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„Juliusz Kaden-Bandrowski i jako człowiek , i jako 
tw6rca zawsze budzil gwałtowne sympatie i równie 
nieprzejednane animozje, był przedmiotem apologii 
i oskarżeń I nieprzerwanie od chwili debiutu bul
wersował opinię publiczną .. . " 

„ 

Juliusz Kaden -Bandrowski 
urodził się w 1885 r. w Rzeszowie. Po zakończonej nie
powodzeniem próbie pozostania wirtuozem fortepianu 
Kaden decyduje się na karierę pisarza. Debiutuje jako 
recenzent muzyczny. ale pierwsze poważne sukcesy odnosi 
jako autor powieści „Niezguła" (1911 ). Uznanie przynoszą 
mu również zbiory nowel „Zawody", „Iskry", „Spotkanie" 
oraz opowiadania autobiograficzne „Miasto mojej matki", 
„W cieniu zapomnianej olszyny", „Wakacje moich dzieci". 

Jako pisarz „tak silnie z czasami swymi związany jak 
żaden z jego rówieśnych" Kaden związał swoje losy z Le
gionami. Był kronikarzem I Brygady i współtwórcą legendy 
legionowej („Piłsudczycy" 1915). Po 1918 roku zaliczany 
był do czołowych ideologów obozu Piłsudskiego. Aktywnie 
zajął się organizacją życia kulturalnego w odrodzonej Pol
sce; był działaczem Związku Zawodowego Literatów 
Polskich, członkiem Pen Clubu, inicjatorem i sekretarzem 
generalnym Polskiej Akademii Literatury. Poza wymienio
nymi pozycjami opublikował powieści: „Proch" (1913), 
„Łuk" (1919), „Generał Barcz" (1923), „Czarne skrzy
dła" (1928-29), „Mateusz Bigda" (1933). 

Jako pisarz wypracował własny sugestywny styl pole
gający na skojarzeniu naturalistycznych i ekspresjonisty
cznych środków wyrazu, z upodobaniem używał grotesko
wej deformacji. 

Tuż po wybuchu li wojny światowej pozostał w War
szawie i na polecenie prezydenta stolicy zajął się propa
gandą prasową. Przez całą okupację nie opuszczał War
szawy. Ranny w czasie działań powstania warszawskiego 
zmarł 6 sierpnia 1944 roku. 



z 
Ameryki przez Paryż wróciłem do Polski. 
W Ameryce miałem wielkie powodzenie tak 
moralne jak nareszcie i materialne. Zwiedzi
łem bardzo ciekawy kraj i miasta szalone, 
wobec których Paryż jest stojqcq kupą błota 
nieruchawego... Przyjechałem tedy do tego 
Piaseczna i na razie zdawało mi' się , że jestem 
na dzikich Pampasach. Przez pięć miesięcy by
czyłem się kompletnie dużo czytając, dużo 

jedząc, w ogóle czyszcząc mózg i powoli przy
gotowując się do nowej powieści , prawdziwej 
powieści wielkiej, której napisanie umożliwia 
mi właśnie ten pobyt w Ameryce, bo na razie 
mamy jeszcze co jeść. 

Dnia 5-ego września zacząłem pisać ową 

pow i eść, która chcę aby była zatarganiem 
jaj, trzewiów i w ogóle wiesz przecież, co się 
zawsze w takich przypadkach chce i musi. Od 
5-ego września tedy codziennie śliniąc ołówek 
piłuję tę powieść. Czasem wydaje mi się, że 

czegoś podobnego świat jeszcze nie widział, 

czasem znowu, że to jest łajno znikome, 
jak tyle łajen na świecie. Moi przyjaciele któ
rym czytałem niektóre pasaże, wyli radośnie 
i potrząsali tomahawkami i w ogóle krzy
czeli, że to rzecz nadzwyczajna. A no zobaczy
my ... Ja osobiście mam nadzieję, że tą pow i eścią 

stanę naprawdę w rzędzie tych tzw. najpierw
szych pisarzy polskich. ( ... ) 
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MICHAŁ SPRUSIŃSK I 
Klasyczna powieść polityczna to dzieło, w którym 

ro~ ę pierwszoplanową odgrywają idee polityczne, 

a w centrum znajduje się polityczne forum, gdzie rela

cjonuje się, dyskutuje i analizuje bezpośrednie wy

darzenia aktualnej polityki. Ż.yje ono współczesnością. 
Imiona władzy nie są w niej pseudonimami, które 

istnieją ponad czasem - w królestwie parabolli, w 

świecie uniwersalnych definicji mechanizmu władzy. 

