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W artykule poruszona zostanie kwestia (ambiwalentnej) funkcji mediów, jaką
pełnią one w rozwoju współczesnej twórczości literackiej oraz kreowaniu jej wizerunku. Jako przykład, ilustrujący zasadnicze rozważania na temat ogólnej funkcji i znaczenia mediów dla literatur „małych”, wybrana została jedna z literatur słowiańskich –
macedońska, a stało się tak z kilku przyczyn.
Po pierwsze, twórczość literacką znad Ochrydy i Skopja można uznać za jedną
z literatur „małych”, do których w obszarze literatur południowo- i zachodniosłowiań1
skich zaliczamy przede wszystkim piśmiennictwo dwóch diaspor: „serbołużyckiej”
i kaszubskiej. Warto w tym miejscu poczynić zastrzeżenie, że podjęta analiza dostrzega i uwzględnia zewnętrzne i wewnętrzne różnice między nimi, istotne dla ich
kształtu i funkcji.Przydatność „małych” kultur i ograniczonych obiegów literackich do
przemyśleń na temat funkcji mediów w rozwoju literatury starszej i współczesnej,jest
bezsporna. Zaakcentować należy fakt, że w piśmiennictwach o „atypowym”, „opóź2
3
nionym”, „o cechach gwałtownego” rozwoju szereg zjawisk zdeterminowanych jest
wysokim stopniem uzależnienia od czasopiśmiennictwa, precyzyjniej: od faktu jego
istnienia/nieistnienia, okresu i stopnia wykształcenia oraz szeroko rozumianej
struktury (ilość periodyków, ich jakość oraz profil). W literaturach takich (przykład
wzorcowy stanowią tutaj oba „małe” piśmiennictwa zachodniosłowiańskie) media

1
Cudzysłów sygnalizuje nieprecyzyjność aplikowanego w slawistyce i sorabistyce terminu, pod którym skrywa się
produkcja literacka dwu odrębnych grup kulturowych, w dwu różnych, aczkolwiek bardzo sobie bliskich, mowach, tj.
w języku górno- i dolnołużyckim. Okoliczność ta rozstrzygać może o istnieniu nie jednej, ogólnej, „serbołużyckiej”
właśnie, lecz dwu samodzielnych literatur Serbów Łużyckich, por. T. Derlatka, Jedna, dwie, a może kilka literatur
(serbo-)łużyckich? Raz jeszcze o podstawowym problemie literaturoznawstwa sorabistycznego, „Zeszyty Łużyckie”,
tom 44 (2010), s. 185-215.
2
Terminy stosowane w literaturoznawstwie.
3
Wymieńmy w tej chwili tylko te najistotniejsze: przebieg procesu historyczno-literackiego, system genologiczny:
obraz rodzajów, gatunków literackich i odmian gatunkowych, niekiedy również i poszczególne składowe płaszczyzny
tematycznej.
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drukowane stanowiły – zwłaszcza we wcześniejszym okresie ich rozwoju – główne,
w niektórych fazach procesu historycznoliterackiego zaś jedyne, media publikujące
4
utwory literackie .
Po wtóre, to właśnie w najnowszej literaturze macedońskiej szczególnie mocno
zarysowało się zjawisko, o którym w niniejszym opracowaniu mowa. Podobnie silnego wpływu czasopism na rozwój współczesnej literatury nie dostrzegam w dobie
najnowszej ani w obrębie dwu wymienionych „małych“ piśmiennictw zachodniosłowiańskich, ani w żadnej innej literaturze zachodnio- lub/i południowosłowiańskiej.
***
Sygnalizowany powyżej zasadniczy – w perspektywie ogólnego procesu historycznoliterackiego – wpływ czasopism na rozwój, a co za tym idzie –na całościowy,
5
strukturalno-tematyczny obraz literatur „małych“ potwierdzają liczne przykłady.
Naturalnie, nie można w ramach jednego artykułu przedstawić ich wszystkich.
Ponadto z uwagi na odmienny rozwój literatury macedońskiej (jej instytucjonalizacja
dokonała się dopiero po roku 1945) nie może być ona również predestynowana do
roli przykładu dla rozważań nad całościowym wpływem mediów drukowanych na
„małe” obiegi literackie. Stąd też przykłady oddziaływania periodyków na piśmiennictwo kultur „małych” pochodzić będą przede wszystkim z obszaru literatury

4
Warto podkreślić, że istnienie zbyt dużej ilości czasopism powodowało w literaturach/kulturach „małych” nierzadko problemy z zapewnieniem odpowiednio bogatego programu kulturalnego, a zwłaszcza literackiego, co –
wcale często – prowadziło w prostej linii do zniknięcia jednego bądź większej ich liczby ze sceny literackiej. W odniesieniu do obu aspektów problemu sytuację tę na gruncie serbołużyckim oceniał badacz czasopiśmiennictwa diaspory
–Měrćin Völkel: „Oczywiście, istnienie dwóch serbołużyckich beletrystycznych czasopism („Łužičana“ i „Lipy
Serbskiej“ – T. D.) stanowiło zbyt wielkie obciążenie dla duchowych i materialnych sił oraz możliwości“ [„Wězo bě
eksistenca dweju serbskeju beletriskeju časopisow w Serbach přewulke poćeženje duchownych kaž tež materielnych
mocow a móžnosćow“], M. Völkel, Serbske nowiny a časopisy w zašłosći a w přitomnosći, Budyšin 1984, s. 61.
5
W tym miejscu wskazać należy i na zależność odwrotną: oto publikacje tekstów literackich w danym czasopiśmie
często powodowały wzrost jego znaczenia na scenie wydawniczej. Jako przykład posłużyć tu może sytuacja przedwojennego serbołużyckiego dziennika „Serbske Nowiny”, w którym w latach trzydziestych minionego wieku publikował najbardziej popularny międzywojenny pisarz, Romuald Domaška. Znaczenie jego tekstów dla poczytności gazety
w następujący sposób opisał Dietrich Scholze: „Około roku 1930, kiedy to jego >prymarne (w sensie >oryginalnie
wymyślone< bez zapożyczeń z utworów innych – T. D.) powieści< ukazywały się w odcinkach, >Serbskie Nowiny<
osiągnęły swój najwyższy nakład w historii (około 3200 abonentów)“:„Wokoło lěta 1930, hdyž wuchadźachu jeho
>prěnjotne romany< w dnjowych wotrězkach, docpěchu >Serbske Nowiny< swój najwyši nakład scyła (wokoło 3200
abonentow)“, Dietrich Scholze, Stawizny serbskeho pismowstwa 1918-1945, Budyšin, s. 109-110. Dla porównania
dodajmy, że ukazujący się niemal siedemdziesiąt lat wcześniej periodyk „Łužičan” miał przeciętnie trzystu
abonentów.
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6

