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Między nowatorstwem a tradycją 

– poszukiwanie współczesnego modelu 

powieści u prozaików pokolenia 1910

W latach trzydziestych XX wieku dokonała się w literaturze swoista „zmiana war-
ty”. Wkracza grupa prozaików przynależących do tzw. pokolenia 1910, między 
innymi Jerzy Andrzejewski, Witold Gombrowicz, Adolf Rudnicki, Stefan Otwi-
nowski, Zbigniew Uniłowski, Tadeusz Breza, Michał Choromański. Ta generacja, 
o silnej świadomości pokoleniowej, zdaje sobie sprawę ze swojej odmienności wo-
bec wielkich poprzedników1. Tradycja literacka i związany z nią model powieści 
realistycznej nie wystarcza. Jerzy Andrzejewski w swoim manifeście pokolenio-
wym zatytułowanym Samotne pokolenie pisał, że „jeszcze nigdzie w literaturze 
nie zarysował się taki dystans pomiędzy pokoleniem najmłodszych i starszych 
jak obecnie”2. Przeżyciem pokoleniowym tej młodej generacji – zgodnie z no-
menklaturą Kazimierza Wyki i Ludwika Frydego – były wydarzenia u progu lat 
trzydziestych: kryzys gospodarczy z piętnem zagrożenia totalitaryzmem. Jak traf-
nie pisze Leon Pomirowski, inteligencja przeżywała wówczas nie jeden, lecz dwa 
kryzysy duchowe. Pierwszy był związany z realizacją niepodległości, a więc likwi-
dacją marzeń, które do ostatniej chwili były najpotężniejszą dźwignią narodowej 
myśli i narodowej sztuki – drugim stała się natychmiastowa konieczność wejścia 
„nieokrzepłym ciałem” w wir wielkoświatowych doświadczeń w postaci nędzy, 
bezrobocia, maszynizacji i dewaluacji etycznych, naukowych i ekonomicznych 
autorytetów3.

Przedstawiciele pokolenia 1910 wchodzili do literatury ze świadomością ja-
kiegoś generalnego załamania. Kryzys gospodarczy uniemożliwił im możliwość 
kariery i rozwoju, Polska bowiem znalazła się na rozdrożu społecznym i politycz-
nym. Jak pisze Ludwik Fryde, młodzi nie byli tak jak ich poprzednicy pokoleniem 
zdobywców, którzy w swojej twórczości wyrażali euforię z powodu odzyskanej 

1 M. Dąbrowski, Polska awangarda prozatorska, Warszawa 1995, s. 16–18.
2 J. Andrzejewski, Samotne pokolenie, „Prosto z Mostu” 1935, nr 7.
3 L. Pomirowski, Zarys beletrystyki ostatnich, „Miesięcznik Literatury i Sztuki”, Warszawa 1934–

–1935, s. 13.
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niepodległości4. Model powieści, jaki został odziedziczony po przodkach, musiał 
im nie odpowiadać, a zwłaszcza nie pasować do tej trudnej duchowej sytuacji lat 
trzydziestych. Młodzi twórcy stawiali sobie inne pytania, dostrzegali w świecie 
ludzkim problemy, na które nie było jeszcze odpowiedzi. W tej młodej prozie bę-
dzie zauważalny zwrot ku penetracji psychiki ludzkiej, świadomości i w kierunku 
cienkiej, delikatnej i precyzyjnej linii pewnych zachowań społecznych, zmiana 
funkcji fabuły, teoretyczna refl eksja nad problematyką narracji, poetyckie nace-
chowanie języka powieściowego5.

Zarówno w takich powieściach, jak Adam Grywałd Tadeusza Brezy, Ferdydur-
ke Witolda Gombrowicza, Drogi nieuniknione Jerzego Andrzejewskiego, Szczury 
Adolfa Rudnickiego, Wspólny pokój Zbigniewa Uniłowskiego czy Ulica Wszyst-
kich Świętych Kazimierza Truchanowskiego odczuwalny jest pesymizm poznaw-
czy, ton zwątpienia, poczucie swoistej odrębności i nieprzystosowania, bezład 
moralny, niepokój duchowy. Można wysunąć wniosek, że twórcy pokolenia 1910 
stworzyli nowy typ bohatera w powieści. Człowieka młodego już na starcie prze-
granego, wypalonego, pozbawionego żaru młodości, nieumiejącego odnaleźć się 
w społeczeństwie, biernego, ostatecznie ponoszącego klęskę. Kazimierz Wyka, 
analizując twórczość tego pokolenia, wyróżnia w nim trzy postawy: drwiącą re-
prezentowaną przez Witolda Gombrowicza; tragiczną, do której zalicza m.in. Je-
rzego Andrzejewskiego, i postawę realistyczną, której jedynym przedstawicielem 
jest według krytyka Zbigniew Uniłowski6.

