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Zn a czen ie  pr zeło m u  1989 roku  
w  Po lsce  dla  c z a s o p iś m ie n n ic tw a
KULTURALNEGO. REKONESANS

Rok 1989 traktow any jest nie tylko jako  przełom polityczny, początek trudnej pol
skiej dem okracji, ale także przełom  kulturalny. O tw orzyły się bowiem  zupełnie nowe 
m ożliw ości przed kulturą. O deszło w  niepam ięć funkcjonow anie w dwóch obiegach, 
tym  pierw szym  -  oficjalnym i ocenzurow anym  oraz tym  drugim  -  podziem nym , za 
to dającym  szansę wolnej w ypow iedzi. Przem ysław  C zapliński i Piotr Ś liw iński okre
ślają ten  czas w następujący sposób: „D aw no w historii literatury polskiej nie było w a
runków  tak  korzystnych dla radykalnej zm iany, jak  w roku 1989 i latach następnych”1. 
W ażność roku 1989 dostrzegają także Rafał G rupiński i Izolda Kiec, stw ierdzając: 
„W znaczeniu  kulturalnym  rok 1989 stanowi dla Polski, podobnie jak  w w ym iarze 
politycznym  i ekonom icznym , w yrazistą  cezurę, datę n iezm iennie ważną. M ożna po
w iedzieć, że w tym  m om encie św iadom ość społeczeństw a polskiego wchodzi na drogi 
now oczesnego rozwoju, zaczyna spełniać typow ą funkcję p rzypadającą jej w udziale 
w społeczeństw ie o ustroju kapitalistycznym ”2.

Choć tak  naprawdę nie było pozapolitycznych powodów, by ogłaszać początek cze
goś szczególnie innego w kulturze, przekonanie o nadejściu nowego było pow szech
ne. a przez sw ą pow szechność, w ręcz niepodw ażalne. Poczucie, że nadchodzi nowy 
etap d la kuitury, opierało się w dużej m ierze na nadziei, na „apetycie na Przem ianę”, 
by użyć określenia Jerzego Jarzębskiego3. Tylko nieliczni kry tycy  podw ażyli sens 
ogłoszenia i podtrzym yw ania mitu przełom u. Do nich należał K rzyszto f Uniłowski, 
a także Julian Kornhauser. Ten pierw szy dostrzegł, że nadzieje pokładane w sprzyja
jącej sytuacji politycznej okazały się dla ku ltu ry  co najmniej złudne, bowiem  zm iana 
ustroju nie w iązała się wcale z now ym i, odkryw czym i propozycjam i estetycznym i4. 
N atom iast K ornhauser podw aża istnienie jakichkolw iek dostrzegalnych zm ian w lite

1 P. Czapliński, P Śliwiński. Przełom: warunki, oznaki, omamy. W: Tychże, Literatura polska I9~6-I998.
Przewodnik po prozie i poezji, Kraków 1999, s. 208.

2 R. Grupiński, I. Kiec, Niebawem spadnie bioto czyli kilka uwag o literaturze nieprzyjemnej, Poznań 1997, s. 7
'  Zob J. Jarzębski, Apetyt na Przemianą. Notatki o prozie współczesnej, Kraków 1997 Por Tadeusz Drew

nowski również wskazuję na tę prawidłowość, zaznaczając, Ze ..nowe pokolenie czuje, jak jest oczekiwane i 
pożądane” W: T Drewnowski, Próba scalenia Obiegi -wzorce -style, Warszawa 1997, s. 520