7

serbołużyckiej i kaszubskiej , w których podobny wpływ zaistniał w postaci wzor8
cowej .
Nie ulega wątpliwości, że funkcja, jaką czasopisma spełniały (we wcześniejszym
okresie ich istnienia) i spełniają (w dniu dzisiejszym) w rozwoju „małej” literatury
narodowej, jest podobna. Zarówno w przypadku literatury macedońskiej, serbołużyckiej, kaszubskiej, jak i w literaturach o wyższym stopniu rozwoju odgrywały
podobną rolę, trudną do zaprezentowania w ograniczonych ramach niniejszej
publikacji9. Pomiędzy misją czasopism w rozwoju literatur „małych” oraz ich funkcją
w kształtowaniu procesu historycznoliterackiego literatur „większych” daje się
jednak wykazać różnica, i to fundamentalna. Zawiera się ona przede wszystkim
10
w znacznie wyższej misji i funkcji intensywności i doniosłości . Wysunąć można
tezę, że to właśnie czasopiśmiennictwo, a nie inne formy popularyzacji produkcji
6
Fundamentalnym opracowaniem problemów czasopiśmiennictwa serbołużyckiego jest cytowana powyżej
praca M. Völkla, z której pochodzą przytaczane niżej cytaty i fakty (podawane w tekście po cytatach numery stron
odnoszą się do tej właśnie pozycji).
7
Jak dotąd nie powstała syntetyczna monografia, która przedstawiłaby całość problematyki kaszubskich periodyków. Kwestie powiązane z czasopiśmiennictwem kaszubskim w latach zaboru pruskiego opracował Wiktor Pepliński
(Czasopiśmiennictwo kaszubskie w latach zaboru pruskiego: aspekty programowe, publicystyczne i wydawnicze,
Gdańsk 2002), sporo informacji na temat związków czasopism i literatury kaszubskiej zawierają również prace
literaturoznawcze (por. Andrzej Bukowski, Regionalizm kaszubski: ruch naukowy, literacki i kulturalny (zarys monografii historycznej), Poznań 1950; Ferdinand Neureiter, Historia literatury kaszubskiej: próba zarysu, Gdańsk 1982;
Lech Bądkowski, Zarys historii literatury kaszubskiej, Gdańsk 1959; Leon Roppel, Krótki rys literatury kaszubskiej do
1939 roku: „Pomorze Gdańskie” 1967, nr 4, s 1-46; Jan Drzeżdżon, Piętno Smętka. Z problemów kaszubskiej literatury
regionalnej lat 1920-1939, Gdańsk 1973; tenże, Współczesna literatura kaszubska 1945-1980, Warszawa 1986) oraz
kulturoznawcze (por. Bedeker kaszubski, pod red. R. Ostrowskiej i I. Trojanowskiej, Gdańsk 1974; Tadeusz Bolduan,
Nie dali się złamać. Spojrzenie na ruch kaszubski 1939-1995 Gdańsk 1996; Nowy bedeker kaszubski, pod red. T.
Bolduana, Gdańsk 1997). Liczne informacje o czasopismach kaszubskich odnajdziemy i w opracowaniach polskich
badaczy, którzy podejmowali problemy prasy pomorskiej.
8
Chociaż literatury serbołużycka i kaszubska są dziś nieporównywalnie od macedońskiej mniejsze, obie „małe”
literatury zachodniosłowiańskie wykrystalizowały się wcześniej niż literatura macedońska. Literatura pisarzy
pochodzenia macedońskiego w języku macedońskim w postaci zinstytucjonalizowanej (jeden z jej najważniejszych
wyznaczników stanowi w pełni ukształtowana komunikacja literacka i wykształcone w pełni czasopiśmiennictwo),
ukonstytuowała się dopiero po kodyfikacji literackiego wariantu języka macedońskiego w1945 r., wcześniej funkcjonując jako składowa literatur innych narodów. Literatury diaspor zachodniosłowiańskich stan taki poświadczają już
w połowie XIX w. Stąd też w swym „atypowym” rozwoju literatura macedońska pominęła zasadniczy etap oddziaływania i kształtowania jej obrazu przez czasopisma, przypadający w literaturach serbołużyckiej i kaszubskiej na okres
od połowy XIX w. do 1945 r.
9
J. Krzyżanowski trafnie nazwał znaczenie prasy dla literatury narodowej mianem „ogromnego dokumentu
kultury literackiej”, por. tenże, Nauka o literaturze, wyd. 3, Wrocław 1984, s. 374.
10 Podkreślić należy, iż to czasopiśmiennictwo sankcjonowało funkcjonowanie języków mniejszości jako języków
komunikacji masowej i literackiej. Przypadek taki poświadcza choćby casus tzw. slovenskej romštiny [język Romów
słowackich], która skodyfikowana została przez ukazywanie się czasopisma „Romano L'll (1970-1973). Znaczenie
rzeczonego pisma dla początków literatury słowackich Romów polegało głównie na spostrzeżeniu przez autorów, że
pisanie w języku własnym jest możliwe, w następnym etapie „zaczęli (...) nadsyłać do redakcji swoje artykuły, piosnki,
wspomnienia, opowiadania, po prostu zaczęli pisać“: „začali (…) redakci zahrnovat svymi přispěvky, pisničkami,
vzpominkami, povidkami, prostě začali psat“, M.Hübschmannová, Počatky romske literatury, [w:] Žijeme spolu, nebo
vedle sebe? Sbornik z konference o literatuřea kultuře narodnostnich menšin v Česke republice, Praha 1998, s. 62;
o roli czasopism dla rozwoju literatury Romów słowackich por. również Alena Scheinostová, Význam časopisectví
v romské literatuře (Zpravodaj Romano L'Il, 1970-1973), [w:] Povídka, román a periodický tisk v 19. a 20. století, pod
red. M. Jareša, P. Janáčka, P. Šámala, Praha 2005, s. 206-212.
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11

literackiej , determinowało rozwój i obraz literatur „małych”. Literatury „duże”
12
posiadają bowiem znacznie szersze spektrum możliwości wydawania tekstów
literackich aniżeli periodyki (te ogólne i te specjalistyczne – literackie); zawężam w tej
chwili skalę rozważań jedynie do aspektu technicznych możliwości.
Jednym z najistotniejszych zadań, jakie spełniały media w początkowej fazie
rozwojowej literatur serbołużyckiej i kaszubskiej, było ich istnienie jako jedynych
ośrodków życia literackiego13. Większość pierwszych serbołużyckich i kaszubskich
periodyków pełniła taką właśnie funkcję (z uwagi na szerokość tematyki sytuację tę
zaprezentuję na przykładzie czasopiśmiennictwa serbołużyckiego). Znaczenie jed14
nego z pierwszych periodyków Serbów Łużyckich – „Serbskiej Nowiny” wynikało
z faktu opublikowania w nim utworów, których „historyczna wartość polega na tym,
iż nawet dzisiaj stanowią ważne źródło serbołużyckiego piśmiennictwa, świadectwo
15
początków twórczości artystycznej wielu serbołużyckich poetów i prozaików” .
16
Gazeta „Tydźenska Nowina” stanowiła w swoim czasie nie tylko literackie, lecz
i „duchowe centrum serbołużyckiego życia kulturalnego”17, zaś jej redaktor, H. Zejler,
był centralną postacią serbołużyckiego odrodzenia narodowego. Jego „wiersze, bajki,
fabliaux, śpiewy i rymowanki (...) za pośrednictwem gazety znajdowały drogę do

