę 
opublikowaną w 21 krajach Europy Środkowej, a przełożoną na język polski. W tym 
samym roku dołączyła Nagroda Literacka Gdynia (50 tys. zł), a dwa lata później 
nagroda za poezję Silesius (100 tys. zł. za całokształt, 50 tys. za książkę roku, 20 tys. 
za debiut roku). Mniejszy wymiar finansowy, ale spory prestiż posiadała również 
przyznawana od 1962 r. na emigracji nagroda im. Kościelskich (7,5 tys. FRS) oraz 
utworzona w 2002 r. nagroda im. Józefa Mackiewicza (8 tys. $). Ich oddziaływanie 
medialne jest jednak znacznie słabsze. Jak w każdym kraju, tak i w Polsce, o wpły-
wie nagród na życie literackie mówi się różnie, niemniej nie ulega wątpliwości, 
że wszystkie one pełnią ważną rolę opiniotwórczą i promocyjną. Z jednej strony 
sprzyjają czasem inflacji wartości, z drugiej jednak premiują różnorodność i po-
zwalają się przebić mniej znanym autorom. Mają one, co pokazały cyfry, ogromny 
wpływ na rynek książki, bo kreują nowe hierarchie artystyczne, podnoszą niebotycz-
nie nakłady i zainteresowanie literaturą, ale mają także wpływ na samych pisarzy 
i ich odbiorców: czynią z autorów bohaterów mediów, podnoszą ich społeczny pre-
stiż, a wreszcie uświadamiają młodym ludziom, że literatura może być narzędziem 
zawodowej kariery, a także sposobem na życie. To wszystko jest szalenie ważne 
w społeczeństwie, w którym czytelnictwo literatury wysokoartystycznej nigdy nie 
przekraczało 1,5%  całości populacji. 

Bardzo głębokim i znaczącym przemianom uległ w Polsce po 1989 r. model życia 
czasopiśmienniczego. Rok 1989 przyniósł kres literackich mastodontów poprzedniej 
epoki, tzn. opiniotwórczych, wysokonakładowych (choć jednocześnie elitarnych) 
miesięczników, z których zaledwie kilka (np. „Twórczość”, „Dialog”, „Literatura 
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na Świecie”, „Odra”, „Pamiętnik Literacki”) zdołało – głównie dzięki dotacjom – 
utrzymać się na rynku. Podobny czyściec przeszły wartościowe pisma podziemne, 
z których tylko parę zdołało się – po wynurzeniu – utrzymać się na powierzch-
ni („Zeszyty Literackie”, „bruLion”, „Fa-Art”, „Res Publica Nowa”). Hekatombę 
natomiast przeszły pisma emigracyjne. Czytelnictwo legendarnej „Kultury” pary-
skiej spadło w kraju niemalże do zera, redakcje „Aneksu” i „Pulsu” całkowicie 
zawiesiły działalność, ocalały tylko wspomniane „Zeszyty Literackie”. Pokazuje to 
dobitnie, że narzędziem selekcji stał się rynek, a nie dawne przywileje, notowania 
czy zasługi. Konkurencję wygrały nowo powstałe pisma wysokonakładowe, a do-
kładniej mówiąc wprowadzone wówczas wkładki literackie do najpopularniejszych 
gazet i czasopism („Gazeta-Książki”, „Plus Minus”, „Rzecz o książkach”, „Życie 
o książkach”, „Apokryf”, „Ex Libris”), w czym także zbliżono się do modelu za-
chodniego. Dominowały one (wkładki) aż do końca pierwszej dekady XXI wieku, 
później w dziennikach zwyciężyła koncepcja przeznaczania literaturze większej 
ilości miejsca (1–2 strony) w jednym numerze tygodnia. Oznacza to kolejne zmniej-
szenie się ilości materiałów literackich w gazetach ogólnopolskich, z których trzy 
najsilniej określały gusty i wybory artystyczne w okresie, o którym mówię: „Gazeta 
Wyborcza”, „Rzeczpospolita” i „Dziennik” (obecnie „Dziennik. Gazeta Prawna”). 
W pewnym stopniu starał się im sprostać, jako rzetelny komentator świata pisar-
skiego, „Tygodnik Powszechny”. U kresu XX w. doszlusował do tej grupy tygodnik 
« Wprost », po nim zaś – na początku następnego – « Newsweek ». W drugiej de-
kadzie XXI w. dołączą do nich (jako organy prawicowe) « Do Rzeczy » i « Sieci ». 

