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Обект на изследване в настоящия дисертационен труд са значими явления от 

полския литературен живот в периода между двете световни войни. Основните проблеми, 

които се залагат, са свързани със стратегиите, чрез които писателите изграждат и 

поддържат своя публичен образ. Предмет на интерпретация са мемоари на преки 

участници в литературните процеси през междувоенното двадесетилетие. 

Изложението е разделено на увод, три глави, с вътрешно обособени подглави, и 

заключение. В първата глава се изяснява теоретичната рамка на изследването, която 

обхваща проблема за паметта като философски, психологически и културен феномен и 

автобиографичните жанрове като средство за съхраняване и предаване на информация за 

индивидуалния и колективния опит. Втора глава анализира стратегиите за изграждане на 

разказите в мемоарните текстове през перспективата на понятията за литературна група и 

литературно поколение. Трета глава предлага типологизация на социалните роли, които 

реализират полските писатели през 20-те и 30-те години на ХХ в.  

В увода въз основа на изследвания на полски литературни социолози (Ст. 

Жулкевски, Ст. Фрибес, М. Страшевска) се изяснява понятието литературен живот. 

Направена е уговорката, че характерът на изследвания материал и ограниченият обем на 

дисертационния труд не позволяват проблематиката да се изчерпи напълно. Затова 

изследването си поставя ясни задачи – то се съсредоточава върху „възникването на 

определени модели на поведение, социални ритуали, които съпътстват отношенията 

между участниците в създаването, разпространението и възприемането на художествената 

литература” (с. 5).  

При разглеждането на всеки отделен проблем в работата цели запазването на  

перспективата към два въпроса, възприети като ключови. Първият е свързан с белезите, 

които характеризират литературния живот на междувоенното двадесетилетие и го 

отличават като етап в развитието на полската култура. Тези бележки се анализират на две 

равнища – като факти от актуалната действителност на 20-те и 30-те години и като 

елементи от изграждането на конструкта „междувоенно двадесетилетие” в съзнанието на 

поляка (както в рамките на научните разработки, така и в стереотипите на популярната 

култура). На второ място се засяга степента, в която писателите осъзнават механизмите, 

според които литературният живот функционира като социално явление, като се 

анализират конкретните им оценки за неговите специфични особености. 



Първата глава „Мемоарните текстове като източник на информация за 

литературния историк. Методологически проблеми” съдържа теоретичната основа, 

върху която се осъществява конкретния анализ в следващите части на дисертацията. 

Мемоарите са изтъкнати като ценен извор за културната история и социология, който 

обаче изисква адекватен интердисциплинарен подход за анализ. Първата глава си поставя 

за цел да очертае спецификите на автобиографичната памет като сложен комплекс от 

механизми за регистриране, съхраняване и предаване на индивидуалния опит в рамките на 

даден колектив.  

Подглавата „Паметта” представя философски, психологически и 

антропологически перспективи към разглеждания проблем. Изтъква се ключовото за 

съвременната наука изместване на изследователския фокус от момента на преживяването 

към момента на припомнянето, когато индивидът реконструира своя минал опит под 

форма, която адекватно се вписва в актуалната социална ситуация. Тук се открояват три 

ключови въпроса: за връзката между паметта и въображението, за паметта като средство, 

чрез което се изгражда идентичността на аз-а, както и за установените модели, чрез които 

паметта се изразява и предава в отношенията между хората в рамките на колектива. Във 

връзка с тези фактори се откроява ключовият въпрос за проблематичната достоверност на 

образите и представите, съхранени от паметта и предадени под формата на разказ. В 

изследването се възприема позиция, при която фактологичната истина отстъпва на заден 

план. Дисертационният труд се съсредоточава именно върху средствата, с помощта които 

чрез разказа за миналото се осъществява определена стратегия за отстояване на 

индивидуалността в рамките на определен колектив. В случая именно целенасочената 

работа с изходния материал – от неговата селекция, през организирането му според 

определена логическа конструкция до стилизацията на равнище език и образи – се 

осъзнава като показателна за характеристиките на социалната комуникация в дадена 

група. 

Втората част, „Автобиографията”, се насочва към проблема за специфичната 

жанрова форма. Подчертава се засиленият интерес на читателите към нефикционалната 

литература, с който е свързана активна писателска дейност и натрупване на широка база 

от научни изследвания върху нея. Дисертационният труд представя както ключови за 

западноевропейската теория на автобиографията фигури (Ф. Льожен, Дж. Гусдорф, Р. 



Паскал, С. Смит), така и други учени, които въвеждат и развиват тази проблематика в 

полска среда (Р. Лубас-Бартошинска, Б. Гутковска, М. Черминска, М. Залески, Р. Нич и 

др.). Обобщението на научните концепции не е осъществено в хронологичен план, за 

разлика от подхода, приложен в университетския учебник върху автобиографизма Смит и 

Уотсън. По-скоро се търсят ключовите доминанти в трудовете, които имат пряко 

отношение към заложената в дисертационния труд проблематика и методология. В този 

план автобиографията се разглежда не толкова като жанр, колкото като културна 

практика. Като значими понятия са изведени автобиографичният пакт (Ф. Льожен) и 

автобиографичната нагласа (М. Черминска). Те са пряко свързани с конструирането на 

специфични стратегии за изграждане и възприемане на автобиографичния текст като 

елемент не само от литературната, но и от социалната комуникация. 

Очертават се няколко основни проблема. От една страна, както подчертават 

редица изследователи, автобиографията е силно индивидуален текст, подчинен на 

стремежа да се утвърди определена позиция на личността и представа за нея. От друга 

страна, тя е вписана в рамките на определена културна ситуация. Самото писане на 

автобиографии и интересът на читателите към тях е свързан с конкретни социални 

фактори. Същевременно обществените конвенции определят и рамката на аз-разказа, 

влияят пряко върху подбора и организацията на фактите. Не на последно място трябва да 

се спомене и проблематичната позиция на автобиографията между фикционалното и 

нефикционалното писане. Като литературен жанр, тя несъмнено е подчинена на редица 

закономерности в развитието на художествената практика. Същевременно ХХ век дава  

примери за съзнателно размиване на границите между реалност и фикции с цел постигане 

на определени естетически ефекти.  

В частта „Дефиниране на мемоарния жанр” се поставя въпросът в каква 

степен изследванията върху автобиографичното писане могат да се отнесат към 

мемоарните текстове. Още в началото се изтъква ценностното неравенство между двата 

жанра, видимо в научните разработки по темата. Автобиографията се възприема като 

висока конвенция, която създава ключови образци на западноевропейската литература, 

докато мемоарите биват отнесени по-скоро към популярното, непрофесионално писане. 

Именно поради този факт те по-рядко стават обект на задълбочени теоретични 

изследвания. Едва през последните десетилетия постструктуралистичните направления в 



литературознанието и културологията – най-вече феминистичните и постколониалните 

изследвания – поставят жанра във фокуса на своите разработки, възприемайки го като 

алтернатива на утвърдените културни модели.  

Основна допирна точка между автобиографията и мемоарите е интересът към 

миналото, който се превръща в стимул за създаване и четене на текстовете. 

Ретроспективната нагласа и отнасянето към реалната, извънтекстова действителност 

позволяват редица постижения на теоретиците на автобиографизма да се приложат при 

интерпретацията на мемоарни текстове. Ключови в това отношение са наблюденията 

върху механизмите на паметта като психологическо и културно явление. Същевременно 

изследователите открояват една ключова разлика между двата жанра: тяхната насоченост. 

Автобиографията е интровертен, изповеден по своя характер текст, докато за мемоарите 

ключови са препратките към външния свят, в който се вписва авторът, както и статутът му 

на свидетел на определени събития, явления и процеси. Тази отлика е важна не само с 

оглед на стратегиите за изграждане на текста, но и на нагласата, с която той бива 

възприеман както от непрофесионалните читатели, така и от изследователите. В 

автобиографията ключова роля има субективната истина, докато мемоарите много по-

често биват подложени на фактографично верифициране и се възприемат скептично с 

оглед на своята достоверност.  

В следващата подглава, „Автобиографичната истина”,  напрежението между 

факт и фикция, между опит и конвенция се разглежда на няколко равнища. На първо 

място се отчита оразличаването между житейска и автобиографична истина, въведено от 

редица изследователи. Автобиографичното писане се характеризира със силно субективна 

нагласа. Текстовете се възприемат не толкова като отражение на действителния свят, 

колкото като израз на личното отношение към него. В този смисъл изискването за 

достоверност се смята за неприложимо към автобиографичните творби. Наред със своята 

уникалност, свързана с интимно-изповедния характер на текста, автобиографичните 

разкази се отличават и с определено ниво на конвенционалност. Те са ярък пример за 

възможностите и ограниченията на литературния език да изразява определени значения. 

Автобиографичните практики са подчинени на социалните конвенции на обществото, в 

рамките на което се появяват. Те често се превръщат и в израз на осъзнатото напрежение 

между действителност и литература. В тях могат да се проследят елементите, които се 



подчиняват на конвенциите за литературна комуникация в дадена епоха, както и 

иновациите, които настъпват в рамките на отделния текст. Именно автобиографичното 

писане, ситуирано на границата между художествената литература и литературата на 

факта, разкрива съзнанието на пишещия човек за характера на неговата дейност. 

