
1. wsTĘP Do EPoKI

1) PloblemY z nazwą
. Nazwa '.dwutlziestolccie międzywojelrne',, ma charakter czysto

umo\łrry. Zoslała sfomuło\'ana tak właśnie zc względów raczęj hl-

storycznych niż kultuiowych' Dotyczy ona lat 1918.1939 (w zasadzie

2i lat) między dwlema wojnaml światowymi, natomiast de odnajdu-
jemy w niej nawiązania do isbiejących wówczas nunówkul1urowych'.- 

]lrątpliwości rodząsię dlatego, że te sposob! w),adrębnianid okresólt

h)lturo''1ych, jak,ni poswujemy się tradycinie, tutaj okaf\lją się zd.

wodne albo zgołą niepf4)datńe. (..-) dorcbek ten fiie ujawnia ohej

\,spótnej tenI]encj i,, uPodobaniach sb,lo.',ycl1' a w ,zersz!m fozun1ie-

nii w l],botze ilei i wartości, czlli \,', wlbolze kon'|encji Ćzlowiekg.

Dorobek ten charakter,zuie tak bogata róż orod|,ość i tak i+,)}tązista

chv,iejność E sńw, i fóżne strony idące poszukiwania, że otrreśLenie

ich j;dn'\) słowen staje się Po ptostu darc ne. 1 dlątei]o ok7eślenia

rcj;poki jak1|ie ry - nie /'?d (w. Maci€: ''Dwudziesrolecie między-

wojęnne',, w:',okrcsy litelackie'')'
- 'yspółistĄieją w nifi różne art,sij'cz e kierunki, różne nu|t} | tek-

tlenije. okres ten nie ma naz\|}, która by go jed|1oznaenie chdrąkte-

ryz;|ała, Winiką to po części b.łć noże _ z braku histof),czńeqo ĄL
itansu, który zjal,:iskonl oglądanyln z większej odległości czaso\lej

na(1aj e pef nąj ednolitość' Przede wsz'lstkin wlnika jednak z batdziej

,mńpiił^*i"go charaktelu kultury współczesnej (R' Matuszewski

,Iitęratum polska lat l91 8-l939").

2) Historycmę i społeczno-politycmc tło epokl
. I wojlra Śwratowa|

. Zburzenię lównowagi sił państw ewopejskich;

. początek upadku systemu kolonia]nego;

. utmta przcz puństwa europejskie domiiującej roli w świecie;

. Wietka ń.ojnT NyhĘoźyła po raz piefi)sł |ej skali Pfzymusy' a na.

st%)nie tąkże 4\|iołowe prcceq, społeczne o charakterze masov:,^m'

iliony lu(tzi octzie\,rałCl w nunduĄ, i. potbonQdkowwałą kolnen-

dzie' zmusza{a do Przesiertteń i emigracji, jednocryla i dzieliła całe

narodoi\,ości i społeczeis''d 0N. Maciąg, op' cit.);
. 1icme wynalazld tecb[icmo wykorzystane podczas Wojny służyty
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nie tylko lepszemu kielowaniu armiami' samolotami, łodziami
podwodn}mi; spowodowały także, iż była to pielwsza w dziejach
świata masakta na tak wielką sl€lę (zmdso\l'dĄ) oqień broni auto-
m&rycmej odbierał śnierci na polu bih'y aurę wzniosłości, czynił
zadav,,a ie ś ierci z|neĆhanizouąnąfunkciąnasz-v' w. Maciąg);

. tald stan rzeczy aodził nowe nastawienie psychicme, przycz}łlił się
do Ńsfahowania nowego światopoglądu (pżewaznle laickiego),
a talce wpł}nął na powstanie nowatońldch nuńów kultulowych;

. I wojna świa1owa (a nie Il wojna światowa, jak sądzą niektórzy)
zapoczątkowała katastoflcme widzenie świata i człowieka, które
dominować będzię w kultuue Xx w.

- Rewolucja rosyjsl(a:
. obecnic, wbrcw tendencjom spŻed l989 r', widzi się w niej raczej

siłę dosfukcyjną niż kons[uktywną co prawdą obaliła t-fądy ca-
mtu (uznawane fa tymnię), jednakże uslanoWiła w Rosji (apóŹniej
W ZSRR) nową dykla1urę;

. zapocząlkowała istnicnie państwa totalilamęgo' które plzetlwało
aż do końca Lal 80.ych XX wicku;

. przyczyniła się do rozwoju i ahua]ifacji ruchów komunistycznych
w innych państwach euopojskich;

' dla jednych _ wydarzcnie doniosłe i godne podfiw! (np' A' N. Toł-
stoj '.Droga przez mękę,'; W Blonicwski ,,Pokłon Rcwolucji Paź-
dzięmikowej''), dla inrrych - koniec daw]1ego świata i początek
upadkLl ku'IuĘ (s' l '  wll\ 'ew'c7. B' L' Paslcmak ..Dokror Ż5wa-
go,,, S. ŻeromŚki',PEedwiośnie,')'

. Hil]eryan (nazizm) patrz: ,,Czym był nafodowy socjalizm?,'
- Zmiala stalusu USA:
. w okcsic wojny ( 1916) Stany Zjednoczone wychodzązc splendid

lso1ati.,n (doskonałe odosobnienie) i f aczynają odgrywać maczącą
rolę w politycc światowej;

. po wojnie stają się najpowaźniejszą potęgą poiityczną militarną
i gospodalczą dzięk i cfemu wywieraj ą wpł}nv na cały ówcfesny świat;

' amerykański styl źycia i model kultury (zwłaszcza masowej) do-
cicla do Eurcpy i jcs1chQtnie przyjmowany w środowisku t-zw 'Jl./-
i?lĆ-Ć1d$ (ldasy śrędniej patrz: Młodziakowic w ,,Ferdydurke'');

