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ALINA ZIĘTEK-SALWIK – Kolbuszowa 

Ignacy Sewer Maciejowski  
w środowisku artystycznym Krakowa

Życie i twórczość Ignacego Maciejowskiego (Sewera) przypa-
dały na trzy epoki literackie. Wychowany został w duchu ideałów 
romantycznych. Najważniejsze utwory napisał w pozytywizmie. 
U schyłku życia włączył się w spory o program literacki Młodej 
Polski. Wprawdzie Sewer nie stworzył arcydzieł, o których się 
wciąż pamięta, ale u współczesnych cieszył się dużym uznaniem 
i poczytnością, a krytyka stawiała go wśród największych. Podej-
mował wiele różnorodnych tematów, miał nieprzeciętną łatwość 
i lekkość pisania, a poza tym pod koniec życia stał się najbardziej 
popularną postacią krakowskiego światka artystycznego. Przez 
większą część życia był oddalony od centrum literackiego. Jedy-
nym kontaktem z gronem pisarzy była korespondencja. Dopiero 
w 1893 roku zamieszkał w Krakowie, gdzie od razu znalazł się 
w centrum cyganerii młodopolskiej. Z tego też okresu pochodzi 
najwięcej wspomnień o pisarzu.

W 1901 roku, po śmierci pisarza niemal wszystkie najważ-
niejsze czasopisma Krakowa, Lwowa i Warszawy ogłosiły nekrologi 
i wspomnienia o autorze Bajecznie kolorowej. Przez kilka następ-
nych lat pojawiały się w prasie recenzje jego utworów. Później 
powoli zapominano o nim i ukazało się już tylko kilka rozpraw 
traktujących o jego pisarstwie. Obecnie, poza zwięzłymi i krótki-
mi informacjami w podręcznikach historii literatury, niewiele jest 
szerszych opracowań jego twórczości.

Do obszerniejszych należą: studium krytyczne Piotra 
Chmielowskiego Nasi powieściopisarze1, które ze względu na rok 
powstania obejmuje tylko twórczość do początku lat dziewięć-
dziesiątych. Charakter zarysu monograficznego mają dwie prace: 

1 P. Chmielowski, Nasi powieściopisarze, t. II, Warszawa 1895, 
s. 303-340.
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Stanisława Frybesa Ignacy Maciejowski-Sewer. Drogi rozwoju twór-
czości2 oraz Stefana Smaka Ignacy Maciejowski. Życie i twórczość3.

W rozprawie St. Frybesa szereg wiadomości jest jednak 
podanych skrótowo. Widoczny jest także w niej niekorzystny wpływ 
tendencji dominujących w naszej literaturze w latach 1948-1955. 
Znalazło to wyraz w nieobiektywnym przedstawieniu niektórych 
faktów z życia pisarza oraz uproszczonej lub niezgodnej z zamie-
rzeniami Sewera interpretacji utworów. Również dalsze prace te-
goż badacza, jak przedmowa do wyboru dzieł Maciejowskiego czy 
posłowia do poszczególnych utworów4 oraz opracowanie w Obrazie 
literatury polskiej5 powtarzają sądy wypowiedziane w rozprawie.

Eugenia Łoch w pracy Twórczość nowelistyczna Ignacego 
Maciejowskiego-Sewera6 obszernie omówiła tematykę, budowę 
i program literacki pisarza w krótkich utworach prozatorskich. 
Wiedzę o pisarzu znacznie poszerzyły opublikowane bloki listów: 
opracowana przez Stanisława Sierotwińskiego Korespondencja 
Ignacego Maciejowskiego z Mieczysławem Pawlikowskim7 i opraco-
wane przez Stanisława Pigonia Listy Ignacego Maciejowskiego (Se-
wera) do Tadeusza Micińskiego oraz do Marii i Wacława Wolskich8. 
Kilka listów Maciejowskiego do Karola Chłapowskiego oraz jego 
żony Heleny Modrzejewskiej zostało opublikowanych w t. 1 Kore-
spondencji H. Modrzejewskiej i K. Chłapowskiego9 w opracowaniu 
Szczublewskiego.

Wydane zbiory listów są całkowicie związane z twórczością 
i stanowią prawie jedyne źródło do genezy i dziejów poszczególnych 
utworów. Listy zostały poprzedzone uwagami wstępnymi i zaopa-
trzone komentarzem, który stał się podstawowym materiałem 
wiedzy o pisarstwie, ludziach z otoczenia Sewera i o nim samym.

Warto także zwrócić uwagę na barwne wspomnienia 

2 S. Frybes, Ignacy Maciejowski-Sewer. Drogi rozwoju twórczości, 
w: Pozytywizm, cz. 2, Wrocław 1951, s. 235-304.

3 S. Smak, Ignacy Maciejowski-Sewer. Życie i twórczość, Opole 1971.
4 S. Frybes, Przedmowa, w: I. Sewer Maciejowski, Dzieła wybrane, t. 1, 

Kraków 1955, s. VII-LII oraz posłowie do poszczególnych tomów 1-7.
5 S. Frybes, Ignacy Maciejowski (Sewer), w: Obraz literatury polskiej 

XIX i XX wieku. Literatura polska w okresie realizmu i naturalizmu, 
t. II, s. 423-452.

6 E. Łoch, Twórczość nowelistyczna I. Maciejowskiego-Sewera, 
Wrocław-Warszawa 1971.

7 Miscellanea literackie 1864-1910, „Archiwum literackie”, t. II, Wrocław 
1957.

8 Tamże.
9 Korespondencja H. Modrzejewskiej i K. Chłapowskiego, Warszawa 

1965.
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o Sewerze Adama Grzymały-Siedleckiego10, Alfreda Wysockiego11 
oraz Tadeusza Boya-Żeleńskiego12. W szkicach tych widoczny jest 
szacunek i uwielbienie dla „nestora” literatury polskiej. Pisarz jawi 
się tu bardziej jako legenda niż żywy twórca.

Zafascynowanie samą postacią Sewera miało decydujący 
wpływ na podjęcie tej pracy.

* * *

Sewer swą karierę pisarską rozpoczął od publicystyki. W la-
tach 1869-1871 był w redakcji czasopisma „Kraj”. Po wyjeździe 
do Anglii przesyłał, głównie pod pseudonimem Sewer13, artykuły, 
nowele i utwory dramatyczne do czasopism polskich. Szybko zyskał 
popularność korespondencjami z Londynu, które po kilku latach 
ukazały się w wydaniu książkowym pt.: Szkice z Anglii14. Miały 
one charakter reportaży z bieżącego życia Anglii. Dominowała 
w nich tematyka obyczajowa. Już wtedy Sewer dał się poznać jako 
wrażliwy i bystry obserwator oraz świetnie zapowiadający się pi-
sarz. Jego opisy zachwycały barwną plastyką i żywością dialogów, 
a krytycy cenili w nich ciętość dowcipu, humor dickensowski, 
bogactwo typów angielskich oraz różnorodność podejmowanych 
wątków15. Część korespondencji z Londynu została poświęcona 
wystawom malarskim i sprawozdaniom ze spektakli teatralnych. 
Oceny poszczególnych sztuk były powierzchowne i ograniczały się 
do przedstawienia treści i formy, zdradzały jednak upodobania 
estetyczne i zapowiadały na przyszłość utwory literackie o świecie 
malarzy. Natomiast w ocenie gry aktorskiej i utworów dramatycz-
nych Sewer od początku miał swoje zdanie. Zawsze przedkładał 
naturalność nad wyuczoną grę aktorską. 

W nowelach i powieściach napisanych w Anglii (gdzie 
też rozgrywała się akcja) często występował motyw zdobywania 
ręki i posagu niezwykle pięknej i bogatej arystokratki angielskiej 
przez ubogiego Polaka-emigranta, co umożliwiało mu podjęcie 
olbrzymich przedsięwzięć przemysłowych w Polsce. Przeważnie 

10 A. Grzymała-Siedlecki, Niepospolici ludzie w dniu swoim powszednim, 
Kraków 1962.

11 A. Wysocki, Sprzed pół wieku, Kraków 1958.
12 T. Boy-Żeleński, Znasz-li ten kraj?..., Wrocław-Warszawa-Kraków 

1983.
13 Sewer czyli łącznik. Zob.: E. Łoch, Twórczość nowelistyczna Ignacego 

Maciejowskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków 1971, s. 19.
14 Szkice z Anglii, „Ateneum”, 1880, t. 3, s. 407-431 oraz Szkice z Anglii, 

w: Sewer Maciejowski, Dzieła wybrane, t. 1, Kraków 1955.
15 Zob. P. Chmielowski; S. Frybes, Ignacy Maciejowski-Sewer, s. 241.
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pisarz posługiwał się schematami wzorowanymi na twórczości 
Ch. Dickensa lub na sensacyjnych powieściach Wilkie Collinsa. 
Niekiedy tylko własne obserwacje pozwoliły autorowi na stworzenie 
epizodów realistycznych.

W roku 1873 Sewer powrócił z Anglii i osiadł w Galicji. 
Ożenił się z Marią Günther i zaczął gospodarować na dzierża-
wach, początkowo w Dołędze, a od roku 1884 w Braciejowej koło 
Dębicy. Próbował jeszcze pisać artykuły do gazet, ale te próby nie 
były udane i ostatecznie ich zaniechał po jednoznacznej ocenie 
Piotra Chmielowskiego: „Wreszcie styl. Chyba tak chcieliście się 
zamaskować, żeby czytelnicy nie poznali Sewera. Bo istotnie w tym 
dorywczym, bez wykończenia, bez starania literackiego sposobie 
ja sam bym go nie poznał. Ja się spodziewałem czegoś w rodzaju 
Szkiców z Anglii, spodziewałem się artysty i psychologa, a znala-
złem improwizowanego publicystę, który z fachem swoim nie jest 
dobrze obeznany, (…) radziłbym wstrzymać się od publicystyki – 
przynajmniej na czas jakiś (…) A bodaj czy nie najlepiej pozostać 
przypowieści i noweli”16. Z rad tych Sewer skrzętnie skorzystał, 
a w swojej obfitej twórczości literackiej podejmował problematykę 
krajową, co sam motywował następująco: „Mogę tylko o tym pisać 
co widzę – dlatego też (…) biorę tematy do moich nowel i powieści 
z moich ojczystych stron”17. Często zwracał się do przyjaciół i re-
daktorów czasopism literackich z prośbą o podsuwanie tzw. bajek, 
czyli tematów i wątków fabularnych do nowych utworów. Pomoc 
taka była mu niezbędna, gdyż prawdopodobnie nie posiadał zbyt 
bogatej wyobraźni twórczej.

