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JA AUGUST KISIELEWSKI 

- Urodził się 8 lutego 1876 roku w Rzeszowie 
jako najstarszy syn w drugim małżeństwie 

Augusta Kisielewskiego z Józefą z Szałajków. 

- W roku szkolnym 1886 87 rozpoczął naukę 

w pierwszej klasie gimnazjum w Rzeszowie. 
Uczył się źle, trzykrotnie powtarzał piątą klasę 
co spowodowało przeniesienie go w r. 1893 do 
gimnazjum w Tarnowie. 

- Rok później wydalono go z tej szkoły za wy
głoszenie patriotycznego odczytu pt. „Orzeł 

i słońce". Odczyt ten wygłoszony był w taj
nym kółku uczniowskim, z okazji setnej rocz
nicy powstania kościuszkowskiego. 

21 października umiera matka Jana Augusta 
Kisielewskiego, cztery miesiące później jego 
ojciec zawiera nowy, trzeci już związek mał
żeński. Fakt ten stał się przyczyną zaognio
nych stosunków między Janem Augustem, 
a ojcem. 

- W r. 1895 Jan August z woli ojca musi opuścić 
dom rodzinny. Wyjeżdża do Wiednia, gdzie 
zatrzymuje się u swego stryja. 

- W Wiedniu pilnie uczestniczy w życiu kultu
ralnym tego miasta, zwiedza muzea, uczęszcza 
do Burgtheatru i Opery, poznaje tamtejsze śro
dowiska literackie i cyganerii artystycznej, co 
wykorzysta wkrótce w swej twórczości: 

- W r. 1896 wraca do kraju i zamieszkuje w 
Krakowie. Jako wolny słuchacz uczęszcza na 
wykłady Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

- W owym czasie bierze aktywny udział w pra
cach stowarzyszenia kształcącej się młodzieży 

postGpowej w l. 1895 1900 działającej pcd 
naZ\"ą „Zjednoczenie" . 
. Jednym z celów „Zjednoczenia" było samo-



kształcenie się poprzez rozne odczyty, dys
kusje, pogadanki, zebrania towarzyskie itp. 
formy. ' 
Jan August Kisielewski działał w tzw. kółku 
artystycznym, obok Tadeusza Micińskiego, 

Władysława Orkana, Wacława Berenta, Zdzi
sława Dębickiego i Tadeusza Konczyńsk.iego. 

- W 1897 r. powstaje jego pierwsza sztuka 
„Parias" która nie doczekała się publikacji 
i scenicznego wystawienia. (Rękopis spłonął 

wraz z innymi zbiorami Biblioteki Narodowej 
w Warszawie w r. 1944) . 

- W roku następnym druga sztuka Kisielew
skiego „W sieci" otrzymuje drugie miejsce na 
konkursie zorganizowanym przez redakcję 

„Kuriera Warszawskiego". 

- 31 stycznia 1899 r. w teatrze Tadeusza Pawli
kowskiego w Krakowie odbyła się prapre
miera „W sieci" z Ludwikiem Solskim (Bo
reński), Wandą Siemaszkową (Julia), Włady
sławem Romanem (Rolewski), l\faksymalianem 
Węgrzynem (Bronik) i in. Spektakl stał się 

wydarzeniem, przynoszącym duży rozgłos 

autorowi. 

- 8 kwietnia 1899 r. w Teatrze Miejskim w Kra
kowie odbywa się prapremiera trzeciej sztuki 
Kisielewskiego „Karykatury". W przedstawie
niu wystąpili m.in.: Ludwik Solski (Relski), 
Konstancja Bednarzewska (Zosia), Władysław 
Roman (Migdał) i Gabriela Zapolska (Laura 
z Borkowskich). 
Pod koniec tego roku „Karykatury" ukazują 
się na łamach warszawskiego „Ateneum". 

28 października 1899 w tym samym teatrze, 
ale już za dyrekcji Józefa Kotarbińskiego od
była się prapremiera kolejnego dramatu „So-



nata", z udziałem Siemaszkowej (Wila), Ka
mińskiego (Leliwa), Solskiego (Tański), Tara
siewicza (Ryszard) i innych. 
Kolejna premiera stała się kolejnym sukcesem. 
Twórczość Kisielewskiego jest powszechnie 
dyskutowana. 
Wskazuje się na jej związki z dekadencko
modernistycznymi prądami w literaturze, po
wiązania z tematyką maeterlinckowską, ibse
nowską i hauptmanowską. 

- Pod koniec 1899 roku rozpoczyna się choroba 
psychiczna Kisielewskiego wyrażająca się m.in. 
w rozwijającej się manii prześladowczej i manii 
wielkości. 