Wszystkie badania marketingowe pokazują, że w okresie, o którym mówimy, 
zainteresowanie czytelników literaturą i karierą książek, w tym również pozycji wy-
sokoartystycznych, w największym stopniu zależało od ich omówień w telewizji lub 
we wspomnianych gazetach. To samo dotyczyło egzystencji poważnych czasopism 
literackich i artystycznych. Bez „nagłośnienia” na łamach prasy ich los kończył się 
na ogół fatalnie. A jednak pomimo cynizmu władz telewizji i wysokonakładowych 
gazet wobec tzw. misji kulturalnej, w latach, o których mówię, na rynku wydawni-
czym funkcjonowało ok. 150 czasopism (w większości były to pisma o rzadkim cyklu 
i tzw. nieregularniki), z czego dużą ilość stanowiły pisma peryferyjne i regionalne. 
Sporo z nich wciąż jeszcze utrzymuje się, ale stale na granicy istnienia, bo bazują 
głównie na państwowych dotacjach, a ich prestiż jest na ogół środowiskowy.

Kontynuując rozmyślania o rynku czasopism na przełomie XX i XXI w., warto 
uświadomić sobie, że porównanie nakładu świetnie prosperującego polskiego perio-
dyku literackiego (2 tys.) z nakładem popularnego pisma kobiecego typu „Twój Styl” 
(ok. 450 tys. w ostatnim dziesięcioleciu poprzedniego stulecia) musi zawstydzać 
i szokować intelektualistę, gdyż odpowiada proporcji człowieka do 400 metrowej 
wieży (np. Wieża Eiffla liczy 320 m). Jakby mało tego, warto dodać, że czytelnic-
two książek w Polsce jest 7 razy mniejsze niż we Francji oraz 15 razy mniejsze niż 
w Niemczech. Należy jednak pamiętać, że kultura polska zrzuciła gorset 50-letniej 
indoktrynacji politycznej i nieautentyzmu w kreowaniu hierarchii i gustów czytel-
niczych, a zatem odgórnego sterowania umysłami ludzkimi, stąd do dzisiejszego 
dnia dla wielu czytelników pisma literackie nie są wolne od podejrzeń o polityczną 
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„interesowność”. Co zresztą nie jest tak całkiem wymyślone, gdyż tajemnicą poli-
szynela jest, że np. książki omawiające zawartość teczek pisarzy współpracujących 
z czasach PRL z bezpieką zupełnie inaczej były oceniane w dodatkach do „Gazety 
Wyborczej” a diametralnie inaczej w literackich wkładkach do „Rzeczpospolitej” 
lub „Dziennika”. Podobnie trudno mieć złudzenia co do obiektywizmu krytyków np. 
tygodnika „Polityka” czy „Newsweka”, gdy omawiają na ich łamach książki sponso-
rowane przez organ, w którym pracują. Niemniej po 1989 roku udało się redakcjom 
odbudować w pewnym zakresie zaufanie czytelników, o czym świadczą nakłady 
niektórych pism w pierwszym dziesięcioleciu: „Nowej Fantastyki” (75 tys.), elitar-
nej „Literatury na Świecie” (15 tys.) i „Zeszytów Literackich” (10 tys.), wreszcie 
„Sycyny” (15 tys.). Cyfry te udowadniają, że po upadku komunizmu szybko utworzył 
się archipelag wolnego wyboru artystycznego, gdzie jak wszędzie literatura masowa 
przyciąga masy, a wysokoartystyczna – elity. Życie pism literackich nie jest jednak 
łatwe, ponieważ ich sprzedaż wciąż spada i większość z nich nie byłaby w stanie 
funkcjonować bez wsparcia ministerstwa kultury, samorządów lokalnych lub kon-
kretnych instytucji (np. „Twórczość” „Odra”, „Odra”, „Fa-Art”, „Opcje”, „Kresy”, 
„Fraza”). Ich sprzedaż oscyluje w zakresie 1–1,5 tys. egzemplarzy. Samodzielnie 
utrzymują się wyłącznie „Nowa Fantastyka” i „Literatura na Świecie”. 

