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MIĘDZYWOJENNA KRYTYKA LITERACKA 
JERZEGO ANDRZEJEWSKIEGO

Jerzy Andrzejewski należał do tzw. pokolenia 1910, tj. generacji urodzonej 
między 1905 a 1915 rokiem, która swoją karierę literacką zaczynała w latach 
trzydziestych XX wieku. Była to liczna grupa młodych prozaików, poetów, 
jak i również krytyków. Należeli do niej m.in.: Kazimierz Truchanowski, 
Michał Choromański, Stanisław Piętak, Stefan Otwinowski, Zbigniew Uni-
łowski, Tadeusz Breza, Marian Ruth-Buczkowski, Adolf Rudnicki, Marian 
Czuchnowski, Teodor Parnicki, Leopold Buczkowski, Czesław Miłosz, Wi-
told Gombrowicz, Wojciech Skuza, Tymon Terlecki, Henryk Dembiński, Bo-
lesław Miciński.

Jak zauważa Krzysztof Dybciak, w grupie krytyków istniały różnorodne 
podziały, wśród których można wyróżnić trzy orientacje – dwie radykalne 
oraz najliczniejszą zajmującą miejsce centrowe i centralne. Pierwszy nurt, 
krytykę socjologizującą i związaną politycznie z partiami lewicy, tworzyli 
m.in.: Ignacy Fik, Henryk Dembiński, Marian Czuchnowski, Stefan Jędry-
chowski, Jerzy Putrament1. W latach trzydziestych Andrzejewski początkowo 
był związany z ruchem radykalnie prawicowym, sympatyzującym z ruchami 
nacjonalistycznymi. Do tego odłamu krytyki oprócz autora Miazgi należe-
li m.in.: Włodzimierz Pietrzak, Alfred Łaszowski, Wojciech Wasiutyński. 
Andrzejewski swoje artykuły krytyczne publikował głównie na łamach cza-
sopism „ABC”, „Prosto z Mostu”, „Droga”, „Miesięcznik Literatury i Sztu-
ki”. Jego krytyka literacka przynosi bardzo interesujący obraz literatury lat 
trzydziestych. Pisarz recenzował zarówno książki wybitnych pisarzy starsze-
go i średniego pokolenia, jak i utwory przedstawicieli swojej generacji. Był 
recenzentem twórczości wyłącznie prozatorskiej, m.in.: Zofi i Nałkowskiej, 
Jarosława Iwaszkiewicza, Jana Parandowskiego, Józefa Wittlina, Zbigniewa 
Uniłowskiego, Henryka Worcella, Bogusława Kuczyńskiego, Stefana Ot-
winowskiego, Tadeusza Brezy, Adolfa Rudnickiego. Warto zaznaczyć, że

1  K. Dybciak, Personalistyczna krytyka li teracka. Teoria i opis nurtu z lat trzydziestych, 
Kraków 1981, s. 56–57.
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przedmiotem krytyki Andrzejewskiego była również literatura popularna, 
np. Znachor Tadeusza Dołęgi-Mostowicza czy Wyprawy do raju Juliusza Ge-
rema. W jego polu zainteresowań znalazła się również literatura francuska 
i angielska. Krytyk recenzował m.in. książki François Mauriaca i Aldousa 
Huxleya2.

Andrzejewski należał do pokolenia, które obok znamienitych poetów 
i prozaików wydało dwóch wybitnych krytyków: Ludwika Frydego i Kazi-
mierza Wykę. Mówiąc o międzywojennej krytyce literackiej autora Miazgi, 
należy zaznaczyć swoistą zbieżność z poglądami wyżej wymienionych kry-
tyków – te koncepcje krytycznoliterackie stanowią bowiem „duchową włas-
ność” całej generacji 1910. W poglądach Andrzejewskiego na literaturę moż-
na doszukać się związku z postulatem odpowiedniości rygoru moralnego 
i formalnego, formułowanym przez Wykę i Frydego. Krytycy opowiadali się 
za szeroko pojmowanym realizmem i moralną odpowiedzialnością, łączyli 
sprawę formy i etykę artysty. Według koncepcji Wyki krytyka stanowiła twór 
dwuwarstwowy, albowiem życie było w niej osądzane ze stanowiska potrzeb 
sztuki, a sztuka ze stanowiska potrzeb życia. Krytyk ten miał dużą wrażliwość 
etyczną, co związane było z konstytutywną rolą aktywizmu w jego świato-
poglądzie krytycznym. Działalność krytyczna Frydego, podobnie jak Wyki, 
stanowiła przejaw postawy aktywistycznej. Jednak w odróżnieniu od Wyki 
Fryde opowiadał się, zwłaszcza w pierwszym okresie swej działalności, za ak-
tywizmem poznawczym. Jako przeciwnik relatywizmu domagał się, zgodnie 
z poglądem interdeterministycznym, woluntarystycznym, zdecydowanego 
wyboru określonych postaw moralnych względem świata i ludzi. Dominantę 
jego wczesnej działalności krytyka stanowiło właśnie szukanie w omawia-
nych utworach wartości moralnych, ideałów etycznych, społecznych i huma-
nistycznych.

