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JAN AUGUST l<ISIELEWSKI (1876-1918~- ......... ~-., - -__! 
Młodopolski dramaturg i teatrolog. Autor ,~-· ·-G;-{((( ii' ~ 
dramatów: "W sieci" "Karykatury" ' ~ 1. r Jl.\ . . t i' \..' •. \ '\' "Ostatnie spolkanle", "Sonata". •·, . , '\ \ 
Propagator teatru japmi.skiego ' ·~~\~\1 l//,/ \ 
i kabarelu artyslycznego. Był jednym ) ~- ·" · ·: ! 

1 z założycieli "Zielonego Balonika" / (, łi ! 
w Krakowie. Błyskotliwą karierę afit• IJ 
dramataoptsarską Kisielewskiego 
przerwała choroba psychiczna. Po 
śmierci nazwano go ' 'lragiczną postacią 
sztuki polskiej", "jednym z 
najwybitniejszych i najświelniej 
zapowiadających się pisarzy pokolenia / ;··. . 
Młodej Polski, uosobieniem proleslu lego I „) 

J I I ,1 

pokolenia przeciw obłudnej moralności filisterskiego Krako-
wa", "przedwcześnie złamanym talentem", autorem "dwu 
dramatów, którymi nie lylko najwspania1ej zabłysnął, aby 
samemu zgasnąć jak meleor, nie tylko silnie oddziaływąl na 
współczenych, pociągając za sobą naśladowców, lecz na za
wsze ulrwalił swe nazwisko w lileraturze i lealrze jako jeden z 
nielicz11ych w Polsce żywiołowych twórców dramatycz11ych". 
~ ,--. 

Znów lcdy, po ki lkunastu latach. ujrzałem te Karykatury 1 znów. wychodząc z 
leatru. powiadałem sobie: "Owszem, owszem. tęga sztuka". Ale uderzyło mnie 
w niej coś innego niż dawniej. To Jest właściwość żywych utorów, że zawsze 
mówią coś innego. Jest nawet podobno warunkiem Ich życia. aby w nich bylo 
coś więcej. niż aulor zamierzył. Przy tym: Karykatury . Sam tytuł wyzywa 
wspóldzialanie czasu . Bo co po latach - zwłaszcza po niewielu latach-nie może 
stać się karykaturą? Kapelusz damski, stare pismo ilustrowane. formy towa 
rzyskie. ksztalt uczuć .. . Rozmaicie czas wygina 1 wykrzywia wszystko . w 
kar}katury zamierzone przez autora wpisują sie karykatury nie 
zamierzone. ( . .. ) 
Co natorniest zostało wciąż żywe w Karykaturach, to 1udzk1 dramat, a raczej 
konf l ikt społeczno - obyczajowy. 

( ... )w sztuce młodziutkiego chłopca, pisanej blisko czterdzieści lat temu. 
Jest bardzo uderzające wyczucie elementów przemiany obyczajowej. której 
proces zaledwo dziś możemy śledzić. Pod tym względem K1sfelewsk1 góruje nad 
pó!nlejszym i od niego Perzyńskim 1 Zapolską. 

radeusz 1ele1iski-Boy 

Dlaczego "I{arykat.ury"?? 

KJedy prt.;eczylałam ''Karykatury·" Jana Augusta Kisiele
wskiego poczułam zapach młodopolsklego Krakowa - zapach tyto
niu, czarnej kawy 1 absyntu. Zobaczyłam gęstą od dymu kawiarnię 
pana MlchaHka (a może l pana Schmidta) pełną "cyga1'tsk.lch" dusz 
tonących w oparach dyskusji o Sztuce. 

Nitzsche, wolna miłość, emancypacja, Slrindberg, mizogy
nizm. Schopenhauer, psychoanaliza, ekspresjonizm, Munch, Sza
tan, Bóg, i Sztuka, o Sztuce, ze Sztuką, dla Sztuki. Przy stole bilar
dowym, nie. „ raczej przy pianinie demoniczna kobieta - fenune 
falale z papierosem w ustach z pasją łamała wszelkie micszczaiisk.le 
wzorce dobrego smaku i wychowania. Gdzieś w oddali dobl gał hej
nał 111ariack.l przerwany odgłosem wyslrzaJu. To Wład k. oczywiście 
Art.ysla, palnął soule w łeb z mUości do koblcty. 
Cóż to lJyła za epoka! 