Trzeba zaznaczyć, że młodzi prozaicy, choć silnie zaznaczali swoją odrębność 
wobec tradycji literackiej, to ich twórczość wyrastała na tle dominującego wów-
czas w literaturze realizmu powieściowego, reprezentowanego choćby poprzez 
takie powieści, jak Granica Zofi i Nałkowskiej czy Noce i dnie Marii Dąbrowskiej. 
Twórczość formacji 1910 była w pewnym sensie rozbudowaniem i świadomym 
rozwinięciem zjawisk, które wcześniej w formach niekiedy amorfi cznych, mniej 
sprawnych językowo, artystycznie się ujawniły7. Nałkowska przecież wywarła 
znaczny wpływ na twórczość Andrzejewskiego czy Brezy. Jako przedstawicielka 
realizmu psychologicznego, w Granicy przedstawiła los jednostki, rozpatrywany 
na szerokim tle społecznym, na nim opiera pewną konstrukcję fi lozofi czną. Na-
tomiast młodych pisarzy los społeczny człowieka nie obchodził. Pojmują oni bo-
wiem jednostkę przede wszystkim w sensie kulturowym, a nie społecznym. Czło-
wiek był dla nich znakiem kultury i w tej głównie sferze szuka się interpretacji dla 
jego zachowań i poczynań.

Druga wielka powieść lat trzydziestych, Noce i dnie Marii Dąbrowskiej, pełna, 
polskich i narodowych problemów, chwalona przez krytykę, m.in. przez Stefana 
Kołaczkowskiego za głębię, epicki oddech i szlachetność charakterów, za dziewięt-

4 L. Fryde, Trzy pokolenia literackie, [w:] Tegoż, Wybór pism, Warszawa 1966.
5 M. Dąbrowski, Polska awangarda prozatorska, s. 21
6 K. Wyka, Tragiczność, drwina, realizm, [w:] Tegoż, Pogranicze powieści, Warszawa 1974, s. 11.
7 M. Dąbrowski, Polska awangarda prozatorska, s. 22.
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nastowieczny artyzm i „wieczny humanizm”, nie wywarła znaczącego wpływu na 
twórczość młodej generacji. Pisarze lat trzydziestych, zwłaszcza zaliczający się do 
tej drwiącej formacji, mówiąc o sprawach ogólniejszych, dawniejsze namaszcze-
nie i patos zastępowali ironicznym dystansem, żartem, kpiną, groteską, chłodną 
analizą. Zamiast użalać się i ubolewać próbowali kpić, żartować lub fi lozofować. 
Literatura stała się dla nich domeną zabawy, dowcipu, mistyfi kacji, uwzględniała 
intelektualny dystans. Literackość była dla tej formacji swoistym sposobem kon-
taktu ze światem, jego opisu i rozumienia, zarazem młodzi tracili zaufanie do 
przedstawiania w powieści obiektywnej, solennej rzeczywistości. Przedstawiciele 
pokolenia 1910 chcieli zaciekawiać, a nie wzruszać, odwoływać się do predyspo-
zycji intelektualnych, a nie emocjonalnych odbiorcy. Ten właśnie okres ukształto-
wał w tradycji powieści polskiej nowy jej wzorzec.

Zatem młodzi prozaicy kształtowali swoją twórczość w opozycji do polskiej 
tradycji narracyjnej8. W powieści współczesnej powstała nowa poetyka, został za-
stosowany odmienny język, ukształtowała się charakterystyczna stylistyka i for-
ma. Wszystko to potem określano mianem awangardyzmu9.