Dowodem zmian na rynku czasopism oraz w zakresie form obecności nowych 
literackich środowisk stał się prężny w latach 90. ruch artzinowy. Nazwa pochodzi od 
ang. fan magazine (czyli fanzinu), a zatem określa gatunek pism nieprofesjonalnych 
i niskonakładowych, tworzonych przez jedną lub kilka osób na użytek miłośników 
jakiegoś tematu (np. muzyki, literatury, gier fabularnych, ekologii itp.). Artziny 
stanowią jedną z ich licznych odmian i zwykle są nieregularnikami, drukowany-
mi własnym nakładem w taniej poligrafii, techniką powielania kserograficznego, 
wydruku komputerowego lub metodą rękodzieła. Z reguły powstają poza cyrku-
lacją medialną i hermetycznymi kręgami snobistycznej literatury elitarnej (często 
w małych ośrodkach), penetrują subkultury młodzieżowe i peryferyjne, co sprzyja 
zróżnicowaniu rynku literackiego i ukazuje zjawiska niedostrzegalne z perspektywy 
dużych miast. W takich właśnie małych, peryferyjnych ośrodkach ukazywały się 
w latach 80. i 90. liczne i pełne temperamentu publikacje debiutantów, działają-
cych poza jakimikolwiek strukturami życia literackiego. Ruch artzinowy w ostatniej 
dekadzie XX wieku jawił się jako metoda na rozbicie scentralizowanego układu 
w literaturze polskiej i jej instytucjach. Wszelkie publikacje poetyckie lub proza-
torskie, drukowane przy użyciu wszystkich możliwych technik reprograficznych 
w Nowej Rudzie, Czarnem, Sejnach i w wielu innych polskich dziurach, sprzyjały 
dywersyfikacji rynku książki. Po półwieczu uzależnienia pisarzy polskich, szczegól-
nie debiutantów, od wielkich koncernów wydawniczych i literackich lobby’s stolicy 
wydawało się, że wreszcie raz na zawsze skończy się dominacja tzw. „warszawki” 
oraz dużych miast (Kraków, Poznań, Gdańsk, Wrocław). Siła głosu, z jaką przemó-
wiły w tym okresie peryferie kraju, kazała mieć nadzieję na wielki ruch wartości, 
odnowienie skamieniałych hierarchii, wlanie się do literatury polskiej szeroką falą 
zapisu nowego doświadczenia egzystencjalnego i kulturowego. Tak rzeczywiście 
było przez pierwsze dziesięć lat po upadku komunizmu. O polskim życiu umysłowym 
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nie decydowało w tym czasie wyłącznie literackie „biuro polityczne” stolicy i jej 
areopag autorytetów, lecz gęsta sieć kolorowych kulturowo i witalnych agentur lo-
kalnych. Niestety po jakimś czasie – nie bez udziału mediów – doszło do ponownego 
zlodowacenia świata literatury „wysokiej”: stworzenia zapory dla młodych i uzdol-
nionych barbarzyńców z prowincji i spoza wszelkich układów, oraz do opanowania 
kanałów transmisji medialnej. A jak wiadomo, książka czy autor, którzy nie zaist-
nieją w wysokonakładowych gazetach i mediach, nie mają szans na przebicie się do 
czytelników. Pewną nadzieję na zmianę niosły ze sobą ziny elektroniczne, a zatem 
e-ziny (inaczej: magi), rozsyłane przez pewien czas na dyskietkach za pośrednictwem 
poczty, a dziś po prostu udostępniane przez internet jako webziny9. Ponieważ zaś 
w tym sektorze zmiany dokonują się wyjątkowo szybko, aktualnie na rynku litera-
tury coraz popularniejsze stają się w tym segmencie aplikacje głosowe (« wirtualne 
asystentki » np. Alexa, Siri).

Każdy, kto czyta gazety i czasopisma nie może mieć złudzeń co do kierunku, 
w jakim zmierzają papierowe media. Dziś praktycznie każda licząca się gazeta ma 
swój internetowy portal lub stronę www. Coraz więcej czasopism, w tym również li-
terackie, stara się o swoje miejsce w sieci10. To samo dotyczy wydawnictw: ich oferty 
częściej poznajemy za pośrednictwem internetu niż w księgarniach, zapoznając się 
przy okazji z opiniami czytelników, którzy kupili już ich ostatnie książki. Wydawcy 
chętniej wysyłają książki aktywnym blogerom niż krytykom literackim z uniwer-
syteckim cenzusem. Również pisarze coraz śmielej prezentują fragmenty swoich 
utworów (lub całe) w sieci, prowadzą własne strony, na których porozumiewają się 
z czytelnikami lub utrwalają swoje refleksje o świecie. Można więc powiedzieć, 
że po upadku komunizmu życie literackie systematycznie przenosi się (na razie jedną 
nogą) do przestrzeni wirtualnej. Wkrótce to samo powiemy o literaturze, bo i ten 
proces jest już w toku – zwłaszcza jeśli zaś chodzi o młodą poezję i krytykę, a także 
prozę nieortodoksyjną, eksperymentalną. 