11 Próbę systemowego uporządkowania form popularyzacji produkcji literackiej na podstawie koncepcji aktu
zveřejněni w rozumieniu Miroslava Červenky podjął Pavel Janaček w artykule Beletrie v periodickém tisku: k specifické
situaci zveřejnění, [w:] Povídka, román a periodický tisk v 19. a 20. století…, s. 18-19.
12 Różnicę tę łatwo zilustrować odpowiednim przykładem –jest nim kwestia niemałych problemów z zapewnieniem wystarczającej oprawy literackiej dla istniejących periodyków. Słowa M. Völkla: „Najwięcej kłopotów przysparzała [serbołużyckiemu – T. D.] redaktorowi zawsze literatura oryginalna, którą uprawiało mało pisarzy“ [„Najwjetše
starosće je redaktor přeco měł ze serbskej originalnej literaturu, kotraž so wot mało spisowaćelow haješe“] (s. 55)
–trafnie oddają tę bolączkę. Sytuacja ta nie ominęła chociażby jednego z pierwszych serbołużyckich czasopism
o charakterze nieco bardziej literackim, tj. „Łužicy“: „Na głównym polu swojej działalności – serbołużyckiej twórczości
literackiej – >Łužica< borykała się z trudnościami. Niewielki poczet serbołużyckich pisarzy nie mógł spełnić oczekiwań
nawet pod względem ilości utworów, o ich wartości nawet nie wspominając“ [„Na swojim hłownym polu skutkowanja – serbske literarne pismowstwo – móžeše >Łužica< dale ćežko postupować. Mała ličba serbskich spisowaćelow
njemóžeše spokojić wočakowanja nic po mnóstwje a njerěčo wo hódnoće“], M. Völkel, Serbske nowiny a časopisy...,
s. 64. Nie inaczej przedstawiała się sytuacja i na gruncie kaszubskim, nawet jeszcze po 1945 r.: „Jeszcze w 1963 roku,
gdy powstawał biuletyn Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, przekształcony później w miesięcznik >Pomerania<,
zasłużony społecznik, Miron Łukowicz z Wejherowa, miał obawy czy do nowego pisma da się przyciągnąć chociażby
parę osób z nielicznego grona twórców literatury kaszubskiej” (Oblicza współczesnej literatury kaszubskiej, wykład
okolicznościowy wygłoszony przez Stanisława Jankego w Wejherowie, dnia 28 września 2007 roku, tekst dostępny
on-line pod adresem http://biblioteka.wejherowo.pl/dlibra/dlibra/doccontent?id=1606&from=FBC, dostęp
14.11.2012).
13 W literaturach tych z uwagi na ograniczony obieg literacki nie sposób mówić, np. w XIX w., o istnieniu innych
centrów życia literackiego, znanych z literatur „większych”, zatem kawiarni (przykładem wzorcowym może być tutaj
praska Kavárna Slavia), salonów literackich (por. funkcję salonów Tadeusza Mostowskiego, Wincentego Krasińskiego,
Adama Kłodzińskiego w rozwoju literatury polskiej okresu przed powstaniem styczniowym), klubów pisarzy i klubów
dyskusyjnych, itp.
14 W latach 1826-28 ukazało się sześćdziesiąt numerów tego czasopisma, wydawanego przez „ojca” literatury
w języku górnołużyckim – Handrija Zejlera.
15 Por. „historiski wuznam wobsteji w tym, zo su tež dźensa hišće z wažnym žórłom serbskeho pismowstwa,
swědčenje spočatkow wuměłskeho tworjenja mnohich serbskich basnikow a spisowaćelow” (s. 58).
16 1842-pod nazwą „Serbske Nowiny” do roku 1937.
17 Por. „duchowne srjedźišćo serbskeho kulturneho (...) žiwjenja”.
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ludu” . Zadaniem pierwszego serbołużyckiego beletristiskeho časopisa [tj.
„czasopisma literackiego/beletrystycznego”] „Měsačnypřidawk k Serbskim Nowi19
nam” było publikowanie „wszelkich podań i opowiadanek, oryginalnych i tłumaczo20
nych śpiewów i pieśni” . Periodykiem niemal stricte kulturalnym (stąd w podtytule
„Časopis za wyšu zabawu a powučenje“ [„Czasopismo dla wzniosłej rozrywki i pouczenia]), poświęconym również w znacznej mierze literaturze, był „Łužičan“21, jedno
z najważniejszych czasopism serbołużyckich w ogóle. „Lipa Serbska“ (1876-1881)
stanowiła organ ruchu młodoserbskiego [Młodoserbske hibanje], aktywizującego
uśpioną w tamtym czasie kulturę łużycką. Pismo to przez pewien czas redagował
i pisywał do niego najznakomitszy po dziś dzień poeta górnołużycki, Jakub BartĆišinski. Oprócz pierwszych publikacji jego utworów literackich, kamieni milowych
w procesie historycznoliterackim Serbów Łużyckich, to na łamach tego właśnie
czasopisma dokonał się kolejny ważny zwrot w rozwoju literatury serbołużyckiej,
ponieważ „jako pierwsze serbołużyckie literackie czasopismo zwróciło się ku czytelnikowi-chłopowi[sic!], którego pragnęło przekonać do czytania (...) Poza tym zapewniało młodym literatom miejsce dla publikacji prób twórczości artystycznej”22. Nie
mniejszą rolę w rozwoju literatury Serbołużyczan odegrała „Łužica“, kolejne czasopismo o charakterze kulturalno-literackim, ukazujące się między styczniem roku
1882 a rokiem 1916 oraz w okresie 1921-1932. W czasie swojego istnienia „Łužica“,
publikując na swych łamach oryginalne wiersze, opowiadania, felietony i inne formy
23
literackie znanych i mniej znanych autorów, jak również translacje z literatur obcych
(przede wszystkim słowiańskich),„stała się mecenasem serbołużyckiej twórczości
24
literackiej” . W czasopiśmie „Gmejnskaheja”, jedynym periodyku, jaki ukazywał się
w jednym z języków serbołużyckich po wprowadzeniu przez narodowych socjalistów
w roku 1937 zakazu używania obu języków mniejszości na Łużycach Górnych i Dolnych, wydawanym staraniem serbołużyckich studentów w czeskiej Pradze, opublikował wszystkie swe utwory poetyckie Jurij Chěžka, jedyny w zasadzie modernista
25
i zarazem twórca nowoczesnej poezji górnołużyckiej . Po 1945 r. sytuacja
18

Por. „basnje, bajki, fabule, spěwy a hrónčka (...) dóstachu so přeznowinu do luda” (s. 28).
Pierwszy numer wydano 23.01.1858; periodyk ukazywał się niemal dwa lata.
20 Por. „wšelake powěsće a powědančka, prěnjotne a přełožene spěwy a pěsnje” (s. 53).
21 Pierwszy numer wydano w lipcu 1860 roku; pismo ukazywało się do końca 1877 roku.
22 Por. „jako prěni serbski beletristiski časopis přiwobroći so wjesnemu, burskemu ludej, kotryž chcyše za čitanje
dobyć (...) Nimo toho skići młodym literatam městno za wupruwowanje we wuměłstwje” (s. 58-59).
23 Odnajdziemy w niej m.in. pierwsze wiersze Miny Witkojc, opowiadanie Marji Kubašec Trędowaty [Wusadny],
wiersze Józefa Nowaka, a zatem autorów, którzy już wkrótce staną się wiodącymi postaciami serbołużyckiej sceny
literackiej.
24 Por. „sta so z trěbnej spěchowarku serbskeho literarneho pismowstwa” (s. 62).
25 Wydania książkowe jego wierszy ukazały się znacznie później (por. Jurij Khěžka, Basniske dźěło, pod red. Miława
Krječmara, Budyšin 1961 [Pomniki serbskeho pismowstwa, čo. 5]; Jurij Chěžka, Poezija małej' komorki, pod red. Kita
Lorenca, Budyšin 1971). Wydanie wyboru wierszy i listów w opracowaniu M. Krječmara poddane było wnikliwej
analizie pod kątem występowania w wierszach treści niepożądanych w doktrynie socrealistycznej (na gruncie
serbołużyckim obowiązywała w prozie i dramacie aż do roku 1989 włącznie), pierwiastków formalistycznych i dopiero
po przedłożeniu przez redaktora odpowiednich dowodów mogło zostać dopuszczone do druku (por. D.Scholze,
Stawizny serbskeho pismowstwa..., s. 187).
19
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serbołużyckich periodyków ustabilizowała się i przypomina, naturalnie przy znacznie
26
bardziej ograniczonej komunikacji literackiej, sytuację w kulturach większych .
W literaturze serbołużyckiej i kaszubskiej gazety, czasopisma, periodyki, w pier27
wszej z wymienionych również tzw. protyki (kalendarze) , stanowiły właściwie jedyną możliwość publikowania utworów literackich przez autorów. Wydawanie druków
zwartych, głównie książek, w obu diasporach do roku 1945 praktycznie zawsze
następowało sumptem własnym autora i uzależnione było przede wszystkim od jego
możliwości finansowych. To wszystko powodowało, że druków takich nie było zbyt
wiele. Nie dziwi fakt, że większość najważniejszych utworów literatur serbołużyckiej
i kaszubskiej, dodajmy: najważniejszych z perspektywy dnia dzisiejszego28, ukazywała
się po raz pierwszy nie jako książki, lecz w czasopismach, podobnie zresztą jak
w przypadku piśmiennictwa polskiego (pierwodruki dzieł Mickiewicza, Słowackiego
i choćby Norwida prymarnie wychodziły również w periodykach).
W odróżnieniu od literatur „dużych” redaktorem głównym danego czasopisma
w „małym” obiegu literackim był najczęściej nie profesjonalny redaktor, lecz znamienity pisarz29. Dbając nie tyle o odpowiedni poziom, co głównie o zapewnienie wystarczającej liczby tekstów, zamieszczał on w nim sporą ilość własnych utworów, przez co
wartość takiego periodyku znacznie wzrastała. Znakomicie obrazuje tę sytuację
działalność redaktorska wspomnianych Barta-Ćišinskiego („Lipa Serbska”), A. Majkowskiego („Drużba”, „Gryf”)30, a także L. Heykego, redaktora „Druha” – dodatku