Przy omawianiu krytyki Andrzejewskiego warto odwołać się do jego 
artykułów programowych, takich jak: Samotne pokolenie, Młoda literatura 
oskarżona, Jeśli jednak umrze... Operując kategoriami pokolenia i przeżycia 
generacyjnego, pisarz zawarł w tych tekstach własne poglądy na temat celów 
literatury, ale występował w imieniu całej generacji. W artykule Samotne po-
kolenie Andrzejewski dostrzegł we współczesności bezład społeczny, moral-
ny i narodowy, jaki dotknął młodych twórców: 

Bezład w pierwszym rzędzie narodowy, bo młode pokolenie nie przeżyło odzyskanej 
Niepodległości w takim sensie, w jakim przeżyła ją część pokoleń poprzednich i nie 
potrafi ła z tego zdarzenia czerpać natchnienia […] Bezład moralny, zarówno życie 
publiczne, jak i życie prywatne w latach, w których wzrastała młodzież, pozbawione 
było norm etycznych […] bezład społeczny również dotknął młodych. Spowodowały 
ten bezład nie tylko tarcia wewnętrzne, w pierwszym rzędzie kryzys i bezrobocie, 

2  J. Smulski, Jerzy Andrzejewski jako krytyk literacki (do roku 1948), „Acta Universitatis 
Nicolai Copernici. Filologia polska”, t. 22, Toruń 1982.
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ale w silniejszym bodaj stopniu tarcia zewnętrze – mnogość problemów socjalnych 
i ekonomicznych, jakimi pulsuje współczesne życie3. 

Autor źródło tego chaosu widział w rzeczywistości powojennej, której 
głównym rysem był kryzys gospodarczy, zła sytuacja społeczna i polityczna 
Polski lat trzydziestych. Pisze, że młodzi twórcy nie otrzymali żadnego mitu 
narodowego – stąd też m.in. wynikała jego zdaniem ogromna przepaść i nie-
zrozumienie między młodymi twórcami a ich poprzednikami: 

Nigdy chyba jeszcze w naszej literaturze nie zarysował się taki dystans pomiędzy 
pokoleniem najmłodszych i starszych, jak obecnie. Nawet rewolucje literackie roz-
grywały się w atmosferze ściślejszej łączności, bo przy wszystkich ideowych i arty-
stycznych różnicach wchodził przynajmniej w rachubę moment obustronnej walki, 
zażartych polemik, ścieranie się starych temperamentów z młodymi4. 

Zdaniem Andrzejewskiego kryzys dotknął również młodą literaturę: 
W tem zniszczeniu przez młodych łączności z wartościami, któremi żyły pokolenia 
poprzednie, względnie, co jest jeszcze groźniejsze i boleśniejsze, w nieznalezieniu 
w ogóle wartości czy też w psychicznym bezładzie, uniemożliwiającym ich przyję-
cie, tkwią moim zdaniem przyczyny zachwiania się w najmłodszej literaturze postaw 
ideowych i tem samym przyczyna przenikającego ją niepokoju5. 

Pisząc o literaturze swoich rówieśników, autor zauważa, że nie ma ona 
charakteru narodowego. „Djabła zje ten, kto doszuka się czegoś polskiego 
w książkach Choromańskiego, Gombrowicza, Rudnickiego, Schulza czy 
Uniłowskiego. Polskość tych utworów polega na tem tylko, że są pisane po 
polsku, nie zawsze jednak językiem poprawnym gramatycznie, nie mówiąc 
o jego czystości duchowej”. Można wysunąć tezę, że Andrzejewski był jednym 
z najbardziej konserwatywnych w poglądach wśród swoich rówieśników po-
koleniowych, m.in. krytykował nowatorskie, awangardowe formy powieści, 
które w większości zostały przejęte przez twórców młodego pokolenia. Pisarz 
odcinał się m.in. od wszelkich przejawów subiektywizmu, penetracji ludz-
kich przeżyć. Jak zaznaczał w jednym ze swoich artykułów: 

Wydaje mi się, że bierne analizowanie własnych przeżyć i grzebanie się w nich pro-
wadzi w prostej linii do ekshibicjonizmu. […] Podróż w głąb siebie samego jest naj-
niebezpieczniejszą z podróży. Odbywać ją musi każdy odpowiedzialnie myślący czło-
wiek, ale biada temu, kto tam podąży zapomniawszy o swoim związku ze światem. 
Będzie macał w smutnych mrokach i krzyk strachu i rozpaczy, jaki mu wyrwie z piersi 
groza tej pustyni, zabrzmi w ciszy6.

W artykule Jeśli jednak umrze formułuje własne credo artystyczne: „Je-
śli źródłem treści książki będzie głębokie i odpowiedzialne przeżycie twór-
cy, przeżycie, którego sens byłby powszechny, to ta treść musi sobie znaleźć 

3  J. Andrzejewski, Samotne pokolenie, „Prosto z Mostu” 1935, nr 7, s. 2
4  Ibidem. 
5  J. Andrzejewski, Młoda literatura oskarżona, „Prosto z Mostu” 1936, nr 12, s. 4.
6  J. Andrzejewski, Jeśli jednak umrze, „Prosto z Mostu” 1936, nr 12, s. 1.
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formę właściwą, taką, która w odczuciu czytelnika znalazłaby wewnętrzne 
przyzwolenie”7. Czytając tę wypowiedź, można uznać, że o wartości dzieła 
literackiego nie świadczy według Andrzejewskiego czystość gatunkowa, ar-
tystyczna wirtuozeria czy kompozycyjna fi nezja, ale wzajemna adekwatność 
problematyki i kompozycji8. Jak zauważa Jerzy Smulski, w poglądach este-
tycznych autora Miazgi zasadniczą rolę odgrywają problemowe walory in-
terpretacyjne pisarza. Z negatywnym przyjęciem ze strony Andrzejewskiego 
spotkały się te utwory, w których kompozycja była nieadekwatna do prob-
lematyki. Pisarz jest wrażliwy również na to, co Jerzy Kwiatkowski określa 
mianem rygoru gatunku. Dla autora najistotniejszy w dziele był walor prob-
lemowy, a podziw budziły w szczególności te utwory, gdzie zauważalna była 
tematyka moralna. Lektura tekstów krytycznych dowodzi głębokiej analizy 
tekstu literackiego i świadczy o dużej intuicji interpretacyjnej pisarza. 