4 Por. K Uniłowski, Chłopcy i dziewczęta znikąd? W: Tegoż, Skądinąd. Zapiski krytyczne, Bytom 1998, 
s. 5: „Przychodzi oto skonstatować, że literatura stanęła okoniem i ani myśli spełniać naszych uzasad
nionych oczekiwań. Istotnie, po roku 1989 nie spotkaliśmy się z żadną nową propozycją estetyczną. 
[...] Dziś trudniej już  byłoby znaleźć rzeczników hipotezy, podług której z perspektywy czasu rok 1989 
okażę się dla historii literatury równie istotny co 1919”
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raturze w roku traktow anym  jako przełom: „R ok 1989 nie oznacza żadnego przełom u 
w literaturze także dlatego, że je s t on tylko dalszym  ciągiem  „odw ilżogennego" pro
cesu. charakteryzującego się sztucznym i podziałam i, w ynajdyw aniem  nie istnieją
cych orientacji, kreow aniem  nie różniących się od siebie pokoleń. W jak im ś sensie ta 
krytycznoliteracka gra, której w szyscy byliśmy uczestnikam i, stanow iła dla party j
nych w izjonerów  doskonale alibi, że dyrygow anie ku ltu rą  je st tylko mitem. W roku 
1990 nie było jeszcze w idać w yraźnej granicy m iedzy je d n ą  a d rugą  epoką. To był 
ciągle ten sam św iat w ypełniony ustalonym i od daw na w artościam i’'5.

Przełom  1989 roku, opisyw any w  literaturze polskiej6 bądź też później kw estiono
wany. nie om inął także czasopism  kulturalnych. Co praw da cezurę roku 1989 należy 
traktow ać um ownie, ale faktem  pozostaje, że III R zeczypospolita to w ielość nowych 
ty tułów  i nowych ośrodków  literackich. Dochodzi do przesunięcia znaczenia z zawsze 
przodującej i dyktującej w zorce W arszawy na m niejsze m iasta o kulturotw órczym  
znaczeniu. O grom ną popularność zyskało określenie Janusza Sław ińskiego -  „zanik 
cen trali'’7. A rkadiusz Baglajewski próbując opisać to zjaw isko stw ierdza: „Tkwim y 
w stanie rozproszenia. Sądzę, że najistotniejszą cechą zm iany modelu literackiej ko
m unikacji i sam ych propozycji literackich było (i jest) pow stanie różnych, konkuren
cyjnych wobec siebie bądź w zajem nie się uzupełniających nowych środow isk i pism 
literackich. [...] Nowe środow iska „lokalne” poprzez swoje pism a, serie w ydaw nicze, 
w reszcie książki „swoich” autorów  tw orzą pew ien k lim at duchowy i intelektualny. 
P row adzą poszukiw ania, rozpoznania w łaściw ych im preferencji artystycznych poza 
swoim w idnokręgiem  (mówiąc metaforycznie). Co znaczy tyle, że kategoria „lokal- 
ności” odnosi się także do przestrzeni artystycznych własnych oczekiw ań, a nie je st 
rów noznaczna z geograficzną lokalizacją zasięgu oddziaływ ania. [...] O czyw iście, 
nowo pow stałe pism a i środow iska określają się także w obec pism od daw na istnieją
cych, uznanych, ja k  np. „Twórczość”. „O dra” W tym  znam iennym  układzie w łaściw ie 
w szystkie propozycje są wobec siebie „peryfery jne” w tym  sensie, że są  różnorodne, 
konkurencyjne, m ożna powiedzieć: stale w eryfikujące swoje rozpoznania i stale ska
zane na u tw ierdzanie własnych w yborów  w obec innych propozycji. C iągle w ięc z po
czuciem  niespełnienia, albowiem w miejscu gestu porządkującego dawnej „centrali” 
w eszły jak  najbardziej własne, „lokalne” (co bynajm niej nie znaczy prowincjonalne) 
gusty i oceny”*.

Faktem  zatem  pozostaje, że rok 1989 pozwolił na szeroki rozwój czasopiśm ien
nictw a kulturalnego w  Polsce. Nie znaczy wcale, że w łaśnie w tym  roku duża ilość 
pism pow stała, ale atm osfera wolności sprzyjała narodzinom  wielu tytułów , z których 
dość duża liczba datuje swój początek na p ierw szą połow ę lat dziew ięćdziesiątych. 
O w ą praw idłow ość dostrzegają Przem ysław  Czapliński i Piotr Śliw iński: „Jednym

5 J. Kornhauser, Międzyepoka. Szkice o poezji i krytyce, Kraków 1995, s 19.
6 Zob. P Czapliński, Początki przełomu W: Tegoż, Ślady przełomu. O prozie polskiej 19~6-I996, Kraków

