
DWUDZIESTOLECIE 
MIĘDZYWOJENNE

1918-1939



RAMY CZASOWE

➤ Początek: 1918 r.  
zakończenie I wojny 
światowej  

➤ Koniec: 1939 r.  
wybuch drugiej wojny



Nazwa epoki odnosi się:  

do jej ram czasowych  
(pomiędzy I i II wojną światową)  

i czasu jej trwania  
(ponad dwadzieścia lat)

POCHODZENIE 
NAZWY

Inna nazwa: międzywojnie



1918 - epidemia „hiszpanki” (20 mln. ofiar) 

1920 - 1933 prohibicja w USA 

1921 -  narodziny faszyzmu we Włoszech  

24 października 1929 r. - „czarny czwartek” 

1933 - dojście Hitlera do władzy 

1936-1939 - wojna domowa w Hiszpanii

WAŻNE 
WYDARZENIA



grudzień 1918 - luty 1919 r. - powstanie 
wielkopolskie 

1920 - wojna polsko-bolszewicka 

16 grudnia 1922 r. - zamach na prezydenta 
Narutowicza 

12-15 maja 1926 r. - przewrót majowy 

1924 r. - reforma monetarna Grabskiego 
(zwalczenie hiperinflacji i powstanie złotego)

WAŻNE 
WYDARZENIA



JÓZEF PIŁSUDSKI
(1867-1935) Polski działacz społeczny 
i niepodległościowy, żołnierz, polityk, 
mąż stanu. Naczelnik państwa w 
latach 1918–1922, naczelny wódz 
Armii Polskiej od 11 listopada 1918 
roku. Pierwszy marszałek Polski.  

Dwukrotny premier Polski, twórca 
Organizacji Bojowej PPS (1904), 
Legionów Polskich (1914) i Polskiej 
Organizacji Wojskowej (1914). 
Kierownik Komisji Wojskowej 
Tymczasowej Rady Stanu w 1917 roku.  

Wywarł decydujący wpływ na kształt 
polityki wewnętrznej i zagranicznej II 
RP.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Naczelny_W%C3%B3dz_Polskich_Si%C5%82_Zbrojnych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Marsza%C5%82ek_Polski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Premierzy_Polski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Organizacja_Bojowa_PPS
https://pl.wikipedia.org/wiki/Legiony_Polskie_(1914%E2%80%931918)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Organizacja_Wojskowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tymczasowa_Rada_Stanu
https://pl.wikipedia.org/wiki/1917


NAUKA
➤ Pierwszy lot samolotem 

➤ Odkrycie penicyliny przez 
Aleksandra Fleminga 

➤ Maria Skłodowska-Curie - 
odkrycie radu i polonu, 
badania nad radioaktywnością 

➤ Masowa produkcja 
samochodów (Ford) 

➤ Teoria względności Alberta 
Einsteina 

➤ Odkrycie zjawiska 
rozszczepienia jądra atomu



NAUKA
➤ Psy Pawłowa - badania nad 

odruchami warunkowymi i 
bezwarunkowymi 

➤ Behawioryzm (poznanie 
człowieka po zachowaniu) 

➤ Psychoanaliza Freuda 

➤ Odkrycie Plutona 

➤ Wynalezienie radaru 

➤ Pragmatyzm (przydatność 
myśli, działań)





CHARAKTERYSTYKA EPOKI

PIERWSZA 
DEKADA: 

radość z zakończenia wojny 

skok cywilizacyjny 

nowe prawa dla robotników  
i chłopów 

rozwój miast 

zabawa, młodość, 
nowoczesność 

witalizm głoszący kult ruchu, 
aktywności i życia



CHARAKTERYSTYKA EPOKI

DRUGA DEKADA: 

narastanie kryzysu 
gospodarczego  

czarny czwartek - 1929 r. 

narastanie tendencji 
totalitarnych 

próby zapobieżenia wojnie



TOTALITARYZM
Forma sprawowania rządów polegająca na całkowitym podporządkowaniu 

jednostki i wszelkich przejawów życia społecznego władzy państwowej. 



FILOZOFIA

Katastrofizm – 
przekonanie, że 
cywilizacja europejska 
zmierza ku zagładzie 
(Oswald Spengler). 