26 Po 1945 r. głównymi czasopismami propagującymi twórczość literacką Serbołużyczan były dodatek literackokulturalny dziennika „Nowa doba” (lipiec 1947-1989; od 1989 „Serbske Nowiny”) pod tytułem „Nowa Łužica“ (od
1979 r. jako „Předźenak – wuměłstwo a literatura“) oraz miesięcznik kulturalny „Rozhlad“ (1950-do dziś). Najważniejsze czasopisma kaszubskie i polskie propagujące literaturę kaszubską to: „Skôrbkaszëbsko-słowińsczimowë”
(1866-68; dwanaście numerów);„Drużba” (1905; 6 numerów);„Gryf” (1908-1912, 1921-1922, 1925, 1931-1934);
„Druh” (1922); „Checz Kaszubska” (1930); „Przyjaciel Ludu Kaszubskiego” (1928-1929, 1936-1938); „Gryf Kaszubski”
(1931); „Zrzesz Kaszëbskô” (1933-1939, 1945-1947 z dodatkiem naukowo-kulturalnym „Chëcz”); „Zabory” (19351938); „Kaszuby” (1936-1939); „Klëka” (1937-1939); „Kaszëbë” (1957-1961,wraz z dodatkiem kulturalnym „Pomorania”); „Biuletyn Zrzeszenia Kaszubskiego”, potem „Kaszubsko-Pomorskiego (1963-1969); „Pomerania” (od 1969);
„Rejsy” (dodatek kulturalno-literacki „Dziennika Bałtyckiego”); „Litery”.
27 Do dnia dzisiejszego najpopularniejszym drukiem na serbołużyckich Łużycach jest „Protyka”, kalendarz w postaci
książkowej, którego znaczącą część stanowią teksty literackie.
28 Jerzy Samp pisał: „Wiele z nich [teksty zaliczane do tzw. klasyki literatury kaszubskiej – sformułowanie autora,
przyp. T. D] doczekało się druku jedynie w lokalnych czasopismach pomorskich. A ponieważ niektóre z tych
periodyków uznane zostały po roku 1945, ex cathedra, za niemieckie gadzinówki, przeto swoista anatema padła na
ich Bogu ducha winnych autorów”, por. J. Samp, Zasadnicze dokonania i postulaty badawcze w literaturoznawstwie
kaszubskim, [w:] Literatura kaszubska w nauce, edukacji, życiu publicznym, pod red. Z. Zielonki, Gdańsk 2007, s. 23.
29 Dodajmy do tego, iż znamienną dla kultur i literatury „małych” jest również ta okoliczność, że nader często
pisarze sami zakładali czasopisma, by móc w nich publikować swoje utwory. Na gruncie kaszubskim pierwszym takim
przypadkiem był „Skôrbkaszëbsko-słowińsczimowë” Józefa Stanisława Ceynowy. Utwory czysto literackie zamieszczane przez autora-redaktora na łamach pisma giną jednak w zalewie tekstów popularnonaukowych o charakterze
językoznawczym i folklorystycznym.
30 Pepliński podaje, iż Majkowski, redaktor w latach 1908-1912, zapełniał około 40 % całej zawartości „Gryfa”,
W. Pepliński, Czasopiśmiennictwo kaszubskie..., s. 138. Zadanie jedynego niemal dostarczyciela utworów literackich
do czasopisma spełniał zresztą autor Remùsajuż wcześniej, będąc od 1906 r. redaktorem dodatku kaszubskojęzycznego do czasopisma „Gazeta Gdańska” pt. „Drużba”.
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niedzielnego „Pomorzanina” (redagowanego zresztą przez Majkowskiego), w którym
31
zamieszczał „swoje utwory, poezje i godki prozą oraz żarty” , i innych.
Czasopisma pełniły funkcję konsolidacyjną dla rozproszonej inteligencji i środowisk pisarskich, zwłaszcza na terenie kaszubskim. Wokół periodyków, jak wykazano:
32
jedynych trybun literackich w literaturach „małych”, jednoczyły się grupy pisarzy .
Przypomina to rzecz jasna sytuację znaną z literatur „dużych”, choćby polskiej
(„Zwrotnica”, „Skamander”, „Kwadryga”), jednak odmienna była w literaturach
„małych” struktura takich związków – w okresie do 1945 r. bezwyjątkowo bipolarna,
składająca się, pomijając niewielką liczbę czasopism o mniejszym znaczeniu, jedynie
z dwu głównych czasopism, które skupiały wokół siebie wszystkich praktycznie
aktywnych pisarzy serbołużyckich i kaszubskich.
Istnienie jedynie dwu czasopism beletrystycznych oraz związane z tym zogniskowanie wokół nich najważniejszych autorów powodowało zarówno rywalizację samych periodyków, jak i kojarzonych z nimi grup pisarzy. Sytuacji tej można przypisać
zarówno aspekt pozytywny, jak i negatywny. Pozytywny był wspomniany stan
konkurencji, który potęgował rozwój całej literatury. W obszarze serbołużyckim ilustruje to przebieg współzawodnictwa „Łužičana” i „Lipy Serbskiej”, organów odpowiednio Staroserbów i Młodoserbów. Przedstawiciele młodej generacji „uskarżali się
na wyłącznie literacką, rozrywkową, niekiedy płytką treść („Łužičana” – T. D.), którą
wypełniały przekłady i czyste humoreski, którymi czytelnik był znudzony”33. W przestrzeni kultury kaszubskiej zaistniały trzy czasopisma, które wywarły zasadniczy
wpływ na rozwój literatury Kaszubów. Młodokaszubi (najważniejsi przedstawiciele to
Majkowski, Jan Karnowski, Heyke), najwcześniejsza grupa pisarzy kaszubskich kojarzona z konkretnym czasopismem, skupieni byli wokół „Gryfa”. Tak zwani zrzeszińcy
(określenie grupy pisarzy pochodzi od nazwy periodyku!), czyli Aleksander Labuda,
Jan Rompski, Jan Trepczyk, Franciszek Grucza, Stefan Bieszk, związani byli z czasopismem „Zrzësz Kaszëbskô.” Z „Klëką” współpracowali Józef Ceynowa, Leon Roppel

31

W. Pniewski, Przegląd literatury kaszubskiej [Odbitka z „Rocznika Gdańskiego”], Gdańsk 1929, s. 23.
Z różnych powodów nie można mówić o grupach tych jako o generacjach, por. rozważania w moim artykule „Ich
meldegehorsamst, Jesusmaria! Es stimmt nicht!” – Oder Literaturtheorie und Problem der „kleinen” Literaturen.
(Erwägungen am Beispiel des „literarischen Raumes“), „Acta Cassubiana”, tom XI (2009), s. 57-68.
33 Por. „so postorkowachu na jeničce literarnym, zabawnym, zdźěla niłkim wobsahu, kotryž wučerpa so
w přełožkach a lutych humoreskach, z kotrymiž bě čitarstwo přesyćene”, M. Völkel,Serbske nowiny a časopisy...,
s. 56. Niezadowolenie z dotychczasowego poziomu literackiego, braku impulsów, jakich powinno dostarczać
serbołużyckiej literaturze czasopismo o charakterze beletrystycznym, utrudnionego dostępu do łamów periodyku
dla młodych, początkujących literatów było również przyczyną założenia kolejnego serbołużyckiego periodyku
literacko-kulturalnego, tzn. „Łužiskiego Serba“ (istniało w okresie od 1885 roku do końca roku 1886). Powołany do
życia przez studentów periodyk miał być „miejscem prób młodych [autorów] na polu literackim“ [„z pospytnišćom za
młodych na literarnym polu“], tamże, s. 69. Periodyk ukazywał się półtora roku i opublikował „wiele interesujących
literackich (...) przyczynków studentów, którzy w ten sposób zapisali się w historii serbołużyckiej literatury“ [„tójšto
hódnych literarnych (...) přinoškow wot studentow, kotřiž su so z nim zapisali do stawiznow serbskeho pismowstwa“],
tamże, s. 70.
32