. koniec I wojly światowej tojednocześnie początek okspansji USA
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na rynek kullurcwy niemal całego świata, elśpansji,ldóra widocz.
najcs| po dziś dzień' Jose oltega y Gasset pisał w swoim,,Buncie
fias',.. Zavsze powtarcąłen' że 'Ą er,kanie to nąrócl prj itywn!,
za|finullowuny za po]nocą najnowsz,ch wynąlązków (...) Anerlka
jesTze niqń) nie cierpiała; złudzenie .iest vięc pr4)puszczać, iż

ogłab! Posiadąć cnoi, konieczne do rządzenia światem'
Jak Ty, z punktu widzenia człowieLG końca )LX wieku, oceniasz 10
srwierdzenie'l

. Laicyf acja światopoglądu:

. widocmc odcjście od religijnego pojmowania świata, zwłaszcza
w s|elach intcligcnc.ji eulopejskiej i amerykańskiej;

. N iel7tchcanq<ic: Boq ł,' lal '/ 5Laję 5ię n enaI dewi/ą mlodego poko-
lcnia' wp.Iynęła na to niewąĘ]liwie I wojna światowa, {ozniary jcj
o|laI. koszmaI Źecl) \^ islosci wojennej:

. w kulturze 2o.lecia niewiele będzie odwolań do Boga i warlości
religijnych, choć niektóizy twórcy (np. siBlid Undset' Flangois
Mauriac) właśnie w nich poszukiwać będą ocalenia;

. narodziny egzystencjaLizmu (HcideggeĘ JaspeIs), który widzi
człowieka samotlcBo, w świecie bez Boga: jęgo ż,ycie posffzega
jako bt ku śnierti. od tęj pory d]a wie1u twóiców kuLlury jedynie
życie ludzkie będzic ó']:te sal|1}, ,1) sobie'

3) Po]ska w obLiczu odzyslGnia niepodlęgłoścl
- patrz: ,,Literahrm polska wobec plobLcmu odzyslGnia niepodległo-

ści'', .'Grupy poetyclde d\.udziestolęcia międzywojc1mego,'; 1ema.
!y omawiającę,,Przcd\,/iośnie',, ..Granicd', twórczość czecho\,r'i-
cza, PŹybosia i sl(amandl]4ów;

- oLaeś1 specyfikę polskięj kuLtury międzywojnia było to dwadzię.
ścia lat fomowania się i istnienia państwa i suwerennej kultury;

- zauważ wewnęhmą cezulę w tym ol(r€sie kultuowym. lI połowa
lat 20-ych !o początęk nastrojów pesymislycznych' którę osiŁc.ną
apogęlrm przed ll wojną światowł wiązało się to z pfzemianami
polilycznymi w Europie, ale i w samej PoLsce;

- niczwylde ważnejesi także i |o, żc litemtura odchodzi odroli'.siraf-
niczki spraw narcdowych", nierzadko polemizujg z mitami roman-
lycznymi, skłaniając się ku problcmom bardziej uniwersaLnym. Nic
więc dzlwnego, żewłaśniez tego okresu pochodzą trzej wielcy t\\'ór.
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cy: Gomblowicz, witkacy i schulz' których |wófczość fnana jesr
poza granicami kraju;

- z drugiej strony jednaĘ kultua międzywojnia wzmocniła poczucie toż-
samości narcdowej, którcgo naj]epsfym wyrazęm był wlzcsień 1 939 r

4) Nowe kierunki w nauc€ i filozofii
- Poglądy H.nri Bergsona:
. poalanie inteLeldua]ne uznał za nicpełne, ponieważ intelekt delbr-

muje rzeczywistośó;
. podstawowąrolę w źyciu człowieka odgrywa inLuicja (iwórca inlu-

icjonizmu) i właśnje za pomocąinluicji (uś\'iadomionego inslynk.
. tu) nal€ży poznawać świal:

. u pods1aw świala lęży ćtan vita! (popęd rządzący światem), który
Jos| przyczyną rof woju;

. rnorallość ma z-ródło spo|eczne (slalyczno) i indywidualne (dyna-
rniczrrc):

. nowatorskie pojmowanie czaŚv Jeś1i czas pllnie Jxle stannie, zna-
czN to, że wszlstko znai(1uje się nieustą nie w ruchu, dokonuje się,
nigcl! nie będąc dokonanyn. Dlatego nic z góN nie jest pewne,
a IQżde dążeĄie do definiowania i prcclzowania więzi aĄ)sł
w schenrłtąch, ha]rjuie roAii h,órczei Ą,śli: .iakże ożna zdefi-
niować cokolwiek, .ieśli wszlstko, bęC]ąc \'ruchu' nieustannie się
znienia? lA. Ko\\talczykowa ,,Lilcntura l9l8- 1939").

- Poglądy sigmunda Freuda:
. życie psychiczne ma dwa nuny: świadomy i nieświadomy' Zycie

świadome nie tłumacfy się samo pŹez się; wyobmżelia' które kię.
dyś byly w nasuej wyobraźni, ginąw nieaozumiały sposób, a potem
pojawiajiLsię na nowo' Srąd wniosck' Zo pŹechowane sąw postaci
podświadomej;

. wypańe zosl aly 1e prcccsy, kóre są niefgodno z istoĘjednostki, którc
zakłóciłybyjej hamoniQ i których świadomość byłaby plzyl(ra;

. budowa psychiki ludrkiej:
a) id- dziedzina nieświadomych wyobrazeń i popQdów; anatchicma

i dynamiczna,
b) cgo wypadkowa między id i supetego, trzymalc w karbach

i ustabilizowanc; zwane inaczęj świadomościŁ
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