В подглавата „Мемоарите на писатели” се анализира мястото и значението на 

този специфичен клас текстове в рамките на цялостната практика на автобиографичното 

писане. Тук се открояват няколко момента, които ги превръщат в ценен документ за 

литературния социолог. В спомените, оставени от творци, явно проличава връзката с 

художествената практика. Умението да се изгради текст с висока естетическа стойност 

изиграва важна роля при възприемането на писателските спомени и автобиографии. Те 

имат много по-голяма сила на въздействие, предизвикват засилен интерес не само със 

своето съдържание, но и чрез своята форма. Същевременно опитът при работа с езика 

позволява на автора да улови значимите характеристики на социолекта, типичен за 

определена група; благодарение на него той е в състояние да осъществи последователно и 

ефективно избраната текстова стратегия. Трябва да се вземе под внимание и значението на 

мемоарите като част от стратегията за авторепрезентация, която се превръща в значим 

елемент от публичното присъствие на писателите през ХХ в. Текстовете са отражение на 

практиките за общуване с читателите, които са основен обект на изследване в 

дисертационния труд. Писателските мемоари служат като източник за социологията на 

културата и на литературата на няколко равнища. Най-ниското от тях е фактологическото, 

като за него много по-голямо значение имат други документални източници – 

институционални документи, анкети и пр., които позволяват извличане на конкретни 

проверими данни и извършване на количествен и статистически анализ. На второ място 

мемоарните текстове имат значение като израз на определена интерпретация на събитията 

и ролята на индивидите в тях. Анализира се значението на всяка версия с цел да се 

разкрият определени модели на поведение и осмисляне на действителността. Третото 

равнище, на което мемоарните текстове имат значение като извори, е самата практика на 

тяхното писане и възприемане. Те се превръщат в свидетелство за наличието на 

определено историческо съзнание, насочено както към авторефлексивно осмисляне на 

индивидуалния живот, така и към проследяването на определени социални процеси, чието 

отражение представлява той. 



В последната част на първа глава, озаглавена „Специфика на анализираните 

мемоарни текстове. Контекст на написване и рецепция”, се изясняват принципите на 

подбор на текстовете и спецификите на социалната ситуация, която те характеризират. 

Изследването се базира върху спомени на писатели, издадени след Втората световна война 

и по-конкретно след 1956 г. Опитът от военните години и от периода на соцреализма 

превръщат междувоенното двадесетилетие в епоха, която се възприема като историческо, 

а често и като идеализирано минало. Засиленият научен и читателски интерес към нея от 

60-те години нататък е основен стимул писателите да се връщат към периода на своята 

младост. Техните мемоари се появяват като средство за преодоляване на забравата и на 

военните загуби, като пряк отговор и коментар на представи за двадесетилетието, 

утвърдени в научната литература и в масовото съзнание. Важно значение има и позицията 

на авторите като професионално активни писатели в периода след Втората световна 

война. Писането на мемоари се превръща в продължение на стратегията за присъствие в 

публичното пространство. Техните създатели настояват за авторитета на експерти, които 

притежават знание, недостъпно за съвременниците им. Същевременно те изтъкват себе си 

като личности, способни да осмислят литературния живот и социалната позиция на 

писателите като система от явления, да ги анализират, да им дават професионални и 

морални оценки.   

Втора глава „Литературният живот – между колективния сюжет и 

личния спомен” изследва стратегиите за изграждане на разказа за междувоенното 

двадесетилетие в мемоарните текстове. Като основни инструменти за тематично 

организиране на материала с оглед класификацията на литературните явления и стремежа 

да се изведат важни за периода тенденции както в спомените на писателите, така и в 

научната литература, се открояват понятията за литературно поколение и литературна 

група.  

Встъпителната част на главата представя утвърждаването на термина 

„литературно поколение” в полската наука от Кажимеж Вика, както и схемата на Лудвиг 

Фриде за трите поколения през междувоенния период (младополското, „завоевателите” от 

20-те години и „катастрофистите” през 30-те). Важно значение имат и съвременните опити 

за преосмисляне на категорията „поколение”, които поставят акцента върху нейния 



инструментален характер и значението, което тя придобива при структуриране на 

автобиографичните разкази на писателите.  

Понятието за литературна група се очертава като ключово в разказите за 

междувоенното двадесетилетие, а изследователите дори дефинират „груповостта” като 

характерна черта на литературния живот от периода. Основни теоретици, които изграждат 

класификация на литературните групи, са Михал Гловински и Стефан Жулкевски. 

Първият въвежда понятията за ситуационна и програмна група, а вторият разширява 

схемата с добавянето на функционалните групи. В редица текстове (на Жулкевски, 

Страдецки, Газда) прави впечатление специалното внимание, което се посвещава на 

социалните фактори, определящи възникването на един или друг тип творчески 

обединения. С групата като организиращ фактор в разказите за двадесетилетието са 

свързани определени стратегии за публично присъствие и дейност на писателите като 

обществени фигури. Около образа на групата се изграждат устойчивите легенди, които 

предопределят начина, по който публиката възприема писателите и тяхното творчество 

както в актуалния момент, така и от перспективата на времето. 

Втора глава съдържа три големи подглави, разделени на по-малки смислово-

тематични цялости. Още в началото „Двадесетилетието на Скамандър” поставя 

акцента върху значението на тази група като явление, възприемано от изследователите и 

литературната публика като симптоматично за периода. Литературната социология 

анализира успеха на представителите на обединението в новите условия след Първата 

световна война като показателен за динамиката на литературната комуникация през 

периода. Литературният живот често е описван като съвкупност от стратегии за 

привличане и задържане на вниманието на публиката, като „борса на ценности”, в която 

доминират именно скамандритите. Централен елемент от творческата биография на 

групата са механизмите за конструиране на литературната легенда за Скамандър, както и 

преосмислянето й в мемоарите на писателите след Втората световна война. 

Параграфът „Скамандритите преди Скамандър” проследява обстоятелствата 

около индивидуалния дебют на Юлиан Тувим, Антони Слонимски, Ян Лехон и Ярослав 

Ивашкевич, които по-късно се превръщат в част от ядрото на групата, заедно с Кажимеж 

Вежински. Обръща се внимание на осезаемата разлика в първите стъпки на младите 

автори – докато Тувим, Слонимски и Лехон бързо се превръщат в добре познати имена в 



полската столица, Ивашкевич дълго време бива възприеман (и мисли самия себе си) като 

провинциален поет, интересен със своята екзотичност, но и невписващ се докрай в 

столичните литературни среди. Този елемент с времето ще се превърне в ключова 

характеристика при постепенното еманципиране на индивидуалните разкази от 

колективната легенда.  

Същевременно чрез примера със скандала около стихотворението на Тувим 

Пролет, публикувано в студентското издание „Pro Arte et Studio”, се проследява 

механизмът, чрез който определени факти, дори когато излизат извън хронологичните 

рамки на съществуване на групата, биват инкорпорирани в разказите, изграждащи 

публичната представа за нея.  

Специално внимание е отделено на два епизода от ранната история на групата – 

дейността на поетическото кабаре „Пикадор”, благодарение на което младите поети се 

превръщат в разпознаваеми за варшавската публика лица, и демонстрацията в Teatr Polski. 

Те са представени в частта „Първи колективни прояви на скамандритите”. Научната 

литература по темата ги обвързва пряко с постепенното консолидиране на творческото 

обединение и със стремежа да се заявят публично неговите позиции не само като 

определен поетически модел, но и като стратегия за активно участие в културната 

политика. Анализирани са две серии мемоарни текстове. Първите се появяват в апогея на 

групата и представляват специален, колективно осмислен жест с митологизиращи 

функции. В тях ранните младежки прояви са идеализирани и героизирани, като 

същевременно се подчертава актуалният момент като навлизане в нов етап – на личностна 

и творческа зрелост, когато социалната позиция налага определени ограничения върху 

поведението, но гарантира и авторитета на поетите. Съвсем различен е тонът в късните 

мемоари на Ивашкевич и Слонимски. След Втората световна война двамата се опитват да 

се дистанцират от груповата легенда, изграждайки лични разкази за събитията, свързани с 

нея. Докато в мемоарните разкази на двамата поети от 20-те години иронията и хуморът са 

елементи от стратегията за привличане на читателското внимание чрез естетическия 

облик на текста, то в късните текстове те се превръщат в средство, чрез което се 

подчертава оразличаването им от митологизираното минало. Същевременно се наблюдава 

и стремеж към рационален анализ на събитията и изясняване на реалното им значение, 

изчистено от символните и емоционални натрупвания. 



Зрелият период от съществуването на Скамандър като творческо обединение е 

представен чрез историята на двете значими периодични издания, свързани с групата в 

параграфа „Скамандър” и „Вядомошчи Литерацке” – триумфът на скамандритите”. 

Акцентира се върху промяната в тона на мемоарите – частично се запазва 

непринудеността на разказа, в него се преплитат популярни анекдоти, които представят 

„духа на епохата”, но все по-често коментарите се насочват към представяне на 

механизмите, според които се осъществяват двата издателски проекта, към критически 

анализ на отношенията между участниците в тях и към оценка на въздействието им върху 

публиката. Интересен елемент от разказите е отношението на мемоаристите към 

личността на редактора Мечислав Гридзевски. В съзнанието на съвременниците, както и в 

литературно-историческите разработки върху периода се откроява ролята му на 

организатор на груповата дейност, стратег и идеолог на скамандритите, талантлив 

мениджър или импресарио. Разбира се, поетите отдават дължимото на своя приятел и 

колега, но едновременно с това се стремят да редуцират представата за неговия образ, 

която би накърнила собствения им статут на професионални писатели, активно участващи 

не само в литературния диалог, но и в процесите на вътрешно йерархизиране на 

професионалната писателска общност и на установяване на определени модели за 

общуване с публиката. Самият Гридзевски, който и след войната се ангажира с 

формирането на полския културен живот (вече в емиграция), напротив, подчертава 

значението на своята работа през междувоенното двадесетилетие като основа за актуалния 

му авторитет на интелектуалец, който поддържа определени морални и естетически 

ценности, независимо от политическите промени. 

Последната част от тази подглава, „Отслабване на груповите връзки. 