173

Tomasz Derlatka
34

i Paweł Szefka . Główna linia konfliktu przebiegała między czasopismami „Klëka”
i „ZrzëszKaszëbskô”. Publikujących na ich łamach autorów dzieliło praktycznie
wszystko: ideały, stosunek do języka ojczystego, częściowo również zapatrywanie się
na sens i funkcję literatury. Dla kręgu „Klëki“ ważne były idee znanego pisarza kaszubskiego, Hieronima Derdowskiego – ścisły związek z kulturą polską, bez specjalnych
tendencji separatystycznych (dlatego też związał się z nimi Franciszek Sędzicki, pokoleniowo Młodokaszub). Z kolei zrzeszińcy przyznawali się do poglądów jeszcze
wcześniejszego J. S. Ceynowy, uznawanego za twórcę „separatyzmu kaszubskiego”,
co znalazło swój wyraz w ich twórczości, która była publikowana na łamach periodyku
(problematyce, warstwie językowej i ortograficznej). Rzec można, iż rywalizacja programów, przekonań, konkretnych rozwiązań literackich,prezentowana na stronach,
w numerach, w rocznikach czasopism serbołużyckich i kaszubskich,aktywizowała
środowiska literackie „małych” kultur, przyczyniała się do powstawania większej
liczby utworów oraz do podniesienia ich poziomu, stymulując w ten – raz świadomy,
raz nieświadomy – sposób, rozwój literatury narodowej35.
Negatywny aspekt bipolarnej struktury czasopiśmiennictwa w kulturach „małych” wiązał się z ich funkcjonowaniem na rynku wydawniczym. Po prostu, rywalizacja dwóch czasopism i zwyczajowe zwycięstwo jednego z nich (jednej opcji światopoglądowej, literackiej) często stawało się przyczyną zniknięcia oponenta. W sposób
wzorcowy przedstawia takie zagrożenie literatura serbołużycka; w rywalizacji
„Łužičana“, organu Staroserbów, i „Lipy Serbskiej“, periodyku młodych – zwycięstwo
tego drugiego spowodowało błyskawiczny zanik pierwszego.
Wydaje się jednak, że najbardziej istotnym elementem relacji zachodzących
pomiędzy czasopismami a literaturami „małymi” był (jest) ich wpływ na powstanie
systemu genologicznego (rodzaje i gatunki literackie, odmiany gatunkowe), czego
refleksy w literaturze serbołużyckiej i kaszubskiej widzimy do dnia dzisiejszego,
natomiast w literaturze macedońskiej jest to zjawisko ciągle aktywne. Periodyki
w literaturach „małych” stanowiły, jak już wiemy, podstawową formę publikowania
34 Podobnie stymulującą funkcję,jak periodykom przedwojennym, przypisać można i kaszubskim czasopismom
okresu najnowszego. Po 1989 r. grupa nieco radykalniej nastawionych młodych działaczy kaszubskich zaczęła
redagować i wydawać pismiono [kasz. „czasopismo”] „Tatczëzna” [„Ojcowizna”] (dziewięć numerów w okresie 19901991). Pojawiła się również „Òdroda” [„Odrodzenie”] – wydawane nieregularnie w latach 1999-2006 czasopismo
literackie. W dniu dzisiejszym funkcjonują rocznik literacki „Zymk” [Zéńdzenié Młodëch Ùtwórców Kaszëbsczich;
„Wiosna”] (od roku 2001) oraz „Stegna. Kaszëb sczélëteracczé pismiono [darmôkdodôwk do miesãcznika
„Pòmeraniô”]”.
35 To na łamach czasopism rozegrała się wreszcie batalia o sprawy znacznie poważniejsze aniżeli programy
literackie, tj. spór o kształt języka kaszubskiego, jego status (zwłaszcza względem języka polskiego), ortografię
i fonetykę. Pierwszy impuls do tej dyskusji pojawił się już w czasopismach założonych i redagowanych przez
J. S. Ceynowę. Jak wspomniano, do jego poglądów nawiązywała w okresie późniejszym grupa zrzeszińców, która
podjęła próbę stworzenia ogólno kaszubskiego języka literackiego. Do ideologii Ceynowy i zrzeszińców przyznawała
się z kolei „Tatczëzna”, o czym świadczyło choćby posługiwanie się taką samą pisownią. Chociaż w ostatecznym
rozrachunku periodyk ten okazał się efemerydą, odcisnął silne piętno na tendencjach rozwojowych najnowszej
literatury, ale i szerzej: kultury kaszubskiej. Dał bowiem główny impuls zarówno do opracowania nowych zasad języka
kaszubskiego, którego kodyfikacja stała się kamieniem milowym w rozwoju najnowszej literatury Kaszubów, jak i do
coraz powszechniejszego uznawania języka kaszubskiego za osobny język słowiański, a nie dialekt języka polskiego.

174

O ambiwalentnej funkcji mediów w kształtowaniu współczesnej literatury macedońskiej