Maciejowski, mimo wykształcenia uzyskanego w mary-
monckim Instytucie Agronomicznym, okazał się słabym rolnikiem, 
toteż ciągle borykał się z trudnościami materialnymi. Pisał bardzo 
dużo, nierzadko zmuszony do tego koniecznością szybkiego uzy-
skania honorarium. Wiele pomysłów, propozycji i zmian wnieśli do 
jego utworów P. Chmielowski, S. Krzemiński i A. Asnyk. Wspania-
łego doradcę i krytyka swojej twórczości znalazł on także w osobie 
Mieczysława Pawlikowskiego18. Znajomość obu pisarzy sięgała 
czasów powstania styczniowego, kiedy to Pawlikowski był zastępcą 
komisarza na Wschodnią Galicję, a Maciejowski, wysłany przez 
Rząd Narodowy, prowadził rozmowy z organizacjami powstańczymi 
w Galicji i był później komisarzem na całą Galicję. Obaj należeli 

16 S. Smak, s. 187.
17 List Sewera do J. I. Kraszewskiego. Cyt. za: S. Smak.
18 Mieczysław Pawlikowski (1834-1903), ur. i kształcony we Lwowie. 

Uczestnik powstania styczniowego, był zastępcą Komisarza Rządu 
Narodowego na Wschodnią Galicję, stąd jego przyjaźń z Sewerem.
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do założycieli i redakcji krakowskiego „Kraju”. Pawlikowski okazał 
się dobrym mecenasem i wiernym przyjacielem Sewera. Pomagał 
mu w pracy literackiej, a także w kłopotach finansowych.

W początkowym okresie pobytu w kraju, czyli po roku 1879, 
najbardziej pasjonowała Sewera twórczość dramatyczna. Miał on 
już na koncie pierwszy sukces w tej dziedzinie, bo w 1876 roku 
jego komedia Pojedynek szlachetnych zdobyła pierwszą nagrodę 
w konkursie literackim w Warszawie. Sukcesy sceniczne porywa-
ły go i przynosiły niezły dochód, co w jego sytuacji miało wielkie 
znaczenie. Swoją pasję tłumaczył w liście do Chłapowskich19, pro-
sząc ich o interwencję w sprawie zakwestionowanej przez cenzurę 
lwowską komedii Zabiegi: „Moi Drodzy Państwo błagam Was jako 
o największą łaskę, zróbcie co będziecie mogli w sprawie kome-
dii. Od niej zależy moja przyszłość i wydobycie się na wierzch (…) 
Nagroda nie tylko, że ma swoją sławę, to jest rozgłos, ale jeszcze 
600 złotych reńskich gotówki”20.

W tym czasie Sewer napisał cztery komedie, które z róż-
nym powodzeniem były wystawiane przez teatry Krakowa, Lwowa 
i Warszawy. Zarówno komedia Chcę się bawić, jak i Świetne partie 
stanowią satyryczny obraz wad szlacheckich i mieszczańskich oraz 
realizację postulatu stworzenia światłego szlachcica i obywatela, 
właściciela małego folwarku.

Z całego dorobku komediowego Sewera do najbardziej uda-
nych należy zaliczyć wspomniany wyżej Pojedynek szlachetnych 
i polityczne Zabiegi. Pozostałe były słabe, gdyż Sewer nie wyelimi-
nował błędów kompozycyjnych i charakterologicznych wytykanych 
mu przez krytykę.

W całym dorobku literackim Sewera szczególnie liczne 
i ważne są utwory o tematyce chłopskiej. Należą do nich Walka 
o byt, Przybłędy, Głodowa pożyczka, a także Dla świętej ziemi. 
Wyrosły one z doświadczeń i obserwacji zdobytych w czasie gospo-
darowania w swoim folwarku. W tym czasie o sprawach wsi pisali 
Sienkiewicz, Prus i Orzeszkowa, ale przedstawiali oni stosunki 
w Poznańskiem, Królestwie i na Litwie. Sewer, pisząc o Galicji, uka-
zywał skrajną nędzę biedoty wiejskiej, głód ziemi wśród bezrolnych, 
wewnętrzne rozwarstwienie wsi, natomiast pomijał konflikt między 
wsią i dworem. Stanisław Frybes twierdzi, że motywy tak jaskrawe, 
jak śmierć głodowa całej rodziny czy podpalenie w walce o ziemię, 
wziął Sewer od naturalistów francuskich. Od nich też miał przejąć 

19 Karol Chłapowski, uczestnik powstania styczniowego, mąż H. Mo-
drzejewskiej, przyjaciel Sewera.

20 Korespondencja H. Modrzejewskiej i K. Chłapowskiego, l. 167, Londyn 
13 V 1876.
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biologiczną motywację postępowania niektórych bohaterów21. Pod 
koniec lat osiemdziesiątych radykalnie zmieniło się spojrzenie 
Sewera na problemy wsi. W kilku kolejnych utworach: Magdusi, 
Konkurach Wojtusia, Wiośnie, Konkursie i Zalotnicy dominujące 
miejsce zajęły „bajecznie kolorowe” postaci dziewcząt i chłopców, 
którzy wbrew niesprzyjającym warunkom materialnym potrafili 
wywalczyć sobie własny kawałek ziemi, przede wszystkim zaś 
prawo do radości i szczęścia. Utwory te łączył jednolity podtytuł 
Obrazki malowane w słońcu. Pełne były optymizmu i wesołości 
toteż zyskały ogromną popularność. Maciejowski żywo intereso-
wał się problemami oświaty wśród ludu, czemu dał wyraz przede 
wszystkim w nowelach: Franuś Walczak i Zdobyte stanowisko.

W przeludnionej i biednej Galicji do najbardziej palących 
należał, poza sprawą chłopską, problem Żydów. Sewer poruszył go 
w obszernej powieści pt. Zyzma oraz noweli Nad brzegiem Rudawy. 
Te utwory zamknęły pierwsze dziesięciolecie twórczości literackiej 
Maciejowskiego w kraju.

Po 1888 roku Sewer wypowiedział się w kilku dużych po-
wieściach. W utworze Słowa a czyny podjął problematykę życia 
politycznego Galicji; w Nafcie i Ponad siły ukazał próby stworzenia 
przemysłu w zacofanej gospodarczo prowincji. Biedronie były zaś 
podsumowaniem tematyki ludowej.

Po przeniesieniu się do Krakowa w 1893 roku pisarz głębiej 
i wszechstronniej poznał problemy środowiska artystycznego, co 
doprowadziło do powstania wielu utworów o tej tematyce.

1. DZIAłALNOŚć KuLTuRALNA IGNACeGO 
MACIeJOWSKIeGO (SeWeRA) W KRAKOWIe

Kraków końca XIX wieku to polskie centrum kulturowe nie 
tylko dzięki ogromnemu nagromadzeniu pamiątek narodowych, 
lecz także dzięki wielkiemu rozwojowi sztuki, jaki dokonał się tutaj 
w ostatnim trzydziestoleciu tego wieku. Na czele władz miejskich 
znaleźli się ludzie o światłych umysłach, znający wartość kultury 
i sztuki (Dietl, Zyblikiewicz, Leo i inni). Ich działalność sprawiła, 
że miasto stało się duchową stolicą Polaków. Skupiało ono naj-
większe grono polskich naukowców i artystów. Podniosłą rolę 
w rozwoju kultury odegrały Uniwersytet Jagielloński, Biblioteka 
Jagiellońska pod dyrekcją K. Estreichera, a także nowo utworzone 
Szkoła Sztuk Pięknych i Akademia Umiejętności. Kraków swoją 
atmosferą czarował i przyciągał.

Sewer wielokrotnie w listach do M. Pawlikowskiego dawał 

21 Zob. S. Frybes.
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wyraz swojemu pragnieniu, aby znaleźć się w Krakowie: „Czuję, 
że jako literat potrzebuję mieć czyste stosunki z ludźmi smaku 
i szerokiego rzutu oka. I dlatego marzę, aby pod Krakowem wziąć 
w dzierżawę z dziesięć morgów gruntu i dworek. Lubię gospodar-
stwo i znam się na nim jako specjalista lepiej jak na literaturze. 
Miałbym rozrywkę i bliskość Krakowa, a w nim paru ludzi, którym 
wierzę i tęsknię za ich towarzystwem”22. Marzenia te częściowo 
spełniły się w 1893 roku, kiedy to Maciejowski przeniósł się na 
stałe do Krakowa.

Cieszył się z możliwości bezpośredniego kontaktu z przyja-
ciółmi: M. Pawlikowskim, A. Asnykiem i innymi. Od razu aktywnie 
włączył się w działalność społeczną, kulturalną i oświatową. W jego 
listach pojawiły się informacje o wszelkich bieżących wydarze-
niach kulturalnych: odczytach odbywających się na Uniwersy-
tecie23, spektaklach teatralnych24, koncertach, a także o szopce 
krakowskiej25. Najwięcej informacji dotyczyło aukcji obrazów. 
Wciąż namawiał swoich znajomych do kupna obrazów sławnych 
malarzy26. Włączył się w dyskusję nad kształtem pomnika Adama 
Mickiewicza27, wspominał także o odsłonięciu pomnika Mikołaja 
Kopernika28. Brał udział w jakże popularnych w tym czasie jubi-
leuszach zasłużonych osób29. Pamiętał owację na cześć przybyłej 
do Krakowa Elizy Orzeszkowej30.

Szczególne okazje do spotykania się Polaków ze wszystkich 
zaborów stanowiły obchody rocznic narodowych, więc Sewer za-
wsze brał w nich czynny udział. Wyjątkowo bliskie były mu rocz-
nice Powstania Styczniowego. Do rangi manifestacji narodowych 
urastały także pogrzeby znanych i cenionych osób lub powtórne 
pogrzeby postaci historycznych. W listach Sewera pojawiły się 
wzmianki na temat pogrzebów A. Mickiewicza i J. I. Kraszewskiego 
oraz A. Asnyka31. 

Jako romantyk z zamiłowania całym sercem włączył się 

22 Korespondencja I. Maciejowskiego (Sewera) z M. Pawlikowskim, 
w: Miscellanea literackie 1864-1910, t. 2, Wrocław 1957, l. 10, s. 34.