Отношението на мемоаристите към колективната легенда”, анализира постепенното 

разпадане на групата и начина, по който се осмисля наследството на Скамандър с оглед на 

литературната ситуация след Втората световна война. Тук явно проличават промените в 

стратегията за авторепрезентация. Докато групата е в своя апогей, отделните творци се 

стремят да поддържат представата за нейното единство, която гарантира успеха им като ги 

превръща в своеобразна запазена марка. В новата ситуация след Втората световна война 

обаче амплоато на „бивш скамандрит” започва да тежи на поетите. От една страна, това се 

дължи на нарасналия им индивидуален творчески авторитет, а, от друга, на рязкото 



скъсване на предишните колективни връзки и различните житейски избори, които всеки 

от поетите прави в новата ситуация. Скамандър се превръща в етикет на цялата епоха, 

ключ, през който се осмислят явленията от литературния живот и се оценява творчеството 

на отделните автори. Тази доминация, която е полезна в условията на междувоенния 

литературен пазар, се оказва проблематична със своето символно значение в годините, 

когато той вече не съществува. През 30-те години във връзка с дебюта на ново 

литературно поколение, се натрупват редица критики срещу механизмите на литературния 

живот през двадесетилетието и най-вече – пряко срещу доминацията на Скамандър в него. 

Те залягат в основата на нападките срещу творците от групата, а и срещу цялостния 

културен живот на Втората полска република, подети в публицистиката на военното 

поколение и в идеологизираната литературна критика след 1945 г. Полемичните 

стратегии, които възприемат бившите скамандрити, могат да се проследят в три насоки. 

Първата, характерна в най-голяма степен за Ивашкевич, е съзнателното и целенасочено 

разграничаване от груповата легенда в полза на индивидуализирания разказ за 

собственото творческо развитие. Втората съдържа преки коментари на конкретни нападки 

срещу скамандритите. Последователно и аргументирано се проследява реалното 

присъствие на поети, смятани за маргинализирани (представители на младополското 

поколение и Квадрига например) по страниците на скамандритските издания. Подчертава 

се последователната издателска практика, която се основава на реална естетическа оценка, 

а не върху субективни вкусове и осмислени пазарни стратегии. Последната нагласа е 

особено характерна за текстовете на Гридзевски и е пряко свързана с неговите граждански 

позиции след войната – най-вече изборът на емигрантското битие пред идеологическите 

ограничения в Полша. Редакторът на „Вядомошчи Литерацке” целенасочено идеализира 

междувоенното двадесетилетие и кръга Скамандър като олицетворение на лична и 

творческа свобода, последователно отстояване на либералните ценности и активно 

участие в обществените дебати, като ги противопоставя на компромисите, които колегите 

му са принудени да правят. 

Втората подглава е озаглавена „Алтернативните разкази”. Тя проследява 

стратегиите, чрез които представители на групи с авангарден профил изграждат 

представата за своята дейност от дистанцията на времето. Често ключов момент в техните 

мемоари е именно съперничеството със Скамандър, чийто обект е читателското внимание. 



Обикновено се отправят остри критики към поетиката на групата, публичното й 

присъствие и принципите, които тя успява да наложи в литературната комуникация. 

Изтъква се значението на други литературни обединения, на техните програми и на 

художествените текстове на представителите им като алтернатива на скамандритския 

модел през двадесетилетието. В тези разкази триумфът на Скамандър се представя като 

явление, пряко свързано със специфичната ситуация през разглеждания период, докато 

авангардните поетически проекти придобиват историческо значение с оглед на своето 

влияние върху полската литературна традиция през следващите десетилетия. 

Специфична е позицията на познанските експресионисти, обединени около сп. 

„Здруй”, представени в частта „Познанският експресионизъм в мемоарите на Богдан 

Хулевич – документ на забравеното минало”. Както отбелязват изследователите, в 

началото на междувоенното двадесетилетие тяхното издание се възприема като 

авторитетна трибуна за представяне на творчество с новаторски характер, но с времето 

отстъпва пред успеха на Скамандър и далеч по-решителните и последователни програми 

на по-късните авангардни обединения. В своите мемоари с показателното заглавие 

Голямото вчера в тесен кръг Богдан Хулевич полага последователни усилия да изтъкне 

значението на познанските експресионисти за развитието на художествения и 

обществения живот на Полша и най-вече на Познанския регион. Той съчетава силно 

индивидуализирания личен разказ, в който последователно се изтъква личният принос на 

по-големия му брат, художника Йежи Хулевич, с редица документални факти, цитати от 

периодични издания и архивни материали и опити за обективен анализ на постиженията и 

грешките на групата. Прави впечатление последователното отхвърляне на представата за 

водещото значение на Пшибишевски като идеолог на групата, тъй като силната личност, 

превърнала се в емблема на младополската бохема, постепенно става проблематична за 

по-младите творци, които се стремят да се еманципират от наследството на ранния 

модернизъм. „Здруй” се изтъква като списание, което, от една страна, подкрепя и отстоява 

позициите на новаторското изкуство (не само в литературата, но и в живописта), като 

същевременно възприема и редица задачи с обществено и общонационално значение 

(например културното консолидиране на трите части на Полша след административното 

обединение на държавата). На ефектния и комерсиален успех на скамандритите се 



противопоставя една класическа позиция, свързана с отстояване на чисто естетически и на 

морални ценности.  

Интересен пример за трансформиране на стратегията за публично присъствие 

представлява дейността на полските футуристи, представена във втората част на тази 

подглава – „Футуризмът – между скандалния анекдот и литературно-

историческата оценка”. В началото на междувоенното двадесетилетие те привличат 

вниманието на публиката с ефектното си поведение и външен вид, със скандалните си 

поетически вечери и силно полемичните и ексцентрични манифести. Спечелват си славата 

на скандалджии, без обаче да успеят да оставят трайна следа в съзнанието на публиката, 

нито да окажат влияние върху творчеството на своите колеги. Още в края на 20-те години 

амплоато на бунтуващи се поети-новатори, които създават антиизкуство, става 

проблематично за постепенно съзряващите творци. С формалното разпадане на 

обединението се появяват и първите опити за ретроспективно представяне и равносметка 

на неговата дейност. Водещи фигури като Александър Ват и Бруно Яшенски публикуват 

на страниците на литературната преса мемоарни текстове, които отдават значимото на 

футуризма като жест на скъсване с досегашната традиция, чрез който се проправя път за 

нови читателски нагласи, но същевременно публично разграничават по-нататъшните си 

творчески търсения от футуристичната програма.  

В периода след 1956 г., когато междувоенното двадесетилетие отново се 

превръща в обект на интерес за научните и творческите среди, а авангардните 

експерименти биват оценени като алтернатива на отхвърлената соцреалистична доктрина, 

настъпва моментът и за преосмисляне на въпроса за мястото на футуризма в историята на 

полската литература. Докато при своя апогей движението има подчертано групов характер 

(манифестите обикновено са с колективни текстове, авторските вечери също представят 

творчески обединения), то в спомените си бившите футуристи предпочитат да развиват 

индивидуална стратегия, дори подемат отрити полемики помежду си. 

В дисертационния труд се противопоставят позициите на Анатол Стерн и 

Александър Ват, творци, които дебютират съвместно във Варшава, но пътищата им след 

футуристичния епизод рязко се разделят. Стерн полага целенасочени усилия да 

реабилитира футуризма като ключов елемент от развитието на полската поезия. Той 

отхвърля утвърдения принцип дейността на течението да се реконструира като поредица 



от ефектни анекдоти. Както в публикациите си в „Твурчошч”, така и в мемоарната книга 

Разбунтувана поезия, той съсредоточава вниманието си върху значението на движението 

в културната ситуация от началото на 20-те години. Проследява връзките на програмата 

му с полската традиция, както и с чуждите образци (най-вече италианския и руския 

футуризъм), като същевременно се опитва да изтъкне елементи, които са типично полски 

и имат стойността на реални литературни иновации. Стреми се да пренасочи вниманието 

от ефектната програма и скандалното присъствие в публичното пространство към 

художествените текстове и да прокламира футуризма като алтернативна поетика, да го 

популяризира сред по-младите си колеги.  

Напротив, Александър Ват е силно критичен към възможността за подобно 

вторично оценностяване на футуризма. Той възприема интереса към течението като мода 

в научните и творческите среди, съзнателно зададена от Стерн и Кажимеж Вика. 

Многократно оспорва реалното значение на футуристичната поезия, изтъква 

безидейността на програмите, непоследователността на проектите, склонността да се 

заемат безразборно елементи от западните и руските авангардни програми и да се залага 

на скандала като водещ елемент от комуникацията с литературната публика. Ват не само 

разгръща последователно своите аргументи, но и пряко полемизира с позициите на своя 

бивш съмишленик, Стерн, и  критикува ефектите от неговата митотворческа дейност.  

Особено показателно е отношението на двамата мемоаристи към Бруно 

Яшенски, възприеман като най-ярката фигура в полския футуризъм. За Стерн краковският 

поет е обект на идеализация, а Ват се съсредоточава върху слабостите в политическата му 

култура и в поетическото му творчество. 

В контекста на разказа за литературната история трябва да се отбележи още 

една особеност на сюжета за футуристите. Авангардните творци от междувоенния период 

по презумпция противопоставят своите проекти на поетиката и стратегиите за публично 

присъствие на скамандритите, възприемани като твърде комерсиални и лишени от реални 

художествени качества. Този аргумент придобива още по-голямо значение, когато се 

отчита влиянието на различните проекти над творчеството на следващите поколения. 

Самата позиция на авангардистите обаче не е вътрешно еднородна поради наличието на 

различни творчески обединения, които се вписват в нея. Интересно е да се наблюдават 

оценките, които футуристите и представителите на Краковския авангард дават едни на 



други. Всъщност стратегията в изграждането на техните разкази е сходна – предпочитат 

да разглеждат полския авангард като единно течение с няколко фази, като изтъкват 

ключовото значение на формацията, с която се асоциират, като водещо. Така футуризмът 

се превръща в основа на всички следващи авангардни течения в разказа на Стерн, докато 

Ялю Курек и Ян Бженковски го възприемат единствено като ранна, преходна фаза, която 

позволява развитието на пълноценната и завършена естетическа програма на кръга около 

Тадеуш Пайпер. 

Именно за художествения проект, представен в края на втората подглава, 

„Краковският авангард – алтернативата на Скамандър”, изследователите считат, че 

реално има потенциал да се противопостави на доминиращия през междувоенното 

двадесетилетие поетически модел. Въпреки че поетите, концентрирани около сп. 