Niestety nikt w Polsce nie jest w tej chwili w stanie kompetentnie powiedzieć, co 
tak naprawdę dzieje się na literackich blogach, niemniej każde wejście w internet, na-
wet na chybił-trafił, pokazuje, że jest to obecnie największe w kraju forum pisarskie. 
Oczywiście króluje tam bezwstydna grafomania i naiwność, ale wyłaniają się stamtąd 
również fragmenty, które intrygują i zastanawiają. Może to przepisane skądś fragmen-
ty klasyków prozy światowej, ale może też twórczość własna? Nie ma powodu, aby 
w tej wulkanicznej masie propozycji, które kłębią się w internecie, nie destylowały 
się diamenty lub inne odmiany szlachetnego kruszcu. Intryguje niemała ilość dostęp-
nej w sieci dojrzałej, zaskakująco sprawnej warsztatowo poezji. Obserwowanemu 

 9 Pierwsze w Polsce czasopismo elektroniczne pt. „Donosy” ukazało się już w 1989 r. w środo-
wisku fizyków Uniwersytetu Warszawskiego i istnieje do dziś w niezmienionej formie (https://
donosy.info/).

10 Wypada też dodać, choć tu już wybiegamy poza interesujące nas w tym szkicu dwie dekady 
przełomu po 1989 r., że już w latach 2011–2017, nastąpiło silne załamanie rynku czasopism 
specjalizujących się w różnych odmianach literatury popularnej (szczególnie fantastyka, thril-
lery, horrory, kryminały), po nim jednak – co zaskakujące – odnotowano falę powrotów do 
pism papierowych (pobieranych już jednak bezpośrednio ze stron internetowych).
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więc po 1989 roku rozpadowi dotychczasowych form życia literackiego towarzyszy, 
jak się wydaje, spontaniczny i niekontrolowany, ale niewiarygodnie szeroki ruch 
pisarski w internecie. Jak długi będzie okres jego „uzawodowienia”, trudno powie-
dzieć, ale jest oczywiste, że to się stanie na naszych oczach.

Jak powiedziałem wcześniej, w Polsce, tak jak w innych krajach UE o losie książ-
ki wciąż jeszcze decydują tradycyjne media. Po 1989 roku przeszły one w Polsce 
głębokie przeobrażenia, upodobniając się do mediów zachodnich. Największą siłę 
oddziaływania w trakcie omawianego okresu miała oczywiście telewizja. W zakresie 
promocji kultury w ostatniej dekadzie XX w. i w pierwszej XXI w. pewne obowiązki 
brała na siebie TV publiczna, choć z wyraźnymi oporami, natomiast sieci prywat-
ne były od tego jak najdalsze, koncentrując się na rozrywce. Ani Program 1., ani 
Program 2. (czyli tzw. telewizja państwowa) nie były w stanie – do dzisiejszego dnia 
– stworzyć stabilnych, opiniotwórczych programów literackich, zmieniając w tym 
okresie strategie, programy i ich autorów jak rękawiczki. W latach 90. i na początku 
XXI w. przez ekrany TVP przewinęły się m.in.: „Czytadło”, „Goniec kultural-
ny”, „Fronda”, „Świat ze słów”, „Nasza szkapa”, „Magazyn literacki”, „Pegaz”, 
„Witryna”, „Rozmowy na koniec wieku”, „Telewizyjne Wiadomości Literackie”, 
ale żaden z nich nie zbliżył się nawet do modelu francuskiego „Apostrophes”, po-
nieważ szefowie mediów państwowych i prywatnych uważali, że nawet pół godziny 
w tygodniu (lub na 2 tygodnie) na literaturę to za dużo. Programy te emitowano 
w godzinach niskiej oglądalności i zwykle zdejmowano z anteny już po paru mie-
siącach, a realizowano je za przysłowiową złotówkę. Dlatego też były efemerydami 
i nigdy nie uzyskały wielkiej publiczności (poza „Telewizyjnymi Wiadomościami 
Literackimi”, które istniały 15 lat i gromadziły przed ekranami ok. 1 mln widzów).