Andrzejewski jako krytyk literacki bardzo przychylnie odniósł się do Gra-
nicy Nałkowskiej, gdyż kompozycja tego utworu posiada „rzetelne uzasad-
nienie w treści”. W recenzji zatytułowanej Książka o winie i karze pisze: 

Nałkowska posiada wspaniałą sztukę pisania. Swoje zamierzenia wyraża celowo i pre-
cyzyjnie, jak architekt konstruujący plan wygodnego i wytwornego domu. Granica 
posiada piękną i zadziwiającą harmonię. Ulubiona przez Nałkowską metoda obiek-
tywizacji świata tutaj nieporównanie szczerzej i bardziej przekonywująco przeprowa-
dzona, niż w Niedobrej miłości9. 

Pisarz zwraca również uwagę na walory problemowe utworu – w tym 
przypadku jest to problematyka etyczna, która dla Andrzejewskiego stanowi-
ła priorytet w wartościowaniu literatury: 

Nowością Granicy w stosunku do Niedobrej miłości jest przeniesienie przez Nałkow-
ską całej doniosłości zagadnienia schematu na grunt moralny […] z głęboką wni-
kliwością zastanawia się nad tym pragnieniem uczynienia swojej sprawy wyłączną 
i jedyną. Nie chodzi już oczywiście o wypadek Ziembiewicza. Zenon jest tylko przy-
kładem, ilustracją etycznej prawdy, stanowiącej zasadniczą myśl Granicy […]. Nał-
kowska opowiada się za moralnością społeczną. Czyny człowieka, chociaż zdaniem 
autorki Granicy zdeterminowane i z góry nakreślone warunkami, nie są własnością 
jednostki10.

Równie pozytywnie Andrzejewski zrecenzował Młyn nad Utratą Jarosła-
wa Iwaszkiewicza11. Zdaniem autora Iwaszkiewiczowi jako jedynemu ze Ska-
mandrytów udało się „przezwyciężyć te wszystkie trudności, jakie przed poetą 
wyrastają z chwilą, gdy chce zacząć pisać prozą”12. Jak dalej pisze krytyk: „Po-

7  Ibidem.
8  J. Smulski, Jerzy Andrzejewski..., s. 84–85.
9  J. Andrzejewski, Książka o winie i karze, „Prosto z Mostu” 1935, nr 42, s. 7.
10  Ibidem.
11  J. Andrzejewski, „Młyn nad Utratą” Iwaszkiewicza, „Prosto z Mostu” 1937, nr 7, s. 4.
12  Ibidem.
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kolenie, które zjawiło się w literaturze bezpośrednio po wojnie, nie nasyciło 
prozy żadnym nowym wyrazem. Przez całe dziesięciolecie powieść żyła pió-
rami przedwojennymi. Granice świata Wierzyńskiego przy wszystkich swoich 
wybitnych zaletach myślowych wskazywały jednak, że ich twórca lepiej czuje 
się w poezji niż w prozie”. Pisarz stawiał talent pisarski Iwaszkiewicza na rów-
ni z Nałkowską. „Dwa dłuższe opowiadania Jarosława Iwaszkiewicza – pisze 
Andrzejewski – zawarte w Młynie nad Utratą stanowią jedno z najdojrzal-
szych osiągnięć ostatnich czasów. Gdyby zechciało się w naszej nowej litera-
turze poszukać książki równie skończonej w sensie artystycznym, może tylko 
w jednej Granicy Nałkowskiej odnaleźlibyśmy podobny moment doskonałego 
opanowania sztuki pisarskiej”13. Autor dostrzega w twórczości Iwaszkiewicza 
pierwiastki należące do zachodniej kultury. Jak pisze: 

Zachodnia kultura Iwaszkiewicza, podobnie jak klasyczna Parandowskiego, nie ma 
w swoim wyrazie nic z snobistycznej kultury wielu naszych skądinąd wartościowych 
autorów. Iwaszkiewicz nie jest dorobkiewiczem kulturalnym. Otóż mam wrażenie, 
że w powstawaniu kultury Iwaszkiewicza był właśnie taki bardzo szczęśliwy moment 
intuicji. Talent pisarski Iwaszkiewicza nie należy do kategorii uzdolnień sponta-
nicznych, wybuchających nagle, jak wulkan, nieokiełznanych i niemieszczących się 
w żadnych tradycyjnych formach. Autor Młyna nad Utratą nie ma nic w sobie ze zdo-
bywczego i brutalnego barbarzyńcy. Przeciwnie, wydaje się indywidualnością, której 
talent rozwija się powoli, lecz stale i w ścisłej zależności od wchłaniania nowych treści 
intelektualnych14. 