„Звротница”, не постигат успеха на своите варшавски колеги по отношение на контакта с 

публиката, разпознаваемостта на имената и влиянието върху културните институции, 

именно техните постижения в областта на поетическото слово и техните теоретически 

разработки оказват силно въздействие през следващите десетилетия. Авангардният модел 

се възприема в ролята си на алтернатива от поколението, дебютиращо през 30-те, а също и 

от младите творци, които търсят своя поетически език след 1956 г.  

Мемоарите на Ялю Курек и Ян Бженковски представляват интересен пример за 

стратегия, според която се изгражда разказът за съдбата на групата и за индивидуалното 

развитие на нейните членове. Въпреки че в плана на фактите и оценките двамата автори 

невинаги са единодушни, а по-късно издалият спомени Бженковски дори пряко 

полемизира със своя колега, в двете книги могат да се открият редица сходства именно на 

ниво структуриране на автобиографичния разказ и отношение към колективната легенда 

за Краковския авангард.  

На първо място проличава специалното отношение към Краков от периода на 

20-те години. И за двамата поети градът е централен топос на новаторските течения в 

полската литература. Мемоаристите изграждат една силно идеализирана представа за 

място, създаваща условия за развитие на творчески таланти и най-вече благоприятстваща 

стремежа на младите да открият собствен художествен модел. Докато Варшава се свързва 

с постепенното комерсиализиране и институционализиране на културата, то старата 

столица се асоциира с академичната атмосфера и с присъствието на творческата бохема. 



Градът е представен като средище на колоритни личности, ерудирани творци и 

новаторски инициативи.  

Друг общ момент в двата разказа е изграждането на представата за отношенията 

в рамките на групата. Образът на Тадеуш Пайпер – първи идеолог и емблематична фигура 

за течението – от перспективата на по-младите авангардисти, дебютирали като негови 

последователи, се оказва проблематичен. Те изтъкват приноса му за утвърждаване на 

новаторските творчески концепции в полска среда. Свързват го обаче с преходния период, 

когато водещи течения са футуризмът и формизмът, а новата, конструктивистична 

програма тепърва се оформя. Същевременно проличава стремеж да се тушира представата 

за Пайпер като наставник и ментор, който лансира млади таланти чрез „Звротница”. Чрез 

изтъкването на собствените си младежки литературни опити (не само художествено 

творчество, но също така организаторски и издателски инициативи), мемоаристите 

представят папата на авангарда не като учител, който формира мисленето на своите 

последователи, а като талантлив редактор, способен да оцени вече изявените качества на 

своите сътрудници. Периодът, в който се издава втората серия на „Звротница”, както и 

годините след това, са осмислени като време, в което се разгръща реалната биография на 

групата. Същевременно още тогава проличава стремежът на отделните поети, които се 

включват в нея, да се развиват в рамките на обединението, но като ясно заявени творчески 

индивидуалности. Неслучайно Бженковски подробно коментира дейността си в Париж, 

където създава контакти с френски авангардисти и издава двуезично списание за 

съвременно изкуство, а Курек обръща специално внимание на ролята на сп. „Линия”, 

което редактира, като най-важен легитимен орган на полския авангард, обединяващ 

наследството на Пайпер с творчеството на младото поколение (Чехович, жагаристите).  

Разказите на Курек и Бженковски представят стратегия, в която основни 

доминанти са личните им творчески биографии, собствените им усилия да се утвърдят не 

само като творци, но и като организатори на новаторското течение в полската литература. 

Същевременно понятието за авангардно творчество като алтернатива на комерсиалния 

модел, наложен от пазара и потвърден от успеха на Скамандър, се превръща в основна 

тематична доминанта в техните разкази. Те осмислят проекта, формиран около издаването 

на „Звротница” като елемент от мащабен литературно-исторически процес, свързан с 

утвърждаването на нови поетически модели. Именно затова тонът на мемоарните им 



текстове не е силно полемичен, не залага на ефектни контрасти, а е насочен по-скоро към 

наблюдения, анализ и обобщения. 

Последната подглава на втора глава е озаглавена „30-те години – нова 

специфика на литературните групи”. В нея се наблюдава съчетанието на груповата с 

поколенческата реторика в автобиографичните разкази на творци, които дебютират в края 

на 20-те години и през следващото десетилетие в нова социално-икономическа и културна 

ситуация.  

В първата част на тази подглава, „Квадрига като преходна форма” се 

разглежда един пример за нов тип обединение. В началото на раздела се изяснява 

специфичният обществен контекст, който оказва влияние върху литературния живот след 

средата на 20-те години. Основни фактори са икономическата криза и постепенното 

изостряне на политическите отношения в национален и световен мащаб. Същевременно 

на литературната сцена вече има установена йерархия, която се определя от явната 

доминация на кръга около Скамандър и заявената позиция на Краковския авангард като 

художествена алтернатива. Творческите обединения се формират най-вече около малки, 

специализирани периодични издания, имат ситуационен характер и сравнително кратък 

живот, а личните и творческите връзки между участниците в тях са много по-слаби и 

нетрайни в сравнение с тези, които се изграждат между представителите на по-

възрастното поколение.  

Квадрига е разкрита като представителен пример за този тип литературни 

групи, въпреки че дисертацията споменава и други обединения със сходен характер. 

Основен източник са мемоарите на Сабина Себилова, съпруга на един от редакторите на 

списанието, поета Владислав Себила. Те са съпоставени с данни от спомените на 

Александър Малишевски и Станислав Пентак, благодарение на което проличава 

засиленият антагонизъм между различните версии, честото оспорване на факти в по-

късните мемоари – знак за споменатото отслабване на чувството за принадлежност към 

дадена формация. С конкретни примери от дейността на квадригантите са илюстрирани 

спецификите на публичното присъствие на младите творци. 

Специално внимание се обръща на материалните проблеми, с които те се 

сблъскват. Фактът, че мнозина от тях произлизат от градския пролетариат, прави не само 

осъществяването на мащабни творчески акции, но дори и ежедневното материално 



оцеляване проблематично. Важен елемент от историята на този тип групи, наред с 

естетическите дискусии, общите поетически вечери и издателски начинания, става и 

материалната взаимопомощ, като понятието „обща стая” се превръща в нарицателно за 

стила на живот на пролетарската бохема. Поддържането на собствено периодично издание 

също се оказва сериозен икономически проблем. През 30-те години вече съществуват и 

възможности за институционална подкрепа, които обаче са свързани и с по-големи 

ограничения спрямо съдържанието на списанията.  

Друг елемент, който е характерен за присъствието на малките литературни 

групи в публичното пространство, е стремежът им да достигнат до широка и разнообразна 

публика. Това определя и новия облик на утвърдилите се вече като практика творчески 

вечери. Все по-често те включват представители на различни обединения, много по-

многобройни са и събитията, организирани извън града, в който групата е ситуирана. 

Същевременно отслабва вътрешното единство на предложената литературна програма, 

както в идеен, така и във формален план.  

Този факт проличава и в периодичните издания, които все по-често отварят 

страниците си за представители на различни формации. Програмите на периодичните 

издания започват да стават все по-условни, а профилът им трудно може да бъде 

определен. Наличието на многобройни литературни групи поражда и други проблеми. От 

една страна, дебютът на творците в рамките на обединение, подготовката на манифест, 

създаването на периодично издание се превръщат в установена практика за навлизане в 

творческите среди, която губи своята сила на въздействие именно поради своята 

конвенционалност. Самите творци често преминават от едно обединение в друго. Основен 

аргумент за подобни промени е творческата еволюция, но всъщност колективните 

художествени проекти стават все по-зависими от личните отношения между участниците 

в тях. 

Разколебаването на установения модел за формиране и функциониране на 

литературната група води до създаването на друг тип обединения, които често имат 

повече приятелски и светски характер. Такъв е кръгът, който се формира около масата на 

Витолд Гомбрович в „Жемянска”, представен в параграфа „Гомбрович – групата като 

поле за авторепрезентация и психологически експерименти”. Тази среда е важен 

елемент от разказите на мемоаристите за периода, както и от опитите на изследователите 



да реконструират отношенията и моделите на поведение на варшавските творци. В този 

случай липсва наличието на периодично издание като сплотяващ фактор. На преден план 

обаче излизат други елементи, които са част от стратегията за публично присъствие и на 

по-възрастните творци, например на скамандритите. Ежедневното посещение на 

определени места, театрализираните жестове, йерархичността на отношенията се 

превръщат в ключови белези от модела на поведение на Гомбрович и представителите на 

неговия кръг. Нещо повече, масата в кафенето има значение не само като обединяващ 

фактор и знак за принадлежност, но и като своеобразна творческа лаборатория, в която се 

изпробват диалози, каламбури, разиграват се психологически експерименти, които често 

влизат в художественото творчество на писателите. Гомбрович специално акцентира 

върху влиянието, което оказва върху стила на своите колеги. Изкуствеността, 

карнавалността са търсен ефект, който проличава още по-ярко при съпоставянето му с 

близките междуличностни отношения, които се установяват между Гомбрович и Бруно 

Шулц. Искреното възхищение и откровените дискусии са представени от мемоариста като 

контрапункт на творческата конкуренция и маниерността, които определят комуникацията 

в обичайната му среда.  

Кръгът на Гомбрович, ситуиран в центъра на Варшава, в най-модните 

заведения, се превръща в ефективна алтернатива на „масата на полуетажа” и силното 

присъствие на Скамандър. Това обаче не го превръща в единствена стратегия за 

организиране и функциониране на литературна група. Диаметрално противоположна е 

стратегията на Юзеф Чехович („Кръгът на Юзеф Чехович”), който възприема редица 

елементи от модела на Краковския авангард и малките авангардни обединения. Поетът е 

пряко свързан с Люблинския регион, където прави своя дебют като един от основателите 

на сп. „Рефлектор”. Бързо обаче и издателската инициатива успява да придобие 

национален отглас. Чехович се мести във Варшава, където разгръща амбициите си да се 

превърне във водещ организатор на широко разбираното авангардно течение в 

литературата.  

