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Ur. 24 II 1885 w Rzeszowie. Syn lekarza i p1iblicys t y Juli11sza Bandrowskiego i H eleny z Kadenów. Do gimnazjum 1lCZę 
szczał w Krakowie i L.wowie. W latach 1903-1904 przebywa ł
na Kaukazie, zarabiając lekcjami muzyki. Następni e wyj echał d o Lipska, a w 1901 do Brukseli, gdzie 1iczęszczat do
konserwatori11m i studiował filozofię. W tym. czasie rozpoczq Ł
wspólpracę z „Tygodnikiem lhistrowanym" oraz tygodniki em
„Swiat", driikując w nich korespondencje z Brnkseli ora z
sprawozdania. muzyczn e. Od 1900 byt czło1ik iem Stowa·rzyszenia im . Joach ima Lelewela w Bnik se l i (oddziatu zrzesz eni a
młodzi eży postępowo-niepodl egłościowej pod nazwą
Filarccja). W końcu 1913 powrócił do Krakowa. W sierpniu 1914
wstąp i ł do Legionów. W L eg ionach petnil
fwzkcj ę oficera
werbunkowego oraz kronikarza I Brygady. W 1918- 1920 był
szefem Biura Prasowego Nac zelnego Dowództwa Wojsk.a
Polsk ieg o w Warszawie. R edagowal pismo „Zolnierz Polsk i" .
Po prze jścin do rezerwy w 1921 kontyn1wwał pracę piiblicy s tyczną i literacką i brał czynny udział w życiu literackim i
artystycznym. Należal clo pierwszego komitetu redakcyjn ego
czasopisma lit erackiego „Skamander". Byt współorganizato
rem, u następnie w 1926 prezesem Zw. Zaw. Lite·ratów Polskich. Byt członkiem PEN-Clubu ora z jednym z inicjat orów
utworzenia P-0 lskiej Akademii Literatury. W 1933 został wybrany czlonkiem Akademii i pełnił funkcję jej sekretarza generalnego. Od 1926 prowadził clziat literack i dziennika „Ga zeta Polska", ocl 1927 redagowal „Głos Prawdy Literacki", w
1933 byt założyci e lem Towarzystwa Krzew ie nia Kultttry Teatralnej w Polsce i objql w nim j edno z ki erowniczycl i stanowisk. Jednocze śnie p e łnił funkcję del r' gata r zqclu do spraw
teatralnych. W czase ok1ipacji przebywa! w Warszaw ie, ukrywajq c s ię przed w!adzami oknpacyjnymi. W pierwszych
dniach powstania wars zawskiego wsta ł ciężk o ·r anny odlamkiem granatu. Zmart 8 VIII 1944.
Ważniejsze utwory powieściow e :
1922
„Generał Barcz"
1925
„Mi asto mojej matki"
1925
„Cza·rne skrzyclta"
192G
„W ciertin zapomnianej olszyny"
1932
„Aciaki z I A"
1932
„ Mateusz Bigda"
(Słownik Współczesnych

PWN \Varszawa 1964\

Pi,arzy Polskich

[ ...J O iluzoryczności hierarchii społecznej, godności hierarchii wobec godności czł·owieczeństwa, w Polsce nie mówił d0tąd n'i•k t, lub mówił półgębkiem. Bandrowski 1r:wca w sizem
problemat Dąbrowy. Interesom bewsobowej gromady, przeci,w s.ta·wione s ą 1~nteresa pojedyńczego człowieka. Abstrakcyjnemu, przewidywanemu dobru państwa przeciwstawione rea lne, naty-chmiastOlWe d obJ"O jednostki. Nie moim.a, nile inależy
b ru 1 kować państwa ik·r·zywdą człowieka, „ta.peto.wać ... sumieniem". Człorwiek, .rozciągający jednostkę na proik•r ustowym ło
r am pańs• bw mvych, w dmię ślepej, nie oczy1w · tej dla ws·zyżu 1
s tlkich, pewności , że „tak by ć powinno" popełn ia g;walt, .zibrodnię. Jest nieodpowiedzialny przed sobą, ale jest winny wobec i;nny-ch. Gdzież pewność, że istotnie ,;wszystko si ę s>kłada
dla coraz wyższego dobra państwa ... i dla cara.z rwyższego
bezpieczeństwa jednostek?" I czy nie zbyt już policy jne rnmy
pańsbwowośoi marzą się Bairczo,wi? Cóż , jeśli te ramy są !klę
ską dla narodu, lub jeśli społeczne tablice logarytmów źle
zostały ułoi 0111 e przez >tych <
umundurowanych matematyików
pańsbwo.wości, a sta!I"y lokaj ,zupełnie in iepotrzebnie ;zosta·ł
zdzielony przez któregoś z generałów" z •całych sił w mordę"?
Państwo
żąda, aby
C 1złow 1i •e1k
„idostał rw
anordę" .
Lecz może „wysoki Dnstyn 'kt państwo1wy'', naka,zujący, żeby
„1k toś jednak ·dostał rw pysk" mylił się i był z gJ"'ltntu fał
szyiwy? Może czł 01wiek został slvr;zywdzony iniepotrzebnie?
Oto pytania, w.strząsy, 1kt-Ore proroczą burzę . Coraz uporczywiej. coraz natręt ni ej s ię n asu•wają. Igła sejsm~af~czna
coraz gwałtowniej się porusza, coraz bardziej zygzakowate
rna czy liniie.
I w:re.s.zcie wy bucha: 1kirzyc.11dą Rasiz'1 s-k ieg·o („człowi e kiem
grajq w państwo!"), oburzeniem - „nie chcemy żyć w śmiet
nik u!", wreszcie k'J.·,zykiem sa•mego Barcza: „Po co.„ Straszli wa ofiara poszczególnego życia?"