Andrzejewski dostrzega również zalety w warstwie stylistycznej utworu. 
Opowiadania Iwaszkiewicza – jak zaznacza – cechują się powagą, spokojnym 
tonem, napisane są prostym i oszczędnym stylem. Utwór, choć jest pozba-
wiony patosu, posiada głęboką tragiczną wymowę15. 

Warto również przywołać w tym kontekście recenzję Cudzoziemki autor-
stwa Andrzejewskiego zatytułowaną Ostateczny rozrachunek16. Krytyk wyłu-
skuje w utworze walory artystyczne i problemowe. Jego zdaniem: 

Cudzoziemka należy do książek, które zdobywają czytelnika powoli. Pierwsze strony 
nie zapowiadają silnego końcowego wrażenia. Sądzę jednak, że to stopniowanie na-
pięcia dramatycznego jest zaletą powieści. Akcję Cudzoziemki można porównać do 
szeregu kręgów, zacieśniających się dookoła postaci bohaterki. Jest to stałe zdążanie 
autorki w głąb ludzkiego serca, poszukiwanie w nim owego Mauriakowskiego „źródła 
czystości”17. 

Andrzejewski, podobnie jak u Nałkowskiej, zauważa harmonię między 
treścią a kompozycją: „Kuncewiczowa – pisze krytyk – potrafi ła przekonać, 
że na pozór skomplikowana, a w istocie niesłychanie prostolinijna budowa 

13  Ibidem 
14  Ibidem. 
15  Ibidem. 
16  J. Andrzejewski, Ostateczny rozrachunek, „Prosto z Mostu” 1936, nr 5, s. 4.
17  Ibidem.
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jej powieści posiada rzetelne uzasadnienie w treści. Nie, to nie jest żonglowa-
nie w stylu Choromańskiego. Jest w Cudzoziemce ład, który budzi podziw”18. 
Krytyk dostrzega, tak jak w przypadku Granicy, walor moralny utworu: 
„Chciałbym jeszcze choć parę słów dodać, jak bardzo radosnem jest, że w na-
szej literaturze coraz częściej znajdują oświetlenie zagadnienia sumienia i od-
powiedzialności człowieka. Możliwe, że uwalniamy się powoli od błędnego 
szamotania w biernej i jałowej analizie psychologicznej, aby oprzeć się na 
pewnych wartościach stałych”19. 

Andrzejewski dość krytycznie odniósł się do książki Jana Parandowskiego 
Niebo w płomieniach20. Jak pisze: „Wydaje mi się jednak, że wśród tych hym-
nów pochwalnych, bardzo słusznych, gdyż mówiły o artyzmie Parandowskie-
go, mniej zaś przekonywujących, gdyż opiewały treść książki, przeoczono 
istotny charakter powieści, zgubiono jej sens i o wiele za daleko wybiegnięto 
poza granice, w których Niebo w płomieniach należy zamknąć”21. Główne za-
rzuty są kierowane wobec treści. Zdaniem krytyka utwór Parandowskiego 
nie spełnia wymogów charakterystycznych dla powieści historycznej:

Jest właśnie słabością Nieba w płomieniach ciasność horyzontów myślowych, spro-
wadzenie ich do wąskich ram historycznej dokumentarności, brak szerszego odde-
chu. Historycyzm Parandowskiego nie rzutuje w przyszłości, nie zakreśla perspektyw. 
Ogranicza się do tej minionej chwili, którą autor wziął na swój pisarski warsztat  histo-
ryczności wyłącznie Nieba w płomieniach decyduje więc nie okres, służący za tło akcji 
powieściowej, lecz stanowisko autora, który swój utwór zapełnił ludźmi ściśle zwią-
zanymi z chwilą, którą żyją, a problemy myślowe tak mocno przykuł do ówczesnego 
środowiska i ówczesnych kierunków, że nie sposób ich od tego gruntu oderwać22.

Warto w tej recenzji zwrócić uwagę na krytykę tematyki liberalnej, jaką 
przesiąknięta jest powieść. Jak zaznacza Smulski, liberalizm autora utworu 
odbiegał od modelu literatury i społeczeństwa propagowanego na łamach 
tygodnika „Prosto z Mostu”. Jak pisał Andrzejewski „Niestety, w wypadku 
Nieba w płomieniach jeśli mamy Europę, która już nie istnieje, albo która 
kona. Jest to Europa przedwojenna, utuczona zdobyczami XIX wieku, toną-
ca w mrocznych urokach kapitalizmu i liberalizmu, ogłupiona osiągnięciami 
wiedzy, której wydawało się, że wszystko można przeniknąć i rozstrzygnąć”23. 
Andrzejewski zauważa również błędy w warstwie problemowej utworu, brak 
spójności między poszczególnymi wątkami: „Parandowski wtrąciwszy Teo-
fi la w mroczny labirynt mózgowych dociekań, stanął wreszcie wobec nie-
rozwiązalności postawionego problemu. I w rezultacie, książka w całości 

18  Ibidem.
19  Ibidem.
20  J. Andrzejewski, Płomienie bez ognia, „Prosto z Mostu” 1936, nr 38, s. 5.
21  Ibidem. 
22  Ibidem. 
23  Ibidem. 
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poświęcona zagadnieniom religijnym jest bez odpowiedzi. Pod koniec po-
wieści zasadniczy jej motyw urywa się, aby ustąpić miejsca dwóm wątkom: 
miłosnemu i patriotycznemu”24.