23 Listy do M. i W. Wolskich, w: tamże, l. 21, s. 354-355; l. 32, s. 370.
24 Tamże, l. 12, s. 318-319; l. 23, s. 357.
25 Tamże, przypis 1 do l. 32, s. 357.
26 Tamże, l. 1, s. 318-319; l. 23, s. 357.
27 Tamże, l. 56, s. 405-406. Sewer namawiał Wolskich do kupna obrazu 

Włodzimierza Tetmajera.
28 Tamże, l. 21, s. 354-355.
29 Korespondencja Sewera z M. Pawlikowskim, s. 198.
30 Tamże, l. 133, s. 198.
31 Sprowadzenie zwłok i powtórny pogrzeb A. Mickiewicza odbył się 

4 lipca 1890 r.
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Sewer w działalność Komitetu sprowadzenia prochów J. Słowac-
kiego na Wawel. W listach do W. Orkana pisał o licznych trudno-
ściach związanych z tym przedsięwzięciem. Pomysł ten spotkał się 
z wieloma głosami sprzeciwu. Nie popierali go W. Berent, A. Górski. 
Z. Przesmycki, S. Wyrzykowski, S. Żeromski. Doszło nawet do roz-
wiązania Komitetu. Sewer postanowił przejąć inicjatywę w swoje 
ręce. Wystąpił do władz austriackich o pozwolenie na zbieranie 
składek na ten cel, o czym informował Orkana: „Pozwolenie zbie-
rania składek przyszło z Namiestnictwa do Magistratu, a Magistrat 
nie wie komu wręczyć”32. Sewer zdecydował się odtworzyć dawny 
Komitet, pomimo nieobecności niektórych osób. Orkanowi oświad-
czył: „Ty musisz Emila (Borowskiego) tymczasowo zastępować i ty 
być sekretarzem Komitetu”33, który „(…) musi ogłosić całą listę 
składek i wezwać naród do dalszych składek, i rozpocząć działa-
nie”34. Pomimo dużego zainteresowania społeczeństwa35 i starań 
wielu ludzi projekt upadł, a zwłoki Słowackiego przeniesiono na 
Wawel dopiero w 1927 roku.

O jeszcze jednej inicjatywie Sewera należy tutaj wspomnieć. 
W listach do Micińskiego pojawiła się notatka, że „zanosi się na 
wielką rzecz: mniej więcej na napisanie historii polskiej w trzech 
tomach dla ludu, młodzieży i inteligencji, razem w 100000 egzem-
plarzy”36. Sewer cieszył się tym przedsięwzięciem i wiązał z nim 
duże nadzieje, gdyż „Wielka to i doniosła dla cywilizacji ludu rzecz, 
dla całej Polski, bo stu tysiącami egzemplarzami można wojować 
(trzykroć sto tysięcy tomów!)”37. Wiadomość o podjęciu pracy poda-
ło „Życie”38. Według tej informacji na sfinansowanie opracowania 
historii St. Szczepanowski i K. Odrzywolski przeznaczyli 30 000 
florenów. Materiał historyczny mieli przygotować dwaj młodzi 
historycy W. Sobieski i S. Zakrzewski, natomiast literacki kształt 
miał nadać Sewer, „który ze względu na swój styl jasny i język 
barwny nadaje się szczególniej do opracowania naszych dziejów”39.

Wszyscy trzej redaktorzy dzieła od 1 sierpnia 1897 r. 
dostawali stałą miesięczną pensję. Do końca marca 1898 roku 
wstęp został poprawiony, a dzieje Polski spisane do 1250 roku. 
Sewer tak ocenił nowatorstwo ich ujęcia historycznego: „Stosunek 

32 List Sewera do Orkana z datą: Kraków, piątek 1898, rps, Biblioteka 
Jagiellońska, Archiwum Orkanowskie, 8620 III.

33 Tamże.
34 Tamże.
35 Tamże.
36 Listy T. Micińskiego, w: Miscellanea literackie, t. 2, l. 8, s. 298.
37 Tamże.
38 „Życie”, 1897, z. 1.
39 Tamże.
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Germanów do Słowian scharakteryzowali dzielnie, świeżo, nowo-
cześnie, młodo… Czuć działające masy. Historia mas (najnowsze 
traktowanie historii)”40. 

Wkrótce jednak prace nad rękopisem Sewer przerwał, po-
święcając się redakcji „Życia” i dopiero po jego oddaniu zabrał się 
ponownie z całą energią do pisania: „Pracuję z zapamiętałością po 
6 lub 8 godzin dziennie nad Historią. Póki był rękopis Sobieskiego, 
było jako tako, lecz gdy przyszły rękopisy Zakrzewskiego – niech 
Bóg obrania”41. S. Zakrzewski nie spodobał się Sewerowi, ale jak 
zwykle u niego było to uczucie przejściowe, ponieważ potem wyra-
żał się z entuzjazmem o młodych historykach. Współpraca jednak 
nastręczała wiele konfliktów. Historycy nie zawsze godzili się na 
przeróbki Sewera, który nie ograniczał się tylko do przeróbek sty-
listycznych. Znów doszło do konfliktu z Zakrzewskim.

W marcu 1899 roku rękopis pierwszego tomu był gotowy, 
z tego część została przygotowana do druku. Sewer poprosił Szcze-
panowskiego i Odrzywolskiego o upoważnienie „do traktowania 
z Natansohnem o sprzedaż”42, jednak bez skutku. Tymczasem 
rozpoczął się słynny proces Szczepanowskiego43. W tej sytuacji 
historycy uznali, że mogą obejść się bez Sewera i zerwali z nim 
współpracę. Ostatecznie wydanie dzieła nie doszło do skutku. Tak 
więc udział Sewera w kolejnym ważnym dla narodu przedsięwzię-
ciu zakończył się niepowodzeniem. Nie zniechęciło go to jednak do 
podejmowania innych działań dla rozwoju kultury.

Sewer od początków swego pisarstwa był związany z prasą. 
Na łamach gazet święcił swoje pierwsze triumfy. Doceniał on rolę 
prasy w kształtowaniu społeczeństwa. Po powrocie do Polski wiele 
lat drukował w „Kraju”, a potem w „Nowej Reformie”, będącej kon-
tynuacją „Reformy” założonej w 1882 roku przez J. Czerwińskiego 
przy współpracy m.in.: A. Asnyka, M. Pawlikowskiego, T. Roma-
nowicza. Miała ona charakter pisma społecznego, pozwalającego 
na publiczne wypowiadanie sądów, polemikę polityczną, społecz-
ną i kulturalną. Przede wszystkim jednak stanowiła forum walki 
z obozem „stańczyków”.

Sewer od początku uznawał „Nową Reformę” za swoje pi-
smo. Tu drukował większość swoich utworów. Tu również zamiesz-
czano redakcyjne recenzje, informacje o wszelkich jego drukach 
i przedrukach, przekładach jego utworów na języki obce oraz oceny 
i recenzje z innych czasopism, a także wiadomości o zamiarach 

40 Listy do M. i W. Wolskich, l. 1, s. 318-319.
41 Tamże, l. 5, s. 327-328.
42 Tamże, l. 7, s. 332-333.
43 Przypisy 1 do: Listy do M. i W. Wolskich, l. 6, s. 330-331.
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twórczych i warsztacie literackim, a nawet notki informacyjne 
w rodzaju: „P. Sewer Maciejowski, znany powieściopisarz, bawi 
w naszym mieście”44. Dzięki temu z osoby pisarza stworzono postać 
znaną i popularną w Krakowie. Tę uprzywilejowaną pozycję w „No-
wej Reformie” zapewniała Sewerowi jego znajomość z długoletnim 
redaktorem naczelnym Mieczysławem Pawlikowskim.

Sewer jako aktywny uczestnik życia publicznego nie pozo-
stawał bierny wobec problemów prasy galicyjskiej. Był gorącym 
orędownikiem jej prenumeraty. Namawiał, kogo tylko mógł do 
czytania „Krytyki” W. Feldmana, którą uważał za „pismo bardzo 
we Lwowie potrzebne”45. Mimo różnic ideowych potrafił się zdobyć 
na obiektywizm, pisząc o „Czasie”: „jest najlepszą firmą, najpo-
ważniejszą w Galicji niezawodnie. Stańczyki politycznie – okropni, 
lecz literacko – świetni”46. Z uznaniem wyrażał się również o war-
szawskim piśmie naukowo-literackim „Ateneum”.

Dosyć często Maciejowski wypowiadał swoje zdanie na te-
mat redakcji różnych czasopism, czując się współodpowiedzialnym 
za ich poziom. Szczególnie widoczne było to w przypadku redakcji 
„Słowa Polskiego”. Nie szczędził cierpkich słów pod adresem re-
daktora Nawrockiego i wchodzącej w skład zespołu redakcyjnego 
G. Zapolskiej, zarzucając im nieodpowiedzialność i układność 
z władzami carskimi47, a Zapolskiej także brak moralności w za-
chowaniu i w tym, co pisze48. Ostatecznie stwierdził: „Gdyby przy 
zakładaniu <<Słowa Polskiego>> spytano się nas, choćby mnie, 
o zdanie co do Romanowicza jako redaktora i co do Kubicia (Na-
wrockiego) – czyżby przyszło do takich klęsk jak obecnie???!!!”49. 
Wobec tych słów krytyki z zadowoleniem i entuzjazmem przyjął 
fakt, że felietonistą w „Słowie Polskim” został J. Kasprowicz. Do 
M. Wolskiej pisał o nim: „Baca (Kasprowicz) to wielki wynalazek… 
przy środkach może i literaturę u nas odrodzić…”50 Do niego sa-
mego również się zwracał: „Mam bowiem nadzieję, że odrodzisz 
literaturę w Galicji. A zatem żyj i pracuj”51.

W braku dobrych czasopism (w ścisłym znaczeniu literac-
kich) Maciejowski upatrywał jednej z przyczyn upadku literatury 
i kultury. Ubolewał, że „wszystkie pisma wydawane są dla tłumu 
(a tłum jest tłumem), a ani jednego dla postępu, dla kultury, dla 

44 „Nowa Reforma”, 1884, nr 272.
45 Listy do M. i W. Wolskich, l. 32, s. 369.
46 Tamże, l. 31, s. 367.
47 Tamże, l. 30, s. 364-365.
48 Tamże, l. 34, s. 370-372.
49 Tamże, s. 372.
50 Tamże, l. 44, s. 391-393.
51 List do J. Kasprowicza, w: Miscellanea literackie, t. 2, l. 45, s. 393-394.
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sławy, dla cywilizacji, dla przyszłości narodu, dla jego rozwoju!... 
(…) Żydzi i handlarze opanowali naszą literaturę i łachmanami jej 
frymarczą, topiąc ją w morzu banalności”52. Sewer nie poprzestał 
jedynie na krytyce. Z właściwą sobie aktywnością podjął w 1895 
roku intensywne wysiłki w celu założenia niezależnego czasopi-
sma literackiego, mającego wpływać „na podniesienie umysłowe 
młodszej inteligencji galicyjskiej”53. Pragnąc pozyskać fundusze, 
wymyślił i napisał swego rodzaju odezwę, w której poważni przed-
stawiciele opinii publicznej mieli wezwać go do założenia takiego 
pisma. Pomysł nie zyskał jednak poparcia osób, do których się 
pisarz zwrócił, m.in.: P. Chmielowskiego w Warszawie i K. Barto-
szewicza w Krakowie54.

