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„ Jul iusz Kaden Bandrowski - pisze Zdzisław Dę
bicki - należy do pokolenia, stojącego no po
g raniczu dwóch epok w życiu polskim i w lite
raturze polskiej. Początek jego działalności przy
pada no krótko przed wybuchem wojny światowej 
(pierwszej), łączą go więc jeszcze węzły z poko
leniem „Młodej Polski", której sztuko roznieciła 
w nim niewątpliwie płomień twórczy. Jednocze
śnie atol i p rzeciwstawia się on j uż temu poko
leniu, szukając nowych, nieodkrytych dróg dla 
siebie j śmiało idąc na podbój nieznanego jutra 
z wiarą w zwycięstwo. To wiara stanowi bodaj 
najbardziej zasadn iczą cechę jego utwQrÓw 
młodzieńczych , powstałych na krawędzi czasu, 
który się zaczynał. Był to moment znamienny ... 
Pod pokrywą zewnętrznego nieładu ówczesnego 
życia polskiego odbywał się jednak niepostrze
żenie proces celkowania duszy zbiorowej naro
du, rozbitej na trzy typy odmienne, wychowane 
w trzech zaborach, wśród warunków nigdzie nie 
sprzyjających hodowli nowoczesnego Poloka, 
dojrzałego do spojrzenia prosto w oczy zagadnie
niom teraźniejszości i przyszłości narodowej ..• " 
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„ Juliusz Kaden Bandrowski - pisze Zdzisław Dę
bicki - należy do pokolenia, stojącego na po
g raniczu dwóch epok w życiu polskim i w lite
ra tu rze polskiej. Początek jego działalności przy
pada no krótko przed wybuchem wojny światowej 
(pierwszej), łączą go więc jeszcze węzły z poko
leniem „Młodej Polski " , której sztuko roznieciło 
w nim niewątpliwie płomień twórczy. Jednocze
śnie atoli przeciwstawia się on już temu poko
leniu, szukając nowych, nieod krytych dróg dla 
siebie j śmiało idqc no podbój nieznanego jutro 
z wiarą w zwycięstwo . To wiara stanowi bodaj 
najbardziej zasadn i czą cechę jego utwQrÓw 
młodzieńczych , powstałych no krawędzi czasu, 
który się zaczynał. Był to moment znamienny ... 
Pod pokrywą zewnętrznego nieładu ówczesnego 
życia polskiego odbywał się jednak niepostrze-
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WEDLUO fOW!UCI IUUUSZA 
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„GENEllAI. &Allel" 

„Jul iusz Kaden Bandrowski - pisze Zdzisław Dę
bicki - należy do pokolenia , stojącego no po
g raniczu dwóch epok w życiu polskim i w lite
ra turze polskiej. Początek jego działalności przy
pada no krótko przed wybuchem wojny światowej 
(pierwszej), łączą go więc jeszcze węzły z poko
leniem „Młodej Polski", której sztuka roznieciła 
w nim niewątpliwie płomień twórczy. Jednocze
śnie atol i przeciwstawia się on j uż temu poko
leniu, szukając nowych, n ieodkrytych d róg dla 
siebie j śmiało idąc na podbój nieznanego jutra 
z wiarą w zwycięstwo. Ta w iara stanowi bodaj 
najbardziej zasadniczą cechę j ego utworów 
młodzieńczych, powstałych na krawędzi czasu, 
który się zaczynał . Był to moment znamienny„. 
Pod pokrywą zewnętrznego nieładu ówczesnego 
życia polskiego odbywał się jednak niepostrze
żenie proces cołkowonio duszy zbiorowej naro
du, rozbitej na t rzy typy odmienne. wychowane 
w trzech zaborach, wśród warunków nigdzie nie 
sprzyjających hodowli nowoczesnego Poloka, 
dojrzałego do spojrzenia prosto w oczy zagadnie
niom teraźniejszości i przyszłości narodowej ... " 