1997, s. 107-253 a. M. Adamiec, Bez namaszczenia. Książki i literatura polska, Lublin 1995.
7 Zob. J. Sławiński, Zanik centrali, „Kresy” 1994, nr 2 (18).
* A Baglajewski. Stan rozproszenia. W: Była sobie krytyka... Wybór tekstów lat dziewięćdziesiątych i 

pierwszych, red D. Nowacki, K. Uniłowski, Katowice 2003, s 48-50. artykuł pierwotnie opublikowany 
na tamach „Odry” w nr. 1 z 1996 roku. Leszek Szaruga również zauważa: „Jednym z najistotniejszych 
zjawisk w rozwoju czasopiśmiennictwa kulturalnego jest decentralizacja tego ruchu ” W: L Szaruga, 
Czasopisma kulturalne w latach 1975-1995. W: Sporne sprawy polskiej literatury współczesnej, red. A. 
Brodzka, L Burska, W arszawa 1998, s 177



Znaczenie przełomu 1989 roku w Polsce dla czasopiśmiennictwa...

z  pierw szych, najbardziej w yrazistych skutków  przełom u rynkow ego -  a zw łaszcza 
zniesien ia system u centralnego sterow ania, likw idacji cenzury  prewencyjnej, zm ian 
w  finansow aniu w ydaw nictw  -  stał się żyw iołow y rozwój rynku  czasopiśm ienni- 
czego. W  rezultacie przem ian w drugiej połowie lat dziew ięćdziesiątych istnieje na 
naszym  ry nku  ponad 200 pism społeczno-kulturalno-artystycznych, wśród których 
około 40 m a charak ter stricte literacki”9. Śledząc poszczególne lata po ow ym  um ow 
nym  przełom ie, w arto  odnotow ać czas pow stania poszczególnych tytułów  (oczyw i
ście, nie w szystkich), by uzm ysłow ić nie ty lko skalę zjaw iska, ale co za tym  idzie 
sprzy ja jącą koniunkturę dla jego  zaistnienia. W latach 1989-1996 pow stały m.in. takie 
ty tu ły  ja k  „K resy”, „Fraza”, „Topos”, „B orussia”, „S tudium ”, „Pro A rte”, „P o rtre t”. 
„L ew ąN ogą”, „Pracow nia”, „R aster”, „O pcje”. „K rasnogruda”, „K urier C zyteln iczy” 
i inne10 11. Z dan iem  P rzem ysław a C zaplińsk iego  rok 1989 sta ł się tak że  sw oistym  
papierk iem  lakm usow ym  dla ty tu łów  funkcjonu jących  w PR L -u zarów no  w ob ie
gu  oficjalnym , ja k  i podziem nym , z k tórych  ty lko n ie liczne p rze trw a ły  zm ianę 
system u. A uto rzy  w sk azu ją  w ięc nie ty lko  na kreacyjny, ale tez na likw ida to rsk i. 
ch a rak te r  p rze łom u".

Początkow y w ysyp nowych ty tułów  uległ stopniowej stabilizacji, a lata 1995-1996 
uznaje się za spraw dzian rynkow y, jakiem u poddano czasopism a12. Część z nich prze
sta ła się ukazyw ać (np. w 1996 roku przestał w ychodzić „Ex L ibris” i „N ow y N u rt”, a 
w 1997 „W iadom ości K ulturalne”) lub m usiała zm niejszyć swój nakład i częstotliw ość 
ukazyw ania  się. W łaściw ie w niepam ięć odeszły tygodniki i dw utygodniki, coraz 
rzadsze są  m iesięczniki, coraz częściej w ychodzą num ery podwójne czasopism 13 *.