Nie zniechęcony niepowodzeniem Sewer podjął się w 1898 
roku ratowania krakowskiego „Życia”. Było to jedyne czasopismo 
literackie w Krakowie, założone we wrześniu 1897 roku i reda-
gowane przez Ludwika Szczepańskiego. Przekazując redakcję 
Maciejowskiemu, liczono na to, że jako przysłowiowy „jałmużnik” 
nie poskąpi własnych pieniędzy i jako człowiek obrotny, swoimi 
wpływami potrafi zdobyć fundusze od ludzi bogatych dla zabez-
pieczenia egzystencji pisma55.

Plan finansowy ratowania czasopisma polegał na rozpisa-
niu akcji i rozprowadzeniu ich wśród akcjonariuszy. Plan ten był 
gotowy już wcześniej, gdy Sewer sam zabiegał o własne czasopismo. 
W wyniku tych wszystkich starań z dniem 31 maja 1898 r. „Życie” 
przeszło na własność spółki wydawniczej. Dział wydawniczy mieli 
prowadzić Sewer Maciejowski i dr Artur Górski, dział artystyczny – 
prof. Leon Wyczółkowski. W składzie redakcji znaleźli się również: 
Alfred Wysocki oraz Adam Grzymała-Siedlecki.

4 czerwca wyszedł nowy numer „Życia” ze Słowem Wstęp-
nym od nowej redakcji. Pisano w nim między innymi: „Tak więc 
ochrona indywidualności artystycznej i rodzimości w sztuce, tu-
dzież podnoszenie smaku naszej publiczności, to główne zadanie 
jakie sobie redakcja <<Życia>> przedsięwzięła”56. Deklarowano 
również szerzyć poglądy zgodne z rozwojem nauki i życia umy-
słowego zachodu oraz zwrócić szczególną uwagę na nowe talen-
ty. W oświadczeniu tym zaznaczył się wyraźnie wpływ młodych 
(szczególnie A. Górskiego), którzy „Życie” pragnęli uczynić organem 

52 Listy do M. i W. Wolskich, l. 12, s. 341.
53 Przypis 2 do: Listy T. Micińskiego, w: Miscellanea literackie, t. 2, l. 1, 

s. 298.
54 Tamże, l. 1, s. 298.
55 Por. S. Smak, s. 159-160.
56 Tamże, s. 160.
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Młodej Polski. W tej sytuacji pismo miało zapewnioną współpracę 
młodych. Musiały jednak zaistnieć rozbieżności między redaktorem 
naczelnym – przedstawicielem starszego pokolenia, a młodymi, bo 
Sewer już po oddaniu pisma rzekomo powiedział: „(…) męczyłem się 
z dekadentami wściekle” i dalej „Za to znowu zaczynają krzyczeć, 
że „Życie” jest nudne i bezbarwne. Kazio Skrzyński powiada, że 
to organ księdza biskupa Puzyny. Trudno wszystkim dogodzić”57. 
Z pewnością były to kłopoty wynikłe ze stanowiska pisarza, który 
chciał być mentorem młodych. Pisał przecież o swoich celach: „(…) 
dać miejsce młodym talentom i nieznacznie nimi pokierować”58. 

Jak wynika z listów do M. Wolskiej, Sewer był zadowolony 
z poziomu i kierunku ideowego „Życia” za czasów swojego kie-
rownictwa. Pisał: „Ludzie w Krakowie utrzymują, że to najlepszy 
tygodnik w Polsce (…). Literaci dowodzą, że w Polsce nie było 
takiego tygodnika”59. Niemniej fundusze szybko się wyczerpały, 
dalsza sprzedaż akcji szła opornie, a prenumerata po początkowym 
wzroście nie uległa powiększeniu. 

We wrześniu 1889 roku pisarz był już pewny, że potrafi 
utrzymać pismo tylko do połowy października. Narzekał na brak 
kultury, na obojętność społeczeństwa. W liście do M. Wolskiej 
uskarżał się, że „U nas od wieków jest tak, że gdy kto podniesie 
jakąś ideę użyteczną dla społeczeństwa i chce ją wprowadzić 
w czyn, w tej chwili dalsi i bliżsi członkowie tego społeczeństwa 
uciekają od niego z obawy, aby nie byli zaangażowani, pociągnięci, 
zmuszeni do współudziału przez inicjatora. Gdy do nich wyciąga 
ręce jeszcze dalej uciekają… Z odległości patrzą na niego, jak się 
szamoce, pracuje, walczy, tonie… Gdy utonie wzruszają pogardli-
wie ramionami i mówią <<dureń>> albo <<osioł>> i idą dalej”60. 

Pomimo wszelkich wysiłków nie udało się Sewerowi utrzy-
mać „Życia”. Chcąc zabezpieczyć jego dalszy żywot, pisarz zaczął 
pertraktować z Adamem Szymańskim, lecz okoliczności zewnętrzne 
zadecydowały inaczej. Do Krakowa przybył Stanisław Przybyszew-
ski. Wkrótce Sewer przekazał mu redakcję czasopisma, które miało 
pełnić rolę trybuny młodych pisarzy i poetów.

W artystycznym światku Krakowa Sewer wraz ze swoją żoną 
Marią znani byli przede wszystkim z prowadzenia bardzo gościn-
nego domu. Miał on charakter salonu literackiego. L. Kotarbińska 
(żona dyrektora teatru) wspominała: „W tych trzech ślicznych po-
koikach na Batorego 6 gromadziło się wszystko, co było umysłem, 

57 T. Boy-Żeleński, s. 97.
58 Listy do M. i W. Wolskich, l. 4, s. 324-325.
59 Tamże, l. 3, s. 323.
60 Tamże, l. 4, s. 324.
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duszą, sercem Krakowa. Stosunki wiejskie łączyły się z miejskimi. 
Życie kipiało”61. „W przejeździe przez Kraków cały polski świat 
artystyczny przesuwał się przez dom państwa Maciejowskich”62. 
Nie były to spotkania z góry zaplanowane, przychodził, kto chciał, 
wiedząc, że będzie mile widziany. Codziennie od 16 do 20 pani 
Maciejowska witała swoich gości życzliwym uśmiechem i herbatą 
z samowara. Spotykali się tutaj ludzie o różnorodnych zapatrywa-
niach i usposobieniach, a gospodarze „schodzili do roli słuchaczy 
uważnie notujących w sobie ucieszności figur, które przyjmowali, 
a goście wiedli rej w rozmowach, sporach, dysputach, plotach”63. 

Jak wspominał A. Grzymała-Siedlecki, do stałych bywalców 
popołudniowych spotkań należeli: Marian Zdziechowski – profesor 
literatury porównawczej na Uniwersytecie Jagiellońskim, trady-
cjonalista i myśliciel, zatopiony bez reszty w świecie idei, słynący 
z rozlicznych roztargnień i gaf, jego wychowanek Artur Górski 
oraz Jan Baudouin de Courtenay – profesor lingwistyki, sława 
Uniwersytetu, wieczny przeciwnik Zdziechowskiego w poglądach 
i usposobieniu. Nie zabrakło wodza galicyjskiej partii socjalistycz-
nej i posła do parlamentu wiedeńskiego Ignacego Daszyńskiego 
– wspaniałego oratora.

Najbliżsi Sewerowi byli ludzie wyłamujący się z szablonu, 
pełni fantazji, a więc świat artystyczny. Bywali tu znani malarze: 
Jacek Malczewski, Leon Wyczółkowski, Jan Stanisławski. A. Sie-
dlecki wspominał też zawsze radosną i rozpromienioną twarz 
Włodzimierza Tetmajera. Nie brakło nikogo ze świata literackiego 
Młodej Polski – od Rudolfa Starzewskiego, aż po najmłodszych 
wówczas Władysława Orkana, Adolfa Nowaczyńskiego i Tade-
usza Micińskiego. Gościli tam Alfred Wysocki – wybitny później 
dyplomata, a także satyrycy Jan August Kisielewski i Włodzimierz 
Perzyński. Do stałych bywalców należeli Reymontowie oraz Adam 
Asnyk. Z tym ostatnim łączyła gospodarza długa i serdeczna przy-
jaźń utrwalona w ich korespondencji.

Mieszkanie Maciejowskich stało się miejscem, gdzie przy-
noszono wszelkie nowiny ze świata artystycznego i tu także je 
omawiano. Dyskutowano nie tylko o sprawach wzniosłych i waż-
nych dla narodu, pojawiały się także tematy błahe, dotyczące życia 
codziennego. Nie do pomyślenia było, aby ktoś ze stałych gości 
podjął ważniejszą decyzję bez omówienia tego u Maciejowskich. 

61 L. Kotarbińska, Wokoło teatru. Moje wspomnienia, Warszawa 1930, 
s. 151.

62 L. Rydel, Ignacy Sewer Maciejowski, „Tygodnik Ilustrowany”, 1901, 
nr 41.

63 A. Grzymała-Siedlecki, s. 44.
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L. Kotarbińska wspominała z nostalgią: „Tu nikt nie mógł udawać. 
Tu była jakaś piękna harmonia, jakieś przymierze prawdziwości 
z każdą odmianą momentów życia. Każdy się tu czuł doskonale… 
w ich polskim domu”64. Pamiętała Sewera jako człowieka praco-
witego, ale i dowcipnego: „Ranki całe pisał, o 3-ciej po południu 
wychodził na Planty, spotykał ludzi, zbierał mnóstwo wiadomości 
z bieżącej kroniki – przed 5-tą wracał i, jak z rogu obfitości, sy-
pały się prawdziwe i mniej prawdziwe, przepuszczane przez filtr 
żartownisia i pisarza, wiadomostki, z których najczęściej było 
śmiechu bez miary”65. 

W pamięci przyjaciół i znajomych Sewer pozostał człowie-
kiem życzliwym dla innych, pełnym pogody ducha i nieprzecięt-
nego humoru. T. Żeleński-Boy pisał, że Sewer to „Pan Jowialski” 
płatający niewybredne figle i psoty, potrzebujący ciągłego gwaru, 
wciąż głodny okazji do śmiechu, bawiący się bez końca66. 