A jeduak August był bezlitosny. Nie tylko wobec 7,adomo
\.vionego na swej pluszowej kanapie przyzienmego mieszczucha, ale 
I wobec ai-tysty . TropU w nim, może I w samym sobie, słaboścL 
Odkrywał , co było wówczas szczerym buulem pr.t:cclw ciasnemu 
światu, w którym dłużej nie można żyć, a co - miną, udaniem. fał
szem - nowq pozą, Juyjącą przerażającą pusl kę i lc;k przed rze
czywistością. Co było walką o uowy świat i uową szluke. a co zma
gauiem z biedą ukrytą pod arystokratycznym gestem. 

Zaczęłam odkurzać to stuletnie luslro i nagle obraz w nim 
odbity wydał nti się znajomy. Ucieczka przed odpowiedzialnością. 
Choroba na bralc autentyzmu. Poszukiwanie własnej tożsamości ze 
strachem, że la.lent jest zbyt mały, żeby móc być artystą. Mło
dzie1icze marzenia, bunty i pierwsze zapasy z życiem. Chciałoby sie 
wspinać jak Kordłan na Mont Blanc, at.u trzeba prać pieluchy. 

7.npnda Rbsynlu ~nlkn~ł. Władek żyj . J\1tysla nie Rardzi już 
pieni\<lzmi. lemme, choć nie fatale, rzucUa p:ilc11ic. Mleszc:zuch sie-
dzi na kanapie pr.t:e<l lei wizorcm. A jednak mam \-vrażcnie, że ni 
tylko hejnał mariacki jest ciągle t.akl sam. 

Jwona f{empa 
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światło - Alo_lzy Kotltkowskl 
dżwlfk - Tomasz Baranowski 
garderobiane - Danuta Cholnacka. 

Krystyna TadaJewska 
rekwizytor - Marta Górna 
kierownicy pracownll: 
kr::i.wleckleJ damskie! - Kryst.vaa Ga.Jewsk>i. 
krawiecki j mę-skleJ - Jruiusz Malek 
elektrycznej - Wn.ldemar Baru n 
akustyczne.I - Tomasz Baranowski 
sio lar klej - Józef Cendrowski 
rekwizytom I - Marta Góma 
prace far-blarskle - Marla Brozdowska 

W programie wykorzysrano: 
Tomasz Weiss, Cyganeria Młode.I Polski. 
Kraków I 977. 
Tadeusz Żeleński-Boy. Pisma. LXXV. 
Warszawa 1968. 
Tadeusz Żeleński -Boy, 
Piosenki I fraszki. Kraków 1908 . 
Wacław Berent, Próchno. 
Warszawa 1933. 

Reda.kcla programu · Beata Banasik 
Skład komputerowy - Agnlesza Ciesielska S. 