Karmi się prawdami historii i prawami dialektyki 
poddanym i1 nagle próbie teraźniejszości. Posiłkuje się 

materiałem autopsji, a jej twórca nauczony własnymi 
doświadczeniami (tradycyjna biografistyka mówi tutaj1 
prawdę) nie stawia znaku równości między „poety
ką" życia politycznego i stylistyką artykułów wstęp
nych. Może tworzyć także sytuacje modelowe, lecz 
jego pisarską siłą jest( ... ) zmysł aktualności, dociekliwe 
sekundowanie wydarzeniom, które dzieją się na scenie 
i w kulisach życia politycznego, a nie są li tylko skanda
lizującą kroniką. 

Pisarz polityczny j1est niejako skazany na los pam
flecisty i paszkwilanta, obiektywizm jest jego przekleń
stwem. ( ... ) 

Bohaterowie Kadena to postacie szopki politycznej. 
Kiedy pojawiają się na niepodległościowej scenie, są 
groźni. Mogą decydować nie tylko o humorach wi
downi, lecz o zasadniczych sprawach życia społe

czeństwa w kraju witającym pierwszą wiosnę wolności. 
Ogarnięci obsesyjną myślą o przejęciu państwowego 

steru toczą walkę o postaw sukna, jakim jest w „Bar
czu" Rzeczpospolita. 

Owe zmagania wikłają współzawodników we wza
jemne zależności, degradują jednostkę. Polityka jest 
makiawelicznym demonem, który uświęca środki. Ich 
ocenę stanowi sukces lub klęska, nie podlegają war
tościowaniu moralnemu, gdyż polityka nie ma z mo
ralnością nic wspólnego ... 

TO M AS Z BUREK 

Juliusz Kaden-Bandrowski okrzyczany był w dwu
dziestoleciu międzywojennym przez zaprzysięgłych 

kadenofilów za „najwpływowszego i najreprezenta
tywniejszego" pisarza epoki, za twórcę, „który w 
dziełach swych sięga śmiało do dna najdrażllwszych 
zagadnień współczesnego życia narodowego". Owszem 
najreprezentatywniejszego pisarza nie epoki, lecz 
sanacji. Kaden stał się uosobieniem pisarza sanacyjnego 
dlatego właśnie, że nie miał jako twórca powieści po1li
tycznych, żadnego programu i nie miał własnego 

świata idei. Był dokładnie taki, jaka była sanacja; 
bezprogramowy w sztuce demaskacji i - pomimo 
całego „bombastu" retorycznego - bezideowy. Upra
wiając głównie pisarstwo polityczne, skoncentrowane 
na wydarzeniach aktualnej polityki, na mechanizmach 
zdobywania i organizowania centrów władzy, na 
funkcjonowaniu grup nacisku, koterii i elit rządzących, 
a także na osobach dyktatorów, jak Barcz i przy
wódców partyjnych, jak poseł Mieniewski czy Mateusz 
Bigda, nie miał nic do powiedzenia o rzeczywiście 

ważnych w dwudziestoleciu międzywojennym i przy 
tym alternatywnych programach politycznych wiel
kich partii; koncepcje i idee, programy i poglądy: 

socjall istyczne, komunistyczne, ludowcowe i nawet 
piłsudczykowskie (z epoki „Barcza") zamieniały się 

w jego powieściach nieodmiennie na kwestie z szopki 
politycznej( ... ). 