W recenzji książki utworu Jana Brzozy pt. Powieść o dzieciach ulicy An-
drzejewski pisze o wartościowej problematyce dzieła. Ta książka o tematyce 
społecznej opowiada o biednych dzieciach ówczesnej Warszawy. 

Powieść Brzozy osnuta na tle życia warszawskich dzieci ulicy […] Ulica jest miej-
scem ich przeróżnych prac, a często i miejscem snu. Sprzedają gazety, cukierki, w lecie 
kwiaty i owoce, żebrzą. Gdy zdarzy się okazja – kradną, nurkują jak głodne szczury 
w olbrzymiem zbiegowisku, trawieni nędzą i chorobami, byle jak ubrani, bez butów, 
pozbawieni jakiejkolwiek opieki, zdani na własne siły, własny spryt i przedsiębior-
czość25. 

Zdaniem Andrzejewskiego ta powieść nieznanego autora wyróżnia się na 
tle innych utworów młodych prozaików. Jak pisze: 

Jest to jeden z tych rzadkich, ważnych treściowych utworów, wobec których kryteria 
artystyczne schodzą na plan drugi. Zjawisko w naszej młodej powieści dość rzadkie, 
większość bowiem młodych prozaików, jak Choromański, Schulz, Gombrowicz, Rud-
nicki, Ważyk czy Flukowski właśnie zwracało na siebie uwagę wartościami, a nieraz 
tylko ciekawostkami artystycznymi […]. Jest wielką zasługą Brzozy, że swoją pierwszą 
książkę poświęcił sprawom, których ogół woli nie znać. Nikt przed Brzozą nie poru-
szył ich tak otwarcie i szczerze. Dawniej czynili to Prus i Dygasiński. Ale w naszej 
literaturze powojennej Dzieci są pierwszą powieścią, otwierającą okno na temat, na 
ten smutny świat i wprowadzającą czytelnika w jego głąb26.

W debiucie Juliusza Żuławskiego zatytułowanym Wyprawa o zmierzchu 
Andrzejewski zwrócił uwagę na kompozycję utworu27. Pisze: „Wyprawa 
o zmierzchu jeśli nie oryginalnie, to w każdym razie umiejętnie i z dużą ła-
twością rozwiązuje sprawy kompozycyjne, rozporządza również potocznym 
stylem i wielu stronicami, których artyzmowi nic w sensie poprawności 
nie można zarzucić”28. Autor dodaje, że Wyprawę o zmierzchu cechuje „ja-
kość przeżycia autorskiego”29. Jak dalej zaznacza krytyk: „Czytając Wypra-
wę o zmierzchu nie czuje się, że ta książka musiała być napisana, że była na-
prawdę autorowi potrzebna. Mam wrażenie, że Żuławski znajduje się jeszcze 
w miejscu, w którym każdy młody człowiek obdarzony inteligencją, pewną 
dozą wyobraźni i zdolnościami literackimi pisze dlatego, że może pisać, a nie 
musi”30. Andrzejewski zwraca również uwagę na zalety w warstwie prob-
lemowej utworu: „Najciekawsze w powieści Żuławskiego są opisy morza. 

24  Ibidem. 
25  J. Andrzejewski, Powieść o dzieciach ulicy, „Prosto z Mostu” 1936, nr 32, s. 2.
26  Ibidem. 
27  J. Andrzejewski, Dwa debiuty powieściowe, „Prosto z Mostu” 1936, nr 52, s. 7.
28  Ibidem. 
29  Ibidem. 
30  Ibidem. 
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W ogóle autor wydaje się w najlepszej formie wówczas, kiedy staje wobec 
zjawisk zewnętrznych. Umie widzieć i to co widzi umie opisać. Z punktu wi-
dzenia psychologicznego Wyprawa o zmierzchu nie wykracza poza sztywny 
i papierowy szablon”31.

Godny pochwały, zdaniem Andrzejewskiego, jest utwór Adolfa Rudnic-
kiego Żołnierze. Jak pisze krytyk: „W naszym młodym pokoleniu prozaików 
mimo kilku bezspornych talentów trudno znaleźć drugiego pisarza, które-
go twórczość posiadałaby równy Rudnickiemu wyraz szczerości i ludzkości, 
bez której jakiekolwiek rzetelne i prawdziwe dzieło sztuki jest w ogóle nie do 
pomyślenia, z góry będąc skazane na niedokrwistość i sztuczność”32. Pisarz 
zwraca uwagę na walor problemowy książki Rudnickiego. Odczytuje ją nie 
jako quasi-reportaż o sanacyjnej armii, lecz jako utwór o ludzkiej słabości, 
lęku, bezradności33. „Jesteśmy tu – pisze autor – u samej istoty wiecznego 
konfl iktu jednostki i tłumu, jednostki, trzeba dodać, słabej, bo mocna zawsze 
będzie dążyć do ujarzmienia tłumu i zapanowania nad nim. Dla słabej zaś nie 
ma odwrotu ani ucieczki […]. Klasą pisarską wykazał się Rudnicki w umie-
jętności tworzenia prawdziwych, żywych ludzi”34. 

