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W spektaklu wykorzystano tekst' ' Kazimierza Przerwy-Tetmajera, 
Henryka Zbierzchowskiego, MieczyMaw Srokowskiego oraz muzykę 
Henryka Zbierzchowskiego l Leona Schillera. 

Jan August Kisielewski urodził się 8 lutego 1876 r. w Rze
szowie. Jego ojciec - nauczyciel tańca - pochodził ze zubo· 
żałej rodziny ziemiańskiej, matka - Józefa z Szałajków - także 
była nauczycielką. 

Przyszły dramaturg uczył się w gimnazjum w Rzeszowie, 
a następnie w Tarnowie, skąd został wydalony po wygłoszeniu 
patriotycznego odczytu z okazji setnej rocznicy Insurekcji 
Kościuszkowskiej. 

Po śmierci matki uzyskał niewielki spadek i wyjechał do 
Wiednia. 

W rok później wrócił do Krakowa i rozpoczął pracę kopisty 
w kancelarii adwokackiej. Jako wolny słuchacz uczęszczał 
na wykłady w Uniwersytecie Jagiellońskim. W tym okresie 
zaczął pisać. W 1886 r. powstały dramaty: ,,Parias" i „W sieci" 
- ten ostatni wywołał burzliwe dyskusje wśród krytyków i 
został wyróżniony na konkursie dramatycznym „Kuriera 
Polskiego". W dwa lata później napisał „Karykatury" i wysłał 
je na konkurs im. Paderewskiego, gdzie uzyskały 111 nagrodę. 

Krytycy literaccy wiązali z nim wielkie nadzieje. 
Jednakże następne utwory „Ostatnie spotkanie" i „Sonata 

cierpienia" to dz ieła nieudane. W 1903 r. napisał „Komedię 
miło!ci i cnoty''. Zachowane fragmenty tego utworu opubli
kowano dopiero pośmiertnie. 

Dramaty „W sieci" i „Karykatury" zapewniły młodemu 
autorowi rozgłos, robiąc karierę sceniczną . Były wystawiane 
w Krakowie, Lwowie, Warszawie, Poznaniu i Łodzi, ciesząc 
się dużym powodzeniem. 

We wrześniu 1899 r. Kisielewski wyjechał do Paryż'!, gdzie 
bezskutecznie - podobnie jak potem w Berlinie ~ zabiegał 
o wystawienie swoich dramatów. 

Na ukształtowanie się jego poglądów estetycznych silny 
wpływ wywarło zetknięcie się z japońskim zespołem Kawa · 
karniego. W 1900 r. wygłosił na temat tego teatru odczyty 
w Krakowie, Przymyślu i we Lwowie. 

Zafascynowały go także, nieznane wówczas w Polsce, 
kabarety artystyczne. W 1905 r. w Krakowie stał się inicja
torem i współtwórcą ,,Zielonego balonika". 

Zajmował się krytyką l iteracką i teatralną. Wydał dwa tomy 
szkiców krytyczno-literackich: „Panmusaion" (1906) i ,,Życie 
dramatu" (1907). 

Głośnym wydarzeniem stał się we Lwowie ( 1906) jego od
czyt o „Horsztyńskim", który zawierał także rekonstrukcję 
zaginionego zakończenia dramatu. 

W Warszawie nawiązał współpracę z endeckimi czasopis
mami: „Gazetą Warszawską", „Gońcem Porannym" oraz z 
tygodnikiem „My§/ polska". Brał czynny udział w życiu 
politycznym w kampanii wyborczej do pierwszej Dumy. 

Około 1910 r. zaczęły się nasilać objawy choroby psy
chicznej, coraz częściej przebywał w zakładach i leczni
cach. 

Zmarł 29 stycznia 1918 r. w warszawskim szpitalu dla 
psychicznie chorych. 

Oprac. M.N. 



