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 Książka ta ma długą historię. Pierwotnie autorem tomu poświęconego literaturze 
najnowszej miał być Tomasz Burek. Zapowiedź taka pojawiła się na skrzydełkach                 
w kolejnych wydaniach innych tomów Małej historii literatury polskiej. Nie wątpię, że była 
to szansa na powstanie dzieła wielkiego, o znaczeniu intelektualnym przekraczającym zwykłe 
podsumowanie dorobku literatury polskiej po 1975 roku. Być może byłaby to książka 
kontrowersyjna – ale mało jest przykładów dzieł, które na trwale wpisały się w świadomość 
kulturalną, nie prowokując dyskusji. Pisarstwo krytyczne Stanisława Brzozowskiego – by 
sięgnąć po najwybitniejszy przykład tego typu krytyki – budziło reakcje od żarliwej aprobaty 
po gorący sprzeciw i dzięki temu wciąż ma moc inspirującą. 
 Nie stawiam przed moim opracowaniem dziejów literatury polskiej po 1975 roku tak 
poważnych celów, jak mógł to projektować mój świetny kolega. Moim zdaniem jest to nie do 
pogodzenia z typowym opracowaniem historycznoliterackim. Zostałam zaskoczona 
powierzeniem mi tego zadania, poczułam się jak uczennica wyrwana do tablicy, 
nieprzygotowana i postawiona wobec nagłej i – co tu ukrywać – niezbyt miłej konieczności 
sprawdzenia się w obliczu trudnego egzaminu. Poza tym od długiego już czasu z ogromną 
nieufnością odnoszę się do spadku myślowego po Brzozowskim, do krytyki, która usiłuje być 
od literatury mądrzejsza, a często nie zauważa, gdy podkopuje racje jej istnienia. 
 Nie jest to książka o moich poglądach na literaturę, ani o tym, co w niej uważam za 
znakomite artystycznie. Nad wszystkim dominuje wizja napięć, historia starań o odzyskanie 
własnego głosu i nieustannych przemian: politycznych uwarunkowań, wartości, ujęć. 
Pośrednio jest to też książka o formach świadomości społecznej, o tym, jak odciskały się one 
w literaturze. 
 Moje główne założenia były jednak dużo skromniejsze; chciałam przede wszystkim, 
aby powstało dzieło pożyteczne i dające podstawową orientację w epoce. Ważnej, niezbyt 
dawnej, ale wciąż nie opisanej, a pamiętanej bardzo wybiórczo i emocjonalnie. Chciałam też, 
żeby było to kompendium proste w użyciu, na ile to możliwe – nienużące, a przeciwnie – 
zdolne inspirować czytelnika do samodzielnych lektur i pytań. Przede wszystkim dające 
przegląd najważniejszych zjawisk i wyobrażenie o wielu sprawach trudnego czasu 
transformacji. Nie jest to książka adresowana specjalnie do studentów polonistyki, choć 
zapewne oni przede wszystkim będą z niej korzystać. Wiedzę teoretycznoliteracką w tym 
opracowaniu usuwam na nieco dalszy plan. 
 Z kilku rzeczy powinnam się jednak wytłumaczyć. Data startowa 1975 jest po prostu 
konsekwencją faktu, że tom poprzedni, autorstwa Zbigniewa Jarosińskiego, kończył opis na 
tej dacie. Jest w tym pewna logika, gdyż moja książka ujmuje dzieje literatury polskiej po 
powstaniu II obiegu. Taka data pojawiała się w wielu innych opracowaniach, np. w pracy 
Przemysława Czaplińskiego i Piotra Śliwińskiego. Wydaje mi się jednak, że literatura PRL 
powinna być w przyszłości traktowana jako pewna całość. Na przykład opisując Nową Falę, 
musiałam sięgnąć do okresu przed 1975 rokiem, tym bardziej że opis w książce Jarocińskiego 
był zbyt skrótowy. W wielu miejscach sylwetki pisarskie, wyłaniające się z dzieł 
opublikowanych po 1975 roku, pozostawiają niedosyt, np. dzielenie twórczości 
Andrzejewskiego czy Brandysa na „przed” i „po” tej dacie wydaje się sztuczne, choć 
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oczywiście ich zaangażowanie w II obieg stanowi istotny próg biografii obu twórców i mocno 
zaważyło na ich wyborach artystycznych. 