B<ircz zetknął s1ię z DąbrOi\vą.
L-inia i!)ańs twa przecięła się z l i nią jednostki i linie te

się

pokryły.

Oto problemat. którego

roz.wią·zan-ia żąda Bandrnwsiki.
(„Kurier Polski" 1923. n r 162)
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GENERAŁ

BARCZ

[...] Nie należy dopatrywać się tu, jak i w innych utworach
Kadena żywej kroniki dnia dzi siejszego. Zapoznawaliby ś m y
wówczas całkowicie wartości konstrukcji wewnętrznej,
która posługuje s ię ludźmi, jako symbolami. Niech więc nikt
nie szuka rysów portretowych, ani w generale Barczu , ani w
generale Krywulcie lub Dąbrowie. Ujdzie mu wówczas cał
kowicie z oczu, że są to trzy symbole, lub jeżeli kto woli trzy
syntezy, które dopiero razem zestawione wy c ze rpują szer eg
odmian psychicznych. Krywu1t - eksgenerał rosy jski, ciążą
cy ku g rupom spo łecznym wyobrażającym przeszłość; Dą
browa - n igdy nie i s tniejący generał - rad y kał, generał z
chłopa, a ponad nimi Barcz o chłodnej, stalowej woli tworzenia mocn yc h, platynowych ram organi zacji państwowej.
wcielenie entuzjazmu legionowego, konspiratorskiego za p ału ,
użytego na cementowanie zrę bu tworzącej s ię paó s t wowoś ci
- dla każdego z nich można by z biedą od szukać jakiś nie doskonały odpow iednik bezpośredni w n aszym otoczeniu, ale
całkowicie prawdziw ym jest tylko tok życia, tylko bieg wy padków, nigdy ludzie. „Gen erał Barcz" jest historią współ
czesności Polski, która się wprawdzie nie za myka nigd y w
zakresie spraw i stosunków wojskowych, lecz w dużym
stopniu daje s i ę przezeń u sy mboli zować .
[ ...] „Radość z odzyskanego śmietnika " - to t ak dobrze
znane uc zucie, które nie chce analizować, widzieć stron ciemnych ani przewidywać przyszłych nie b ezpieczeństw, rado ść
wyzwolenia się z obcego ucisk u: niech będzie nawet śmietnik
byle nasz!
jest pierwszym akordem tej współczesnej epopei. W ymaga ona bohaterów - więc opromieniony łuną zwycięskie
go boju pojawia s ię generał Barcz, od razu na człowieka
opatrznoś cio weg o wyniesiony. Dokoła niego gromada wykonawców, z zupełnym oddaniem pomagających mu tworzyć „ramy państwowości". Bo tworzyć „pań stw o"
jest
uniesieniem i rado ś cią tamtych czasów : „żeby nareszcie
rząd polską ręką za mordę brał!". Żeby wreszcie było w
Polsce „jak ws zędzie". O to przecież wraz z Konradem

z „Wyzwolenia" modliło się to pokolenie, które się i biło
i ryło pod ziemią, zanim mogło wreszcie wyjść na powietrze i jąć się nareszcie pracy.
[...] Dla kogo powieść ta nie stanie się punktem wyjścia dla
przedłużenia dalej i głębiej linii myśli, ten odnaleźć w niej
jednak zdoła pochwyconą na gorącym uczynku historię wpół
czesności prawdziwej aż do detali, wstrząsającą aż do głębi ,
gdy zważyć, że jest ona przekrojem powszechnej niezgody,
wewnętrznego szamotania się, tak znamiennych
dla tych
czasów - tak bardzo ponad wszystkim górujących. Jest to
paląca choć mimowolna satyra na współczesność, wyraziste
zwierciadło, w którym dojrzeć ona może sarną siebie w wyrazistym, niczego nie zacierającym odbiciu.
(„Swlat" 1923, nr 20)