Мемоаристите и изследователите подчертават, че авторът на ден като всеки ден 

целенасочено избягва популярните заведения и светската среда, превърнали се в център на 

варшавския литературен живот. Неговият кръг е съсредоточен около собствения му дом 

(квартирите на поета, разположени в периферни квартали) и включва в себе си най-вече 



млади творци от люблинския регион. От една страна, тази общност повтаря модела на 

общата стая, на материалната приятелска взаимопомощ, установен от квадригантите. 

Наблюдава се обаче една съществена разлика. Общността на „Квадрига” е обединение на 

равностойни творци (показателен факт, ротационният принцип, възприет при смяната на 

главния редактор), докато Юзеф Чехович се превръща в ярко заявена доминираща 

индивидуалност. Той се стреми да възпроизведе модела на Пайпер и да се превърне в 

редактор, организатор и ментор. При изграждане на спомените на съвременниците 

личността му е също толкова проблематична, колкото тази на „папата на авангарда” или 

редактора на „Вядомошчи Литерацке”. Мемоаристите подчертават важната роля, която 

Чехович играе при популяризирането на авангардните творци, подкрепата, която оказва на 

младите си колеги, както и личното му обаяние. В разказите на Вацлав Гралевски и 

Станислав Пентак обаче се наблюдава и стремеж да редуцират представата за приноса на 

своя колега, да изтъкнат неговата склонност към митомания, прекомерните му амбиции, 

като по този начин отстояват собственото си значение като творци и активни участници в 

литературния живот. 

Мемоарните разкази, както и научните изследвания изграждат представата за 

междувоенното двадесетилетие като период на динамично и често проблематично 

съжителство на литературни групи и поколения. В спомените на съвременниците могат да 

бъдат откроени няколко основни повтарящи се схеми. Първата е свързана с представата за 

постоянна конкуренция за вниманието на публиката и изграждането – в актуален план, но 

и при историческата реконструкция – за определена йерархия на личното присъствие и на 

литературните стойности. На второ място трябва да се отбележи нееднозначното 

отношение на индивидуалния автобиографичен разказ към колективната легенда. 

Литературната група се утвърждава като явление, свързано с ранния период от 

творческото развитие на писателите и поетите, което обаче често оставя траен отпечатък 

върху рецепцията на техните по-късни художествени творби. Мемоарните разкази 

възприемат различни стратегии за преодоляване на този проблем. Някои автори се 

опитват да се разграничат от утвърдената легенда за групата, да изяснят в ретроспективен 

план вътрешни напрежения, които са останали встрани от публичното внимание в периода 

на нейното съществуване. Други, напротив, възприемат сюжета за групата, изиграват 



активна роля за неговото съхраняване и развитие (дори с цената на определени 

митологизиращи жестове), като в същото време наблягат върху собствения си принос. 

Категориите „литературно поколение” и „литературна група” са удобни 

инструменти за изследователите на литературните процеси. При изграждането на 

мемоарни текстове на писатели обаче именно категоризацията на живите явления и 

процеси се оказва проблематична. Утвърдените модели за конструиране на 

литературноисторическия разказ улесняват вписването на индивидуалния спомен в по-

широк, културно-исторически контекст, но, същевременно, са обект на постоянна критика 

и активно преосмисляне. Съзнанието на писателя за собствената му позиция – не само 

като пряк свидетел, но и като анализатор на литературния живот – се сблъсква с 

авторитета на научните изследвания. Мемоарният разказ настоява върху определена 

версия на действителността, легитимирана от позицията на пряк участник и свидетел на 

описваните събития. 

Трета глава „Социални роли на писателя през междувоенното 

двадесетилетие. Форми на публично присъствие” предлага опит за типология и 

характеристика на определени модели на поведение, подчинени на очакванията на 

публиката и на утвърдените при литературното общуване през епохата социални ритуали. 

Периодът между двете световни войни е особено интересен като обект на изследване, тъй 

като в неговите рамки могат да се наблюдават както традиционно установени модели за 

публично присъствие на писателя, така и постепенно формиращите се нови социални 

роли. 

В дисертацията е възприета дефиницията на Робърт Мертън и Ралф Линтън, 

според която социалната роля представлява определен модел на поведение, който се 

очаква и реализира от индивиди, заемащи определена позиция (социален статус) в 

обществената структура. При класификацията и анализа на писателските роли се отчита 

фактът, че те са част сред онези, за които както Мертън, така и Ървинг Гофман 

предвиждат усложнени релации с останалите участници в социалната комуникация, често 

заемащи разнородни социални статуси (съставът на читателската публика в периода, 

когато литературният живот се масовизира и демократизира, става все по-разнообразен). 

Същевременно очакванията към писателите са много високи, тъй като те се ползват с 



определен авторитет, силно ангажирани са със своята социална позиция и възприемат 

стратегии, които целят да изтъкнат нейната изключителност.  

Ключова роля за изясняването на разглеждания проблем в контекста на 

полската междувоенна литература имат трудовете на Стефан Жулкевски. Неговата 

класификация обособява три основни социални роли на писателите: писателят-експерт на 

културата, писателят-активист и писателят-литературен техник. В дисертационния труд 

възприема методология, която се отдалечава от подхода на полския литературен социолог. 

Жулкевски експлицитно заявява, че работи с реалните факти и елиминира при своите 

наблюдения ролите, които самите писатели си приписват. Настоящето изследване се 

съсредоточава именно върху стратегиите, чиято цел е да създават социален контекст на 

символно равнище. Цел на дисертационния труд е да се установи в каква степен хората на 

перото осъзнават и са способни да анализират своята социална позиция, доколко 

поведението им е съобразено с определени очаквания и модели на поведение, как те 

оценяват механизмите на социална комуникация, наложили се в литературния живот. 

В първата част на тази глава творческият дебют се разглежда като явление, 

което позволява да се направят важни изводи за характера на професионалната писателска 

общност и на социалните ритуали, които действат в нейните рамки. Изясняват се 

критериите, според които даден индивид бива припознат като член на тази общност, както 

и очакванията, които начеващите писатели имат към нея.  

Ключова характеристика на писателската професия (която я отличава от редица 

други артистични професии) е липсата на ясно обособен образователен и професионален 

ценз, който да гарантира формалната принадлежност на дадена личност към групата на 

писателите. В този смисъл особено голямо значение придобива концепцията за 

призванието като убеждение в собствените способности, която често определя действията 

на индивида, независимо от оценките на извънлитературните, а дори и на литературните 

кръгове. Показателни в това отношение са повтарящите се разкази за детството на 

твореца, които акцентират върху специфичната му чувствителност и ранните му 

поетически опити (ярък пример са спомените на Ялю Курек).  

Обръща се внимание на значението, което придобиват гимназията и 

университетът като специфична среда, позволяваща на младежите с творчески 

наклонности да споделят своите възгледи за изкуството със съмишленици, да реализират 



първите си публикации и изяви пред публика, както и да осъществят първите си опити за 

организаторска дейност. Разбира се, тези инициативи не винаги са безпроблемни, често 

биват посрещнати с неодобрение и дори административни санкции от страна на 

педагогическото ръководство, тъй като предполагат активност, излизаща извън 

очакванията, с които е натоварен социалният статус на ученика и студента. Описанията на 

творческия дебют на различни писатели и групи дават възможност да се отбележат 

няколко основни характеристики на литературния живот от периода. Участниците в него 

осъзнават, че съществуват сложни механизми, които определят йерархията на творците, 

контактите с публиката и ролята на критиката. Степента на познаване на тези 

закономерности се изтъква като ключов фактор, който определя успеха или неуспеха на 

дебюта.  

Първата публикация или първото излизане пред публика никога не е резултат 

единствено от личните усилия на автора. Очертават се две схеми, които не се изключват 

взаимно: създава се група от равностойни връстници с художествени амбиции или се 

търси подкрепата на колеги с опит и утвърдено име. Основна цел, която преследват 

младите творци, е постигането на разпознаваемост, най-вече в специализираните среди, но 

също така и сред читателите. Литературната критика оказва силно влияние върху 

публиката, затова нейната дейност също се оказва значим фактор в процеса на 

утвърждаване на даден писател или направление. Дейността й все по-често става обект на 

коментари от страна на писателите, като не са редки и негативните оценки.  

При всички свидетелства, свързани с творческия дебют, прави впечатление 

опитът на авторите да се дистанцират от обекта на автобиографията – своя по-млад Аз. Те 

прилагат различни стратегии – акцентират върху засилената емоционалност, която 

контрастира с останалите партии на текста, въвеждат хумористични детайли, иронични и 

дори остро самокритични коментари, стремят се да обясняват и анализират описваните 

събития. Така утвърждават представата за актуалната си позиция в момента, в който 

пишат мемоарите. Представят себе си като вече утвърдени, авторитетни творци, които при 

това познават добре механизмите на литературния живот, оценяват трезво реалната 

художествена стойност на текстовете, както и значението на страничните социални 

фактори. 



Следващата подглава, „Професионалният писател”, коментира явление, 

симптоматично за разглеждания период, особено след 1930 г. – професионализацията на 

писателския труд. То е свързано както с промени в чисто икономическите условия, при 

които живеят хората на перото, така и с техния статус в обществото.  

Трябва да се отбележи, че е по-скоро изключение автор на художествена 

литература, особено поет, да се издържа изцяло с приходите от своите творби. В полското 

общество типични професии, сред чиито представители традиционно се срещат писатели, 

са учителската и чиновническата. През двадесетилетието обаче броят на творците в тези 

среди рязко намалява. От една страна, това е свързано със сериозното противопоставяне 

на социалните роли, типични за литературното поприще и работата в държавно 

учреждение. Често писателите са обект на подозрение и санкции заради своите творби или 

начин на живот, които могат да накърнят авторитета на представяната от тях институция. 

Бохемските порядки се оказват в редица случаи несъвместими с дисциплината на работа. 