Państwo niepodległe, powitane w „Barczu" z ra
dosnym cynizmem - jako „własny aparat do brania 
za pysk". Rola pisarza w państwie sprowadzona do 
funkcji technika, specjalisty od dobierania słów i ma
nipulowania nimi w taki sposób, w jaki będzie to poży
teczne dla Państwa ( ... ) czy w końcu nie najmniej 
ważna w Kadenowskiej filozofii sztuki pol.itycznej była 
sztuka doraźnej taktyki. A więc, w praktyce twórczej 
Kadena, odczłowieczająca „estetyka brzydoty" i eks. 



presjonistyczna deformacja jako narzędzia rozgrywki 
literackiej z n iewygodnymi przeciwnikami politycznymi. 

„ W boskiej komedii państwowości polsk iej 
idealistyczne piekło społeczne Żeromskiego jest 
pierwszą pieśnią, realistyczny czyściec Ba ndrow
skiego - drugą" 

ANATOL STERN 

Czym więc jest „Generał Barcz" interpretowany 
współcześnie, jak zmieniła się jego polityczna optyka, 
jaki walor mają pisarskie demaskacje? Czy zatem 
paszkwil? Pierwszy rzetelny artystycznie dokument 
Polski państwowej? Obraz degrengolady mieszczań

stwa? Stylizowana historia pierwszych lat Polski nie
podległej? H istoria aliansu endecka-piłsudczykow

skiego? Mimowolna satyra na piłsudczyznę? 
Każda z takich formuł miała swych stronników 

w roku 1923, niektóre powtórzono i w latach pięć

dziesiątych. I każda niesi1e prawdy q::ąstkowe - żadna 

nie jest wystarczająca. 
Być może „Generał Barcz" jest - jak chce twórca 

bydgoskiego spektaklu , autor adaptacji i reżyser 

Roman Kordziński - naszym polskim cyrkiem wol
ności, w który m aż kipi od romantyczno-narodowych 
stereotypów? Echa Słowackiego i Wyspiańskiego po
brzmiewają w wielu scenach tak , jakby w krzywym 
zwierciadle Kadenowskiej szopki politycznej było 

miejsce nie tylko na farsę, ale i na tragedię. 
Może więc pytania o „Barcza" stawiane przez Mi

chała Sprusińskiego zyskają przynajmniej częściową 

odpowiedź w scenicznej wersji tej powieści, będącej 

wsza kże „scenariuszem sztuki zdobywania i reżyse

rowania władzy". 

•W REPERTUARZE• 

Morek Piwowski „YO-YO" (na motywach powieści J. Hellera 
„PARAGRAF 22" 

reżyseria Leszek Czarnota 
scenografia Władysław Wigura 
opracowanie muzyczne Grzegorz Kardał 

Ewo Szelburg-Zarembino „ZA SIEDMIOMA GÓRAMI" 
baśń sceniczna 

retyseria Bolesław Bombor 
scenografia Marian Iwanowicz 
opracowa nie muzyczne Grzegorz Kardał 

SCENA KAMERALNA 

Tadeusz Konwicki „KRONIKA WYPADKÓW MIŁOSNYCH " 

reżyseria Grzegorz Mrówczyński 
adoptacjo Mieczysław Orski 
scenografia Władysław Wigura 

SCENA STUDYJNA 

Czesław Milosz „MÓWIĘ DO CIEBIE PO LATACH MILCZENI A .. . " 

reżyserio Marek Wilewski 
scenariusz Jacek Jaroszyk 
scenografia Marek Grabowski 
muzyka Bohdan Bła:f:ewicz 

•W PRZYGOTOWANIU• 

Lucy Moud Montgomery „ANIA Z ZIELONEGO WZGÓRZA" 

reżyserio Bohdan Czechak 
scenografio Marian Iwanowicz 



W programie wykorzystano fragm e nty monografii Mic/Ja/a 
Sprusińskiego „J uliusz Kaden-B a ndrowski. Życie i Twórczość" 

wydanej przez Wydawnictwo Literackie Kraków 1971 oraz frag
menty rozdziału „Jaka niepodległość? Wokół dylematu odrodzo

nego pa1istwa Andrzej Strug i Juliusz Kaden-Bandrows ki" pióra 
Tomasza Burka pomieszczonego w tomie pierwszym „Lite ratury 
polskiej 1918-1975" wydanej przez Wiedzę Powszechną War
szawa 1975 
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