ZYGMUNT

GREŃ

może ~ osobiście

nie zawsze należałoby bezwzględnie i do
W Barczu Kadena-Bandrowskiego, w problematyce tej postaci i tej powieści skrz y żowały s ię gdzie ś
około roku 1955 dwa zupełnie różne zagadnienia. Rachunek
doświadczeń politycznych między wojnami. I potrzeba oceny
nowych doświadczeń, do ś wiadczeń pokolenia, które nie pamiętało już autentycznych Barczów, Pyciów i
Dąbrowów ,
dla których sanacja po prostu nie była już nawet złym
wspomnieniem .
Adaptacja Jerzego Krasowskiego zatytułowana „ Radość z
odzyskanego śmietnika" prowokuje do pytai1 rozmaitych, ale
przede wszystkim: o ile ten jego „Barcz" jest także oczekiwanym, nowym „Barczem", ile w nim doświadczenia history cznego, a ile żywego intelektualnie, aktualnego stosunku do
świata. Ile problemów odpadło z tej książki, a ile zabrzmiało
inaczej, na nowo.
[...] Już w adaptacji Krasowskiego można wykazać chara kterystyczne oboczności wobec tekstu powieś ci. Książka pokazuje rozczarowanie władzą, jałowością owych ram, w sposób bardzo indywidualny, osobisty. Pyć, Barcz, Rasiński, gdy
stają wobec pustki, jest to pustka
ich prywatnego życia ,
które poświęcili, wyrzekli się go - można to nazwać dowolnie - dla celów wyższych, państwowych, narodowych. Obozy im przeciwne, Dąbrowa, Krywult, mają życie osobiste
rozwinięte bogato, umot ywowane, dla niego walczą , pracują. Albo są osadzeni mocno w tradycji
ziemiańskiej,
jak
Krywult, albo z chłopska, jak Dąbrowa, są otoczeni rodziną,
której oddają najlepsze siły i ambicje. Sen s powieści można
końca przekreślać .