 Te wątpliwości, które tu jedynie sygnalizuję, wiążą się ze sprawą szerszą,                    
a mianowicie z problemem cezur literackich. Historia literatury polskiej XX wieku ma to do 
siebie, że rozwijała się pod presją historii i polityki. Jedyną cezurą czysto literacką dla okresu 
po I wojnie światowej była dotychczas cezura 1932. W swoim tomie Trzydziestolecie nie 
traktuję jej jednak z taką powagą jak Jerzy Kwiatkowski w Dwudziestoleciu międzywojennym. 
Moim zdaniem nie tylko rozcina ona dwudziestolecie, ale po prostu stanowi efekt nadmiaru 
ambicji porządkujących ze strony historyków literatury i tyle samo pokazuje, co zasłania, 
spychając na plan dalszy głębsze i bardziej długotrwałe procesy, które stanowią kontynuację 
zjawisk rozpoczętych na początku XX wieku lub jeszcze wcześniej. 
 Po 1939 roku rytm rozwoju literatury polskiej jednoznacznie wyznacza historia            
i wszelkie podziały są po prostu odzwierciedleniem rytmu przemian politycznych. Po 1976 
roku „progi” polityczne stają się szczególnie gęste. Daty 1976, 1980, 1981, 1989 – nie 
wymagają uzasadnienia. Zmiany w literaturze polskiej, jakie śledzić można poprzez dzieła, 
nie do końca powtarzają ten rytm, ale sytuacja literatury jako całości niewątpliwie zmienia się 
zgodnie z nim. Jest to okres ciągłych przewartościowań i bardzo szybkich przekształceń 
dotyczących form artystycznych, sposobu rozumienia tożsamości i wyznawanych wartości. 
Tytuł książki narzucił się sam, to jest po prostu „literatura okresu przejściowego”, okres 
ciągłej pracy na nowymi formułami. Najpierw podjęłam decyzję o takim właśnie kształcie 
tytułu, później identyczne określenie znalazłam w książce Juliana Kornhausera Poezja            
i codzienność. Zdaje się, że jest to termin dość naturalny, podkreślający transformację 
świadomości i wartości, zachodzącą w okresie 1976-1996. 
 Datę 1996 w zasadzie przyjmuję jako końcową. Można by wskazać tu pewne fakty     
o znaczeniu symbolicznym, takie jak literacka Nagroda Nobla dla Wisławy Szymborskiej czy 
ustanowienie Nagrody Nike. Znowu trudno mówić o cezurze, jest to po prostu okres, kiedy 
zamyka się pierwsza faza przekształceń związanych ze zmianą ustroju. Czasami,                   
w wyjątkowych wypadkach, krótko omawiam też wydarzenia, które nastąpiły po tej dacie, 
jeśli stanowią kontynuację pewnych procesów i ich przemilczenie byłoby sztuczne. Być 
może, przy niezbyt dobrym stanie aktualnej krytyki literackiej i informacji o książkach, 
byłoby dobrze, gdyby czytelnik mógł znaleźć tu także obraz literatury ostatnich lat. Istnieje 
jednak wiele powodów, dla których zakończyłam opis. Po pierwsze, „okres przejściowy” 
kiedyś się zamyka i w moim przekonaniu rok 1996 to właściwa data. Dwadzieścia 
kluczowych lat – to czas tak samo długi jak „dwudziestolecie międzywojenne” i bardzo obfity 
w wydarzenia. Po drugie, literatura najnowsza to moim zdaniem domena krytyki literackiej,   
a nie historii literatury. Opis historycznoliteracki jest bardzo autorytatywny, wymaga 
chłodnego dystansu i dużej selekcji faktów, tymczasem literatura najnowsza widziana            
z krótkiej perspektywy powinna być opisywana tak, jak robi to krytyka, nie wykluczając 
polemik, ścierania się różnych punktów widzenia i żywej dyskusji. Nawet drugorzędne 
wydarzenia i niezbyt wybitne dokonania powinny spotkać się tu z reakcją. 
 Mickiewicz w Dziadach zarzucał przedstawicielom salonu warszawskiego, że             
z podjęciem tematu czekają: „aż się przedmiot świeży, jak owoc ucukruje, jak figa uleży”.   
W historii literatury nic się jednak nie „cukruje”, po prostu dzieła najczęściej popadają          
w zapomnienie. Wpisanie ich w obraz procesu jest jedną z metod przywrócenia ich do obiegu. 