Jeśli programy te przez pewien czas odgrywały znaczącą rolę, to głównie dzięki 
energii i solidarności krytyków i pisarzy, tworzących w redakcjach TV – głównie 
dzięki koneksjom politycznym – własne lobby (np. w latach 90. grupa tzw. „pam-
persów”, wywodząca się z podziemnego nieregularnika „bruLion”). Obok nich, 
wykorzystując towarzyskie koneksje, kontestatorską reputację lub talenty medial-
ne (tzw. telegeniczność), na jakiś czas zdobyli silną pozycję medialną twórcy tacy 
jak np. Dorota Masłowska, Manuela Gretkowska, Andrzej Stasiuk, Tomasz Jastrun, 
Krzysztof Siwczyk, Marcin Świetlicki, Michał Witkowski, Rafał Ziemkiewicz, 
Jerzy Sosnowski). Równie skuteczne w konstruowaniu literackiej kariery bywały 
strategie underogroundowe (Masłowska, Maciej Melecki, Jacek Podsiadło, Stasiuk, 
Świetlicki), odwołujące się do ethosu artysty przeklętego, outsidera lub środowi-
skowego barda. Wszystkie te formy autopromocji, poza ostatnią, stanowiły novum 
na polskim rynku literackim i wpłynęły zarówno na zmianę kryteriów oceniania lite-
ratury, jak i pojmowania zadań pisarza, który jest już coraz częściej nie tylko artystą, 
ale też realizatorem określonej strategii autopromocyjnej lub wydawniczego PR-u. 

Ostatecznie jednak zawsze najważniejsze jest to, co zdarza się w samej literaturze, 
a nie tylko wokół niej. Gdyby więc – sumując – powiedzieć, co najważniejszego 
zdarzyło się niej po 1989 r., to trzeba by wymienić przede wszystkim: 

1.  powszechne w tzw. młodej literaturze, agresywne odrzucenie politycznych 
(i moralnych) uwikłań w podziały sprzed 1989 roku; 
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2.  zdecydowany opór wobec tzw. „języków wysokich” (tradycji, ideologii, wol-
nościowego etosu); 

3.  żywiołowe wdarcie się do centrum publicznego dyskursu literatury kobiecej 
i jej charakterystycznych tematów (przemoc, wykluczenie, samorealizacja, od-
mienna wrażliwość, pozycja socjalna); 

4.  silne nakierowanie uwagi na tematy „źle widziane” w czasach PRL-u (holo-
kaust, antysemityzm, rzezie na Wołyniu, mniejszości seksualne);

5.  kwestionowanie nieuatentyzmu, fundamentalizmu i powagi; 
6.  sceptycyzm wobec wszelkich autorytetów oraz wysoka waloryzacja postaw 

nieprzystosowawczych i anarchicznych (co niekiedy daje efekty humorystycz-
ne, zwłaszcza w kontekście automarketingowych zabiegów młodych pisarzy);

7. skłonność do błazenady, pastiszu, dekompozycji; 
8.  silna indywidualizacja, połączona z odrzuceniem dorosłości i jej obowiązków. 
Te tendencje, narzucone przez dobijającą już dziś 50. roku życia generację, 

nie ograniczyły się jednak do niej samej, lecz przesiąkły i nadal przesiąkają do 
wszystkich innych grup, pokoleń i środowisk twórczych, z równą siłą oddziałując 
na „starych” jak i na „młodych”. Obserwować to można w coraz powszechniejszym 
unikaniu politycznych i etycznych ocen intelektualistów epoki PRL-u (dowodem 
jest np. dyskredytowanie przez środowiska main streamu dokumentów współpracy 
pisarzy i artystów z bezpieką w archiwach IPN), w poszerzaniu się pola wielo-
stylowości, w rosnącej tolerancji wobec obyczajowej różnorodności (np. LGTB, 
feminizm, niepełnosprawni)11, a wreszcie w szerokim otwarciu się na zjawiska 
wcześniej przemilczane (np. postawy Polaków wobec Żydów w dobie holocaustu, 
przemoc rodzinna i jej wpływ na życie osób dorosłych, molestowanie seksualne 
w środowiskach kościelnych, transgresja a sztuka) lub peryferyjne (np. funkcjono-
wanie subkultur, bezdomnych). 