GENERAŁ
Czyli o polityce i

dojrzałości

Na pięciolecie swego istnienia Teatr Ludowy w Nowej
Hucie wystawił adaptację sceniczną „Generała Barcza". Zaskoczył mnie ten wybór, ale nie zdziwił. Nie zdziwił, ponieważ zdaję sobie sprawę, czym dysponują biblioteki teatralne
i szuflady autorów w zakresie dramatu współczesnego, jak
nikłą szansą w yboru i aktualności. Nie zdziw ił , ponieważ
problematyka „Barcza" od kilku lat snuje się na marginesach
wszystkich dyskusji o literaturze. Gdy w roku 1955 „Zycie
Literackie" rozpoczynało cykl felietonów o niewznawianych,
zapomnianych lub przemilczanych książkach dwudziestole cia, początek dała właśnie głośna niegdyś, sensacy jna nieledwie, a jednak jak wiele przechowująca po dziś d zień swoich
warto ści powieść .Juliusza Kadena-Bandrowskiego.
Ukazała się w latach dwudziestych w pierwszych
latach
niepodległości ,mówiła o zdobyciu władzy, o pułapkach wła
dzy, która z patriotycznego, niepodległościowego mitu stulecia zaborów miała przekształcić się w prężn y mechanizm
państwowości. Absolutna i zagadkowa nowo ść t ego mechanizmu . Najpierw jest tylko zabawny, jakby poruszany niewprawną ale zafascynowaną ręką dziecka. Ale ręce dziecka
są nieświadome i konsekwentne i wkrótce stają się okrutne.
Zaraz po drugiej wojnie światowej nie można było wyobrazić sobie nowego „Barcza'', chociaż
zdobycie
władzy
przez nową klasę społeczną, odmiana hi,5toryczna była wówczas nie mniej wyraźna, dramatyczna, drastyczna. Ciążyła
przeszłość, wyobrażenia przeniesione z dwudziestolecia, formy i ramy, jakie wówczas jeszcze zostały
narzucone.
A
„Barcz" jest powieścią o rozsadzaniu tych ram, o pustce, jaka się do nich zakrada, gdy brak idei, brak programu próbuje się zastąpić mirażem zgody narodowej, bezmyślnym i
jałowym poszlacheckim „kochajmy się", które miałoby
się
stać „lepiwem" nowoczesnego państwa. Aktualny i o wiele
bardziej zrozumiały stał się „Barcz" dopiero dziesięć lat póź
niej. Gdy spokojniej i trzeźwiej można było już patrzeć na
przyczyny i konsekwencje dramatu wrześniowego. Gdy obok
pustych, spopielałych ram państwowości dostrzec można było także klęskę i tragedię ludzi, tych
wszystkich Pyciów,
Barczów, Dąbrowów, dla których przecież „ramy", o jakich
mówili, jakąś tam namiastkę idei stanowiły, których - być
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odczytać w końcu w sposób dość pospolity: nawet wielka kariera polityczna nie potrafi nuworyszowi
zapewnić
życia
wewnętrznego, nie przesłoni jego pustki, nie da spokoju, odmówi ładu, wedle jakiego lubi porządkować swój los każda
klasa posiadająca, umocniona w tradycji, w teraźniejszości,
w dobrach materialnych i duchowych, które nie dopuszczają
do człowieka niepokoju i trwogi.
„Generał Barcz" jest pamfletem politycznym i powie ś cią
psychologiczną zarazem. „Radość z odzyskanego śmietnika"
jest tylko dramatem politycznym. Sciślej: dramatem pokolenia legionowego i sanacji, które walczyło o bezprzymichilkową, a więc bezideową niepodległość .
Ogólniej: dramatem
władzy. Wszystkie osobiste argumenty i motywacje głównych
bohaterów zostały ostatecznie usunięte w cień . Kiedy w ostatniej scenie Barcz pyta Pycia: „po co?" a ten nie potrafi
mu odpowiedzieć i tylko bąka: „po co?" ułatwienia ... żeby ...
żeby„." nie ma w tym j, uż nawet śladu osobistego niepowodzenia, jakiejś prywatnej tragedii, jakiejś prostej ludzkiej
tęsknoty do czystego istnienia, do wegetacji, co można jeszcze
wyczytać na ostatnich kartach książki. W adaptacji Krasowskiego została już tylko historia, polityka, i tęsknota do ich
jasnego, wyraźnego sensu. Zostały, oczywiście, także wszyst kie niezbyt czyste metody, podejrzane konieczności, dwuznaczne zobowiązania, sukcesy i klęski. I przede wszystkim zostało przekonanie o niszczycielskich, zabójczych
skutkach
kompromisu intelektualnego, na jaki skazuje się każda wła
dza, oraz drastyczny obraz sposobów, jakimi w imię świętej
jedności posłużyła się sanacja wobec swoich przeciwników
politycznych.
Jest więc „Barcz" przygotowany przez Krasowskiego dramatem historycznym i współczesnym zarazem . .Jego współ
czesność wzbogaca się o całe doświadczenie historyczne, jego
historyzm bawi się drwiącym sceptycyzmem współczesnego
spojrzenia. {„.]
(„Zycie Literackie" 1961)
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Kierownik Administracji
JANUSZ PIECHOWSKI
Kierownik Organizacji Widowni
LECH POŁCZYŃSKI
Kierownik Objazdu
EDMUND GRUDZIŃSKI
Z-ca Kierownika Technicznego
MIROSŁAW CYBULKO
Kierownicy działów technicznych
brygadier sceny
JÓZEF KLIM
Główny

Główny oświetleniowiec

ZDZISŁAW TOMASZEWSKI

Pracownia akustyczna
JÓZEF WAŚKO
Pracownie krawieckie
EUGENIA MOJSA
STANISŁAW NIEśCIEROWICZ

Stolarnia
FRANCISZEK JAWOROWSKI
Perukarnia
EDWARD LASKOWSKI
Pracownia tapicerska
KAZllMIERZ HOŁOWNIA

CENA 5

zł .

DYREKCJA I ADMINISTRACJA TEATRU
BIAŁYSTOK, UL. ELEKTRYCZNA 12

OPRACOWANIE GRAFICZNE
I R,EDAiKCJA TECHNICZNA

STANISŁAW KAMIŃSKI!
RBPRODUKCJ.E
ZD~ISbAW

RYN!KIEWIOZ

Telefony:
Centrala 333-60, 333-63, 333-69
Dyrekcja 330-42, 336-49
Orga nizacja widowni 314-79

PRZERYWNl1Kil
•

ŻOLNIERZ

.PO l..!SKI •

1923

Zamówienie na bilety zbiorowe przyjmuje Biuro Obsłu
gi Widzów od godz. 8.00 do 16.00 telefon 314-79. Bilety indywidualne w kasie teatru od godz. 10.00 do
13.00 i od 16.00 do 19.00.
Przedsprzedaż biletów: „Orbis" - Rynek Kościuszki 13,
codziennie oprócz niedziel i świąt w godz. 10.00 do
17.00.

Wydawca:
TEATR DRAMATYCZNY IM. AL. WĘGIERKI
W BIAŁYMSTOKU
Błtk

2093178 r. 1500 egz. N-3
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Generał Barcz
Generał Dąbrowa
Generał Krywult
Generał Wilde •
Major Pyć
Rasiński
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