We wspomnieniach Asnyka Sewer pojawiał się jako wieczny 
optymista, patrzący na świat pogodnie, z silną wiarą, że istnieje 
dobro, które musi zwyciężyć zło. Humor Maciejowskiego musiał 
być naprawdę wielki skoro nawet Asnyk – znany ponurak – napisał 
o nim: „Ignaś niewyczerpany w dowcipach, potrafi czasem i mnie 
rozruszać”67. Słynne były jego wymyślne adresy na kopertach, 
czasami śmieszne i figlarne, czasami ironiczne68. Na przykład do 
znanego naukowca, profesora zoologii Michała Siedleckiego wysłał 
kartę korespondencyjną zaadresowaną: „(…) Sławny na Galicję, 
a do tego b. przystojny o ślicznej brodzie pan (…)” o treści: „Ubó-
stwiany Michale – Dziś o 5-tej będzie u nas – Śliczna dziewczyna 
Mika jej imię! – Przybądź to może się zakochasz! – Sewer”69.

Ale jak pisał Boy: „Ten stary dzieciak miał tak ustalone 
przywileje, że byłoby szczytem śmieszności w Krakowie obrazić się 
o cokolwiek na Sewera. Wszystko składało się na tę bezkarność: 
i wcześnie posiwiałe włosy, i fama emisariusza z 63 roku, emigran-
ta, autora świetnych „Szkiców z Anglii”, i powszechna świadomość, 
że ten figlarz jest rozumnym i najlepszym człowiekiem”70. 

64 L. Kotarbińska, s. 152.
65 Tamże.
66 T. Boy-Żeleński, s. 93.
67 E. Bandrowska, Sewer a Asnyk, „Wędrowiec”, 1903, nr 38.
68 Zob.: T. Boy-Żeleński, s. 90-91.
69 Listy do Michała Siedleckiego, rps, Dołęga 5 VII (brak daty rocznej), 

Biblioteka Jagiellońska.
70 T. Boy-Żeleński, s. 93.
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2. PROTeKTOR MłODyCH TALeNTóW LITeRACKICH

Pomimo tego, że Sewer był już człowiekiem dojrzałym 
i nieco posuniętym w latach, to jednak doskonale umiał znaleźć 
wspólny język z ludźmi młodymi, wchodzącymi dopiero w życie, 
z ludźmi, którym „kurzyło się w głowach” od nowych pomysłów 
i buntów wobec zastanej rzeczywistości. Przyciągał ich do siebie 
dobrocią, przyjaźnią i rzadko spotykanym u starszego pokolenia 
zrozumieniem potrzeb, pragnień i marzeń młodości. Alfred Wysocki 
wspominał: „Szło się do niego, jak do przyjaciela, który zawsze 
znalazł dobrą radę lub co najmniej wesołością swoją, dowcipem, 
rubaszną żartobliwością pocieszył i na duchu podniósł zawiedzio-
nych i strapionych. Znał cały świat, więc łatwo znajdował kogoś, 
kto mógłby w danym wypadku pomóc lub patronować”71. 

W środowisku młodych, dopiero debiutujących artystów 
Sewer był kimś spośród wybrańców muzy. Pomagał, jak tylko mógł 
i umiał – zabiegał o drukowanie ich utworów, o dotacje pieniężne 
i pożyczki, chciał pomagać w twórczości – z niektórymi podej-
mował współpracę literacką. „Niewyrobionych, początkujących 
poetów i pisarzów, byle w nich świeciła iskra talentu, brał Sewer 
pod swoje skrzydła opiekuńcze, czytał i po ojcowsku oceniał ich 
pierwsze próby, dobrej rady nie szczędził, poparcia nie odmówił, 
zachęty nie poskąpił”72.

Zapewne duże znaczenie miało pozytywne nastawienie Se-
wera do świata i do ludzi; w każdym spotkanym człowieku widział 
dobroć i szlachetność. Nic więc dziwnego, że był tak bardzo lubiany 
i poważany. Miał i tę zaletę, iż potrafił bardzo szybko zauważyć 
w nowo poznanym człowieku jego szczególne zdolności. Odnala-
złszy w kimś talent, ciągle nagabywał do pisania, do drukowania 
utworów. Jego przyjaźnie z młodzieżą były całkiem zaskakujące. 
Budzić może zdziwienie i zachwyt sposób, w jaki ten starszy, 
doświadczony literat nawiązywał dialog z młodymi. W bliskim 
otoczeniu Sewer miał swoich faworytów, w których upatrywał 
przyszłych artystów. Byli to: Artur Górski, Włodzimierz Tetmajer, 
Tadeusz Miciński oraz Władysław Orkan. Cieszył się niezmiernie, 
obserwując rozwój ich talentów.

Ulubieńcem Sewera był niewątpliwie Artur Górski. W li-
stach pojawia się wiele ciepłych słów pod jego adresem: „(…) bar-
dzo to zdolny, głęboki i szlachetny człowiek, lubimy go bardzo”73. 
A. Grzymała-Siedlecki pisał, że nikt nie miał takiego wpływu na 

71 A. Wysocki, s. 109.
72 L. Rydel, s. 41.
73 Listy do T. Micińskiego, l. 13 z datą: Dołęga, 15 VIII 1899, s. 307.
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Sewera jak jego wychowanek A. Górski: „Razem obaj: ten już 
starzejący się, a zawsze w rozmachu psychicznym młody Sewer 
i latami młody, a duchem stateczny Górski – razem obaj przeszli 
drogę od Spencera i Stuarta Milla do Bergsona i racjonalistów, 
których zresztą (jednych i drugich) Sewer nie bardzo rozumiał 
i nawet rozumieć nie miał ochoty, ale których, ze względu na Ar-
tura, estymował”74.

Z pewnością Sewer widział w Górskim duży talent. Chciał 
mu ułatwić start artystyczny. W sierpniu 1900 roku zwrócił się 
do M. Wolskiej75 o pomoc w rozprowadzeniu biletów na odczyt 
Górskiego: „Będzie to odczyt świetny, bardzo głęboki i bardzo zaj-
mujący – i sądzę, dobrze powiedziany (…) Jak pragnę, aby odczyt 
ten udał się – jak pragnę! Młodzian bardzo ubogi, a bardzo zacny 
i zdolny, mający w sobie głębię i wiedzę, i oryginalność. Że pań-
stwo pójdziecie, nie wątpię lecz jakżeby to dobrze było, gdybyście 
pociągnęli za sobą chociaż z pięćdziesięciu ciekawych”76.

Maciejowski zachwycał się również artykułem Błędne du-
sze, który Górski opublikował w „Ateneum”77: „(…) od razu w War-
szawie postawił go na nogi, od razu! Wszystkie pisma z „Kurierem 
Warszawskim” na czele uderzyły w fanfary… Młodzież zachwy-
cona i Warszawy i Krakowa, mówi tylko o Błędnych duszach”78. 
Z nieskrywaną radością oświadczył M. Wolskiej: „Czy Droga Pani 
uwierzy, że tutaj Górski Błędnymi duszami” pobił u młodzieży Przy-
byszewskiego na śmierć… Błagam Panią nie mówić o tym młodym 
we Lwowie, bo by mogli zbić Górskiego, gdyby się tam pokazał”79. 
W listach Sewera jest także wiele troski o zdrowie młodego pisarza. 
Warto także wspomnieć, że właśnie Górskiego zaprosił Sewer do 
współpracy w redakcji „Życia”, wiążąc z nim wielkie nadzieje. Ich 
przyjaźń trwała aż do śmierci twórcy Ponad siły.

Szczególną opieką artystyczną otoczył Sewer Tadeusza 
Micińskiego i Władysława Orkana. Podjął z nimi także współpracę 
literacką. Pierwszym, który dostał się pod opiekuńcze skrzydła 
Sewera, był T. Miciński. Trudno dokładnie odtworzyć historię zna-
jomości tych, jakże od siebie odmiennych, osobowości. Z niewielu 
zachowanych listów Sewera do Micińskiego wynika, że poznali się 

74 A. Grzymała-Siedlecki, s. 41.
75 Maryla z Młodnickich Wolska (1873-1930), poetka, żona Wacława 

Wolskiego – inżyniera i wynalazcy. Przez męża spowinowacona z Ig-
nacym Sewerem Maciejowskim.

76 Listy do M. i W. Wolskich, l. 24 z datą: Dołęga, 20 VIII 1900, s. 357.
77 Zob.: A. Górski, Błędne dusze, „Ateneum”, 1901, z. 1.
78 Listy do M. i W. Wolskich, l. 35 z datą: Kraków, schyłek stycznia lub 

początek lutego 1901, s. 372-375.
79 Tamże, l. 36 z datą: Kraków, piątek 7 lutego 1901, s. 376-377.
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w czasie studiów Tadeusza w Krakowie w latach 1893-1895. Już 
w pierwszym zachowanym liście widać, że mimo pewnej oficjalności 
Sewer doskonale orientował się w zakamarkach życia młodzieńca. 
Zaskakiwać nawet może pewna szczerość i oryginalność udziela-
nych rad: „(…) baw się, chodź, tańcuj, śpiewaj, kochaj się i dziękuj 
Bogu, że nie jesteś Bułgarem, (…) mało czytaj, więcej próżnuj, 
odpoczywaj, baw się, a będziesz zdrów i wesół”80.

Szybko znajomość tych dwóch ludzi wykroczyła poza ramy 
tylko literackich dyskusji. Życzenia wypoczynku, wesołości, zain-
teresowanie pracą, pisaniem i życiem prywatnym, liczne wyrazy 
troski o zdrowie („W tej chwili list Pański odebrałem i bardzo się 
ucieszyłem, gdyż bałem się o Pana, myślałem żeś chory?!”81), 
a przede wszystkim wyrazy szczerego szacunku („Wysoko Cię cenię 
i mam nieprzepartą sympatię do Ciebie za Twoją szlachetność, 
uczciwość, delikatność, sympatię do ludzi, czułość na niedolę 
ludzką i za tę miłość, jaką posiadamy razem, prawdy, postępu, 
światła, litości, współczucia itd., a którą miłością Ojczyzny nazywa-
my (…). Jesteś mi b. sympatyczny, najsympatyczniejszy z młodych 
ludzi, jakich obecnie znam. Jesteś od nich wszystkich głębszy, 
szczerszy, szlachetniejszy”82) świadczą o serdecznej przyjaźni 
i prawdziwej życzliwości Sewera. Ich korespondencja przetrwała 
kilka lat pomimo różnicy wieku, temperamentu i przekonań, co 
Sewer rozumiał i akceptował, pisząc do Micińskiego: „Ty jesteś 
natura skomplikowana więcej, ja jestem prostszy i trzeźwiejszy. Ja 
jestem jeszcze ze starej szkoły realistów i pozytywistów, a ratuje 
mnie mój optymizm, jestem więc szczery i otwarty. Ty zaś więcej 
skomplikowany, tajemniczy, a więc więcej nerwowy, chorobliwie 
podejrzliwy”83.