W Recenzji osobistej Andrzejewski pisze o Niekochanej Rudnickiego35. 
Krytyk zwraca uwagę na swój związek osobisty z pisarzem. Jak zaznacza: 

Tu pozwolę sobie potrącić o nutę osobistą. Nie umiałbym bez niej się obejść. Znam 
Rudnickiego od kilku lat, przysłuchiwałem się jego wielu projektom aktorskim, by-
łem świadkiem licznych jego nadziei i licznych zwątpień. Wiem że ten człowiek ma 
dużo w sobie oddania gorącego sztuki pisarskiej. Twórczość jest dla niego biolo-
giczną potrzebą. W tym co pisze, usiłuje krystalizować się i wyjaśnić siebie i świat, 
w którym żyje. Jest to pisarz odpowiedzialny, instynktownie z prawdziwej nie robią-
cej na pokaz potrzeby unikający łatwych rozwiązań i efektownego wymigania się lub 
żonglerstwa36. 

Pisarz zwraca uwagę na problem żydostwa w twórczości Rudnickiego: 
Rudnicki przy całym swoim głębokim zrośnięciu z ziemią polską czuje się Żydem, 
budzi w sobie głos swego pochodzenia, tym głosem chce mówić w literaturze. I to nie 
jest sprawa, którą można utopić w fali antysemityzmu. Chcę powiedzieć że śmiałość 
pisarza, który w momencie gwałtownego narastania w społeczeństwie polskich haseł 
antyżydowskich, umie nie pójść śladami wielu kolegów – potrafi  odnajdywać siebie, 
choćby to musiał okupywać zrezygnowaniem z pewnych życiowych wygód, że taka 
postawa zasługuje na szacunek37. 

31  Ibidem. 
32  J. Andrzejewski, „Żołnierze” Adolfa Rudnickiego, „Droga” 1934, nr 5, s. 520–523.
33  J. Smulski, Jerzy Andrzejewski…
34  J. Andrzejewski, „Żołnierze” Adolfa Rudnickiego…
35  J. Andrzejewski, Recenzja osobista, „Prosto z Mostu” 1937, nr 31, s. 7.
36  Ibidem. 
37  Ibidem. 
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Jednak w Niekochanej Andrzejewski zarzuca autorowi brak wyraźnego za-
angażowania się w sprawę żydowską: 

Wiemy wprawdzie o Neomi i Kamilu, że są Żydami, lecz ich konfl ikt toczy się w pust-
ce, w oderwaniu od środowiska, w atmosferze przeżyć wyłącznie wewnętrznych, po-
dobnie jak to miało miejsce w Szczurach. Erotyzm Niekochanej mógłby być nowy i od-
krywczy, gdyby szedł głębiej w psychikę żydowską, gdyby ucieczki Kamila, cierpienia 
Neomi, cały węzeł ich tragicznych przeżyć, wyrastał korzeniami z gleby żydowskiej38.

  Analizując międzywojenną krytykę literacką Andrzejewskiego, nie moż-
na nie wspomnieć o jego omówieniu książki Stefana Otwinowskiego Życie 
trwa cztery dni. Autor jak zwykle zwraca dużą uwagę na walor problemowy. 
Jak pisze: 

Punkt wyjścia rozmyślań Otwinowskiego jest zdecydowanie indywidualistyczny. 
Interesuje autora przede wszystkim człowiek jako jednostka, chodzi mu o początek 
świadomego życia ludzkiego, o zanalizowanie momentu, który rozpoczyna, wprowa-
dza w ruch nasze wszystkie aparaty wewnętrzne i jest stanem najbardziej rzeczywi-
stym, prawdziwym obliczem naszego przeznaczenia, naszej metafi zycznej racji39. 

Krytyk zwraca tu uwagę na problematykę metafi zyczną, w utworze Otwi-
nowskiego odnajduje tę samą fatalistyczną koncepcję ludzkiego losu, która 
stała się jedną z ideowych konstrukcji Ładu serca: 

Otwinowski uważa, że zasadnicze życie jednostki trwa bardzo krótko, kilka dni zale-
dwie. Do pewnego momentu człowiek żyje prymitywnie w „moralnej bezczynności”. 
Pełnym człowiekiem staje się wówczas dopiero, gdy nawiedzi go jakaś nagła katastro-
fa. Jesteśmy wówczas zdolni do wzbudzenia w nas chłonności absolutnej. Człowiek 
– pisze Otwinowski – spotkawszy się po raz pierwszy z owym faktem zaczepnym, 
otwiera swoje wszystkie aparaty wewnętrzne i chłonie w siebie całą jego treść. Ta 
chwila olśnienia metafi zycznego objawienia jest najważniejsza. Wszystko, co póź-
niej człowiek przeżywa, jest już tylko powtórzeniem tego, co się stało „funkcją naszej 
przeszłości”40. 

Pisarz zwraca uwagę również na styl Otwinowskiego – „prosty i melodyj-
ny w rytmie, czasem tylko niepotrzebnie przeciążony nagromadzeniem me-
tafor. Postacie powieści są dobrze zarysowane oszczędnymi środkami, dialogi 
mają neutralność”41. 

W recenzji utworu Kobiety na drodze Kuczyńskiego Andrzejewski zwraca 
uwagę na nieadekwatną konstrukcję powieściową: 

Książka Kuczyńskiego wysuwa na plan pierwszy zagadnienie formy. Konstrukcja 
Kobiet na drodze jest momentem, który zaskakuje czytelnika w chwili najnieodpo-
wiedniejszej, bo przed rozpoczęciem lektury. I spod wrażenia, że zetknęliśmy się 
z czymś dziwacznym i niejasnym, trudno już się później uwolnić. Przeciwnie, w ciągu

38  Ibidem.
39  J. Andrzejewski, „Życie trwa cztery dni” Stefana Otwinowskiego, „Prosto z Mostu” 1936, 

nr 20, s. 7.
40 Ibidem.
41 Ibidem. 
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czytania wrażenie to potęguje się i umacnia, aby zmienić się wreszcie w pewność, 
iż to, co nas w pierwszej chwili zaskoczyło, jest niczym innym, jak omyłką młodego 
pisarza42. 

