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Wst p

Miros aw Spychalski: A funkcja drugiego obiegu?
Jaros aw Broda: To, e on jest, e musi by , to jest sytuacja chora. 

Natomiast ! dobrze, e jest"1. 

Fenomen drugiego obiegu wydawniczego w polskiej kulturze jest ju  
zjawiskiem zamkni tym i historycznym. Istniej c w latach 1976!1989, 
móg  poszczyci  si  imponuj cym dorobkiem. Szacuje si , e w tym 
okresie wydano w Polsce przesz o sze  tysi cy tytu ów ksi ko-
wych i co najmniej trzy i pó  tysi ca tytu ów czasopism. Tak ogromna 
produkcja bezdebitowa, dzi ki pracy rozbudowanych siatek kolpor-
terskich, w najlepszym okresie po owy lat osiemdziesi tych docie-
ra a w miar  regularnie do wszystkich najwi kszych miast, a tak e 
mniejszych o rodków. 

Obok aktywno ci zwi zanej z ruchem wydawniczym w nieza-
le nym obiegu kultury organizowano: niecenzurowane wystawy pla-
styczne i spektakle teatralne w salkach przyko cielnych oraz prywat-
nych domach, konspiracyjne pokazy Þlmowe, koncerty podziemnych 
bardów. Istotnym aspektem drugiego obiegu, decyduj cym o jego 
masowym charakterze, by o zró nicowanie spo eczne uczestników 
zaanga owanych w te rozliczne przedsi wzi cia. W niezale nej stre-
Þe kultury aktywnie wspó dzia ali: arty ci, intelektuali ci, naukowcy, 
dziennikarze, robotnicy, nauczyciele, bibliotekarze, duchowni, stu-
denci, m odzie  szkolna, nawet dzieci2. 

Kiedy spojrzymy z lotu ptaka na pi miennictwo drugiego obiegu, 
uderzy nas jego ró norodno . Wspólnot  �my l cych tak samo$ bu-
dowa  mia  otwarty stosunek do najrozmaitszych projektów wiato-
pogl dowych, pozwalaj cych realizowa  podstawow  ide  wolnego 

1 Czy stan wojenny si  sko czy ? (rozmowa o literaturze lat osiemdziesi tych), �Kon-

tur# 1988 nr 1, s. 18. 
2 Zob. Dobrochna Dabert, Literatura dzieci ca w drugim obiegu, w: Drogi do wolno ci 

w kulturze Europy rodkowo-Wschodniej 1956�2006, red. Bogus aw Baku a, Monika 

Talarczyk-Guba a, Pozna  2007. 
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s owa i my li. Publikacje mieni y si  ró nymi odcieniami ideowymi 
i artystycznymi. Licznie wychodz ce gazetki zwi zkowe, rodowi-
skowe czy organizacyjne, ale przede wszystkim czasopisma ukazu-
j ce si  jako miesi czniki czy kwartalniki, otwiera y swoje amy dla 
autorów reprezentuj cych przeró ne pogl dy na kwestie politologicz-
ne, historyczne, ÞlozoÞczne, socjologiczne, a tak e literaturoznawcze. 

Po wprowadzeniu stanu wojennego w ród masowo wydawanej 
prasy informacyjnej, czasopism politycznych i spo eczno-historycz-
nych istotne miejsce zajmowa y czasopisma literackie i spo eczno-
-kulturalne, które wspó uczestniczy y w tworzeniu niezale nego 

ycia artystycznego i kulturalnego, staj c si  alternatywnym forum 
dyskusyjnym dla oÞcjalnych mediów. 

Przedmiotem naszych rozwa a  b d  czasopisma literackie. 
Nale y jednak poczyni  pewn  uwag . Periodyki literackie nie 
ogranicza y si  jedynie do podejmowania specjalistycznej tematyki. 
Wykraczanie bezdebitowych czasopism poza za o ony proÞl sta o 
si  drugoobiegow  praktyk . Poczuwano si  bowiem do obowi zku 
publikowania dokumentów solidarno ciowych, przej tych materia-
ów partyjnych czy esbeckich. Nierzadko oddawano amy dora nej 

publicystyce. Pisma literackie publikowa y te  sporo tekstów, które 
bezpo rednio nie dotyka y problematyki literackiej, a stanowi y re-
ßeksj  nad szeroko rozumian  humanistyk . Dyskusje nad literatur  
i kultur  literack  czasu stanu wojennego zyskiwa y wtedy szerszy 
kontekst za spraw  publikowanych na s siednich stronach tekstów 
historycznych, politologicznych, socjologicznych i ÞlozoÞcznych. 