W 1899 roku, gdy Miciński nie odpowiadał przez pewien 
czas na listy, Sewer ze zrozumieniem napisał mu: „(…) jesteś 
wrażliwy i czuję, że Ci się już przejadła i sprzykrzyła nasza dla 
Ciebie przyjaźń… Nie zrywasz jej, bo się wstydzisz – ale ją zbywasz 
(…) i nie dziwię się temu… Nowe wrażenia, nowe horyzonty, nowe 
idee – wymagają nowych ludzi, nowych przyjaciół. Młodość nie 
zna trwałości, ona się musi ciągle odradzać i ciągle iść naprzód”84. 
Zdarzały się w listach czasem także wyrzuty i narzekania, ale za-
wsze towarzyszyło im zapewnienie o zainteresowaniu, przyjaźni 
i tęsknocie, czego dowodem były obszerne, korespondencyjne 

80 Listy do T. Micińskiego, l. 1 z datą: Dołęga, 23 VII 1895 s. 286-288.
81 Tamże, l. 2 z datą: Dołęga, 29 IX 1895, s. 288-289.
82 Tamże, l. 8 z datą: Zakopane, 31 VIII 1897, s. 298-300.
83 Tamże.
84 Tamże, l. 13 z datą: Dołęga, 15 VIII 1899, s. 307-309.
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relacje Sewera niemalże o wszystkim, co działo się w Krakowie 
i na Batorego 6.

Współpraca literacka obu pisarzy opierała się w zasadzie 
na pełnej zależności Micińskiego od Sewera. Poprzedzona ona była 
gorącymi namowami do porzucenia przez Micińskiego studiów psy-
chologicznych w Lipsku: „Nigdy i nikt nie nauczył się stosowanej 
psychologii z katedry lub z książek… Trzeba ją koniecznie brać 
z życia”85. Nie znaczyło to jednak jakoby Sewer nie doceniał roli 
nauki, bo przecież sam był człowiekiem wykształconym. Namawiał 
on jednak, kogo tylko mógł, do pisania. Najwyżej cenił samą zdol-
ność tworzenia. Dostrzegając więc talent Micińskiego, namawiał 
go do porzucenia jego dociekań naukowych: „(…) czyż nie lepiej 
być Szekspirem, jak choćby profesorem psychologii?” i „(…) już 
jest faktem stwierdzonym, że Szekspir dlatego był Szekspirem, 
że tak mało umiał. Gdyby więcej umiał albo lepiej, o ile by więcej 
umiał, o tyle byłby mniejszym (…)”86. Młody człowiek uległ tym 
namowom i postanowił zabrać się do pisania. Zaczął od recenzji 
z tomu nowel Sewera wydrukowanych w krakowskiej „Nowej Re-
formie”. Następnie napisał nowelę Nauczycielka, którą wysłał na 
konkurs literacki „Czasu”.

Pierwsze utwory Micińskiego ukazały się w druku właśnie 
za sprawą Sewera. W jednym z listów87 pojawiła się wzmianka 
o odebraniu właśnie przez Sewera honorarium dla Micińskiego. 
Debiutujący pisarz podjął się także przeróbki scenicznej powieści 
Sewera pt. Nafta. Inicjatorem współpracy przy tym utworze był 
prawdopodobnie Miciński, bo Sewer zwracał się do niego: „(…) gdy 
Pan będziesz miał gotowy plan i przyjedziesz do Dołęgi, będziemy 
razem rozprawiać i pisać, i bawić się”88. Przesyłał Micińskiemu 
wiele rad w sprawie utworu: jego ideą przewodnią winno być wyka-
zanie, iż „(…) bankructwem jednostek dźwiga się dobrobyt mas”89. 
Podawał nawet osoby dramatu, przy czym głównym bohaterem 
musiał być lud. Odradzał wprowadzenie na scenę salonu i balu 
chociaż istniały one w powieści – Sewer uznał jednak, że to „(…) 
motywy zużyte w starych sztukach francuskich”90.

Niewiele miejsca pozostało w tym wypadku dla wyobraźni 
i indywidualności młodego pisarza. Zwłaszcza nie do przyjęcia 
dla niego była propozycja Sewera dotycząca głównej osoby dra-

85 Tamże, l. 3 z datą: Kraków, 10 XII 1895, s. 290-291.
86 Tamże.
87 Tamże, l. 2 z datą: Dołęga, 29 IX 1895, s. 288-289.
88 Tamże, l. 1 z datą: Dołęga, 23 VII 1895, s. 286-288.
89 Tamże.
90 Tamże.



35Ignacy Sewer Maciejowski...

matu: „Zygmunta z początku zrobimy arystokratą, dekadentem, 
a później praca i natura, i walka odżywiają, czyli robią go dzielnym 
chłopem”91. Jasno z tego wynika, że Sewer w prawdzie przyjął 
nowe tendencje, ale w głębi pozostał jeszcze pozytywistą – takie 
rozwiązanie kłóciło się z naturą Micińskiego – modernisty, który 
zrezygnował z dalszych prac nad przeróbką Nafty.

Wkrótce Miciński zaproponował adaptację sceniczną innej 
powieści Sewera pt. Biedronie, drukowanej w tym czasie na ła-
mach „Ateneum” i „Nowej Reformy”. Zapewne tematycznie bardziej 
odpowiadała ona Micińskiemu. Nie bez znaczenia było i to, że 
powszechnie się podobała. Skąpa korespondencja z tego okresu 
nie pozwala jednak na dokładne określenie roli poszczególnych 
autorów w powstaniu utworu. Przypuszczalnie Miciński rzeczy-
wiście sam napisał cały dramat92, zaś Sewer wybrał z tego pewne 
elementy, inne przerobił po swojemu i w ostateczności całość wy-
szła spod ręki Sewera pod tytułem Marcin łuba. Świadczyły o tym 
jednolitość stylu utworu i list Sewera do Micińskiego, w którym 
pisał: „Akt III, który mi przysłałeś, ma mało dramatyczności…”93

Niestety, Miciński nie był zachwycony dramatem mimo 
jego sukcesów scenicznych (był wystawiany w Krakowie i Pradze, 
tłumaczony na języki obce). Prawdopodobnie nie czuł się dumny 
ze współautorstwa tekstu tak odległego od interesującej go proble-
matyki. Świadczył o tym jeden z jego listów do przyjaciół: „Marcin 
łuba obchodzi mnie mało. Albo napiszę coś lepszego i wtedy będę 
mówił o swoich prawach, albo nie i wtedy dotychczasowe prawa 
będą nic nie warte – przynajmniej dla mnie”94. Lekceważył łubę, 
uważając ten utwór za „pierwociny literackie”95. Za to Sewer był tym 
dramatem zachwycony, czemu wielokrotnie dawał wyraz. Pisał, 
że „(…) dramat jest moderne, pesymistyczny, samo zakończenie 
…dekadenckie”96. Innym razem dodawał: „(…) bardzo ładny, sce-
niczny, pełen życia, ruchu, serca, ciepła, pesymizmu i prawdy”97.

Najważniejsze w tej współpracy literackiej okazało się to, 
że dla Micińskiego dramat był próbką pracy twórczej, dla Sewe-
ra natomiast był on wejściem w szeregi modernistów. Na tym 
zakończyła się współpraca obu pisarzy. Sewer wysunął jeszcze 

91 Tamże, l. 2 z datą: Dołęga, 29 IX 1895, s. 288-289.
92 J. Tyniecki, Inicjacje mistyka. Rzecz o T. Micińskim, Łódź 1876, s. 73-

74; List Przegalińskiego do „Gazety Lubelskiej”, w: E. Rzewuska, 
O dramaturgii T. Micińskiego, Ossolineum 1977.

93 Listy do T. Micińskiego, l. 4.
94 List T. Micińskiego do Zielińskiej, w: E. Rzewuska, s. 115.
95 Tamże.
96 Listy do T. Micińskiego, l. 5.
97 Tamże, l. 6.
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propozycję wspólnego napisania jednoaktowego dramatu z rolą dla 
wybitnej aktorki Antoniny Hofmannowej, ale Miciński już z niej 
zrezygnował, pochłonięty fascynującą znajomością ze Stanisławem 
Przybyszewskim.

Znajomość Sewera ze Władysławem Orkanem, wówczas 
uczniem Gimnazjum Św. Anny w Krakowie, zaczęła się około roku 
1894. Już wtedy uzdolniony gimnazjalista pisał swoje młodzieńcze 
utwory, które zwróciły uwagę Sewera98. Namawiał Orkana do roz-
wijania talentu, nęcąc go obietnicami sławy i zysków finansowych, 
co miało niebagatelne znaczenie, bo Orkan pisał do matki: „Nie 
potrzebuję mówić, że gdy pisał nie będę, to i pieniędzy nie będę 
miał tyle ilem myślał”99. 

Jednakże intensywna praca literacka przeszkadzała mu 
w nauce, pojawiły się kłopoty szczególnie przed maturą. Młody 
literat zaczął się obawiać o jej wynik: „(…) byle maturę zdać. To 
najważniejsze. Jeżeli zdam, to dzięki Bogu i panu Sewerowi, który 
opiekuje się mną jak ojciec. Odwiedził mnie w moim mieszkaniu 
i pomaga ile zdoła”100. Rzeczywiście Sewer wspomagał Orkana 
materialnie i interesował się jego życiem. „Z miasta nikt u mnie 
nie był prócz pana Sewera, który mnie często odwiedza”101 – pisał 
młody człowiek do matki. Niestety pomimo dobrych chęci Sewera 
nie ukończył on gimnazjum i nie zdał matury, z czego jego opie-
kun nie był zadowolony. Pisał do niego: „Przykro mi bardzo, że 
nie zdałeś egzaminu matury, bo to ci może zawadzić w życiu i nie 
wiem, czy ci dadzą stypendium w Zurychu jeśli się będą (jak się 
zdaje) starać o nie studenci Uniwersytetu”102. Innym razem Sewer 
ubolewał: „Co za szkoda, żeś nie zdawał egzaminu z matury – niech 
cię Bóg kocha. Chodziłbyś na Uniwersytet i pracował”103. 