Początek X X I w ieku to, jak  się może w ydaw ać, lata kolejnej kryzysow ej cezury  
d la czasopiśm iennictw a kulturalnego w Polsce. W roku 2003 m iała miejsce dysku
sja zapoczątkow ana artykułem  R oberta O staszew skiego, zatytułow anym  znacząco 
Zmierzch miesięcznikówu . A utor stw ierdza: „N a początku lat 90. w ielu ludzi zw iąza
nych z litera tu rą  było przekonanych, że uda się w ykorzystać m asm edialną m achinę do 
prom ow ania am bitnej literatury i tw orzenia nowych struk tu r życia kulturalnego. Po 
k ilku latach okazało się, że m edia kom ercyjne prow adzą w łasną politykę i nie liczą się

’ P Czapliński, P. Śliwiński, dz. cyt., s. 216
Dokładne dane można znaleźć w książkach: P. Czapliński, P. Śliwińskiego, dz cyt. oraz Parnas bis. 
Słownik literatury polskiej po 1960 roku. W arszawa 1998, a także w artykule: Ignacy S. Fiut, Pisma hte- 
racko-artystycrne w latach 1989-1996, „Dykcja”, nr 6. W arto odnotować, że daty powstania niektórych 
pism różnią się w  poszczególnych źródłach, zazwyczaj jest to kwestia jednego roku

11 Zob P. Czapliński. P. Śliwiński, dz cyt., s. 218-219.
12 Zob. Tamże, s. 222.
”  Por stw ierdzenie M ieczysława Orskiego: „[...] ostatni tygodnik kulturalny ukazał się w Polsce osiem lat 

temu, pieczętując los kilku podobnych efemeryd w RP, o dwutygodnikach cicho sza, a z miesięczników 
kulturalnych wychodzących stale i regularnie w sporym w miarę jeszcze nakładzie zostały bodaj tylko 
„Nowe K siążki” i „Odra”. Nawet dożywiane na centralnym  garnuszku warszawskie czasopisma, jak 
wciąż trzym ająca niezawodny poziom „Literatura na Świecie”, są zmuszone do komasowania trzech 
numerów w  jednym , a osiągająca niebotyczne jak  na ten dział nakłady trzydziestu, czterdziestu tysięcy 
egzem plarzy piętnaście lat temu (po przeniesieniu ze stanu konspiracyjnego) „Res Publica”, potem, po 
przejęciu przez koncern „Polityki”, przemianowana na „Nową Res Publicę”, ostatnio została kw artalni
kiem, a rozchodziły się ju ż  pogłoski o jej likwidacji [...].” W: M. Orski, Jaki jest teraźniejszy stan czaso
pism polskich?, „W itryna Czasopism pi” (h ttp ://w itry n a .c z a so p ism .p l/) nr 24 (106) z 2 IX 2004 r.

M R Ostaszew ski, Zmierzch miesięczników, „Gazeta W yborcza” z 8 VIII 2003 r. Przedruk: „W itryna 
Czasopism pi” (h ttp ://w itry n a .c z a so p ism .p l/) nr 22 (69) z 12 VIII 2003 r.

http://witryna.czasopism.pl/
http://witryna.czasopism.pl/
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specjalnie z opiniam i tzw. środowisk literackich. [...] Teraz pada kolejny mit: że m edia 
chcą w spółtw orzyć rynek czasopism kulturalnych”15. D ostrzega rów nież pew ną pra
w idłowość, że o ile -  m ówiąc za K rzysztofem  U niłow skim 16 - lata dziew ięćdziesiąte 
to  zanik  tygodników  społeczno-kulturalnych, o tyle pierw sze lata nowego w ieku to 
schyłek przede w szystkim  miesięczników. Próbuje w skazać przyczyny słabości cza
sopism kulturalnych: „O czyw iście, finanse, a w łaściw ie ich brak. Z roku na rok kurczą 
się możliwości pozyskiw ania dotacji na w ydaw anie pism. M inisterstw o K ultury pro
w adzi chaotyczną i nieprzem yślaną politykę w spółfinansow ania pism kulturalnych. 
W łaściw ie żadne czasopism o, poza patronackim i, nie może być pewne, czy w danym  
roku o trzym a dotację m inisterialną, ja k a  to będzie sum a i kiedy ona nadejdzie. [...] 
Instytucje lokalne i sam orządow e, szukając oszczędności, zaczynają od zm niejszania 
środków  przeznaczanych na kulturę. Poza tym  daje się zauw ażyć zm ianę strategii 
w ładz lokalnych w finansow aniu sfery kulturalnej. W ładze te zdecydow anie w olą 
angażow ać duże środki w w ielkie, nośne m edialnie przedsięw zięcia niż w małe, po 
zbaw ione rozgłosu, inicjatywy. Także niektóre fundacje, na przykład Fundacja B ato
rego, stopniowo ograniczają pomoc przeznaczoną dla czasopism . M rzonką okazało się 
rów nież przekonanie, że ludzie biznesu w Polsce zaczną bezinteresow nie w spom agać 
rozm aite przedsięw zięcia kulturalne, stając się praw dziwym i m ecenasam i. B iznesm e
ni m yślą w yłącznie w kategoriach ekonom icznych -  od tej reguły są  szlachetne, ale 
niestety nieliczne w yjątki -  w ięc nie w idzą powodu, by w spierać pisemko, które ma 
tysiąc czy dw a tysiące egzem plarzy nakładu, bo ani to reklam a, ani splendor”17.