Cyganeria Młodej Polski w Krikowie 111uif11tow1ła 1woh 4zl1ł1l"1ii j1h !rup1 1rly1t6w. St4d 
po41tawowym konrlikltm, a w kaidym mia ke11flikte111 zaz111ozony111 w 1posó• n1j•ardzi1j jukrawy, •yt 
konflikt rnitdzy uły1t• 1 odbłorc4 dzieła. "Norm1lny" ezłowlek, mlem1111in, uJtty wilk• o byt, 
rupektuj•c e1ły utelony mp6ł ur111 moralnych i 1bymjowych sW•!o łwi1h, jut w pilni zwoleuikiem 
k1"w1unru. Ma mie'"e upimje, !duł J•!o 1tanowł szui 
prmittnoic, mzoieie poj1111je jako 1lu 111ycenia,1h~ili
mjo. Skujnym przeciwieiistwem t1ki1go życia ~yła poshw• 
twórcy, artysty. D late90 zmuzHy on zottał dt epuzczHia 
łwiah 11orm1lnych lvdzi i w najlepszym wyp1dkl przygl,dał 
111• lit z oddalenh. Shnowisko jt§t, jego iyel•wy progru1, 
hyłt w rozumieniu mieuczańtkim całkowici• pozbawione 
1mbicji i dało tił porównli z sytueh tl1dz,ee!o w osta
tniej ł1wce . Artysta prowadzi życie odrt•u oi ur111al111j 
egzystmji ludzkiej, dro9i norm1lne90 życie hyły dla 11ie90 
npeł"ie obce. W mze9ól11oici ził łwi1iomołć, ie Jako 
łwóru utuki prostytuuje tit, o4daj4c swoje 111jiwi1tm 
twory, 111jtajniejm wczucia I przeiyci1 odbiorom, którymi 
pogudzal. odd1l1 artysłt od mlemuńskle!o 1pałeeuństwa. 
Pmdoks tej egzystencji po9łebi1ł sio jume przez Io, ża 
artysta, Hóry miał 11 zad1nie przedstawiać w 1woj1j twórezo
icl iycie-był właiclwia z niego wyklucrony. 

Artyścil Oto jest życie ••• To jest światl Miałem. widzisz pan. w 
duszy ten ogień sztuczny. który was wszyst.kich oświecał ••• 
Dawniej miałem na wszystko jasny, spokojny i trzeźwy sąd; 
dziś tu. w głowie. pozasuwały mi się jakieś pstre kulisy, poza
palały się jakieś sztuczne. efektowne blaski. Wyobraźnia (ja 
dawniej nie miałem wyobrażnil) stala się rekwizytornią boha· 
terskich kostiumów dla błaznów i komediantów. 

Kawfamlo. ~an1o«nlk3 !hvlął}nlo I <lonile. 
kto rn:t prći!J twój wykh;-ly pr.icst;i1>I ochotnie. 

~-"""'-------- tego czar twój maglcwy oduny zawrotnic. 
te zgubi się nil :tawsz w twej próinl ogmml . 

Otchłań pod nim cl)'sz..1ca rozewrze się stromie. 
pned którą krok coraj:ic zblą<tzl wfelokrolllle. 
atjar1ącen1 sle światłem necąca 7.ałotnle 
hlyśnlc'il .nu jak ona na ullc ulon1le. 

Dla dcbl on domow ognisko porrud 
I pójdzie zapomnienia 5Wkaf. u tW)Th zni<"zy, 
I sto ruy de pr.ieklnle I sto r.izy wróci 

w labirynt twój Ś\l.1etlł~ty I w tłum obcych luctzl. 
hoS Jest jak 1..alotnlca, klón-J czar zwoctnlczy 
wdąt rozkosz oblcc•ll I przcblrglc łudzi , 
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KARYKATURY 

Obsada: 

Antoni Relsk.i - Paweł Kowalski 

::.tefania Borkowska - Agnieszka Wawrzkiewicz 

Pan Borkowski. _ie_i ojciec - Włodzimierz Maciudzinski 

Pani Borkowska. jej matka - Zofia Melechówna 

Laura. siostra Stefanii - Jolanta Teska 

Zosia - Monika J akowczuk 

Matka Zosi - Wanda Ślęzak 

Walentowa - Anna Romanowicz-Kozanecka 

Jesz Marek Milczarczyk 

Lassota - Grzegorz Wiśniewski 

Stachowski - Sławomir Maciejewski 

Witoldyński : Michał Marek lJbysz 

Migdał - Jarosław Felczykowski 

Artyści i z młodopolskiej kawiarni - Nika Niakas . 
Zbigniew Przybylski . Paweł Tchórzelski . 

Na pianinie gra Roman Nowacki. 

Scenografia: 
Tomasz Polasik 

Reżvseria: 

Iwona Kempa 

Kierownictwo muzvczne: 
Roman Nowacki 

Asystent reżysera - Paweł Kowalski 
Inspicjent - Arma Popławska 

Sufler - Alina Pokorzyńska 

Premiera 26 czerwca 1996 roku 