Opieka nad Orkanem nie ograniczała się jedynie do po-
mocy finansowej Sewera. Postanowił on ułatwić wejście młodemu 
talentowi w środowisko literackie. Zrobił to w bardzo pomysłowy 
sposób. Napisał powieść o dzieciństwie Orkana, o jego drodze 
z podgorczańskiej Poręby Wielkiej do krakowskiego Gimnazjum 

98 Smreczyński już wtedy pisał humorystyczne gazetki uczniowskie 
(„Nygus” i „Szczypiorek”), wypełniając je fraszkami i anegdotami 
o różnorakiej tematyce. Oprócz tego pisał bardzo dużo wierszy i in-
nych utworów, które pozostały w uczniowskich brulionach.

99 Listy Orkana do matki, w: Dialog serdeczny, Warszawa 1988, l. 28.
100 Tamże.
101 Tamże, l. 31.
102 List Sewera do Orkana z datą: Kraków 9.09.1897, rps, Biblioteka 

Jagiellońska.
103 List Sewera do Orkana z datą: listopad 1897, rps, Biblioteka 

Jagiellońska.
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Św. Anny. Już w 1897 roku w „Kurierze Warszawskim” i w „Cza-
sie” ukazała się ona pod tytułem Matka104. Otoczyła ona młodego 
porębianina aurą niezwykłej poetyckości i otworzyła mu bramy 
do literatury105. Pierwowzorem głównej bohaterki powieści, Magdy 
Porębskiej, była matka Orkana – Katarzyna Smreczyńska. Sewer 
zgodnie z faktami nakreślił nie tylko jej niebywałe poświęcenie 
dla uczących się synów, ale także jej głód wiedzy, talenty pedago-
giczne, znachorskie i literackie. Ukazał kobietę głęboko religijną, 
pełną wiary w przeznaczenie i wolę Bożą. Opisał, z jakim uporem 
i matczyną miłością pokonywała wiele kilometrów w deszczu, 
w spiekocie czy mrozie, niosąc na własnych plecach tobołek 
z niebogatymi zapasami żywności, by jej dzieci mogły spokojnie 
zdobywać wykształcenie.

Powieść Sewera od początku cieszyła się ogromną popular-
nością. W wielu czasopismach pojawiły się o niej notki, a recenzent 
„Ateneum” podkreślał, że: „(…) powieść pociąga szczerością i praw-
dą, i robi wielkie wrażenie: uczucie macierzyńskie i szlachetne, 
niezmącone próżnością półcywilizacji drga w niej od pierwszej do 
ostatniej strony”106. Przez długi jeszcze czas Matka była nie tylko 
aktualną sensacją, ale stanowiła jedyne źródło informacji o życiu 
piewcy Podhala. Nie była to jednak biografia Orkana, chociaż 
Sewer wprowadził do niej wiele autentycznych faktów z życia ro-
dziny Smreczyńskich, opierając na nich jego fabułę. Pomimo tego 
zarówno Katarzyna Smreczyńska, jak i jej syn nie byli zachwyceni 
powieścią, gdyż autor kilkakrotnie dał upust swojej fantazji. Sewer 
napisał w liście do redakcji gazety, gdzie miała być drukowana 
Matka, że w ten sposób chciał złożyć hołd wszystkim matkom 
włościankom, które wielkim trudzie i z niepojętą wytrwałością po-
magały swoim dzieciom zdobywać wiedzę. Głównym celem powieści 
było wprowadzenie młodego, obiecującego literata w środowisko 
artystyczne Krakowa i wzbudzenie zainteresowania jego niezwy-
kłymi losami. Sewerowi udało się to w pełni, gdyż rzeczywiście był 
to początek kariery literackiej Orkana.

Stosunek Sewera do młodszego o 36 lat Orkana nabrał 
wkrótce cech patronatu literackiego, zwłaszcza w okresie ich 
współpracy nad komedią Postrożni napisaną na konkurs sztuk 
ludowych, zorganizowany w 1897 przez Dyrekcję Teatru Miejskiego 
we Lwowie. Początkowo Orkan chciał posłać dramat pt. Męczennicy 

104 Sewer (Ignacy Maciejowski), Dzieła wybrane, t. VII, Matka, Kraków 
1955.

105 Zob.: S. Pigoń, Władysław Orkan. Twórca i dzieło, Kraków 1958, 
s. 43.

106 M. Garda, Ateneum”, 1901, t. 1.
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oparty na autentycznych przeżyciach jego przyjaciela, ale praw-
dopodobnie na skutek negatywnej oceny Sewera zrezygnował 
z tego. „Dramat możesz posłać na konkurs” – pisał Sewer – „ale 
czy nagrodę dostaniesz – wątpię. Niezły, lecz zbyt młodzieńczy, 
zbyt krótki – zbyt świeży. Za dużo ognia do usmażenia jednego 
omletu. Ludzie nie są bardzo prawdziwi (…)”107. W tej sytuacji 
jedyną nadzieją byli Postrożni. 

Inicjatorem wspólnego pisania komedii był Sewer. Jego 
zamierzeniem było raczej kierowanie i nadzór nad pracą, a nie 
współtworzenie dramatycznej fabuły. Z zachowanych fragmentów 
rękopisu, przebadanych przez R. Gerlecką, wynika, że „(…) akt 
I napisany jest ręką Sewera, pozostałe trzy akty ręką Orkana, ale 
pomysł całości podjął sam Orkan. Wśród autografów jego znajdują 
się pierwsze szkice tej sztuki, którą potem poprawiał i przera- 
biał”108. Pierwszą jej redakcję Sewer ocenił dość surowo: „Cała 
komedia nie jest żywą, sceniczną komedią, pełną akcji i niespodzia-
nek, a raczej powieścią ludową uscenizowaną. Takie robi wrażenie 
w czytaniu. Za mało w niej scenicznego nerwu, scenicznej akcji, 
werwy. Słowem, za dużo gadania, a za mało czynu, czyli akcji. 
Nie masz pojęcia jakbym chciał z Postrożnych zrobić (…) dzielną 
komedię, dotąd jest nudna i basta, a to najgorsze”109. 

Sewer zabrał się gorliwie do przerobienia sztuki na „dzielną 
komedię”. „Ledwo się uporałem z aktem II, figury nie były odręb-
nymi postaciami (charakterami, typami)… Z powodzi gadania 
i z powodzi powtarzania się należało wykroić akcję. Jędrka zro-
biłem gwałtownego chłopa, który sobie nie da dmuchać w kaszę, 
lecz gwałtowność mityguje w nim miłość do Jagi… Akt drugi 
nadzwyczaj słabo napisałeś, byle zbyć. Gadania i powtarzania co 
niemiara”110. W trakcie dalszej współpracy Sewer listownie przypo-
minał Orkanowi o zbliżającym się terminie konkursu, denerwując 
się na zbyt wolne tempo pisania. Zaczął go nawet podejrzewać 
o zrezygnowanie z udziału w konkursie: „Może nie chcesz stawać 
na konkurs ludowy? Może wszystkie siły wytężasz na dramat na 
Konkurs Paderewskiego?”111 Jego rady i uwagi dla Orkana były 
coraz bardziej natarczywe: „Wątpię, czy dostaniesz nagrody na 
konkursie Paderewskiego, na konkursie lwowsko-ludowym bardzo 
dużo mamy szans, że weźmiemy. A tak mogłoby się stać, że tu 

107 List Sewera do Orkana z datą: XI 1897, rps, Biblioteka Jagiellońska.
108 R. Gerlecka, Wczesna twórczość W. Orkana, Łódź 1959.
109 List Sewera do Orkana z datą: 24 VII 97 r., rps, Biblioteka 

Jagiellońska.
110 List Sewera do Orkana z datą: 29 VII 97, rps, Biblioteka Jagiellońska.
111 Tamże.
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i tam nic – co by dla ciebie i twojej kariery było fatalne. A zatem 
odłóż Paderewskiego na później, a pracuj nad komedią, bo ta ma 
dziewięćdziesiąt dziewięć szans na sto, gdy nagroda na konkursie 
Paderewskiego dziesięć na sto. To różnica”112. 

Po dokonaniu poprawek Sewer napisał Orkanowi, że do 
zrobienia zmian był zmuszony, „(…) bo tak, jak (komedia) była 
napisana – sam się przekonywasz, że była niemożliwa na scenę, 
wlokła się jak smoła i ludzie by posnęli”113. Prawdopodobnie Orkan 
przyjmował niechętnie wszelkie zmiany poczynione przez Sewera, 
gdyż ten kilkakrotnie zwracał mu uwagę: „Boję się tylko byś czasem 
nie poprawiał, bo łatwo można by zepsuć… Młodość w swej zaro-
zumiałości jest często bardzo naiwną i dlatego proszę cię bardzo 
raz jeszcze, żebyś już słowa nie dodał i nie ujął”. I podkreślał dla 
uspokojenia współautora: „(…) co tylko mogłem Twego zatrzymać, 
zatrzymałem, jak widzisz – szanuję Twoją indywidualność”114.

Mimo przekonania o wysokich walorach sztuki Sewer powi-
tał z zadowoleniem wiadomość o przesunięciu terminu składania 
prac konkursowych do dnia 1 grudnia 1897 r. „Będziemy mieli 
czas komedię jeszcze poprawić i zrobić ją dzielną na scenę… Zro-
bimy z tej sztuki rzecz bardzo sceniczną, bardzo o to się musimy 
postarać mając czas”115. Kolejne listy pełne były marzeń o nagrodzie 
i oczekiwanym sukcesie. Sewer był dumny, że jego uczeń wyniósł 
ze współpracy dużo korzyści, nauczył się od niego „(…) jak się robi 
dialogi, jak się pisze na scenę”116.

Przeświadczony, że ich dzieło jest udane, pisał do Orkana: 
„Cieszmy się, żeśmy oba stworzyli pierwszą komedię polską ludową 
w całym słowa tego znaczeniu”117. Dołączył także propozycję dalszej 
współpracy: „Jeżeli będziesz miał rozum i serce, to możemy dalej 
iść razem w wielu kwestiach i sprawach. Lubię cię nie tylko, że 
masz zapał i talent, lecz, że masz serce, szlachetność, uczciwość. 
I gdybym się miał na tobie zawieść, byłoby mi bardzo przykro 
i ciężko”118. Optymistyczny sąd o sztuce utwierdziła w Sewerze 
pochlebna opinia St. Przybyszewskiego. „Byłem w Dreźnie, Lipsku 
i Berlinie” – pisał Maciejowski – „czytałem komedię naszą znaw-
com i Przybyszewskiemu w Berlinie – zachwyceni. Zobaczymy, jak 
wypadnie na scenie”119.

