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Świadkowie nowoczesności
Badacze literatury współczesnej wzięli na warsztat losy formacji 1910 – grupy 
polskich artystów i intelektualistów XX wieku.

„Pokolenie urodzonych około roku 1910 to jedna z najważniejszych dla polskiej lite-
ratury i kultury formacji intelektualnych” – mówi prof. Maciej Urbanowski. „Z dzisiej-
szej perspektywy możliwe i pożyteczne wydaje się krytyczne spojrzenie na dorobek 
i miejsce formacji 1910 w polskiej kulturze, a także na tle europejskim” – dodaje. 

Miłosz, Kisielewski, Parnicki i inni 
artyści reprezentujący tę grupę 
niewątpliwie wykazywali się in-
dywidualnością. Jednak wszyst-
kich ich łączy czas, w  którym 
tworzyli i, co za tym idzie, wspól-
ne przeżywanie nowoczesności. 
Określenie punktów i najważniej-
szych kwestii łączących artystów 
formacji 1910 jest celem badaw-
czym zespołu pod kierownic-
twem prof. Jerzego Jarzębskiego. 
„Istotne wydaje się spojrzenie 
na formację 1910 jako na pewną 
całość, której dokonania rozcią-
gają się na cały wiek XX, ale też 

wydobycie z  niej elementów różnicujących, pokazujących sprzeczności, w  jakie 
uwikłani byli poszczególni reprezentanci badanej formacji” – mówi prof. Maciej 
Urbanowski, jeden z członków grupy badawczej.

Kto należał 
do tego pokolenia?

Poeta i eseista, laureat Nagrody Nobla – Czesław Miłosz, ceniona przez nie-
go feministyczna poetka – Anna Świrszczyńska, prozaik – Jerzy Andrze-
jewski, autor głośnych powieści „Popiół i  diament” oraz „Miazga”, twórca 
nowatorskich powieści historycznych – Teodor Parnicki, znakomity histo-
ryk i  krytyk literatury, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego – Kazimierz 
Wyka, eseista – Bolesław Miciński, eseista i światowej sławy szekspirolog – 
Jan Kott, niepokorny felietonista i muzyk – Stefan Kisielewski, przenikliwy 
krytyk literacki – Artur Sandauer, redaktor paryskiej „Kultury” – Jerzy Gie-
droyc, publicysta i  redaktor „Tygodnika Powszechnego” – Jerzy Turowicz 
i wielu innych.  

Patrząc z perspektywy XXI w. można z dystansem złożyć w jedną całość rów-
noległe losy tych ludzi, którzy swoją twórczością dają świadectwo tego uni-
kalnego doświadczenia, jakim jest życie w XX w.: „przełamane” przez drugą 
wojnę światową, warunkowane dynamicznym rozwojem technologicznym 
i  gwałtownymi przemianami w  systemie wartości, zmuszające do przyję-
cia stanowiska wobec systemu komunistycznego i innych nowych doktryn 
politycznych. Badacze z Katedry Krytyki Współczesnej UJ podjęli się jako 
pierwsi uporządkowania wiedzy na temat pokolenia 1910 i  stworzenia 
pełnego obrazu tej grupy. Podjęto poszukiwania w  krajowych i  zagranicz-
nych archiwach i bibliotekach, które umożliwią oddanie do rąk czytelników 
w  końcu roku 2011 książki „Formacja 1910: świadkowie nowoczesności”, 
a w 2013 roku tomu „Formacja 1910: biografie równoległe”. 
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