Самите творци започват да се отнасят с пренебрежение към подобни професии, които 

ограничават тяхната лична и творческа свобода.  

Същевременно през тридесетте години се развиват културните институции, 

както и пазарът на развлекателната индустрия и медиите. Именно те позволяват реалната 

поява на професионалния писател като типичен представител на модерното градско 

общество, тъй като осигуряват редица форми на паралитературен труд, чрез които той 

може да си осигури препитание, като същевременно получава условия за литературна 

работа и за поддържане на специфичните форми на светско поведение, възприети като 

характерни за творците.  

Още от епохата на позитивизма мнозина писатели биват ангажирани като 

журналисти и фейлетонисти в редакциите на големите всекидневници и седмичници. 

Журналистическата работа не само осигурява необходимите средства, но и позволява на 

практикуващите я да си изградят разпознаваемо име и стил, да въздействат върху 

общественото мнение. Тя е източник и на ценен опит и контакти в издателските среди, 

които нерядко се пренасят при реализацията на специализирани литературни списания. 

Този тип работа обаче изисква влагането на време и енергия, а същевременно превръща 

писателя в обект на критики от страна на широките обществени кръгове. Докато 

представителите на по-старото поколение възприемат дейността си в редакциите като 



престижна, за младите, дебютирали през 30-те години, тя се превръща единствено в 

необходимост, често в ущърб на собственото творчество. Още повече, че най-

привлекателните с оглед публична разпознаваемост и заплащане места вече са запазени за 

утвърдените имена.  

Популярни са и литературните и театрални рецензии, които творците 

публикуват в неспециализирани издания. Те дават широки възможности да се възпитава 

публиката, да се популяризират определени естетически проекти. Същевременно 

рецензентите са подложени на редица критики от страна на своите колеги, които ги 

обвиняват в пристрастие, а са подчинени и на издателската политика. Показателни са 

свидетелствата за проблеми на утвърдени творци като Слонимски и Бой-Желенски с 

общественото мнение – статусът на писателя не дава абсолютна свобода за отстояване на 

естетически и граждански позиции, които рязко се разминават с утвърдените в периода. 

През междувоенното двадесетилетие в Полша се утвърждават няколко големи, 

реномирани издателства, които ангажират писатели в ролята на художествени директори, 

редактори и рецензенти. Подобна позиция дава редица преимущества на практикуващия 

я писател. Той активно участва във формирането на издателската политика, опознава 

механизмите на литературния пазар. Получава възможност да подпомага колеги, чиито 

идеи, стил и концепция за изкуството са му близки. Именно този факт обаче превръща 

писателите, заемащи такива длъжности, в обект на претенции и нападки сред 

представителите на литературните среди. Обвиненията не се изчерпват само в 

пристрастност. Издателствата са частни фирми, които се съобразяват най-вече със своя 

икономически интерес – факт, с който работещите в тях писатели трябва да се 

съобразяват. В разглеждания период се появяват редица практики, познати и до днес като 

откупуване на правата за бъдещи текстове на успешни писатели, подготовка на 

„конкурсни” романи, съобразени с критериите на институцията, връчваща определена 

литературна награда. Голяма част от тези дейности са поверени на ангажираните от 

собствениците на издателството професионални писатели. Те, от своя страна, рискуват да 

бъдат обвинени, че пренебрегват чисто естетическите качества на дадени творби и автори, 

за да запазят интересите на своя работодател.  

Всъщност именно напрежението между комерсиалните, икономически фактори, 

които придобиват все по-голямо значение с развитието на масовия литературен пазар, и 



представата за ексклузивния характер на художествената литература, утвърдена от 

романтиците и модернистите, се превръща в един от основните поводи 

професионализацията на писателския труд да се оценява нееднозначно от авторите на 

мемоари.  

Една нова форма за присъствие на писателя, пряко свързана с формирането на 

масова читателска публика и с развитието на развлекателната индустрия е представена в 

подглавата „Писателят като популярна светска личност – писателят-

знаменитост”. Засилва се интересът не само към творбата, но и към личността на нейния 

автор. Общуването с публиката и рецепцията на художествените текстове пораждат 

необходимост от изграждане и поддържане на определен образ. Същевременно самите 

читатели започват все по-активно да търсят възможност за контакт с писателите, както в 

рамките на организираните срещи, така и в неформална публична среда. Начинът на 

живот на творците, които придобиват този статут, се отличава от този на не-творците, на 

публиката и става интересен за нея. Това подтиква хората на изкуството към 

манифестиране на собствената личност, или по-скоро към театрализирано разкриване. В 

същото време, за разлика от бохемските жестове, този модел не излиза извън рамките на 

общоприетото поведение, продължава да бъде светски приемлив.  

Образец за успешна стратегия за публично присъствие са поетите от кръга 

около Скамандър. Те се превръщат в разпознаваеми лица още с кратката, но бурна 

дейност на кабаре „Пикадор”, а след това масата на полуетажа в модното кафене 

„Жемянска” се утвърждава като обект на наблюдение от страна на посетителите, цел за 

начинаещите творци и трибуна, от която се диктува модата в културния живот на 

столицата.   

Най-важното пространство, където се осъществява този тип общуване, е 

кафенето. Важни негови характеристики са сравнителната достъпност (обикновено става 

дума за заведения, разположени на централни места в големите градове), съчетана с 

определена ексклузивност – дадени заведения са известни именно като места, където се 

събират представителите на широко разбираната култура (не само творци, но и 

журналисти, редактори, издатели, театрали). Както отбелязва А. Завадзки, организацията 

на пространството и социалните ритуали, които възприемат посетителите на кафенетата, 

са подчинени на ясно изразена йерархизация и театрализация.  



За творците ежедневното посещение в определени заведения, присъствието на 

определени маси, общуването с определен кръг съмишленици се превръща в 

задължителен елемент от участието в обществения и културния живот. Редица 

мемоаристи описват атмосферата на кафенетата като снето изображение на литературната 

култура през двадесетилетието. В нея не само се изгражда публичният образ на отделните 

творци и групи, но и се развива определен маниер на общуване, който определя стила на 

писаните в периода текстове (художествени, публицистични, сатирични).  

Като интересен пример за литературна кариера, пряко обвързана с принципите 

на популярността, дисертацията представя образа на Ирена Кшивицка. Тя дебютира като 

студентка със стихове в „Pro Arte et Studio” и с театрални рецензии в пресата, присъства 

като ентусиазирана зрителка на представление на „Пикадор”. С времето успява да стане 

част от кръга около „Вядомошчи Литерацке” – позиция, която й позволява да постигне 

финансова независимост и да се превърне в разпознаваемо за варшавската публика лице. 

Именно Кшивицка обръща специално внимание върху факта, че творците са обект на 

наблюдение и това е знак за техния успех пред публиката. Статутът на жена-писател дава 

по-голяма свобода на мемоарния разказ – тя може да разкрие факти, свързани със 

светското присъствие на творците, които колегите й мъже, принудени да поддържат 

авторитетния образ на интелектуалеца като морален образец, съзнателно премълчават. 

Проблематичността на новия статут на писателите коментира Витолд 

Гомбрович. Съвременните условия на литературна комуникация, съобразени с пазара и 

медиите, предполагат силно скъсяване на дистанцията между твореца и неговата публика, 

която заплашва ексклузивния статут на заниманията с литература. Самата личност на 

писателя в рамките на отвореното пространство на кафенето, става достъпна за пряко 

общуване, йерархичните граници силно се разколебават. Именно това е и един от най-

големите проблеми на литературната популярност, разбирана като поддържане на 

интереса към личността на автора с оглед рецепцията на неговото творчество. 

Принципите на пазара и желанията на масовата публика се сблъскват с утвърдените 

концепции за литературата като високо, херметично изкуство, наложени от романтиците и 

модернистите. Същевременно именно съзнанието за изключителност – както на 

художествените текстове, така и на специфичния начин на живот, свързан с техните 

създатели, е факторът, който привлича вниманието на публиката. 



В изследването се обръща специално внимание и на своеобразната скрита 

публичност. Под това понятие се разбира присъствието на творците в общественото 

съзнание, което не зависи от непосредственото им, лично пребиваване в общо 

пространство с публиката. Напротив, очертават се места, на които се събират 

изключително представители на литературните среди, а външните лица са специално 

подбрани.  

Като примери за такива пространства са представени литературните салони в 

столицата (на Зофия Налковска и Тадеуш Бой-Желенски), както и провинциалните имения 

на писателите (Плавовице, където Лудвиг Хиероним Морщин провежда полуформални 

писателски конгреси, и Аида на семейство Ивашкевич). И двете форми са наследство от 

предходни културни епохи и в актуалния момент се осъзнават като явление с постепенно 

замиращи функции. Същевременно сбирките на квадригантите, които наподобяват, макар 

и в често пародиен вариант, салоните, както и засиленият интерес към конгресите в 

Плавовице говорят за факта, че интересът към тези форми на литературно общуване не е 

изчезнал. Те са важни за писателите, за които възможността за подбор на участниците и 

затвореното за външни наблюдатели пространство са източник на по-голяма свобода в 

поведението и откъсване от ограниченията, които принципите на литературния пазар 

налагат върху творческото общуване.  

Същевременно тези топоси са известни за културната публика, те предизвикват 

нейния интерес. Затова и стават значим елемент на мемоарния разказ – от дистанцията на 

времето авторите могат да си позволят да допуснат читателя до тези грижливо пазени 

сбирки, да представят характера им като пример за специфичната атмосфера, характерна 

за творческата среда. За самия читател подобни епизоди представляват обект на засилен 

интерес, тъй като го въвеждат „зад кулисите” на литературния живот, позволяват му да се 

докосне до това, което възприема като изключително, съответно привлекателно. Така 

поддържането на статуса на популярна личност за писателя се оказва постоянна игра, при 

която границата между него и публиката се размива, но без да бъде окончателно 

нарушена.  