Przem ysław  Czapliński podejm ując dyskusję z tekstem  Roberta O staszew skiego 
zauw aża, że zanik  niektórych czasopism  to po prostu znak czasu. Stabilność u trzy 
m ują pism a pow stałe przed 1989 rokiem , a więc mające za sobą kolejne pokolenia 
czytelników . N atom iast pism a m łodoliterackie takiego zaplecza nie posiadają, a ich 
czytelnicy nie w ykazują tak dużego przyw iązania do czytanego ty tu łu . C zapliński 
je st także zdania, że ubolewanie nad zm ierzchem  m iesięczników  jest co  najm niej 
spóźnione, bowiem proces zanikania pism kulturalnych m ożna zauw ażyć ju ż  od k ilku  
lat: „[...] nie tylko m inisterstw o w ykańcza czasopism a literackie. W skład „sil likw ida
cyjnych” wchodzą: deregulacja państw a (czyli zw ycięstw o zasady „L iczym y się ty lko 
z silniejszym i -  słabsi niech radzą sobie sam i”), osam otnienie ekonom iczne i kom u
nikacyjne, niski poziom czyteln ictw a w ogóle oraz ubóstwo tej części społeczeństw a, 
k tóra pism a chciałaby kupować. I pod tym  w zględem  ostatnie lata nie w noszą n icze
go nowego. Pisać w ięc dziś o nadchodzącym  zm ierzchu m iesięczników  to  podnosić 
alarm  pięć po dw unastej. Bo dw unasta była siedem lat tem u” 18 *. Dochodzi do w niosku, 
że obecnie m a m iejsce swoiste, społecznie akceptowalne, cofnięcie, a m ianow icie 
w cześniejsze proklam ow anie zan iku  centrum  procentuje obecnie dość paradoksal
nym pow rotem  do owego centrum  jako  punktu  odniesienia. M iast w ielogłosow ości 
i różnorodności na plan pierw szy w ysuw a ujednolicenie i m ów ienie zgodnym , nie 
podlegającym  dyskusji głosem. Parafrazując stw ierdzenie M arii Janion o kresie para
dygm atu rom antycznego, kon sta tu je :,,[...] że znaleźliśm y się w środku paradygm atu

15 Tamże.
Zob. K. Uniłowski. Chłopcy i dziewczęta... dz.cyl.

17 R. Ostaszewski, dz. cyt.
'* P. Czapliński. Pięć po dwunastej, „W itryna Czasopism pi” (h ttp ://w itrv n a  c z a so p ism .p l/ ł nr 33 (80)

z 2 XII 2003 r.

http://witrvna_czasopism.pl/
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masowego. A w centralizującej się i masowej kulturze m iejsce czasopism  literackich 
przypada na m arginesach”19. Dwa iata później na łam ach „K resów ” staw ia tezę o 
pow rocie centrali, w skazując na postępującą tendencję do jednolitości zastępującej 
różnorodność i w ieloglosow ość20. Jedną z głównych przyczyn takiego stanu rzeczy 
upatruje, staw iając literaturę w kontekście działań kom unikacyjnych, w w yuczonym  
stylu kom unikacji polegającym  na konsum ow aniu i posłuchu21. L iteratura staje się 
produktem  do sprzedania, który po odpow iednim  zareklam ow aniu znajduje swojego 
nabyw cę. Czasopism o literacko-kulturalne stają się w takim  kontekście zjaw iskiem  
kuriozalnym  i spychanym  na m argines. W nikliw a analiza nie m a bowiem  nic w spól
nego ze strategiam i m arketingow ym i.

