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J AN AUGUST KISIELEWSK I (1876-1918) 

D ta współczesnych premiera dramatu „W sieci"' (1899) 
był zdarzen iem niemniej epokowym od późniejszego 
„Wesela" Wyspiańskiego, a bez porównania donioślej 

szym od - przełomowych skądinąd tragedii miłosnych 
Przybyszewskiego ... 

Kisielewski, k tóry mógł był stać się niby nowoczes
n m Fredrą swego pokolenia, aby jak tam ten Słowac
kiego, uzupełnić Wyspiańskiego, zadania tego nie zdo
łał wykonać, uległszy tragicznemu załamaniu wew
nętrznemu . Wynikające z organizacji psychicznej Ki
sielewskiego połączenie tragicznie zapr awionego li
ryzmu z niezwykłym poczuc iem humoru wydało jed
nak ów swoisty styl obu arcydzieł dramatycznych au
tora („W sieci" i „Karykatury") styl wiążący w jedno
litej konstrukcji artystycznej nawskroś naturalistycz
ny realizm, czym nawet przypomina Zapolską, której 
to jedn k szczytowy okres on wyprzedził o k ilka lat, 
z wybujałym indywidualizmem neoroman tyka. 

Dla neoromantycznej Młode j Polski „W sieci" Ki
sielewskiego był to krzyk pokoleni , a jak zaświad
czy pM:niej P rzybyszewski ide,alny przekrój ówczes
nej umysłowości , szamotań się, niemocy i poronionych 
wysiłków młodego Krakowa. Pod tym kątem widze
nia jest to najautentyczniejszy dokument, ale współ 

cześni dopatrywali się w dramacie szalonej Julii jak 
by nowej „Ody do młodości" ... 

,.W sieci" nazwał nie komedią lecz „wesołym dra
matem ". Atoli to jest dramat, pisany własną krwią 
Sl:'rdeczną autora, najdogłębnie · współczującego :z bez
nadziejnością tragikom ;cznej rzeczywistośc i życia, od
tworzonego zaś przezeń z taką dynamiką wizj i sce
nicznej, że jakby na zawsze w niej utrwalił moźnośl: 

bezpo redniego przeżywania pewnego wycinka spo
łecznego z okre lanej chwili dziejowej. Przedstawił to 
środowisko z żywiołową pasją w szeregu świetnie 

scharakteryzowan ych postaci, z których każda bez 
względu na osobisty do niej stosunek autora ma pełne 
barwy żywej prawdy .. . 

W spuś ciźnie Ki ielewskiego znajdujem m . in. dru
kowany w r. 1911 fragment prozą na temat „Traume
rei Schumanna". Mówi tam artysta: „co to jest ży-



cie, zapytu jesz chłopcze? Zycie to detal. Oto .i est ży 

cie, biedny słodki chłopcze" . Gdy zaś Szalona Jula 
marzy o obrazie, w którym pragnęłaby wypowiedzieć 
pełnię swej duszy artystycznej, wyznaje ona „Taki 
obraz powinien wrzeszczeć aby naród uszy zatykał ze 
zgrozy". I woła : „Zyć, ja chcę żyć!" Jedna z postaci 
nieskończcnej „Komedii miłości i cnoty" głosi, iż chcia
łaby nauczyć się kochać miłość, nie osoby, lecz samą 
miłość. Idea najdoskonalej romantyczna. Bo też twór
czość i życie Jana Augusta Kisielewskiego są w naszej 
literaturze jednym z najgłębszych obJawów roman 
tyzmu . Na tle. cza~ów dzisiejszych zauważ.yć warto', 
7.e realistyczny obraz życia w dramatach Kisielew
skiego zachował nienaruszoną żywość barw dzięki 

właśnie romantycznej postawie uczuciowej autora . Ten 
serdeczny nurt, tętniący w twórczośc i Kisielewskiego 
sprawia, że w jego dramatach, także dla nas dzisiej 
szych, życie aż kipi. 

Kazimierz Czachowski 
Obraz Współczesnej Lileratury Polskiej - 1934 
fragmenty 
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