Krytyk wskazuje również na wady w konstruowaniu postaci: „Autor po-
kazał swego bohatera jednopłaszczyznowo, ograniczając się do notowania 
jego przypadkowych i przelotnych stosunków miłosnych. Kobiety spotkane 
na drodze są tak samo nienazwane. Po prostu kobiety zróżnicowane charak-
terem, wyglądem fi zycznym, zajęciem, miejscem spotkania”43. 

Pomimo tak wyraźnie sformułowanych zarzutów wobec Kobiet na drodze 
pisarz odnajduje pewne walory tej powieści: „Jeśli w chwili obecnej coś w Ku-
czyńskim może zainteresować i pociągać, to wyłącznie jego metoda pisarska. 
Jest w tej metodzie duża bezpośredniość i świeżość widzenia rzeczy”.

Równie negatywnie Andrzejewski ocenił debiut Ruth-Buczkowskiego 
Tragiczne pokolenie44. Krytyk zwraca uwagę na nieadekwatny tytuł powieści: 
„Książka Buczkowskiego nie mówi o »tragicznym pokoleniu«, lecz o »ner-
wach« tragicznego pokolenia. Nie jest dokumentem epoki, lecz dokumentem 
analizującym jednostkę”. Zarzuca autorowi zbytni subiektywizm, który psu-
je walory treści. Zdaniem Andrzejewskiego zasadniczy błąd Buczkowskie-
go polega na tym, iż autor Tragicznego pokolenia w zbyt subiektywny, a tym 
samym niepełny i schematyczny sposób podszedł do zagadnienia nie tak 
prostego, jakim może się ono wydawać, gdy patrzy się na nie przez szkiełka 
własnego odczuwania. Pomimo licznych zarzutów krytyk odnajduje pewne 
wartości literackie w omawianym utworze:

Książka Buczkowskiego irytuje. Jest lekturą przykrą i jałową. Irytuje zaś tym więcej, 
iż niepodobna autorowi odmówić talentu i wybitnej inteligencji. Styl Buczkowskiego, 
pozostający pod wpływem Żeromskiego, jest bujny i żywy, wymowny, obrazowanie 
posiada dużo dynamiki, postacie epizodyczne zarysowane są plastycznie, a kilka frag-
mentów opisowych i lirycznych wzrusza pięknością45.

W recenzji Dwa debiuty powieściowe autor Miazgi pisze o debiucie Ka-
zimierza Truchanowskiego pt. Ulica Wszystkich Świętych46. Andrzejewski 
zarzuca Truchanowskiemu brak oryginalności, ślepe naśladownictwo prozy 
Schulza. Jak zaznacza: 

Jeszcze przed kilku miesiącami gdy ukazał się w jednym z miesięczników fragment 
Ulicy Wszystkich Świętych, autor spotkał się z zarzutem, że proza jego odznacza się 
wyraźnym podobieństwem do twórczości Brunona Schulza. Ukazanie się książki 
Truchanowskiego opinię tę niestety potwierdza. Rzeczywiście w stosunku do Sklepów 

42  J. Andrzejewski, „Kobiety na drodze” Bogusława Kuczyńskiego, „Prosto z Mostu” 1935, 
nr 20, s. 4.

43  Ibidem. 
44  J. Andrzejewski, Sekretna książka, „Prosto z Mostu” 1936, nr 6, s. 2.
45  Ibidem. 
46  J. Andrzejewski, Dwa debiuty...
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cynamonowych Schulza Ulica Wszystkich Świętych jest zjawiskiem wtórnym i rozpa-
trywana na płaszczyźnie obiektywnych wartości literackich wybitnie epigońska47. 

Warto zaznaczyć, że pisarz również negatywnie ustosunkował się do pro-
zy Schulza, co wynikało, podobnie jak u Wyki, z niechęci do postawy in-
dywidualistycznej. W jego poglądach na literaturę można dostrzec aprobatę 
literatury zaangażowanej, podejmującej problem zbiorowości, stroniącej od 
wszelkich przejawów indywidualizmu. Jak pisał w artykule Jeśli jednak umrze: 
„Twórczość, która płynie z wyłącznego zajęcia się sobą, nie może znaleźć 
usprawiedliwienia w zbiorowości. Taki pisarz nigdy jasno nie zdoła odpo-
wiedzieć, dlaczego pisze. Będzie mówił o wewnętrznej potrzebie, o musie”48. 
Andrzejewskiemu nie odpowiadał ten irracjonalny, poetycki, odwołujący się 
do psychologizmu rodzaj twórczości. Jak zaznaczał w recenzji: 

Mnie osobiście ten rodzaj twórczości nie odpowiada. Jest mi obcy. Nie umiem się roz-
smakować w jego irracjonalnym widzeniu rzeczywistości, które płynie z lęku samego 
autora przed życiem […] Bogactwo skojarzeń, ekscentryczność obramowania i po-
mysłów sytuacyjnych, cały ten męczący, koszmarny chwilami kształt nieprzerwanego 
alogicznego snu spływa na mnie bez większego wrażenia49. 