Robert O staszew ski, odpow iadając na tekst Przem ysław a Czaplińskiego, nie zga
dza się z jego zarzutem , że w izja przedstaw iona w Zmierzchu miesięczników je s t na
zbyt katastroficzna i przesadzona. Stawia następującą tezę: „N a pew no nie w szystkie 
m iesięczniki upadną, pozostaną choćby ty tu ły  patronackie. Jestem jed n ak  pew ien, że 
naw et w tedy, gdy upadają pojedyncze ty tu ły  trzeba podnosić krzyk [...], bo oznacza to 
kurczenie się przestrzeni, jak  to ujmuje Czapliński, polilogu, przestrzeni, w której m o
żem y pielęgnować różnice, opierając się w ten sposób dyskursow i dom inującem u”22.

Internet jako  m edium  dające szansę dla czasopiśm iennictw a kulturalnego to pro
pozycja K onrada Cezarego Kędera. Jego zdaniem  internet oferuje istotne możliwości 
dotarcia do większej liczby czytelników, zw łaszcza tych, którzy m ieszkają poza na
szym  krajem  lub w m ałych miejscowościach. O czyw iste jest. że nie m ożna traktow ać 
in ternetu jako rozw iązania problemu, pozostaje on jednak  pew ną niekw estionow a
n ą  szansą. Kęder także dostrzega w swoim tekście fakt, że trudności czasopism  z 
utrzym aniem  się na rynku  w ynikają  przede w szystkim  z kłopotów  finansow ych25. 
M edium  interentow e doceniane je s t przez w iększość tytułów. Czasopism a posiadają 
swoje strony internetow e, gdzie zam ieszczają inform acje dotyczące własnej działa lno
ści (np. krakow ski „H alart.24) lub też gdzie publikują swoje w ydania internetow e (np. 
dw utygodnik  „Pro A rte on linę”23, m iesięcznik „FA-art.”26 czy „Portret on linę”27). 
C oraz częściej pojaw iają się ty tu ły  funkcjonujące tylko w internecie i zyskujące rangę 
opiniotw órczą (np. katowicki „artPapier”28). In ternet zdaje się w ięc tow arzyszyć pra

w Tamże
2" Zob P Czapliński, Powrót centrali? „Kresy” 2005, nr 1-2, s. 31-46. W podobnym tonie utrzymany jest arty

kuł Mieczysława Orskiego. Por. M Orski, Centrala -  reaktywacja?, „Kwartalnik Artystyczny” 2006, nr 1
21 Tamże, s. 44.
22 R. Ostaszewski, Lepiej późno mi wcale, „W itryna Czasopism pi” (h ttn ://w itrv n a  czasop ism  p l /1 nr 

33 (80) z 2 XII 2003 r.
25 Zob. K. C. Kęder, Co się dzieje z czasopismami kulturalnymi?, „W itryna Czasopism.pl” l h ttp ://w itrv -  

n a  czasop ism  p l /1 nr 5 (87) z 12 II 2004 r
24 Zob. h ttp  / /h a  a rt.n l
25 Zob h ttp ://w w w .p ro a rte  net pl
2b Zob w w w  FA -art pl Warto zaznaczyć, że istnienie internetowego odpowiednika w internecie w przy

padku „FA-artu” to działalność zdecydowanie pionierska na tym polu W maju 2006 roku ukazało się 
96 wydanie miesięcznika, łatwo więc policzyć. Ze w formie internetowej istnieje od ośmiu lat