utworów. Zauważmy jednak, że czasopisma, z uwagi na swoją strukturę, preferują
krótkie formy literackie36. Relację pomiędzy periodykami a tekstami literackimi
charakteryzuje okoliczność, że to tekst literacki nie może przekroczyć limitu miejsca,
jakie w konkretnym numerze danego pisma dlań zarezerwowano, a nie odwrotnie,
jak jest to regułą przy publikacji tekstu literackiego w postaci książkowej. Właściwości
morfologiczne czasopism w połączeniu z ich funkcją jedynych mediów, publikujących
teksty literackie, nie pozostawiały praktycznie żadnej innej możliwości, jak tylko
rozwój krótkich i średnich form literackich przy niemal całkowitej nieobecności form
dłuższych37. Z tego faktu wynika przewaga liryki nad prozą (casus literatury serbołużyckiej i kaszubskiej), a w obrębie serbołużyckiej twórczości w pěšej rěči (tj. w prozie) – dominacja opowiadania i krótkiego opowiadania. Wyjątek stanowi okres
dwudziestolecia 1955-1975, kiedy to pod wpływem dyrektyw socrealizmu doszło do
nobilitacji powieści. Dłuższe formy narracyjne typu powieść lub opowieść w prozie
serbołużyckiej i kaszubskiej do roku 1945 praktycznie nie występowały, głównie ze
względu na brak możliwości technicznych ich wydawania.
Periodyki w literaturach „małych” oddziaływały znacząco również na płaszczyznę
tematyczną, zarówno w skali mikro (pojedyncze utwory), jak i makro (literatura jako
całość). Szczególnie mocno uwydatnia to literatura w języku górnołużyckim (Dolni
Serbołużyczanie to praktycznie jedynie protestanci). Serbołużyczanie z okolic Budziszyna w swej historii podzieleni bowiem byli na katolików i protestantów, każda grupa
38
wyznaniowa posiadała i rozwijała nie tylko swoje media , lecz również własny
wariant pisowni. Czasopisma religijne, podobnie jak wszystkie periodyki, aktywnie
wspierały rozwój literatury w języku narodowym, jednakowoż – z uwagi na ich
charakter – duży udział w niej miała literatura dewocjonalna, mirakularna oraz tania
36 Abstrahuję w tej chwili od specjalnych form publikowania utworów literackich (zwłaszcza dłuższych form
prozatorskich) w czasopismach, tj. publikowania w odcinkach (taka forma publikowania utworów beletrystycznych
była właściwa dla całej praktycznie Europy od połowy wieku XVII po lata trzydzieste stulecia następnego) bądź
w postaci specjalnej wkładki umożliwiającej – poprzez wycinanie – złożenie całej książki. Mogłyby one przełamywać
determinacje obrazu systemu genologicznego, wynikającego z właściwości strukturalnych czasopism jako zasadniczej postaci publikowania utworów literackich. Znamiennym i najlepszym przykładem braku takiej zależności,
również w literaturach rozwiniętych, jest jednak chociażby struktura powieści Ogniem i mieczem Henryka
Sienkiewicza, w której wyraźnie epizodyczny charakter fabuły wypływa z faktu drukowania pierwszej jej wersji
właśnie w czasopismach (warszawskim „Słowie” i – nieco później – w krakowskim „Czasie”). Podobny przypadek
przedstawia również głośna powieść Boženy Němcovej Babička, wydawana prymarnie w postaci zeszytu.
37 Sytuację tę najlepiej przedstawia przypadek gatunku powieści. W rozpatrywanych literaturach, mimochodem
rzec trzeba, iż stanowi to zresztą jedno z najwyraźniejszych podobieństw między nimi, powieść stworzona została w
ostatecznej formie po 1945 r., zatem dopiero wtedy, kiedy zaistniały odpowiednie warunki (techniczne i osobowe) do
pisania i wydawania utworów obszerniejszych (nie uwzględniam w tym miejscu prób powieściowych, zwłaszcza w
języku górnołużyckim, które z wielu przyczyn nie mogą być kwalifikowane jako pełnoprawne powieści; wyjątek
stanowi tu arcydzieło prozy kaszubskiej, tj. utwór Majkowskiego Żëcé i przigodë Remusa. Zvjercadło kaszubskji
napisany i wydany w 1938 r.).
38 Do dnia dzisiejszego istnieją na Łużycach założone jeszcze w XIX w. katolicki Katolski Posoł (1863-1937; 1950-)
i ewangelicki Pomhaj Bóh (od 1891-1937; 1950-). Wcześniejszymi, popularnymi wśród czytelników serbołużyckich,
czasopismami konfesyjnymi były: ewangelickie „Misionske Powěsće” [„Wiadomości Misyjne”] (1844-1849),
„Zernička” [„Jutrznia”] (1849-1852), „Misionski přećel” [„Przyjaciel misyjny”] (październik 1890-marzec 1892) oraz
katolicki „Misionski Posoł” [„Poseł Misyjny”] (1854-1915, od 1916 jako „Nowy Misionski Posoł” [„Nowy Poseł
Misyjny”]).
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religijna sensacja. Tematyka religijna stanowi znaczący odsetek starszej „wysokiej”
literatury w języku górnołużyckim oraz dominantę literatury spełniającej w literaturze mniejszości serbołużyckiej funkcję literatury „popularnej”.
***
Jestem przekonany, że zarysowana – z konieczności w ograniczonych ramach
artykułu w sposób pobieżny – problematyka wpływu mediów (czasopism) na rozwój
i kształt literatur „małych”, reprezentowanych w wywodach przez literatury serbołużycką i kaszubską, daje wgląd w skalę zależności między obiema sferami.
Sytuacja w przypadku macedońskim zdaje się rysować poniekąd inaczej, a to
z kilku względów. Przede wszystkim odmienny jest formalny status Macedończyków,
którzy od 1946 wchodzili jako Socjalistyczna Republika Macedonii w skład Jugosławii,
natomiast od 1991 r. posiadają własne państwo. Nie stanowią oni zatem mniejszości,
39
lecz większość, w obrębie której funkcjonują mniejszości inne . Stąd też wydawać by
się mogło, że punkt odniesienia dla rozważań o wzajemnych relacjach czasopiśmiennictwa i literatur „małych” stanowić winny literatury mniejszości narodowych, zamieszkujących dzisiejszą Macedonię, a nie sama literatura macedońska.
Odmienną kwestią jest również wspomniany fakt znacznie późniejszego rozwoju
instytucjonalnego literatury macedońskiej, a zatem i jej obiegu literackiego. Fakt ten
nie pozostaje bez znaczenia dla omawianego problemu. Po pierwsze, tworzona po
roku 1945 od podstaw komunikacja literacka w Macedonii bazowała nie na doświadczeniach własnych, których do tego czasu nie miała, lecz na wzorcach i konkretnych
rozwiązaniach typowych dla literatur bardziej rozwiniętych. Powtórzyć należy, iż literatura macedońska pominęła w swym rozwoju okres, w którym wpływ czasopism na
rozwój każdej niemal literatury europejskiej był największy. Nie należy też zapominać
o istnieniu w okresie późniejszym wspólnego obiegu literackiego dla republik byłej
39 Najliczniejszymi mniejszościami narodowymi i etnicznymi zamieszkującymi współczesne państwo macedońskie
są Albańczycy, Turcy, Muzułmanie (Bośniacy), Romowie, Serbowie oraz Vlasi (Arumuni) (o mniejszościach na terenie
Macedonii por. Irena Stawowy-Kawka, Mniejszości narodowe w Republice Macedonii – współczesne problemy, [w:]
Miejsce Macedonii na Bałkanach: historia, polityka, kultura, nauka, pod red. I. Stawowy-Kawki, Kraków 2005, s. 85109; Adam Balcer, Niealbańskie mniejszości narodowe wyznania muzułmańskiego w Macedonii 1991-2004, in:
Miejsce Macedonii na Bałkanach..., s. 111-126). W każdej z wymienionych mniejszości da się wykazać identyczny
wkład mediów w rozwój ich literatury i kultury, jak w przypadku serbołużyckiej i kaszubskiej. Jak stwierdza StawowyKawka –„W roku 1998 wychodził jeden dziennik albański >Flaka< o nakładzie 897 tys. egz. i cztery czasopisma
o łącznym nakładzie 175 tys. egz.”, I. Stawowy-Kawka, Mniejszości narodowe w Republice Macedonii..., op. cit., s. 93
(przytaczając powyższe dane, badaczka powołuje się na >Статистички преглед<[Przegląd Statystyczny], jest to
jednak nieprecyzyjna informacja, >Статистички преглед<pojawia się wprawdzie w przywołanym opracowaniu jako