Literatura najnowsza obecna jest w inny sposób. Początkowo nawet miałam zamiar pogodzić 
te dwa różne tryby opisu, jakich wymagają dwa różne zakresy – zamkniętej historii i żywej 
współczesności, dodając do książki zapis o charakterze kroniki. W latach 1993-2004 
corocznie sporządzałam dla pisma Ansichten, wychodzącego w Wiesbaden, a wydawanego 
pod auspicjami Deutsches-Polen Institut w Darmstadt, kronikarskie przeglądy wydarzeń       
w literaturze najnowszej, dokumentujące poszczególne lata. Teksty te publikowane były 



wyłącznie po niemiecku i właściwie stanowią gotowy materiał, ale po namyśle uznałam, że 
włączenie ich do tej książki przesłoni jej główne tezy i zakłóci jednorodność stylistyczną. 
Poza tym opasły tom przestałby być – zgodnie z nazwą – Małą historią literatury polskiej. 
 Z tego też powodu nie omawiam osobno dziejów eseistyki czy krytyki literackiej – 
poszczególne artykuły, wystąpienia i książki przywoływane są wtedy, gdy mówią coś            
o atmosferze, stanowią element przekształceń świadomości albo proponują klucz niezbędny 
do zrozumienia dzieł lub ich sytuacji. Tam gdzie to jest możliwe, powtarzam też typowe 
ujęcia krytyki.  Nie trzeba mnożyć bytów nad potrzebę; jeśli jakaś nazwa czy termin już się 
przyjęły, to posługując się nim, można pokazać i pewne zjawisko literackie, i zobrazować 
jego recepcję. 
 Napisanie tego zarysu byłoby trudne, gdyby nie uwaga i gotowość do rozmów wielu 
moich przyjaciół, którzy odpowiadali na pytania, czasem podsuwali pomysły, a nawet 
konsultowali poszczególne podrozdziały, ale przede wszystkim wysłuchali ze zrozumieniem  
i zainteresowaniem relacji o moich problemach. Składam serdeczne podziękowania 
Małgorzacie Baranowskiej, Dorocie Krawczyńskiej, Barbarze Smoleń, Włodzimierzowi 
Boleckiemu, Grzegorzowi Grochowskiemu, Janowi Kordysowi, Jackowi Kopcińskiemu         
i Jackowi Leociakowi za cierpliwość, a nawet konsultację poszczególnych fragmentów. 
Dziękując także moim studentom z Podyplomowego Studium Wiedzy o Kulturze, z którymi 
dyskutowałam wiele tez, które następnie znalazły się w tej książce. 
 Dystans 12 niemal lat, jakie upłynęły od pierwszego wydania mojego tomu 
Trzydziestolecie, otwierającego tę serię, spełnił także pozytywną rolę. Bardzo dobrze 
pamiętam lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte. W 1976 roku pierwszy raz dane mi było 
zobaczyć swoje nazwisko w druku. Moje wiersze nagrodzono na konkursie poetyckim. To 
jednak nie było pozytywne doświadczenie. Przez niemal rok musiałam bronić się przed 
zakusami pewnej grupy literackiej pod auspicjami socjalistycznego związku studentów. 
Obracano moimi tekstami bez mojej zgody i przyznawano się do mnie, choć ja nie miałam na 
to najmniejszej ochoty. Byłam wtedy jeszcze w liceum. To było pierwsze doświadczenie 
literackie i zarazem lekcja uwikłania w politykę. Długo miałam do wielu zdarzeń czy nawet 
całych etapów przekształceń stosunek zbyt emocjonalny, wiele faktów budziło np. mój gniew 
czy zażenowanie lub prowokowało do bezpośredniej polemiki. Z niektórymi punktami 
widzenia identyfikowałam się, przeformułowując swoje stanowisko po kilku latach. Taka 
była logika „okresu przejściowego”. Zmienna i polityczna. I często – usiłująca odrzucić 
historyczność jako jeden z ważnych wymiarów rozpoznawania ludzkiego losu. Zamykając tę 
książkę, miałam jednak poczucie, że są to sprawy już dalekie. Nie żyjemy już w okresie 
przejściowym. Choć literatura dalej szuka właściwej formuły rozmowy z czytelnikami            
i zmienia się.  
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