27 Zob. w w w .p o r tre torg.pl
211 Zob h ttp ://a rtp a p ie r  com  pl Katowicki dwutygodnik to przykład bardzo prężnie rozwijającego się 

czasopisma, co zauważa Robert Ostaszewski w omówieniu na łamach „Witryny Czasopism”: „Sieciowe 
pisma kulturalne cierpią na chorobę efemeryczności; zazwyczaj ich redaktorom starcza zapału czy 
pieniędzy na kilka miesięcy działania, a potem pismo albo zawiesza działalność, albo aktualizowane

http://witrv-na_czasopism_pl/
http://witrv-na_czasopism_pl/
http://www.proarte_net_pl
http://www.portretorg.pl
http://artpapier
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sie kulturalnej, um ożliw iając dotarcie z inform acją do większej ilości czytelników.
Zarów no redaktorzy czasopism , ja k  i krytycy literaccy, autorzy i czytelnicy, 

dostrzegają i odczuw ają kryzys czasopiśm iennictw a kulturalnego w Polsce. Dla n iko
go nie je s t tajem nicą, że w ydanie czasopism a w iąże się z finansam i. Coraz częściej 
jed n ak  finansów  brakuje, co daje efekt w postaci licznych opóźnień w w ydaw aniu 
poszczególnych tytułów. Dochodzi do kuriozalnych sytuacji, gdy czasopism a chcąc 
zachow ać swój stały system w ydaw ania w ypuszczają na rynek num ery podwójne, 
choć faktycznie ich objętość nie stanowi wcale podwojonej zaw artości (np. „D ekada 
L iteracka”, k tóra w latach 2001-2003 w ydaw ała w iększość num erów  jako  podw ójne i 
choć de facto w ychodziło sześć num erów  w roku, na okładce figurowało określenie 
„m iesięczn ik”, później ty tu ł ten przem ianow ano na dw um iesięcznik. Podobnie rzecz 
się m a z innym krakow skim  pism em, a m ianow icie ze „Studium ”, które jako  dw um ie
sięcznik  także stosunkow o często w ydaje num ery podwójne, co powoduje, że w  rze
czyw istości częstotliw ością ukazyw ania się zbliża się często do kw artalnika). Równie 
często czasopism a w ydaw ane są jak o  nieregularniki. a opóźnienia w w ydaw aniu tych 
czasopism , które określane są  na przykład jako  kw arta ln iki sięgają nierzadko nawet 
pól roku (np. kw artaln ik  literacki „F A -art”). K ryzys czasopiśm iennictw a ku ltu ra lne
go je s t w ięc zauw ażalny bardzo m ocno i coraz trudniej przewidzieć, co p rzyniosą na
stępne lata i na ile dość w zględną stabilność uda się utrzym ać. Polskie czasopiśm ien
nictw o kulturalne je st skutecznie w ypierane przez m edia masowe, a m asow y odbiorca 
nie interesuje się głosem , który dociera do niego z rejonów peryferyjnych. W iększe 
i opiniotw órcze znaczenie m a dla niego to, co przeczyta z prasy o w ielotysięcznym  
nakładzie. Nie chodzi przecież o rzetelną ocenę, w iększe znaczenie w p rzyw oływ a
nym  ju ż  „paradygm acie kultury  masowej” m a w ykształcenie mody na daną książkę, 
film. płytę. Bardziej liczy się efektow na prezentacja od dogłębnej analizy problem u, w 
cenie bowiem jest łatw ość i m ożliw ie duża przystępność przekazu. D om inujący dys
kurs medialny, o którym  pisze K inga D unin29, bez pardonu w yparł to. co proponują 
czasopism a literackie, spychając ich dyskurs na dalszy plan.

jest od wielkiego dzwonu. Niewiele pism sieciowych ukazuje się regularnie, a już  te, które się rozwijają, 
można właściwie policzyć na palcach jednej ręki. Jednym z nich jest „artPAPIER”, który powstał w 
roku 2003 jako m iesięcznik, ale już  od końca następnego roku pojawia się jako dwutygodnik. Niedawno 
pismo poddano lekkiemu liftingowi graficznemu (nowa wersja strony pojawiła się w numerze 2 z tego 
roku), dzięki czemu „artPAPIERowa" strona stała się przejrzystsza: dodano również wyszukiwarkę, co 
zdecy dowanie ułatwia korzystanie z pokaźnego już  archiwum pisma” W: R Ostaszewski, E-papier, 
„W itryna Czasopism pi” (h ttp ://w itry n a  c zaso p ism .p l/)  nr 7(160) z dn 20 Iłł 2006 r 

M Zob. K. Dunin, Normalka. W: Była sobie krytyka... dz. cyt.

http://witryna