źródło, jednak mowa jest o wydaniu z roku 1984, nr 139, nie może zatem dotyczyć rozpatrywanego przez badaczkę
roku [1998]. Najprawdopodobniej chodzi tu o >Статистички годишник<[Rocznik Statystyczny] za rok 1998
[publikacja rok 1999], również cytowany w opracowaniu). A. Balcer w odniesieniu do periodyków mniejszości
tureckiej podaje, że w Macedonii wydawanych jest osiem czasopism tureckich (A. Balcer, Niealbańskie
mniejszości...,s. 118), natomiast odnośnie mniejszości romskiej, iż „w roku 1993 powstał w Macedonii pierwszy
miesięcznik w języku romskim i macedońskim – >Romano Sumnal<. Przestał się ukazywać po opublikowaniu trzech
numerów. W roku 1994 pojawiło się na rynku nieistniejące już dzisiaj czasopismo >Javin<. W roku 1997 powstał
miesięcznik dla dzieci >Cirikli<, w 2000 r. pismo >Roma Times<, wychodzące trzy razy w miesiącu, zaś w 2001 r. dwa
miesięczniki: >Romana< i >Vilo<” (A. Balcer, Niealbańskie mniejszości...,s. 120).
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Jugosławii, w obrębie której Macedonia się znajdowała. Wydatnie redukował on
potrzebę posiadania własnego, rozbudowanego obiegu narodowego. Niezależnie od
tego, okres bezpośrednio po 1945 r. charakteryzuje się powstawaniem wielu czasopism macedońskich. Po drugie, znacznie bardziej zaawansowane i rozwinięte możliwości techniczne po roku 1945 umożliwiały na terenie Macedonii wydawanie od razu
obszerniejszych form literackich, bez uprzednich pierwodruków w czasopismach
(uznawany za pierwszą powieść macedońską, utwór S. Janevskiego Село зад
седумте јасени ukazał się w 1952 r. w postaci książkowej).
Napisałem powyżej, iż związek pomiędzy czasopiśmiennictwem a kształtem literatury na gruncie macedońskim wygląda nieco odmiennie. W literaturze macedońskiej, kształtującej się wprawdzie w innych warunkach niż rozpatrywane przypadki
„małych” literatur zachodniosłowiańskich oraz posiadającej dziś odmienny status
formalny, odnajdziemy jednak bez problemu odgłosy nie tylko ogólnych relacji zachodzących między literaturą a mediami, ale przede wszystkim – reminiscencje ich
spotęgowanej postaci, jaką poświadczają „małe” literatury zachodniosłowiańskie. Za
przykład ilustrujący służyć może wspominana wyżej sytuacja stymulowania rozwoju
literatury przez konkurencję dwu czasopism (binarna struktura). Jednym z głównych
czynników rozwoju literatury Macedończyków w drugiej dekadzie jej istnienia stał się
konflikt grup literackich, „realistów” (główni przedstawiciele D. Mitrev, G. Stardelov)
z „modernistami/awangardystami” (М. G'určinov, D. Solev), prowadzony w latach
1954-1958 zasadniczo na łamach skupiających ich czasopism właśnie, tj. periodyków
40
„Современост“ („realiści”) i „Разгледи“ („moderniści”) .
Przechodząc do rozważań nad relacjami współczesnej literatury macedońskiej
i mediów, które w poniższych wywodach ograniczą się jedynie do specjalnej realizacji
takich kontaktów, tj. konkursów literackich organizowanych przez periodyki, powiedzieć trzeba, że w tym zakresie współczesna kultura literacka Macedończyków
potwierdza przynależność do „małych” obiegów literackich. Podobnie jak we współczesnej literaturze serbołużyckiej41 i kaszubskiej42 konkursy literackie nie są w niej
40 Por. L. Miodyński, Powroty znaczeń: aktualizacje tradycji kulturowych w literaturze macedońskiej po 1945 roku,
Katowice 1999, s. 19.
41 Nagroda im. Jakuba Barta-Ćišinskiego [Myto Ćišinskiego], utworzona w 1956 r. przez Ministerstwo Kultury NRD,
przyznawana jest co dwa lata.Ostatni raz nagrodę wręczono w 1990r.; od 1995 r. – również w rytmie dwuletnim –
przyznawana jest za szczególne osiągnięcia na polu kultury i sztuki serbołużyckiej oraz nauki przez Fundację dla
narodu serbołużyckiego [Załožba za serbski lud]. Co dwa lata Fundacja wraz z wydawnictwem Domowina organizują
również literarne wubědźowanje [„konkurs literacki”], który w 2012 r. zorganizowany został już po raz dziewiętnasty.
Przeznaczony jest on dla debiutantów (bez wydanej pozycji książkowej) w przedziale wiekowym 14-35 lat. Oceniane
są poetyckie, prozatorskie i dramatyczne utwory napisane wyłącznie w obu językach serbołużyckich. Najlepsze prace
nagradzane są nagrodami pieniężnymi oraz rzeczowymi.
42 M.in. Konkurs Literacki im. R. Stryjewskiego (w Lęborku); organizowany przez czasopismo „Pomerania” Konkurs
im. Izabelli Trojanowskiej, (ogólnopolski) Konkurs Literacki im. Jana Drzeżdżona (twórczość prozatorska), nagrody
literackie (np. Nagroda im. Romana Wróblewskiego) i wiele innych, pomniejszych projektów. Dowodem niezaprzeczalnie stymulującego wpływu konkursów literackich na rozwój współczesnej literatury kaszubskiej jest fakt, iż
efektem konkursu im. Jana Drzeżdżona było ukazanie się trzech antologii prozy w języku kaszubskim: Dërchôj
królewiónkò. Antologia dzysdniowi prozë kaszëbsczi [„Trwaj królewno. Antologia współczesnej prozy kaszubskiej”]
(1996),Kaszëbskô nôtëra [„Kaszubski charakter”] (2001); Kaszëbsczé dzeje ë dzysészé żëcé. Dokôzë kaszëbsczi prozë
[„Kaszubskie dzieje i życie współczesne. Utwory kaszubskiej prozy”] (2004).
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szczególnie liczne. Oprócz konkursu na nagrodę literacką im. Stale Popova, jak również całkiem niedawno ogłoszonego przez pierwsze w Macedonii prywatne wydawnictwo Табернакулум konkursu skopskiego, jednym z najbardziej prężnych i zarazem
prestiżowych jest istotny dla naszych rozważań konkurs Роман на годината
[„Powieść roku”], organizowany przez dziennik „Утрински весник“.
Najnowsza wersja statutu przedmiotowego konkursu stanowi, iż obejmuje on
swym zasięgiem powieści napisane w języku macedońskim i wydane drukiem
w wydawnictwie lub nakładem własnym autora, w okresie od 15 grudnia roku
poprzedzającego do 15 grudnia roku, w którym ogłoszono konkurs. Do konkursu
zgłaszane być mogą powieści albo przez samych autorów, albo przez wydawców, albo
przez podmioty prawne,„które są tym (udziałem w konkursie – T. D.) zaintereso43
wane” . Zwycięzca konkursu – organizator jest zobligowany do przyznania nagrody
głównej – powinien zostać ogłoszony najpóźniej do 15 marca roku następnego.
O tym, kto zostanie laureatem, rozstrzyga „jury składające się z pięciu członków,
doświadczonych literatów i literaturoznawców oraz jednego przedstawiciela redakcji
czasopisma”44. Czasopismo zobowiązane jest statutem również do opublikowania
w kolumnach poświęconych kulturze fragmentów wszystkich nadesłanych na konkurs w danym roku utworów.
Konkurs Роман на годината,organizowany przez „Утрински весник”od roku
1999, był (i w pewnym sensie jest nadal) przysłowiowym „strzałem w dziesiątkę”.
Potwierdzić to mogą dwa argumenty: po pierwsze – liczba nadesłanych tekstów
45
(przez trzynaście lat zgłoszono bowiem do konkursu czterysta dziewięć powieści , co
daje średnią ponad trzydziestu jeden nadesłanych utworów na jedną edycję
konkursu), po drugie – wartość artystyczna niektórych nadesłanych tekstów, którą
poświadczają nagrody większego kalibru, m. in. nagroda im. Stale Popova dla Ermisa
Lafazanovskiego i Vlady Uroševik'a za powieści Опишувач (2001) i Невестата на
змејот (2008), ale przede wszystkim międzynarodowa nagroda literacka Balkanika
dla utworu Папокот на светот Andonovskiego w 2002 r.
Jestem jednak zdania, że konkurs – akcentuję, przy całej jego pozytywnej funkcji,
jaką spełnia w rozwoju współczesnej literatury macedońskiej – posiada również
i aspekt negatywny. Podkreślmy, iż jest to konkurs na najlepszą powieść (roku)
w języku macedońskim, a nie na najlepszy utwór literacki, co oznacza, że promowany
43