Egzystencjalizm – 
poszukiwanie  miejsca 
człowieka w świecie, celu 
naszej egzystencji.



RADIO

30 października 1930 r.   

Audycja radiowa Orsona 
Wellesa „Wojna światów”, 
która wywołała panikę w USA. 

„Wiemy już dziś, że we 
wczesnych latach XX wieku 
nasz świat był z bliska 
obserwowany przez  
inteligencje większe od 
ludzkiej (...), obserwowały tę 
ziemię zazdrosnymi oczami i 
powoli przygotowywały plany 
przeciwko nam". 



FILM I KINO



LITERATURA

Świat Polska

Marcel Proust (Francja) Poezja: Julian Tuwim, Kazimierz 
Wierzyński, Jarosław Iwaszkiewicz, 

Jan LechońJames Joyce (Anglia)

Franz Kafka (*Praga) Proza: Stefan Żeromski, Zofia 
Nałkowska, Witold Gombrowicz, 

Bruno SchulzMichaił Bułhakow (Rosja)

Antoine de Saint-Exupery (Francja) Dramat: Witkacy, Jerzy Szaniawski



SKAMANDRYCI
➤ Grupa poetycka, która formowała się 

wokół czasopisma Pro Arte et Studio oraz 
w kręgu kawiarni artystyczno-literackiej 
Pod Picadorem. Organem grupy był 
miesięcznik Skamander.  

➤ Do założycieli Skamandra należeli: 
Jarosław Iwaszkiewicz, Jan Lechoń, 
Antoni Słonimski, Julian Tuwim, 
Kazimierz Wierzyński.  

➤ Skamander uchodzi za najbardziej 
wpływową i popularną grupę poetycką  
w dwudziestoleciu międzywojennym.  

➤ Do cech charakterystycznych ich poezji 
należą: teraźniejszość, witalizm i 
aktywizm, zerwanie z modelem 
romantycznym i modernistycznym, 
przybliżenie twórczości do tzw. szarego 
człowieka, liberalizm.



AWANGARDA KRAKOWSKA

Grupa poetów i krytyków skupiona wokół 
krakowskiego pisma Zwrotnica.  

Członkowie grupy: Julian Przyboś, Adam 
Ważyk, Jalu Kurek, Tadeusz Peiper. Twórcą 
programu grupy i jej głównym teoretykiem 
był Tadeusz Peiper - manifest „Miasto. Masa. 
Maszyna”. 

Grupa sformułowała ideał poezji 
zdyscyplinowanej, będącej celową 
konstrukcją intelektualną. „Minimum słów, 
maksimum treści”.  

Przeciwstawiła się bezpośredniej ekspresji 
lirycznego. Szczególną rolę wyznaczyła 
metaforze, dynamizacji i kondensacji stylu, 
rytmowi oraz oddalonym rymom. 

Awangarda Krakowska przeciwstawiała się 
tradycjom młodopolskim, a także 
współczesnym, reprezentowanym przez 
ekspresjonizm, futuryzm i grupę Skamandra.



SZTUKA
Artyści dwudziestolecia międzywojennego zerwali z tradycją 
wiernego przedstawiania rzeczywistości



rozbicie przedmiotów  
i postaci na bryłowate  

partie 

ostre kontury 

linie proste 

łuki

KUBIZM

PABLO PICASSO



Pablo Picasso



PICASSO 
PRZY 

PRACY
https://www.youtube.com/
watch?v=ExCQZ940Rbw

https://www.youtube.com/watch?v=ExCQZ940Rbw


uwolnienie od logiki i norm 

posługiwanie się makabrycznym żartem  

absurd, groteska 

obrazy wyglądające jak sen  
lub halucynacje 

brak logicznego uporządkowania  
elementów dzieła 

fascynacja twórczością dzieci  
i osób chorych umysłowo

SURREALIZM

SALVADOR DALI



Salvador Dali



ukazywanie przeżyć  
i stanów wewnętrznych 

 podkreślanie obowiązków 
sztuki, mającej przywrócić 
człowiekowi więź z naturą, 
Bogiem i innymi ludźmi.

EKSPRESJONIZM



nie przedstawianie 
świata, ale tworzenie 
nowej rzeczywistości, 

złożonej z różnorodnych 
kształtów, plam i barw

ABSTRAKCJONIZM
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