 

В следващата подглава, „Изкуството като modus vivendi: творецът-бохем и 

поетът-чудак” вниманието се насочва към две социални роли, които позволяват 



поддържането на представата за творческата личност не само като специалист в дадена 

област, но и като част от група, отличаваща се със своя начин на живот от останалите.  

 

В дисертацията се прави кратък исторически преглед на присъствието и ролята 

на бохемата в полския културен живот. Представя се нейното формиране през 30-те и 40-

те години на ХІХ в. във Варшава и утвърждаването й като културен модел на границата 

между деветнадесетото и двадесетото столетие в Краков. Именно модернистичната 

бохема, концентрирана около фигурата на Станислав Пшибишевски, и оформилата се 

около него легенда са в основата на начина, по който полският читател възприема 

манифестирания живот като елемент от цялостния творчески процес.  

През междувоенното двадесетилетие, период, който се отличава със засилен 

рационализъм и нарастване на институционалния и икономическия натиск върху 

литературата, подобни форми на поведение стават проблематични. Те продължават да 

бъдат възприемани като елемент от битието на творческата личност, но постепенно 

статутът им на неоспорими маркери за принадлежност към литературното поле се поставя 

под въпрос. 

Симптоматично е отношението на писателите-мемоаристи към личността и 

творчеството на Станислав Игнаци Виткевич – Виткаци. Именно той е най-яркото 

превъплъщение на бохемския модел, при който животът се осмисля като елемент от 

художествената дейност, лаборатория за психологически експерименти, обект на 

постоянна театрализация. Още повече, че около личността на Виткаци се изгражда 

легендата за неразбрания, неоценения и забравения творец, като произведенията му след 

1956 г. се превръщат в обект на засилен интерес от страна на професионалните 

литературоведи.  

Тези факти определят начина, по който мемоаристите представят личните си 

впечатления от автора на Обущари. Творчеството му рядко е обект на подробни 

коментари, въпреки че практиката да се интерпретират художествени текстове в рамките 

на автобиографичния разказ съвсем не е изключение. Изтъкват се причините, поради 

които драматургията му остава маргинална в рамките на междувоенния литературен 

живот – тя твърде рязко се разграничава от очакванията на публиката и консервативните 

вкусове. Същевременно редица писатели изказват скептични оценки за качествата на 



писателя Виткевич, но поддържат тезата за неговата гениалност, проявена на равнище 

лично присъствие.  

Разказите за Виткаци често представляват поредица от анекдоти, акцентиращи 

върху неговата ексцентричност, стремежа му да бъде постоянен център на внимание и 

пренебрежителното отношение, което проявява към хората от своето обкръжение. Тези 

негови прояви се оценяват нееднозначно. От една страна, те са приемани като жестове на 

гениален творец, който излиза извън рамките на общоприетите морални и естетически 

норми. От друга страна, не липсват и критични мнения, в които поведението на Виткаци 

се възприема като неприемливо, изкуствено, дори непоносимо (особено показателен е 

случаят с Ирена Кшивицка).  

Прави впечатление, че при обобщение на неговия характер, мемоаристите често 

си служат с препратки към по-ранни литературни епохи (често е сравняван с 

Пшибишевски, а Ал. Ват вижда във фигурата му стилизиран образ на героите на 

Достоевски и Гогол). Станислав Игнаци Виткевич се оказва фигура, която трудно се бива 

осмислена от своите съвременници  – не само като творец, но и като личност. 

Естествената психологическа реакция е свързването му с утвърдени културни модели, при 

това възприети като елемент, който постепенно остава в литературната история и трудно 

се вписва в съвременните условия. По този начин мемоаристите тушират усещането за 

сблъсък с неразбираемото, с това, което съзнанието им не успява да обхване, а 

същевременно разкриват промяната в социалните нагласи и очаквания. 

Могат да се отбележат и други причини, поради които бохемският модел 

постепенно започва да губи своето значение. При Виткаци ключов проблем е 

изключителността на личността, която го практикува, невъзможността дори за творците 

да общуват пълноценно с нея. Различен проблем се проявява при оценките за столичната 

бохема, в която влизат предимно писатели от по-младото междувоенно поколение. 

Тадеуш Витлин силно идеализира творческия кръг около сатиричното издание „Цирулик 

Варшавски”, но дори неговото определение Последната бохема говори за постепенното 

отмиране на този тип отношения. Повечето автори от 30-те години (Гомбрович, 

Малишевски, Пентак) са силно критични към споменатия кръг, в който влизат редица 

писатели, работещи в сферата на популярната култура (автори на сензационни романи, 

киносценарии, кабаретни скечове), както и представители на политическия, военния и 



социалния елит. Докато през ХІХ в. бохемския живот се появява като манифест на 

творческа и морална освободеност от условностите на обществото и бунт срещу тях, един 

век по-късно той се е превърнал в един от моделите на светско общуване, практикуван и 

от хора, които не принадлежат към артистичните среди. Нещо повече, основно 

пространство, където се изявява „последната бохема” стават луксозните нощни заведения. 

Поддържането на подобен начин на живот поставя литераторите в подчинена позиция 

спрямо социалните условности и изискванията на пазара, а често е осмислен и като пречка 

за създаване на качествени творби. 

Бохемата като модел на съществуване, като изкуство да се живее постепенно 

започва да се осмисля поне от част от творците като проблематично явление. В същото 

време фигурата на успешния професионален писател, който лесно се вписва в пазарните 

отношения и светския живот, също не е напълно приемлива, тъй като накърнява 

съзнанието за изключителност на художествения акт. Утвърждават се определени 

представи, свързани с неразривната връзка между писателската работа и начина на живот, 

които обаче не влизат в регистъра на показния жест, на героичното или манифестираното 

живеене. Става дума за елементи, които могат да бъдат отнесени изцяло към сферата на 

интимния, личния живот, за прояви на ежедневна ексцентричност. Творците, за които те 

са характерни, не ги осмислят като елемент от своето публично поведение, но именно тези 

биографични елементи будят интерес у читателите. Явлението става особено характерно с 

развитието на масовата култура, което превръща литераторите в част от публичните 

личности, чийто частен живот се оказва обект на обществен интерес. 

Тази писателска роля се обвързва с устойчивата, наследена от романтизма 

представа за искреността като висша естетическа стойност. Мемоаристите осъзнават 

подобен образ като утвърдена матрица, като модел н на стилизация, но продължават да го 

възпроизвеждат в своите текстове. Ключов елемент от образа на поета, който живее 

потопен в своето творчество, е непрактичността, безобидната ексцентричност. 

Обикновено подобни характеристики се отнасят към представителите на младополското 

поколение, които продължават да бъдат творчески активни и през двадесетилетието 

(Стаф, Лешмян), но биват пренесени и върху някои представители на младата генерация. 

Основни носители на изживяната поетичност са Юлиан Тувим и Мария Павликовска-

Ясножевска, чиито портрети последователно се изграждат от различните мемоаристи 



именно в режим на идеализация и опоетизиране. Това не е случайно. Фигурата на поета-

чудак, макар и свързана с излизане от нормите на актуалната действителност и известна 

ахаичност, се оценява положително – както от професионалните писатели, така и от 

читателите. Тя се превръща в реалния контрапункт на установяващите се пазарни 

принципи, които придобиват все по-силно влияние върху живота на творците. Именно 

представители на успешния скамандритски модел, често критикуван заради компромиса с 

изискванията на публиката и медиите, биват представени като олицетворение на чистото 

поетическо битие, като по този начин образите им се превръщат в аргумент в полза на 

автономността на изкуството, дори и в новите условия. 

Все по-силно проблематизираното отношение между литературната среда и 

нейния социален контекст се разкрива в подглавата „Писателите като обществени 

личности”. В полската култура активната гражданска позиция традиционно е ключов 

елемент от публичния образ на писателите и поетите. Възстановяването на държавната 

независимост обаче е свързано с редица жестове, настояващи за еманципиране на 

литературата от националните и обществените проблеми.  

Няколко фактора правят оценката за социалната дейност на писателите 

нееднозначна. Професионализацията на писателския труд е пряко свързана и с 

изграждането на специфични институции (писателските съюзи), чиято основна задача е да 

се грижат за икономическите интереси на своите членове. Те се превръщат и в колективен 

субект в обществените дискусии по значими въпроси – свободата на словото, културната 

политика, отношението към политическите затворници. Обществото продължава да 

очаква от своите писатели да бъдат морални съдници на неговите постъпки и защитници 

на утвърдени ценности.  

Същевременно изграждането на новата държавна администрация и политика, в 

това число в областта на културата, както и изострената политизация на европейското 

общество през 30-те години предполагат активно включване на писатели в институциите, 

ангажирането им с определени партии и политически кръгове. В рамките на писателската 

общност обаче подобни връзки започват да придобиват проблематичен характер, тъй като 

са свързани с употреба на художественото слово и авторитета на твореца за 

нелитературни каузи, някои от които силно дискредитирани в морален план. Плурализмът 

на мненията, изострянето на позициите, както в левия, така и в десния политически 



спектър, нарастващата критичност към социалните условия във Втората полска република 

са причините фигурата на писателя-общественик, активно ангажиран с определена кауза, 

да бива възприемана с подозрение и критичност. 

Трябва да се отбележи и фактът, че с приключването на национално-

освободителните борби общественият авторитет на литераторите бива сериозно накърнен. 

Активното им присъствие в неспециализираната преса им осигурява трибуна, чрез която 

да изразяват своите възгледи, но и ги превръща в обект на оценка от страна на 

общественото мнение, вече не само като творци, но и като публицисти. Показателен е 

примерът с Тадеуш Бой-Желенски, който не успява да превърне позицията си на известен 

писател, преводач и критик в гаранция за успеха на социалната кампания за съзнателно 

майчинство. Нещо повече, опитът да се прокламират либерални възгледи в едно силно 

консервативно общество, застрашава позицията му като автор и рецензент. 