Jak słusznie zaznacza Dąbrowski, młoda powieść lat trzydziestych była wy-
znaniem klęski nie tyle samej literatury, ile raczej wybujałych ambicji dawniej-
szych twórców i przyznaniem się do błędu i zarazem ograniczeniem zamiarów 
poznawczych. Ta literatura charakteryzowała się zwątpieniem poznawczym i re-
latywizmem. Dlatego podejmowała penetrację zdarzeń, ważnych z perspektywy 
prywatnej, doświadczeń intelektu, a nie z faktów z zewnętrznego świata. W tej 
nowej powieści brakowało naturalnego przedłużania ambicji poznawczych litera-
tury dawniejszej10. Odcinając się od tej tradycji literackiej, młodzi prozaicy dążyli 
do odkrycia nowych, nieznanych obszarów w powieści. Stosunek uczestnictwa 
zamienia się na stosunek spektatorski, wyznawcy – na krytyka – pozwalający za-
chować dystans wobec rzeczywistości przedstawionej w powieści. Ten dystans 
nie oznaczał lekceważenia, lecz ułatwiał obserwację i diagnozę. Współgrało to 
z ówczesną myślą krytycznoliteracką, w której dominowały koncepcje akcentu-
jące autonomię rzeczywistości artystycznej, rozpatrujące dzieła literackie jako 
przedmioty estetyczne istniejące niezależnie od autora i czytelników. Przekonania 
te wyrastały na gruncie różnorodnych tradycji humanistycznych: fenomenolo-
gicznej (Roman Ingarden), formalistyczno-strukturalistycznej (Manfred Kridl), 
fi lologicznej (Wacław Borowy) lub estetyzującej (Henryk Elzenberg)11.

Można wysunąć tezę, że zwrot od tradycji u prozaików pokolenia 1910 jest 
tylko częścią wielkich przeobrażeń współczesnej powieści w literaturze świato-
wej dokonujących się za sprawą takich pisarzy, jak Kafk a, Woolf, Proust, Joyce, 

8 M. Dąbrowski, Polska awangarda prozatorska, s. 33.
9 Tamże.

10 Tamże, s. 31.
11 K. Dybciak, Personalistyczna krytyka literacka, Wrocław 1981, s. 207.
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Huxley, Gide12. Pierwsze polskie wydanie Poszukiwania straconego czasu wywo-
łało szeroki odzew, zarówno w środowisku krytyków, jak i pisarzy. Jak pisze Jerzy 
Speina, arcydzieło to wykorzystywane było w charakterze argumentu w zmaga-
niach o nowe oblicze prozy polskiej, było również wzorem do naśladowania tych, 
którzy pragnęli włączyć rodzimą literaturę w nurt współczesnych europejskich 
prądów i kierunków13. Lata dwudzieste i trzydzieste to również okres rodzenia się 
w łonie psychologizmu naukowego nowych koncepcji, za czym pójdą także inne 
sposoby opisu człowieka i świata w języku sztuki, a zwłaszcza literatury. Psycho-
logizm typu proustowskiego stał się wówczas modny i krzykliwy, był zorientowa-
ny na myślenie analityczne i racjonalistyczne14. Za sprawą Watsona pojawił się 
sprzeciw wobec tzw. psychologii głębi. Również na kształtowanie się świadomości 
człowieka silny wpływ wywarła fi lozofi a Koła Wiedeńskiego, wedle której rozum, 
poparty doświadczeniem, odzyskiwał prawo do zgłębiania istoty bytu, trwania. 
Rozum odzyskiwał swoją utraconą rangę jako narzędzie poznania i utrzymywał 
prymat nad emocjami, refl eksją i metafi zyką. Wszystkie te nowe zjawiska zasad-
niczo wpłynęły na literaturę, na kształtowanie się współczesnego modelu powie-
ści, czego dowodem będzie w polskiej literaturze Adam Grywałd Tadeusza Brezy.