To wszystko należy do stałych już cech twórczości powstającej w Polsce po 1989 r. 
oraz obecnego życia literackiego12. Ponieważ jest ono ciałem żywym, zmieniającym 
się, niektóre zjawiska dominujące na przełomie wieków wypierane są już przez nowe 
tendencje, zwłaszcza te, które od kilku lat znajdują wsparcie aparatu państwa. Ich 
wzajemne proporcje trudno dziś w sposób przekonywujący określić, dlatego warto 
wskazać na zjawiska zrodzone w dobie przełomu, które charakteryzuje nie tylko 
trwałość, ale i tendencje rozrostowe. Należy do nich przede wszystkim intelektualny 

11 Sytuacja ta zmieniła się naturalnie po dojściu do władzy PiS i narzuceniu tych kwestiach 
w dyskursie publicznym nowej narracji, niemniej obserwowalna od kilku lat w Polsce fala 
niechęci wobec środowisk LGBT nie odzwierciedla postaw pisarzy i krytyków z dwóch pierw-
szych dekad po 1989. I. Koryś, R. Chymkowski, Stan czytelnictwa w Polsce w 2018 roku. 
Wstępne wyniki, Raport Biblioteki Narodowej 2017; https://www.bn.org.pl/download/docu-
ment/1553438768.pdf (dostęp: 26.04.2020). 

12 Nie uwzględniam tu zjawisk, zrodzonych po roku 2015, takich jak np. promowanie wartości 
patriotycznych i religijnych, rewindykacja postaw ojczyźnianych, kwestionowanie kosmopo-
lityzmu i europocentryzmu, odrzucenie wizji różnorodności kultury narodowej, polaryzacja 
rynku literackiego wokół idei politycznych i dzielenie pisarzy na „swoich” i „obcych”, lanso-
wanie postaw pryncypialnych i państwowotwórczych.
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awans kobiet, i to wszystkich generacji, ich słyszalny głos w kulturze oraz nauce, 
powstawanie prężnych i opiniotwórczych środowisk feministycznych (pisma ko-
biece, serie wydawnicze, gender study`s na uniwersytetach), a przede wszystkim 
wyrwanie dużego segmentu rynku wydawniczego dla ich utworów, odsłaniających 
świat duchowy kobiet, ich problemy i aspiracje. Wszystkie sondaże czytelnictwa 
w Polsce pokazują, że aktualnie najwięcej czytają właśnie kobiety13. 

Zapewne tak jak na całym świecie, świat literacki w Polsce zależy od różnego 
typu, bardziej i mniej formalnych lobby, narzucających ton debaty publicznej o li-
teraturze. Funkcjonują one w kilku największych miastach wokół opiniotwórczych 
pism (np. „Gazeta Wyborcza”, „Tygodnik Powszechny”, „Twórczość”), wydawnictw 
(Znak, Wydawnictwo Literackie, Czarne, WAB, Świat Książki), instytucji kultury 
(Instytut Książki, Biuro Literackie) lub uczelni, ale istnieją już też mechanizmy 
zdolne wprowadzać w nurt główny również autorów spoza „własnego towarzy-
stwa”. Można powiedzieć, że po przedarciu się do świadomości publicznej równie 
skutecznie o swoją pozycję mogą walczyć uznani klasycy (jak dziś już nieżyjący, 
ale w 1989 r. : szalenie jeszcze czynni Zbigniew Herbert, Czesław Miłosz, Tadeusz 
Różewicz, Wisława Szymborska), ich posunięci w wieku, ale wciąż aktywni sukceso-
rzy (np. Stanisław Barańczak, Ryszard Krynicki, Bohdan Zadura, Adam Zagajewski), 
„gwiazdorzy” w średnim wieku (Andrzej Sosnowski, Krzysztof Siwczyk, Tomasz 
Różycki), jak i ci, którzy w momencie padania mury berlińskiego byli dziećmi, ale 
dziś już są atrakcją spotkań autorskich (np. Marta Podgórnik, Roman Honet). 

Ponieważ jednak nic na świecie nie jest stałe, trzeba koniecznie dodać, że jeśli 
w pierwszym dziesięcioleciu omawianego okresu w środowisku pisarzy (zwłasz-
cza młodszych) dominowały postawy deprecjonowania polityki i odcinania się od 
jej wpływów, o tyle po wykrystalizowaniu się podziału polskiej sceny politycznej 
na obóz prawicowy (PC-PiS), formację lewicową (SdRP-SLD) oraz centrowo-liberal-
ną (UD-UW-PO) coraz silniej dawały się zauważyć również podziały w środowisku 
pisarzy, co widać było w ich bezpośrednich deklaracjach politycznych, formalnych 
i nieformalnych związkach z redakcjami pism (np. „Gazeta Wyborcza” contra 
„Rzeczpospolita” i „Nasz Dziennik”14), wydawnictwami (Krytyka Polityczna con-
tra Agora contra Świat Książki contra Arcana), a nawet w przyznawaniu nagród 
literackich (np. „prawicowa” Nagroda im. Mackiewicza contra „lewicowa” Nike). 
Tę polaryzację widać już wyraźnie w antagonizmach środowisk, podejmowanych 
tematach, stosunku do tradycji, skupianiu się wokół określonych symboli i postaciach 
historycznych, w deklaracjach światopoglądowych, a nawet technikach literackich.