I oto Kaden Bandrowski, znakomity pisarz, ucze
stnik czynu legionowego, w ielbiciel Józefa Piłsu
d skiego, twórca słowa.: „Piłsudczyk" na określe
nie zwolennika rządu marszałka napisał powieść 
„ G eneral Borcz". M iolo o no w swym pierwotnym 
zamierzeniu ukazać p ierwsze dni rodzącej się 
władzy po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku. 
Pod postacią Borcza kryje się odpowied nio stra
westowano literacko osoba Pi łsudskiego w oto
czeniu całej plejady innych postaci, odgrywają
cych ważne role w tych chwilach, które decydo
wały o przyszłości kraju. T emperoment twórczy 
Kadena nie pozwolił mu jednak no bezkrytyczne 
naświetlenie sylwetki swego wodza. Zamiast spo
dziewanego przez wszytkich' paneg iryku powstał 
pamflet. Skłonność do ostrych sformułowań, do 
dramatycznej satyry nie oszczędzi/o nikogo, k.to 
w tym czasie dobijał się o „rząd dusz" w naro
dzie. Nie oszczędził nawet siebie, występującego 
w tym dziele jako Rosiński. Książko poka zuje tę 
bezkompromisową walkę o władzę dla samej 
władzy, o dramatyzm jej polegał na bezideowej 
pustce, jaką wytworzyła po osiągnięciu celu. 
Pisarz, przyboczny autor wodza, autor broszurek 
mitologizujących legionowe zmaga nia wykazał, 
że ludzie kandydujący no przywódców narodu 
mają tylko jeden progra m : siebie. Ten program 
bezideowości odsłania Kaden z całym swoim ta
lentem wybitnego twórcy. To powieść z kluczem 
łatwym do rozszyfrowania dla ówczesnej gene
rac'i. 



Koden patrzy na człowieka jako no narzędzie 
działania. Najlepiej określa to w powieści major 
Pyć: - „My pic„ . Bo co my?.„ Stąd dotąd -
i naprzód !.„" „ I naprzód.„ naprz6d - poprzez 
wszystko! „ ." jest hasłem tej szarej, ziemistej, 
zgubionej wśród wielokszta ltu i wielobarwności 
świata figurki w któ rej Borcz jednak wyczuwa 
„ samą du szę władzy , szarą, małą, przewrotną." 
Jerzy Kra sowski w swojej adaptacji powieści 
od rzuca wiele ubocznych wątków i znakomicie 
d ostosowuje prozę Kadena do wymogów insce
n izacyjnych. Krasowski wn i kliwą wyobraźnią tea
tra lną stworzył kil ko wspa nia łych scen , które 
pozostają w pamięci . Zają ł go przede wszystkim 
d ramat władzy. Wydobył z dra pieżną ostrością, 
jak p isze M ario C za nerle - „ koncentra t pe
wnych właściwości, które występują t u u polity
ków różnych orientacj i ; prywaty i egoizmu, wiel
kiej a mbicji i malej odpowiedzialności , patrio
tycznego tromtadractwo i zaścia n kowej głupoty". 
N ie wiadomo czy Ka den by/by za dowolony z ta
kiego potra ktowania jego utworu. To co w po
wieści było zakamuflowane, dyskretnie tylko wy
zierające z opisów - Krasow~kiemu uda/o się 
wydobyć no pierwszy plon, oddzielić ważne od 
nieważnego, ujawnić główny nurt zamierzenia 
autorskiego, odsłonić kulisy prawdziwego pro
blemu i pokazać go w skrótowej, atrakcyjnej 
formie teatralnej. 

Tytuł „Radoś'ć z odzyskanego śmietnika" 1est 
cytatem z powieści. Tok określa Rosiński swój 
stan wewnętrzny na pytanie Barcza - co sły
chać? Ten śmietnik chce generał przemienić 
w salon. A ponieważ „nie ma co dać jeść żołnie
rzowi .i cala Polska płowi się w bólach poro
dowych - trzeba będzie zatem przez pewien 
czas lcormić sławą wojsko." I Barcz zaleca czynić 
to Rasińskiemu, który zgadza się bez wahania, 
gdyż m~. „tego nawozu bohaterskiego cole fury 
za sobą . 
„Enfant terrible" obozu legionowego - Kaden 
Bandrowski wywiązał się ze swego zadania. 
Piłsudczycy zaatakowali autora za tę powieść -
autora, „swojego człowieka". Nie podobało im 
się odkrycie tajemnic tronu. 

Tadeusz ~v,iol~owski 



Z ODZYSKAIEGO 
Tyt uł „Rodośc z odzyskanego śmietnika" jest 
cytatem z powieści. Tok określa Rasiński swój 
stan wewnętrzny na pytanie Borcza - co sły
chać? Ten śmietnik chce generał przemienić 
w salon. A ponieważ „nie ma co dać jeść żot'nie
rzowi .i cało Polska płowi się w bólach poro
dowych - trzeba będzie zatem przez pewien 
czas karmić sławą •.vojsko." I Borcz zaleca czynić 
to Rasińskiemu, który zgadza się bez wahania, 
gdyż ma „tego nawozu bohaterskiego całe fury 
za sobą". 
„Enfant terrible" obozu legionowego - Kaden 
Bandrowski wywiązał się ze swego zadania. 
Piłsudczycy zaatakowali autora za tę powieść -
autora, „swojego człowieka". Nie podobało im 
się odkrycie tajemnic tronu. 

Tadeusz Kv1ioLKowski 
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