Adam Grzymała - Siedlecki 

Wspomnienia z „Zielonego Balonika" 

Janek Kisielewski! Za swoje jui komedie godzien powainlejszej mono
grafii, doprasza się te:!: o studium o swojej indywidualności, o wszystkim, 
co w nim było sympatycznego i pociągającego , o całej jego iyciowo 
bujnej fantazj i , o splocie talentu ze swoimi snobizmami. o nieposkro
mionej żądzy sławy I bolesnej świadomości , ze na trzech komediach 
skończy się jego ukochana twórczość; spazmatyczne próby zasłynięcia 
w jakiejko lwiek Innej dziedzin ie tycia publlcznego, a następn ie - kto go 
kochał . ten o tym nie potrafi myśleć bez głębszego smutku -
następnie ów bolesny zmierzch , rozstrój władz nerwowych, który 
arcydumnego z natury „suvverena" doprowadza do upokarzającej egzy
stencji. 

Kuczborski z Edziem Żeleńskim natknęli się na Kisielewskiego w tej 
jego fazie, kiedy pożegnał się z wizją oglądania swych sztuk jeśli już 

nie w Com~ie Fram;aise, to choćby w paryskim Odoonie. Plany krakow
skich urwisów, kabaret, gdzie będzie mógł być konferansjerem („dyrek
torem kabaretu" - skorygował ich definicję), uśmiechnęły mu się. 

Oczywiście, że to coś nie tak olśniewającego jak frenetycznie oklaskujące 
go sale teatralne w stolicach europejskich, ale w każdym raz ie jakaś 

arena. jakaś trampollnka rozgłosu . - Doskonale . zakładamy kabareti 
Gdzie? - Oczywiście, fe w kawiarni u Michalika na F loriańskiej - co 
sobota, w godz inach po zam k n ięciu lokalu. - Jak by nazwać ten kaba
ret ? - Tu w oczy Kisielewsklego wpada przekupień n iosący pęk zielo
nych dz i ecięcych baloników. - Jak nazwać? Samo przez si ę zrozumiałe , 

że „Zielony Balonik" I li 
f!y li oczywiście pod gazem. każdy z nich nabył balonik. poprzyczepiali 
je sobie do guzików od marynarek l triumfalnie wkroczyli w podwoje 
Kawiarni Lwowskiej. która od dni Przybyszewskiego nie takie ekstra
wagancje widywała. Z Michalikiem w trzy, cztery minu ty dogadano się 
co do sobotniego okupowania na noc jego kawiarn i, Michalik „postawił" 
cztery koniaki. czy li kamień węgielny pod i mprezę założono! (. . .) 

Kisielewskiemu zawdzięczał „ Zielony Balonik" nie tylko wesołe ry
gory swoich obyczajów (galowy strój „dyrektora". sposoby anonsowa
nia numerów, przepisowe witanie wchodzących gości trzykrotnym oklas
kiem etc.I . ale przede wszystk im zawdzięczał mu ton, jaki autor „Kary
katur" narzucił zabawie. Trzeba go było widzieć, gdy we fraku i w bia
łych getrach , z białą chryzantemą w klapie , z fruwającym mu nad głową 
zielony m balonikiem k o m e n d e r o w a ł powszechną uciechą! 

Z twarzą . która czasem rysy Michał-Aniołowie przypominała , niskiego 
wzrostu, szczupły , nikły. ale te oczyl Oczy zimne, rozkazodawcze, bez· 
apelacyjne. Z tych oczu szedł gest i całe wewnętrzne nastawienie d y k
t a t o r a. Po prostu nakazywał. by za arcydzieło uznać . co przed chwi
lą z podium powiedziano c:z.y odśpiewano - i nikomu nie przyszło 
do głowy mieć o tym zdanie odmienne. zwłaszcza gdy to ju ż była go
dzina druga, trzecia programu , czy li wlewania w siebie mniej lub więcej 
procentowego alkoholu. Zdaje mi się. że w dużej mierze Kisielewskiego 
było zasługą , i ż „Zielony Balonik" z miejsca, jui: po pierwszej s o bo
c i e wzbudził entuzjazm 
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