Ciekawym, absolutnie odrębnym zjawiskiem lat przełomu była fantastyka (science 
fiction i fantasy). Na przemiany i naciski polityczne była zawsze wyjątkowo odporna. 
W środowiskach krytyki akademickiej nigdy nie cieszyła się ona estymą, poza może 

13 https://naekranie.pl/aktualnosci/kobiety-czytaja-wiecej-niz-mezczyzni-raport-na-temat-
czytelnictwa-w-polsce-2474248; https://rynek-ksiazki.pl/rynek-ksiazki/czytelnictwo-w-swietle-
-badan/; http://biqdata.wyborcza.pl/biqdata/7,159116,24582767,czytelnictwo-wciaz-chetniej-
czytaja-kobiety.html?disableRedirects=true; : I. Koryś, R. Chymkowski, Stan czytelnictwa…, 
ibidem; IRCenter.com, Kto czyta najwięcej książek?, październik 2017, PDF.

14 Obecnie również „Sieci”, „Do Rzeczy”.
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Stanisławem Lemem, którego książki sytuowały się na takich wyżynach intelektual-
nych i warsztatowych, że robiono dla niego wyjątek. To samo powtórzyło się w latach 
90. i po 2000 roku z fantasy, która za sprawą Andrzeja Sapkowskiego i jego bestselle-
rowego cyklu o Wiedźminie wspięła się na szczyty popularności, detronizując swoją 
poprzedniczkę czyli science fiction. Choć – wypada od razu dodać – w krótkim czasie 
wypełniło się puste miejsce po Lemie, który w ostatnich latach życia odszedł od 
powieściopisarstwa, oddając się naukowo zorientowanej publicystyce, gdyż w jego 
buty, ale całkowicie własnego kroju, wszedł Jacek Dukaj – aktualnie nowy mistrz 
tego gatunku. Były to w ogóle wyjątkowo dobre lata dla autorów fantastyki, bo – 
oprócz wymienionych już autorów – na rynku dominowali m.in. Marek S. Huberath, 
Witold Jabłoński, Marek Oramus, Rafał Ziemkiewicz, Andrzej Ziemiański. Nie ulega 
wątpliwości, że była to bardzo poważna oferta na rynku powieściopisarskim wolnej 
Polski. Oprócz klasycznej literatury popularnej (kryminały, sensacja, romanse) po-
siada ona największy rynek książkowy w Polsce, bo sprzedaż książek na poziomie 
100 tys. egzemplarzy, co jest absolutnym sukcesem w nurcie głównym, w kręgu fan-
tasy zdarza się dość często. Z kolei nakłady pism typu „Nowa Fantastyka”, „Magia 
i Miecz” czy „Qfant” uzyskują takie wielkości, o jakich „Zeszyty Literackie”, „Odra” 
czy „Opcje” mogą tylko marzyć. Tak „twardego” elektoratu czytelniczego nie po-
siada żaden nurt literacki w kraju, poza oczywiście piśmiennictwem kobiet. Jakby 
mało tego, erudycja autorów fantastyki w tym okresie zdawała się bić na głowę 
reprezentantów main streamu. Niestety stereotyp nie pozwalał krytykom otrząsnąć 
się z fałszywego wyobrażenia, że mają do czynienia wyłącznie z odmianą literatury 
popularnej. Choć i inne jej odmiany, takie jak np. powieść kryminalna, też doczekała 
się autorów o wysokich aspiracjach intelektualnych i niebanalnych modeli gatunko-
wych (np. Marek Krajewski, Zygmunt Miłoszewski, Marcin Świetlicki). 

Aby jednak nie pozostać z wrażeniem jakiegoś drastycznego rozziewu pomiędzy 
literaturą nurtu głównego a popularną, wypada dodać, że okres przełomu po upadku 
komunizmu w Polsce to również znakomity czas reporterów, takich jak Wojciech 
Jagielski, Ryszard Kapuściński, Hanna Krall, Mariusz Szczygieł, Małgorzata 
Szejnert, czy Wojciech Tochman. Dotyczy to zresztą wszystkich odmian tego szcze-
gólnie cenionego dzisiaj gatunku (reportaż krajowy, zagraniczny, historyczny). Bez 
przesady można powiedzieć, że właśnie w tych latach obserwowaliśmy jego awans 
do ligi światowej (poza Kapuścińskim, który znalazł się w niej wcześniej). 