Rozbudowaną refl eksję na temat współczesnej prozy podjął Tadeusz Breza – 
w związku z pracą Bolesława Micińskiego Podróże do piekieł (1937) – w artyku-
le Dwugłos o Micińskim. Tom został potraktowany jedynie pretekstowo, właści-
wym celem wypowiedzi było sformułowanie kilku zasadniczych myśli o powieści 
współczesnej, jaka jest i jaka być powinna. Autor Adama Grywałda stwierdza zna-
mienne upośledzenie współczesnej prozy narracyjnej15: 

Jest to bowiem nierozsądne i osobliwe, że twórca prawdziwy, umysł przewodni, wybitny, 
który potrafi  i potrzebuje wypowiedzieć pewne istotne rzeczy o człowieku, o społeczno-
ści, o życiu, musi koniecznie czynić to za pośrednictwem z palca wyssanych historyjek, 
obmyśleniu intryg, z spotkań, rozmów. Przymus ten wielu autorom ciąży16.

Breza poszukuje modelu powieści „wielogatunkowej”, ale ma poczucie, że powieść 
jako gatunek „ma obciążenia dziedziczne”. Jak pisze Breza, w świadomości czy-
telnika zadomowiła się bardzo silnie tradycja powieści awanturniczej w rodzaju 
twórczości Dumasa, Przygody Robinsona Cruzoe Daniela  Defoe, rozbudowana 
powieść Honoriusza Balzaka: „Powieść zawsze ku widzom nasuwa fabułę”. Dra-
mat współczesnego pisarza, ambitnego i rzetelnego intelektualisty, polega – zda-
niem Brezy – na tym, że chcąc dzielić się z czytelnikami swoimi refl eksjami, sub-
telnymi rozważaniami natury fi lozofi cznej czy psychologicznej, musi ciągnąć za 
sobą szereg postaci i nie zapominać, że należy im wypełnić życiorysy książkowe, 

12 M. Sukosd, Wariacje na temat powieści, Warszawa 1975, s. 52.
13 J. Speina, Marcel Proust w Polsce. W poszukiwaniu straconego czasu – Międzywojenna recepcja 

krytycznoliteracka, „Pamiętnik Literacki” 1991, z. 2, s. 177.
14 M. Dąbrowski, Polska awangarda prozatorska, s. 75.
15 Tamże, s. 66.
16 T. Breza, Dwugłos o Micińskim, „Ateneum” 1938, nr 2.
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że trzeba baczyć, by były nieustannie w ruchu. Niedobra jest też, zdaniem autora 
Zawiści, polska tradycja humanistyczna, która nakazuje szukać w powieści prze-
de wszystkim informacji o ludzkim doświadczeniu życiowym, sensualnym, ze-
wnętrznym, nie dbając o ich doświadczenia wewnętrzne, emocjonalne, o dozna-
nia estetyczne wynikające z samej muzyki słowa, z jej szczególnego językowego 
ukształtowania17. Według Brezy, czytelnik jest stale „pilnowany przez myśl, że oto 
czyta powieść” i że w związku z tym ten typ oczekiwań, o jakim była przed chwilą 
mowa, stale jest na nowo podsycany ze znaczną szkodą dla innego rodzaju do-
znań. Fabuła krępuje pisarzy współczesnych, krępuje ich tradycyjna forma, któ-
rej przeżycie jest zabiegiem trudnym i ryzykownym. Autor Zawiści, konkludując 
swój wywód, stwierdza, że jedynym wyjściem z upośledzenia współczesnej pro-
zy narracyjnej jest forma powieści jako eseju. „Jeśli powieść krępuje myśl twórcy 
tym, że musi on stale pamiętać o fabule – stwierdza pisarz – jeśli traktat krępuje 
ją jednością tematu i koniecznością konwencji, esej daje jej absolutną swobodę, 
pozwala na wszystko. Dla Brezy powieść tradycyjna, to znaczy powieść realistycz-
na w kształcie, jaki nadały jej wieki XVIII i XIX, jest „zużyta”. Należy więc podjąć 
trud przełamywania tradycji, szukać nowych sposobów wypowiedzi, nowej formy 
dla powieści, nowej wizji społeczeństwa w świecie. Dla siebie młody prozaik widzi 
tę receptę w postaci eseju. Wymienia nazwiska wybitnych pisarzy, tj. Huxleya, 
Mauriaca, Gide’a, którzy również się ku tej formie zwrócili.