Najwa niejsza jednak by a literatura pi kna. Ta wysoka, uzna-
nych pisarzy i poetów, s siadowa a z debiutuj cymi amatorami, którzy 
chwycili za pióro z potrzeby chwili. Znajdywano miejsce dla wszystkich: 
dla twórców o ugruntowanej pozycji, dla utalentowanej m odzie y, ale 
równie  dla tych mniej obiecuj cych adeptów sztuki s owa. Literaturze 
polskiej towarzyszy a twórczo  obca ! w szczególny sposób rosyjska, 
czeska i innych narodów bloku wschodniego. Ró norodna formalnie, 
estetycznie i aksjologicznie, komentowana by a w urozmaiconych ga-
tunkach pi mienniczych: od studiów teoretycznych, rozpraw interpre-
tacyjnych3, analiz, po formy eseistyczne,  felietony, noty i sprawozdania. 

BibliograÞe bezdebitowych wydawnictw odnotowa y kilkadzie-
si t tytu ów czasopism4, które ukazywa y si  w latach 1982!1989, 

3 Drukowa y je najcz ciej "Kultura Niezale na#, "Almanach Humanistyczny#, 

"Arka#. 
4 Bez cenzury 1976�1989. Literatura � ruch wydawniczy � teatr. BibliograÞa, red. Jerzy 

Kandziora, Zyta Szyma ska przy wspó pracy Krystyny Tokarzówny, Instytut Bada  
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okre laj cych si  jako zainteresowane problematyk  literack . Ta 
imponuj ca liczba nie oddaje jednak w pe ni stanu rzeczywistego. 
Wiele z tych tytu ów jedynie deklarowa o (cz sto podtytu em) swój 
literacki charakter. Du  cz  stanowi y z kolei efemerydy, które 
znika y z podziemnego rynku po pierwszym, drugim, ewentualnie 
trzecim wydanym numerze. Jeszcze inne, odnotowane po rednio 
przez Bibliotek  Narodow , nie s  nigdzie dost pne: pozosta  po 
nich jedynie lad w zapisach bibliograÞcznych. Nie zachowa y si  
równie  pe ne komplety czasopism. Nadal znaczna cz  bezdebitów 
znajduje si  w r kach prywatnych kolekcjonerów. Mo e tam w a nie 
kryj  si  jeszcze nieznane tytu y i zagubione numery.

Dost pny w Polsce ! rozproszony po bibliotekach, prywatnych 
kolekcjach i instytucjach badawczych ! zbiór czasopism podziem-
nych pozwala jednak uzna  go za reprezentatywny, a wi c umo li-
wiaj cy przeprowadzanie bada  nad specyÞk  literackich czasopism 
drugiego obiegu. 

Ju  pierwszy z nimi kontakt zach ca do postawienia pyta : 
Jakie znaczenie dla kultury polskiej mia y te inicjatywy wydaw-
nicze? Czy uda o im si  wspó tworzy  ówczesne ycie literackie 
i kulturalne? Próba odpowiedzi na te pytania wymaga zakrojonych 
na szerok  skal  bada  nad czasopi miennictwem literackim dru-
giego obiegu. 

Praca ta stanowi prób  zmierzenia si  z tym zadaniem. Nasze 
rozwa ania nad czasopismami literackimi sensu stricto, ale tak e 
tymi, które okre la y si  mianem "literacko-kulturalne#, "kultu-
ralne#, "spo eczno-kulturalne#, oparte b d  na analizie kilkunastu 
tytu ów, drukowanych periodyków5. Interesowa  nas b d  tylko 

Literackich PAN, Warszawa 1999; Józefa Kami ska  [W adys aw i Wojciech Chojnaccy], 

BibliograÞa publikacji podziemnych w Polsce 13 XII 1981 � VI 1986, Pary  1988; Adam Kon-

derak, BibliograÞa prasy Solidarno ci 28 VIII 1980 � 12 XII 1981; idem, BibliograÞa prasy 

opozycyjnej w PRL do wprowadzenia stanu wojennego, Lublin 1990, 2 wyd. Lublin 1998.
5 Poza rozwa aniami pozostan  "czasopisma mówione#, wa ne inicjatywy lite-

rackie Krakowa i Poznania, jako w du ej cz ci zjawiska ulotne, wymagaj ce odr bnej 

metodologii. W Krakowie od roku 1983 a  do pocz tku 1989 niezale ne rodowisko 

ludzi kultury: artystów, naukowców i studentów spotyka o si  na recytacjach gazety 

mówionej "NaG os#, w roku 1987 krakowscy studenci zorganizowali swoj  gazet  

mówion  "Przeg os#, pozna skie rodowisko literackie, naukowe i m odej inteligencji 

w roku 1987 reaktywowa o w asn  tradycj  si gaj c  lat sze dziesi tych, kiedy to 

w pozna skim klubie "Od Nowa# odbywa y si  literackie spotkania zatytu owane 

"Struktury#,  organizuj c periodyk mówiony o nazwie "Struktury Trzecie#. Zob. M.R., 

"NaG os#, "Kultura Niezale na# 1985 nr 11; Anna Antowska, S owa wypowiadane na g os, 

"Kultura Niezale na# 1989 nr 51; B.L. [Bogus awa Latawiec], "Struktury III# w Pozna-

niu, "Kultura Niezale na# 1988 nr 42; Bogus aw Baku a, Literackie czasopisma mówione 
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te, które w najbardziej znacz cy sposób wspó tworzy y podziemny 
ruch czasopi mienniczy, a których centralnym tematem by y sprawy 
literackie.