Последната част на трета глава, „Международни контакти на полските 

писатели”, разглежда стратегиите за поведение на творците извън рамките на 

националния социален контекст. Под внимание са взети както фактическите измерения на 

диалога (срещи, установяване на трайни връзки, участие в международни организации), 

така и неговото знаково значение (начините, по които полските писатели осмислят своята 

роля и присъствие в международен план; моделите за оценка на културното значение, в 

които се вместват значимите фигури на чужди писатели). 

Възстановяването на националната независимост има значение за новото 

самочувствие на полските творци поради няколко фактора. На първо място, те се чувстват 

освободени от ангажимента да изпълняват, по думите на Ст. Жеромски, функциите на 

несъществуващите държавни институции, да отстояват чрез своето творчество 

националната самобитност на полския народ. Благодарение на това могат да насочат 

своето внимание върху чисто литературните дискусии на епохата и да се включат като 

пълноправни участници в международния творчески диалог. 

Същевременно полската държава постепенно изгражда своите дипломатически 

и културни институции, които вписват изкуството в стремежа да се изгради определен 

международен образ на Полша. Редица държавни стипендии поощряват пътуванията на 

творци в чужбина, а някои писатели са ангажирани в културната дейност на посолствата и 

консулствата. Мемоаристите са по-скоро скептични в оценката си за ефекта от подобни 



проекти. Популяризирането на полското изкуство е възприето като второстепенна задача 

на дипломатическия корпус, подчинена на по-общи политически интереси. Показателен 

пример са коментарите във връзка с дейността на Ян Лехон като културен аташе в Париж. 

Ивашкевич признава неговия принос за публикуване на полски творби в превод на 

френски език, за популяризиране на полския театър и музика. Същевременно той не 

пропуска да отчете и ексцентричното поведение на своя колега, показните елементи в 

действията му. За разлика от бившия скамандрит, други писатели – например Милош и 

Ват – са еднозначно критични към Лехон. Заемането на подобни позиции от писатели 

често се възприема като компромис с властта, подчинен на стремежа да се поддържат 

обществените позиции на определен литературен кръг и да се изгради личен авторитет, 

който излиза извън рамките на творческото амплоа.  

Възможности за културен обмен дава и културната политика на други държави, 

насочена към филолози, преводачи, творци, които спомагат за популяризирането на 

собствената им култура в Полша. Пример за това е усилената дейност на съветското 

посолство във Варшава, което въпреки нескрито политическия характер на своите 

инициативи, успява да привлече не само писателите с леви убеждения, но и представители 

на кръга около Скамандър, близки с военния и политическия елит на Втората полска 

република. Интересни сведения дават и мемоарите на Ялю Курек, който, като възпитаник 

на карковската романистика рано установява контакти със свои колеги в Италия, както и с 

италиански слависти, и се утвърждава като преводач на двете литератури.  

Наред с политическите инициативи на различните държави, за международните 

контакти на писателите значима роля изиграват и наднационалните литературни 

обединения. Именно през междувоенното двадесетилетие се създават две значими 

организации – Интелектуалната уния и ПЕН-Клубът, които реализират активна дейност. 

Полски писатели участват в техните конгреси и се възползват от възможностите за 

пътуване в чужбина и за среща с големи имена на европейската литература във Варшава. 

Опитът от тези срещи обаче води до тревожни обобщения. Творците, участващи в тях, не 

успяват да излязат извън рамките на своите национални стереотипи, за да осъществят 

пълноценен диалог, изграден върху представата за общи, универсални ценности. 

Показателни са дискусиите на конгресите, които разкриват отслабващия авторитет на 



интелектуалците в обществото, опасенията им пред политическите кризи и 

неспособността им да оформят единна позиция.  

Друг сериозен проблем е официалният, протоколен характер на повечето 

срещи. Той ярко проличава в мемоарите, които описват посещенията в Полша на писатели 

като Томас Ман, Гилбърт Честърсън, Владимир Маяковски и Филипо Томазо Маринети. 

Всички те пристигат като утвърдени имена, чието творчество оказва силно влияние върху 

полските писатели. Очакванията за тези срещи са огромни, но те най-често протичат под 

формата на тържествени събития, в рамките на които диалогът не излиза извън рамките на 

установените, очаквани модели на поведение (независимо дали става дума за писател-

авторитет или футурист-бунтар).  

Интересен обект за наблюдение е дейността на полските писатели в Париж. 

Градът, възприеман като столица на европейската култура, привлича мнозина творци, 

които искат да се докоснат до френските традиции, да опознаят най-новите тенденции в 

съвременното изкуство, да влязат в творческите кръгове и да популяризират своето 

творчество в чужбина. Макар и многобройни, пътуванията и контактите на полските 

писатели рядко водят до установяване на пълноценни партньорски отношения. Средата на 

парижките писатели и поети се оказва трудно достъпна за полските им колеги. Срещите 

обикновено са кратки, официални, а разговорите – общи. По-трайни контакти се 

осъществяват между представителите на други националности в космополитната френска 

столица. Особено значими за полските интелектуалци са срещите с немски емигранти, 

които споделят опасения за бъдещето на своята страна и на Европа.  

Интересът към полската литература във Франция също не е особено силен. 

Благодарение на усилията на Лехон, се осъществява издание на новелите на Ивашкевич на 

френски език, Ян Бженковски известно време издава със съдействието на свои колеги в 

Париж двуезично издание за френско и полско авангардно изкуство. Тези проекти обаче 

стигат до сравнително тесен, специализиран кръг читатели и рядко получават широк 

отглас. Може би най-обсъжданата творба на полски автор е романът на Бруно Яшенски 

Изгарям Париж, който обаче привлича вниманието не толкова с литературните си 

качества, колкото със своя политически характер.  

В обобщение може да се отбележи, че международните контакти на полските 

писатели са белязани от същата динамика, която характеризира цялостната им концепция 



за ролята и мястото на литературата в обществото. Началото на двадесетилетието е 

означено със засилен оптимизъм, породен от възстановената независимост и съзнанието за 

възможностите, които дава изграждането на новата полска държава. Същевременно 

контактите им с колеги в чужбина – както в рамките на различни институции, така и под 

формата на индивидуални творчески инициативи и приятелски връзки – разкриват 

утопичния характер на концепцията за универсалното единство на европейските културни 

ценности. Скептичната нагласа по отношение на възможността за равноправен културен 

диалог, подчинен единствено на общочовешки ценности и ангажиран предимно с 

естетически проблеми се засилва заради историческата перспектива. Авторите на мемоари 

преосмислят собствения си опит от гледна точка на преживяната война  и актуалната 

политическа ситуация.  

Заключението очертава няколко явления, характерни за литературата на ХХ в., 

в които се вписват разгледаните в дисертационния труд текстове. Изтъква се засиленият 

интерес към автобиографичния жанр, чиито прочити и анализи очертават, но и 

разколебават границите на художествената литература, разкриват сложните 

взаимоотношения между текста и действителността. Подчертава се и склонността на 

авторите към авторефлексивност, която не се ограничава само до коментари върху 

механизмите за създаване на литературните творби. За самите писатели, за тяхната 

публика, а и за изследователите все по-голямо значение придобиват формиращите се в 

рамките на литературния живот специфични общности, изграждането на модели за 

общуване в техните рамки и възникването на нови критерии за оценка на социалните 

роли, присъщи на писателя, читателя, професионалния литературовед. Поставя се акцент 

и върху все по-широките възможности за контакт между твореца и неговата публика, 

върху засиления интерес към личността на автора извън рамките на творбата. Мемоарите 

се изтъкват като една от ефективните форми за изграждане и утвърждаване на публичен 

образ – не само на самия автор, но и на неговата среда, на неговата епоха. В този смисъл 

те се оказват ценен източник за реконструиране на обществените нагласи и модели за 

оценка на литературния живот.  

Към текста е изготвено и приложение, което представя под формата на речник 

личностите от сферата на културата, които се споменават в дисертационния труд. 

Изготвянето му бе наложено от стремежа на работата към информативност и от факта, че 



част от споменатите имена са непознати дори за специалистите полонисти. Отделните 

речникови статии са подчинени на основната тематика на работата – те дават основна 

биографична информация, посочват най-важните произведения, издадени през 

двадесетилетието и очертават спектъра от социални роли (сътрудничество с периодични 

издания, участие в професионални организации и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Справка за научните приноси на дисертационния труд 

 

1. Дисертационния труд се насочва към проблематиката на литературната социология, 

която е сравнително слабо застъпена в българската научна традиция.  

2. Дисертацията представя ключови концепции на полската литературна социология, 

слабо познати в България. Същевременно предлага опит за прилагане на нов научен 

инструментариум в изследванията на литературния живот от периода на междувоенното 

двадесетилетие.  

3. Изследването анализира текстове на автори, които се радват на голяма популярност и 

обществен авторитет. То обаче засяга и представители на литературното поле, които са 

напълно непознати не само за българския читател, а често и за полските специалисти.  

4. Трудът предлага опит за типологизация на основни социални роли, които 

характеризират общественото присъствие на писателите през междувоенното 

двадесетилетие в Полша. Характеристиките на отделните социални роли и оценките на 

писателите за тях дават ценна информация за динамиката на литературните процеси и за 

обществената оценка за ролята и мястото на изкуството през разглеждания период. 

5. Докторската дисертация изтъква значението на междувоенното двадесетилетие като 

период, в който се утвърждават модели и стратегии за присъствие на писателите в 

публичното пространство, които характеризират литературния живот през ХХ век. Те 

добиват допълнителна интензивност с развитието на новите технологии през ХХІ в., но не 

могат да бъдат изследвани пълноценно, ако липсват наблюдения върху техния генезис. 

6. Трудът предлага модел за интерпретиране на мемоарите на писатели, който се основава 

върху широк интердисциплинарен анализ. Разглеждането на този тип текстове в техния 

широк културен контекст позволява от тях да се извлече ценна информация за 

литературния социолог. Моделът за работа с използваните в дисертацията материали би 

могъл да се пренесе върху други типове документи (автобиографии, дневници, писма) и 

да се използва за реконструиране на социалния контекст на литературата от други 

исторически периоди.    
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