Na koniec wreszcie krótki akapit o najbardziej charakterystycznych postawach ar-
tystycznych omawianego okresu oraz zmianach w obrębie lansowanych lub po prostu 
uprawianych technik literackich. Na pewno zaobserwowaliśmy frontalny odwrót od 
modernistycznych koncepcji dzieła lub języka totalnego, poszukiwanie form atrak-
cyjnych, heterogenicznych gatunkowo, ożywianych duchem literackiej gry. W stan 
oskarżenia lub choćby pod znakiem zapytania postawiono niepodważalne wcześniej 
wartości, pisane zwykle w Polsce z dużej litery (np. Prawda, Sprawiedliwość, Cnota, 
Godność) i trzymano się z daleka od wszelkiego typu normatywizmów artystycznych. 
Z niespotykaną wcześniej ochotą sięgano do obiegów popularnych, peryferyjnych 
i kontrkulturowych, asymilując równocześnie wiele odmian języka żywego, mówio-
nego, nierzadko wulgarnego, wydobywając z niego swego rodzaju surrealizm oraz 
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humorystykę albo po prostu bawiąc się jego spontanicznością i poprawnościową 
beztroską. A wreszcie, co być może najważniejsze w długodystansowych skutkach, 
polscy autorzy dość szybko objawili aktywny (zarówno polemiczny jak i afirma-
tywny) stosunek wobec rzeczywistości elektronicznej oraz jej socjotechnicznych 
skutków. To ważne: już w początkach lat 80. polskie oficyny podziemne zaczęły 
pracować na komputerach Atari (dziś zabytkowych), czym dobiły aparat bezpieki, 
bo trudniej przecież wytropić dyskietkę i przenośną drukarkę niż maszynę do pisania, 
stos papieru i drukarnię. Już w 2002 r. ukazała się pierwsza hipertekstowa powieść 
Sławomira Shutego Blok, a w 2015 r. (czyli 13 lat później) portal Allegro udostęp-
nił czytelnikom powieść Starość aksolotla kultowego autora fantasy Jacka Dukaja, 
która jest aplikacją dostępną tylko na smartfonie, tablecie lub czytniku e-booków. 
Tej książki nie czyta się już w klasyczny sposób, bo „angażuje czytelnika na wielu 
poziomach: tekst – hipertekst – art – real” czyli „zaciera granicę między tekstem 
a materią” czyli nie jest już książką, ale również interaktywną grą czy zależnym od 
naszej woli filmem. A zatem światem, który widzimy i na który mamy wpływ. 
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Abstract
When the wall fell. Polish literature in the wake of the change

The year of the fall of the Berlin Wall is an important turning point in the his-
tory of the 20th century Europe. It symbolises the erosion of the communist 
system, which in Poland had began thirteen years earlier – with breaking the 
omnipotence of censorship by the independent self-publishing. When in 1989 
the Opposition came to power, they changed both the economic and political 
system, which in turn changed the whole Polish culture – the book market, 
publishers’ position, function of the magazines, and even writers’ status. The 
readers’ first reaction was a sudden increase of interest in the emigrant, gulag, 
and underground literature, however, not even a decade passed, when that in-
terest started fading. Then came the second wave: popular literature (romances, 
crime stories, thrillers, speculative fiction). Also, there were changes in the liter-
ary life: the dominant role of the capital city during the Polish People’s Republic 
had been undermined by local initiatives (including art zines, publishing houses 
in the provinces), “the headquarters’” position was nevertheless maintained by 
the state television and the authority of the Nike Literary Award, which had 
been created in 1996. Poetry was dominated by “the old poets” (Cz. Miłosz, 
T. Różewicz, Z. Herbert, W. Szymborska), who, despite nearing the ends of their 
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lives, were in an exceptionally good literary shape. They were accompanied by 
the authors of The New Wave, with whom the poets of “BruLion” group soon 
waged war. In prose, the writers born around 1960, who are well-known today 
in Europe (e.g. O. Tokarczuk), gained a strong position. The world recognition 
was also won over by the masters of the Polish reportage (e.g. R. Kapuściński, 
H. Krall) and their pupils (W. Tochman, W. Jagielski, M. Szczygieł).

Keywords
Communism, Berlin Wall, Opposition’s ethos, servile writers, emigrant litera-
ture, literary awards, new literature and media, literary magazines, book market, 
feminism, speculative fiction, reportage, politics, art zines, e-zines