Por. „што имаат интерес да го сторат тоа“.
Por. „петчлено жири составено од истакнати книжевни дејци и еден претставник на Редакцијата на
>Утрински весник<“.
45 Rok 1999 – na konkurs zgłoszono 21 powieści, nagrodę główną otrzymał Слободан Мицковиќ za utwór Куќата
на Мазарена; rok 2000 – 31 utworów, nagroda główna Венко Андоновски, utwór Папокот на светот; 2001 – 39,
Димитар Башевски, Бунар; 2002 – 20, Гоце Смилевски, Разговор со Спиноза; 2003 – 36, Милован Стефановски,
Изгубен жегол; 2004 – 37, Оливера Николова, Куклите на Росица; 2005 – 39, Пајо Авировиќ, Џахиз
и истребувачите; 2006 – 32, Кица Б. Колбе, Снегот во Казабланка; 2007 – 30, Блаже Миневски, Нишан; 2008 –
34, Јагода Михајловска-Георгиева, Индиго Бомбај; 2009 – 32, Томислав Османли, Дваесет и првиот; 2010 –
27, Душко Родев, Човекот што ги сакаше калинките; 2011 – 31, Снежана Младеновска-Анѓелков, Единаесет
жени.
44
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jest jeden tylko – spośród wielkiej liczby – gatunek literacki. Wymowę tego faktu
wzmacnia kolejna okoliczność, ta mianowicie, że we współczesnej macedońskiej
46
kulturze literackiej nie ma właściwie poważniejszego konkursu , który by promował
inne gatunki literackie. Nie ma zatem konkursu na przykład na najlepsze opowiadanie
w języku macedońskim, na najlepszą nowelę, sonet itp. Konkurs „Powieść roku”
w sposób oczywisty faworyzuje jeden z gatunków literackich systemu genologicznego współczesnej literatury macedońskiej, stawiając go ponad inne. Nie dość, że
afirmacja jednego tylko gatunku literackiego jest sama w sobie zjawiskiem negatywnym, to dodatkowo ma ona ważki wpływ na kondycję całej współczesnej literatury
macedońskiej.
Omówienie problemu zacznijmy od aspektu, który nie jest wprawdzie najważniejszy (o tym za chwilę), niemniej jednak warto go tu przypomnieć. Rozważany
konkurs jest bowiem silnie dotowany: nagroda główna wynosi bowiem 150 000
denarów, a myli się ten, kto uważa, iż kwestie finansowe nie odgrywają dla autorów,
nie tylko macedońskich, żadnej roli (co większość z nich uparcie neguje). Intratna
nagroda główna przyznawana za najlepszą w danym roku powieść, przy braku równie
opłacalnych konkursów literackich na najbardziej wartościowy utwór, należący do
innego gatunku literackiego, powoduje, że w dniu dzisiejszym – spoglądając na rzecz
całą z perspektywy autorów – opłaca się w Macedonii pisać jedynie powieści. Twórczość literacka, która wtłoczona zostanie w ramy innych gatunków aniżeli романот,
może w ten sposób zostać przez krytykę bądź publiczność literacką całkowicie pomi47
nięta lub przebija się do świadomości czytelnika w stopniu znacznie mniejszym . Kto
wie, czy i zjawiskowa w swej istocie hybrydyzacja gatunków w najnowszej prozie
macedońskiej – fenomen będący, po pierwsze, najsilniejszym tego typu zjawiskiem
na gruncie literatur południowo- i zachodniosłowiańskich, po drugie, realizujący się
przede wszystkim na poziomie powieści – nie wynika właśnie z nobilitacji tego, a nie
innego gatunku literackiego. Autorzy macedońscy, mający suwerenne prawo do literackiego eksperymentu (tu: eksperymentowania z właściwościami morfologicznymi
gatunków prozatorskich oraz przekraczania ich granic normatywnych ustalanych
przez teorię literatury), dokonują inkorporacji do gatunku ramowego gatunków innych, przy czym owym gatunkiem ramowym jest – bezwzględnie – powieść właśnie.
Uważam, iż proces tworzenia gatunkowych hybryd, polegający na rozbijaniu (Edward
Balcerzan: „masakrowaniu”) struktury powieści, tylko częściowo można tłumaczyć
właściwościami morfologicznymi (otwartością kompozycyjną) i zdolnościami powieści – jako najobszerniejszej formy epickiej – do asymilowania w swoją strukturę
46 Nie uwzględniam w chwili obecnej wspomnianego już konkursu o nagrodę Табернакул wydawnictwa
Табернакулум (nagrodę przyznano w tym roku po raz pierwszy, laureatami zostali Milan Kundera i Љубивоје
Ршумовиќ). To pierwszy w Macedonii konkurs, i to międzynarodowy, obejmujący wszystkie literackie rodzaje
i gatunki.
47 Konkursy literackie, zwłaszcza w przypadku małej ich liczby, są dziś – w zalewie produkcji literackiej wysokiej i tej
mniej wartościowej – swoistym kompasem, który dla coraz mniej wykształconego czytelnika stanowi podstawowe
źródło orientacji we współczesnej kulturze literackiej, jak również w sposób oczywisty kreuje gusta publiczności
literackiej.
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gatunków innych. Znacznie ważniejszy zdaje się być inny powód: oto owe „gatunki
wtrącone” (termin – T. D.) przeważają nad właściwościami morfologicznymi gatunku
ramowego (powieści), powodując znaczące zaburzenia: strukturalne, narracyjne,
językowe i tematyczne. Innymi słowy: trudno szokujące niekiedy hybrydy gatunkowe, znamienne dla współczesnej prozy macedońskiej, nazywać jeszcze powieściami
(stąd biorą się też problemy terminologiczne na gruncie literaturoznawstwa
macedońskiego z nazywaniem takich form prozatorskich48). Ponieważ hybrydyzacja
w znacznie mniejszym stopniu dotyka inne gatunki prozatorskie (opowiadania, nowele), pokusić się można o wniosek, iż istnienie konkursu na najlepszą powieść –
i tylko powieść – roku wpływa znacząco na wybory dokonywane przez autorów.
Mówiąc kolokwialnie, jeżeli już poeksperymentować, to z powieścią właśnie, a nie
z innym gatunkiem literackim.
Kolejny problem konkursu Роман на годината ogniskuje się wokół czytelnika.
Wymienione czynniki: istnienie konkursu jedynie na jeden gatunek literacki (tu:
powieść), zrozumiała w tej sytuacji skłonność autorów macedońskich do pisania powieści, dalej nobilitująca dla nagrodzonego tekstu siła jednego z niewielu w dniu
dzisiejszym konkursów literackich w Macedonii, a także afirmatywny stosunek krytyki literackiej i nauki o literaturze do powieści spowodować może (nie musi) kłopoty
natury aksjologicznej. Istnieje bowiem poważne ryzyko, iż wskutek oddziaływania
wymienionych czynników za wartościowy utwór literacki w języku macedońskim
uznana zostanie przez czytelnika wyłącznie powieść. Inne gatunki w jego optyce –
kreowanej, jak wspomniano, w wielkiej mierze przez wyniki konkursów literackich –
staną się mniej wartościowe, niewarte lektury i wydanych na nie pieniędzy. Drogą tą
podążyć mogą również wydawnictwa – element pośredniczący w strukturze komunikacji literackiej, dla których najbardziej opłacalną inicjatywą wydawniczą stanie się
w takiej sytuacji publikowanie powieści, powieścideł i pseudopowieści.
Czasopismo „Утрински весник“, organizując konkurs literacki (aspekt pozytywny) jedynie na powieść (aspekt negatywny), znacząco zniekształca obraz systemu
genologicznego współczesnej literatury macedońskiej. Dochodzi w niej do nieplanowanego – i chyba już niekontrolowanego – rozrostu powieści, która zdaje się wypełniać sobą całą przestrzeń genologiczną współczesnej prozy macedońskiej, spychając
inne gatunki (rodzaje?) literackie w niebyt. Jako argument ostateczny o ambiwalentnym wpływie rozpatrywanego konkursu na jej rozwój i obraz przytoczyć należy
informację o charakterze statystycznym: Milan G'určinov w artykule „Rozwój powieści w nowej literaturze macedońskiej”, wygłoszonym w 1980 r. w III programie Radia
Skopje49, podaje liczbę ponad stu macedońskich powieści napisanych i opublikowanych w okresie 1952-1980, zaś w okresie jedynie dwunastu lat (2000-2012)
48 Por. chociażby neologizmy genologiczne stosowane w odniesieniu do przykładów współczesnej prozy
macedońskiej przez dwie badaczki macedońskie Jasminę Mojsijevą-Guševą (Postmodernizm we współczesnej
macedońskiej prozie, [w:] Żeglarze pamięci. Antologia współczesnej literatury macedońskiej, pod red. V. MojsovejČepiševskiej, L. Miodyńskiego, B. Zielińskiego, Poznań 2009, s. 117-124) i Vesnę Mojsovą Čepiševską (Wiadomość
w butelce, [w:] ibidem, s. 71-94).
49 Drukiem w: tenże, „Rozwój powieści w nowej literaturze macedońskiej”, 1983, s. 350-367.
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nadesłanych zostało na rozpatrywany tu konkurs ponad czterysta utworów powieściowych. Nie ma chyba potrzeby głębszej interpretacji podanego faktu: efektem
ledwie dwunastoletniego istnienia konkursu jest czterokrotny przyrost (w stosunku
do uwzględnionej przez badacza – zauważmy – powstającej w przedziale czasowym
niemal trzy razy dłuższym) macedońskiej produkcji powieściopisarskiej. Fakt dominacji jednego gatunku literackiego, implikowany organizowaniem konkursu literackiego przez czasopismo (w tym przypadku „Утрински весник”), określić przyjdzie
w perspektywie genologicznej jako zjawisko zdecydowanie negatywne, zaś rolę mediów w rozwoju całości współczesnej literatury macedońskiej – jako ambiwalentną,
ze wskaźnikiem skali aksjologicznej, wychylającym się w tym przypadku zdecydowanie w kierunku wartości negatywnej.
About the ambivalent function of the media for shaping the modern Macedonian literature
(the case of the literary contest Роман на годината of the „Утрински весник“ magazine)
Summary
The article discusses the problem of the ambiguous function of the media (magazines) they fulfill for
the formation of the modern Macedonian literature, presented as an example of the literary contest
„Роман на годината“ [Novel of the year], organized since 1999 by the „Утрински весник“ magazine.
The ambivalent aspect of the existence of the literary contest in question, and thus the contrary function
of the media for the development and image of the Macedonian literature, apart from its outright
benefits (encouraging and supporting the development of literature), also has a negative function. In
the period 1952-1980, over one hundred novels were written and published in Macedonia, whereas
during the twelve years of the contest, over four hundred novels were submitted. The „Утрински
весник“ magazine, by organizing a literary contest (a positive aspect) for a novel only (a negative
aspect), significantly distorts the image of the genealogical system of the modern Macedonian
literature: there comes to the unplanned and uncontrolled growth of the novel, which fills the entire
genealogical space, pushing other genres into oblivion. Prior to the essential considerations, the issue of
the importance of the media for the development of „small“ literatures was presented (on the example
of the Sorbian and Kashubian literature).
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