Autor zauważa pewne pozytywne strony pisarstwa Truchanowskiego: 
„Truchanowski jest konsekwentny w swoim widzeniu rzeczywistości, umie 
stwarzać taki nastrój, jaki jest mu potrzebny, pisze prozą może cokolwiek nie-
dbałą, lecz sugestywną. Książka Truchanowskiego jest właściwie spowiedzią 
wyobraźni bardzo bujnej, wrażliwej, opanowanej licznymi obrazowymi obse-
sjami i chętnie ulegającej, ba! pielęgnującej nawet własne schorzenia”50.

W artykule Nowe książki. Uniłowski i Worcell krytyk, recenzując Dwa-
dzieścia lat życia – drugą powieść Uniłowskiego, zwraca uwagę na niską war-
tość literacką jego utworów51. Jak pisze: 

To prawda, że w ciągu czterech lat, dzielących Dwadzieścia lat życia od Wspólnego po-
koju, talent Uniłowskiego zmężniał, zwłaszcza stylistycznie dojrzał. Ale mechanizm 
pisarski pozostał ten sam. Trudno byłoby również wykryć w tej nowej powieści ja-
kiekolwiek choćby ślady, wskazujące, że umysł młodego autora dojrzał. Jest to nadal 
ten sam Uniłowski, obracający się w ciasnym kręgu doświadczeń naturalistycznych, 
zawsze tak samo powierzchowny, zatrzymujący się wyłącznie na powierzchni zjawisk, 
uwikłany w brutalne obsesje, których sugestywność przerasta chyba w odczuwaniu 
autora jego zdolności samokrytyczne, bo zbyt często się zdarza, że nie on nimi kieru-
je, lecz one wyznaczają mu kierunek52.

47  Ibidem.
48  J. Andrzejewski, Jeśli jednak umrze…
49  J. Andrzejewski, Dwa debiuty...
50  Ibidem.
51  J. Andrzejewski, Nowe książki. Uniłowski i Worcell, „Prosto z Mostu” 1937, nr 6, s. 4.
52  Ibidem. 
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W recenzji Sprawa do rozważenia Andrzejewski pisze o książce Uniłow-
skiego Żyto w dżungli53. Zauważalne jest negatywne ustosunkowanie się do 
osoby i twórczości autora Wspólnego pokoju: 

Uniłowski wszedł do literatury cztery lata temu, w okresie zupełnej posuchy na mło-
dych prozaików i w okresie, w którym „Wiadomości Literackie” decydowały jeszcze 
w znacznej mierze o randze pisarza, przyjmując zresztą za główne kryterium swoich 
sądów – ciasne pojęcie talentu. Ten ma talent. Tamten go nie ma i sprawa była prze-
sądzona. Więc został Uniłowski okrzyknięty utalentowanym pisarzem. Pięknie! Ale 
teraz, gdy już sporo czasu upłynęło od debiutu Uniłowskiego, okazuje się, że młody 
pisarz spoczął bezpiecznie na laurach swego talentu i nawet nie zdaje sobie sprawy, 
jak beznadziejna pustka myślowa kryje się pod jego rzemiosłem literackim54.

W debiucie Tadeusza Brezy Adam Grywałd Andrzejewski dostrzegł za-
równo pewne walory, jak i wady55. Krytyk zwraca uwagę na wysoki poziom 
artystyczny powieści i jej nowatorskie formy, m.in. psychologizm. Jak pisze: 

Nasza nowopolska proza pozostaje pod znacznym wpływem osiągnięć powieści za-
chodniej, francuskiej, angielskiej, w zakresie formy wpływy te znalazły silne oddźwię-
ki, zdaje mi się jednak, że spośród ostatnich debiutów żaden autor z taką jak Breza 
świadomością, a jednocześnie kulturą nie podjął przeniesienia na nasz grunt tych 
wartości, które w literaturze powojennej znalazły się u źródeł powieści psychologicz-
nej […] Adam Grywałd jest rezultatem rzetelnej pracy i uważnego, zawsze panujące-
go nad efektami dość zawiłej formy przemyślenia. Rzadko zdarza się debiut równie 
zrównoważony w sensie artystycznym56.

Pisarz wysuwa zarzuty wobec tzw. prozy spektatorskiej, polegającej na 
bezinteresownej obserwacji, drobiazgowej analizie, zwraca również uwagę 
na brak głębi w warstwie utworu: 

Powieść Brezy należy do rzędu książek, których lektura do niczego nie zobowiązuje. 
Daje pewną sumę doznań artystycznych i to wszystko. Breza jest umiejętnym psy-
chologiem, pewną ręką prowadzi w głąb przeżyć ludzkich, ale towarzyszenie kolejom 
jego bohaterów ma charakter przypadkowej wędrówki, pozwalającej obejrzeć trochę 
ładnie i zręcznie podanych ciekawostek57.

Międzywojenna krytyka literacka Jerzego Andrzejewskiego jest mało zna-
nym i cennym dla badań literackich obszarem. Obrazuje ciekawe spojrzenie 
na literaturę lat trzydziestych, ukazuje nieznane oblicze autora Ładu serca – 
jako krytyka wnikliwego, umiejącego wyszukać walory dzieła. 

53  J. Andrzejewski, Sprawa do rozważenia, „Prosto z Mostu” 1936, nr 45, s. 2.
54  Ibidem. 
55  J. Andrzejewski, Powieść Tadeusza Brezy, „Prosto z Mostu” 1936, nr 40, s. 7.
56  Ibidem.
57  Ibidem.
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