- W r. 1900 przebywa w Paryżu, gdzie bezsku
tecznie zabiega o wystawienie swych drama
tów. 

- Po powrocie do kraju (koniec 1900 r.) wygła
sza w różnych miastach szereg odczytów 
o teatrze japońskim, który poznał podczas 
pobytu we Francji. 

- W r. 1901 zawiera związek małżeński ze znaną 
publicystką, pedagogiem i krytykiem litera
ckim - Julią Krzymuską. 

W 1. 1902-1903 ukazują się we Lwowie w 
formie książkowej utwory Kisielewskiego. 
W tym czasie wydano „Karykatury" w Pra
dze, „W sieci" w Moskwie, później „Karyka
tury" w Berlinie. 

- W r. 1903 ponownie przebywa w Paryżu 

oczekując wystawienia swych dramatów (zło

żone były u Antoine'a). 
Mania wielkości coraz bardziej nasila się na
rażając Kisielewskiego na niechętny stosunek 
podróżujących po Francji literatów polskich. 
(m.in. Reymonta). 



- W lipcu 1903 r . powraca z rodziną na stałe do 
kraju i osiada w Warszawie. 
Dzięki Stanisławowi Brzozowskiemu rozpoczy
na pracę jako recenzent teatralny i publicysta, 
pisząc na łamach „Głosu Porannego", „Ty
godnika Ilustrowanego" i „W ędrowca", 

W r. 1905 Kisielewski uczestniczy w organizo
waniu w Krakowie kabaretu „Zielony Balo
nik". 
Karol Frycz twierdził, że „pod świetnym wra
żeniem stosunków paryskich, Jan August za
pragnął dać szerszy upust i posłuch dowcip
nym pomysłom i konceptom, jakie rodziły się 
się co dzień '"" chwilach kawiarnianego wy
poczynku po pracy w atelier czy na studiach 
pejzażowych, a objawiły się w ciasnym kółku 
koleżeńskim w postaci ulotnych szkiców, do
skonałych karykatur, imitacji i parodii. Kisie
lewski postanowił więc dodać: do tej samorod
nej rozlewnej produkcji malarskiej (widziany 
na razie okiem imaginacji) słowny tekst pisa
ny i akompaniament muzyczny, by w ten spo
sób - z tęsknoty do jakiejś szerszej areny 
rozrywkowej stworzyć ośrodek produkcji ar
tystycznych, ustalić: mu ramę i formę". 
(Karol Frycz: O teatrze i sztuce, Warszawa 
1967 s. 189-190). 

- W „Zielonym Baloniku" Kisielewski pełni 

funkcję jednego z pomysłodawców i konfe
ransjera dwóch pierwszych wieczorów kaba
retu. Jako konferansjer w złośliwych aluzjach 
i uwagach ujawnił swój zdecydowanie nega
tywny stosunek do młodzieży artystycznej 
i jej twórczych poszukiwań. 

Postępująca wciąż choroba uniemożliwia jego 
dalsze związki z „Zielonym Balonikiem". 



Po powrocie do Warszawy (1906) Kisielewski 
drukuje w „Myśli Polskiej" opowieść „O Hor
sztyńskim" i rozprawę „O sztuce mimicznej" 
w „Reformie". 

Jesienią 1906 r. jako poddany austriacki musi 
opuścić Warszawę, przenosi się więc do Lwo
wa, gdzie obejmuje po Kornelu Makuszyńskim 
stanowisko recenzenta teatralnego w „Słowie 

Polskim". 

-- W tym czasie wychodzi we Lwowie zbiór jego 
warszawskich i krakowskich recenzji teatral
nych i literackich oraz poblicystyka kultural
na w tomie pt. „Panmusaion". 

Stronnicze i niesprawiedliwe recenzje pisane 
przez Kisielewskiego we Lwowie atakowane 
przez tamtejsze środowiska inteligenckie jego 
apodyktyczny i pogardliwy stosunek do re
cenzowanych dzieł i ich autorów staje się 

przyczyną zwolnienia go ze stanowiska re
cenzenta. 

W r. 1907 powraca do Warszawy, gdzie po
dejmuje pracę publicystyczną. 
W „Głosie Warszawskim" zamieszcza m.in. 
artykuły o Juliuszu Słowackim. 

- W 1909 objawy chorobowe nasilają się. Kisie
lewski staje się pacjentem kilku szpitali psy
chiatrycznych. Kuracja nie daje rezultatów. 

Choroba uniemożliwia mu kontynuowanie 
działalności publicystycznej i literackiej. 
Sytuacja materialna Kisielewskiego jest już 

tak niedobra, że musi on korzystać z zapomóg 
i składek organizowanych przez życzliwych 

i współczujących mu ludzi. 

Umiera w Warszawie 31 stycznia 1918 r. 
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