Zupełnie inny model powieści współczesnej postulował Jerzy Andrzejewski. 
Warto zwrócić uwagę na dyskusję pt. Dokąd zmierza młoda literatura, w której 
pisarz wziął udział razem z Józefem Czechowiczem, Janem Brzękowskim i Mie-
czysławem Galisem. Autor Miazgi zawarł tu swoje poglądy na temat współczesnej 
powieści, zaczynając od retorycznego pytania „stabilizacja czy poszukiwanie?”18. 
Andrzejewski zauważa konieczność i docenia umiejętność harmonijnego skom-
ponowania „widzeń wewnętrznych z wizją otaczającego świata”. Jednocześnie wy-
raża swój sceptycyzm wobec nowatorskich form obecnych w powieści współczes-
nej: „Rewolucyjność odkryć Prousta […] została przez epigonów doprowadzona 
do absurdu, […] w szeregu dobrych powieści może znaleźć całe strony przypomi-
nające fragmenty psychopatologii”19. Następnie wygłasza swój pogląd na temat li-
teratury, który w znacznym stopniu odróżnia go od przedstawicieli jego generacji 
i jest biegunowo odmienny wobec stanowiska Brezy: „Jestem zwolennikiem kon-
serwatywnego gatunku powieści i uważam, że po szeregu poszukiwań formalnych 
pożądana jest stabilizacja, nawrót do wielkich klasyków XIX wieku”. Wcześniej 
w artykule Kilka uwag o współczesnej powieści francuskiej pisał między innymi: 

Nikt w równym stopniu, jak Proust, nie wycisnął piętna na nowej literaturze. Cała współ-
czesna powieść psychologiczna wyprowadza się od Prousta. Jest to olbrzym, poza którego 

17 M. Dąbrowski, Polska awangarda prozatorska, s. 67.
18 Dokąd zmierza młoda literatura, „Wymiary” 1938, nr 3.
19 Tamże.
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[...] nikt nie zdołał pójść dalej. Zdobycze Prousta stały się w literaturze pozycjami, które 
można zwalczać, lecz których przekreślać nie wolno20.

Andrzejewski doceniał psychologizm w jego wykonaniu, a nawet stwierdził, że 
jest to osiągnięcie najwyższej klasy. Jednak to nie było dla pisarza najważniejsze. 
Jak pisze Dybciak, ideałem literackim autora Miazgi było dzieło łączące wiele cech 
natury estetycznej i fi lozofi cznej, zasadniczym może jego dążeniem było usiłowa-
nie zbliżenia literatury do mitu21. Pisarza pociągał „ton moralny” współczesnej 
literatury, moralne widzenie świata, które było w pewnym sensie drogą wyjścia 
wobec chaosu duchowego lat trzydziestych. Andrzejewski chciał przywrócić po-
wieści pewien porządek myślowy i artystyczny, czego literacką manifestacją jest 
powieść Ład serca. W swoim artykule Samotne pokolenie pisał: „Myślę o ładzie 
literackim, rozumiejąc pod pojęciem ładu literackiego porządek myślowy i ar-
tystyczny oraz łączność z tradycją literacką pokoleń poprzednich. W tym przy-
padku chodzi przede wszystkim o linię tradycyjną”22. Tutaj w znacznym stopniu 
odstaje od prozaików swojej generacji, można powiedzieć, że poszukując współ-
czesnego modelu powieści, idzie własną, odrębną drogą.

To tylko wybrane przykłady, które pozwalają zilustrować różnice w poglądach 
na współczesny model powieści generacji 1910. Ważne jest też, że odchodząc od 
wielkiej tradycyji narzuconej im przez poprzednie pokolenia, chcieli zaznaczyć 
swoją odrębność, brak duchowego porozumienia się między poprzednikami. Po-
szukując współczesnego modelu powieści, zarazem tworząc jej nowatorski wzo-
rzec, chcieli zrekonstruować utraconą orientację w otaczającym ich chaosie lat 
trzydziestych.

20 J. Andrzejewski, Kilka uwag o współczesnej powieści francuskiej, „Miesięcznik Literatury i Sztu-
ki” 1935, nr 2.

21 K. Dybciak, Personalistyczna krytyka literacka, s. 203
22 J. Andrzejewski, Samotne pokolenie, „Prosto z Mostu” 1935, nr 7.