Na pocz tek wska my map  o rodków, w których wydawa-
no interesuj ce nas tytu y. Najaktywniejsza by a Warszawa, gdzie 
mi dzy rokiem 1982 a 1989 wychodzi y: !Wezwanie", !Nowy Za-
pis", !Szparga ", !Almanach Humanistyczny", !Kultura Niezale -
na", !Ziarno", !Kurs", !Wybór". W Krakowie wydawano: !T dy#", 

!Ark ", !Miesi cznik Ma opolski", !bruLion", !Tumult", periodyki 
mówione !NaG os" i studencki !Przeg os", we Wroc awiu: !Obec-
no ", !Kontur", w Poznaniu: !Bez Debitu", !Czas Kultury" i czaso-
pismo mówione !Struktury Trzecie", oraz w Gda sku: !podPunkt". 
Miasta te sta y si  g ównymi o rodkami wydawniczymi podziem-
nego czasopi miennictwa literackiego w Polsce dziewi tej dekady 
XX wieku. 

Pod koniec lat osiemdziesi tych pojawi y si  nowe pisma ywo 
zainteresowane literatur  najm odszej generacji, okre lane mianem 
literackich art-zinów, wydawane w mniej aktywnych wcze niej 
o rodkach. Na przyk ad w Szczecinie ukazywa  si  !Skafander", 
w Bielsku-Bia ej $ !Lewitacja", !Dobry Ja ko" w Opolu, !Ju  jest 
jutro" w Poznaniu. Art-ziny, usytuowane opozycyjnie wobec kul-
tury oÞcjalnej i drugiego obiegu, pozostawa  b d  poza naszym 
zainteresowaniem. 

Aby dotrze  do specyÞki czasopism literackich, nie wystarczy 
bliskie spojrzenie analityczne na poszczególne tytu y. Wyodr bniona 
charakterystyka wskazanych tytu ów mo e odkry  pewne indywidu-
alne preferencje, gusty estetyczne, tematyczne, niekiedy i sympatie 
polityczne, ale jednak pe nowymiarowe oblicze proÞli ideowych 
i artystycznych czasopism literackich drugiego obiegu ujawni si  
wyrazi cie dopiero w momentach konfrontowania stanowisk, pre-
ferencji, gustów estetycznych i tematycznych. 

Przybli anie si  do obja niania tytu owego problemu wymaga  
b dzie odpowiedzi na pytanie: z jakimi pomys ami i planami re-
daktorzy przyst powali do swojej wydawniczej dzia alno ci? Jakie 
nadzieje z ni  wi zali?

Interesowa  nas b dzie reßeksja nad kondycj  kultury polskiej, 
jak  czasopisma odnotowa y na swoich amach, a tak e polemiki, 
które prowadzono w redakcjach nad sensem, a potem $ kszta tem 
istnienia kultury niezale nej. 

�NaG os !i!�Struktury!Trzecie !w!pejza u!polskiej!kultury!niezale nej!lat!80., w: Literatura!

drugiego!obiegu!w!Polsce!w latach!1976"1989, red. Leszek Laskowski, Koszalin 2006.    



Prze ledzimy tak e debaty po wi cone koncepcjom funkcjo-
nowania literatury w obiegu niezale nym, specyÞce tej twórczo ci 
i mo liwo ciom rozwoju. 

Form  sprawdzenia szans na realizacj  podstawowej misji, któ-
r  przej y na siebie drugoobiegowe czasopisma ! zniwelowania 
podzia ów w kulturze polskiej ! by o obserwowanie interakcji cza-
sopism podziemnych z pras  w pozosta ych obiegach. Stosunek do 
czasopism drugoobiegowych o zbli onym proÞlu odkryje gotowo  ! 
lub jej brak ! do uczestnictwa w demokratycznym systemie kultury, 
opartym na dialogu wszystkich ze wszystkimi. 

Istotna reßeksja po wi cona sposobom obecno ci literatury na a-
mach wybranych czasopism pozwoli zrozumie  wspólny dla wszyst-
kich tytu ów zamys  pe nienia roli forum dla literatury niezale nej, 
otwieraj cej si  tak e, nie bez oporów, na warto ciowe dokonania 
z obszaru oÞcjalnego.  

Dowodem na otwarto  równie  b dzie widoczne i znacz ce za-
istnienie w niezale nym czasopi miennictwie literatur by ego bloku 
wschodniego. Ca o  tych rozwa a , "sprawdzaj cych w dzia aniu# 
wizerunki ideowe i artystyczne tytu ów, w zamy le autorki u o y  
si  ma w portret zbiorowy literackich czasopism podziemnych.   