112 List Sewera do Orkana z datą: 15 VIII 97, rps.
113 List Sewera do Orkana z datą: 19 VIII 97.
114 Tamże.
115 List Sewera do Orkana z datą: 23 VIII 97.
116 List Sewera do Orkana z datą: 19 VIII 97.
117 Tamże.
118 Tamże.
119 List Sewera do Orkana z datą: 24 X 97.
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Ostatecznie jury konkursu dramatycznego nie zwróciło 
w ogóle uwagi na Postrożnych. Jak później pisała Gerlecka: „Se-
wer sam nie potrafił ustrzec się błędów, które wytykał Orkanowi, 
toteż sztuka jest pozbawiona walorów scenicznych. Obciążają ją 
przewlekłe dialogi. Liczne wątki uboczne, wady w budowie akcji 
i charakterów. Ale nie tylko to. Tematyka oparta na konfliktach 
rodzinnych o ziemię nie nadawała się w ogóle do ujęcia komedio-
wego, stąd sposób rozwiązania tych konfliktów (…) przyczynił się 
do uproszczenia i powierzchownego potraktowania psychologii 
bohaterów”120.

Po ogłoszeniu wyników konkursu Sewer wciąż trwał przy 
własnej ocenie komedii: „Jestem przekonany, że Postrożni są 
wyborną, pierwszą i jedyną sztuką w naszej literaturze, ale mają 
również i tę wadę, o jakiej pisze Rapacki – nie mają bohatera, 
a zatem akcji skupionej, scentralizowanej wokół jednej osoby. (…) 
Biorę się do przerobienia Postrożnych na wielką rolę dla Rapackiego 
i scentralizowania sztuki koło tej roli, gdy poprawię, zjedziemy się, 
przeczytamy i obgadamy całą sprawę”121. Ale Orkan do tej sztuki 
już nie powrócił, choć kontakty miedzy nim a Sewerem pozostały 
serdeczne. Dojrzały pisarz nie szczędził mu rad dotyczących także 
postawy społecznej, gdyż utwierdzając go w przekonaniu, że ma 
talent, dodawał: „Stanowczo tylko Ci nie radzę jako poecie tonąć 
w partiach i doktrynach. Jeszcze żadna doktryna nie uszczęśliwiła 
ludzkości, jedynie kultura może ją podnieść, dźwignąć i powołać 
do szlachetniejszych celów. Uprawiając poezję, spełniasz wielką 
rolę, bo przez piękność dajesz narodowi kulturę”122.

Trudno ocenić, na ile przydały się w późniejszej twórczości 
Micińskiego czy Orkana rady udzielane przez Sewera. Bezsporną 
rzeczą jest jednak to, że właśnie Ignacy Maciejowski wprowadził 
tych młodych ludzi w zastępy literatów, on pomógł im uwierzyć 
w swoje możliwości, dał im pewność, że mają talent i mogą go 
rozwijać. Wprowadził ich na drogę literatury i pokazał, jak dalej 
iść, aby zdobyć sławę, ale i czynnie pomóc Ojczyźnie.

3. W WALCe O MODeL IDeOWy MłODeJ POLSKI

Ignacy Maciejowski aktywnie włączył się w walkę o model 
ideowy literatury Młodej Polski. Miał on ambicje pokierowania no-
wym prądem, co wynikało z jego ogólnie przyjętej i uznawanej po-
zycji w środowisku literackim. Istotne znaczenie miała znajomość 

120 R. Gerlecka, s. 56-57.
121 List Sewera do Orkana z datą: 1989 r.
122 List Sewera do Orkana z datą: 25 VII 1898 r.
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z Przybyszewskim. Prawdopodobnie rozpoczęła się ona w roku 
1897, podczas pobytu Sewera w Niemczech, kiedy to zasięgał jego 
zdania o pisanej wraz z Orkanem komedii Postrożni. Sąd Przyby-
szewskiego wysoko sobie wówczas cenił. Po jego przyjeździe do 
Krakowa w 1898 roku Sewer oddał mu redakcję „Życia”, czym, 
niezależnie od kłopotów finansowych pisma, potwierdził prymat 
Przybyszewskiego wśród modernistów: „<<Życie>> odstąpiłem, 
czyli oddałem bez żadnych pretensji Przybyszewskiemu, który 
wśród modernistów krakowskich uchodzi za półboga(…), sądzę, 
że nie mogłem lepiej zrobić, jak upadające „Życie” modernistyczne 
oddać przywódcy modernistów”123. Natomiast nie podzielał sądów 
większości o jego twórczości literackiej. W liście do M. Wolskiej 
pisał: „Przybyszewskiego zaczynają ciągnąć stańczyki i arystokra-
cja, a dzieła jego wydają jednocześnie Francuzi, Niemcy, Polacy, 
Moskale, Skandynawowie, Czesi… Droga Pan, nie gniewaj się na 
mnie, ale ja stanowczo nie jestem jego czcicielem. Podziwiam sze-
roką fantazję, styl wściekły, nastrój, lecz jednej mu rzeczy brak 
– uczucia, ogólnej wielkiej miłości”124. Nie cenił Przybyszewskiego 
jako artystę, bo jego prace literackie nużyły go ze względu na to, 
że była w nich „ta sama struna wiecznie jedna, a tak napięta, tak 
strasznie wyciągnięta, że aż monotonna”125.

Sewer nie akceptował także sposobu życia i środowiska, 
w jakim obracał się Przybyszewski. Jego dom określał półknajpą. 
Dowiedziawszy się o jego skandalach towarzyskich, stracił resztki 
sympatii do niego. Pisał: „Przybyszewski to zwykła szuja i najzwy-
czajniejszy szubrawiec, który wszystko za gotówkę sprzeda, a na-
wet swoją ubóstwianą Dagnę.(…)Forma i fantazja ładna – więcej 
nic… nic, nic… wszystko inne kradzione!...kradzione, kradzione… 
najwięcej jego meta muzyka, która jest blagą, tak jak i on…”126

Niechęć Sewera zbiegła się z końcem popularności po-
wszechnie uwielbianego artysty – cygana. Sewer pisał o nim: 
„Przybyszewski… wypływa czarem swego słowa i niedorzecznością 
swej metamuzyki…, która nie wytrzymuje krytyki ludzi znaczą-
cych i rozumiejących muzykę”127. Według Sewera jedyną zasługą 
Przybyszewskiego było to, że „poruszył umysły, poruszył w zasto-
ju drzemiącą myśl ludzką i zbudził ją!”128 Pojawienie się autora 
Confiteora zmusiło Młodą Polskę do skonsolidowania się, sprze-

123 Listy do M. i W. Wolskich, s. 327-328.
124 Tamże, s. 326.
125 Listy do T. Micińskiego, s. 304.
126 Tamże, s. 309.
127 Listy do M. i W. Wolskich, s. 341.
128 Tamże, s. 341.
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ciwienia się jego satanizmowi i upowszechnienia hasła: sztuka 
dla sztuki. Dzięki temu Kraków stał się ogniskiem myśli polskiej 
„duszącym banalność mieszczańską w literaturze, w moralności 
i polityce”129. Ale jego rola skończona, więc „Może się uda wyeli-
minować Przybyszewskiego z Krakowa… co daj Boże!”130 Od tej 
pory nie było dla niego taryfy ulgowej, a jego powieść drukowaną 
w „Chimerze”, Sewer określił: „ohydna, głupia, bardzo słabo i nie-
dołężnie napisana”131. Był to początek wielkiej kampanii przeciwko 
„przybyszewszczyźnie”. 

Walkę tę prowadził właściwie Artur Górski132, ale i Sewer 
wypowiedział swoje zdanie. Pisał o tym do M. Wolskiej: „Walka 
z <<Życiem>> naszej (Młodej) Polski już się zaczęła. Udało się 
skorzystać z głupoty Wyrzykowskiego i wpakować do <<Życia>> 
świetny artykuł A. Górskiego Spowiedź Poety, a cały wymierzony 
przeciw kierunkowi, przeciw Confiteorowi Przybyszewskiego (…) 
Przybyszewski wściekły za przytoczenie ustępu z Krasińskiego 
o fałszywości poezji, o porównanie z Trembeckim, o sztuce opartej 
na koźlich rogach, o tandecie stylowej, aż do końca. Walka wre – 
dzielą się obozy, bo tylko tym sposobem zwycięża prawda(…) pły-
niemy i naprawdę płyniemy. Do tego czasu drzemaliśmy w stojącej 
wodzie”133. W tym duchu Sewer napisał nowelę pt. Legenda sta-
nowiącą nie tylko rozrachunek z „przybyszewszczyzną”, ale także 
próbę stworzenia nowego programu literackiego, nawiązującego 
do ideałów wielkiej poezji romantycznej.

Fabuła utworu była bardzo prosta: młoda dziewczyna Zo-
sia, wykształcona i znająca nowe prądy literackie podjęła pracę 
w wiejskiej szkole. Wszystko układało się sielankowo; dzieci uczyły 
się pilnie, praca była dla niej radością i wszyscy ją bardzo kocha-
li. Pobyt Zosi na wsi wśród ludzi nieskażonych dekadentyzmem 
zaowocował zmianą jej postawy wobec narzeczonego – Gucia oraz 
kręgu jego krakowskich przyjaciół związanych z cyganerią arty-
styczną. W otoczeniu ludzi prostych, przepełnionych dobrocią 
i życzliwością, zrozumiała, że poza egoistycznym zaspokojeniem 
pragnień chwili istnieją jeszcze inne źródła radości, czego tamci 
nie mogli pojąć, wiodąc życie nocno-kawiarniane. Zosia mocno 
poczuła zło pesymizmu i halucynacji nazywanych poezją. Napi-
sała do Gucia list pełen wyrzutów i oskarżeń: „Uciekłam od was. 
Wam wystarczają tylko pozory i złudzenia. Rzetelna poezja duszy 

129 Tamże, s. 342.
130 Tamże, s. 344.
131 Tamże, s. 381.
132 S. Smak, s. 165.
133 Listy do M. i W. Wolskich, s. 330.
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jest poezją czynu, wiejącą życiem. Uciekłam, bo boję się waszego 
kłamstwa. Wzywacie śmierci po bezsennie spędzonej nocy po zu-
pełnym wyczerpaniu. Może i macie na tę chwilę ochotę, aby wam 
śmierć miękkie kładła dłonie na cierpiące skronie. Lecz tym, którzy 
nie przepędzają bezsennych nocy, obieracie energię, siłę, czyn… 
dla was to jest nastrojem, fantazją, grą słów. Wy pewnie nazajutrz 
będziecie się bawić, używać. Jesteście młodzi i nie wierzycie, aby 
śmierć przybywała na każde skinienie, lecz ludziom stroskanym 
naprawdę, zmęczonym w walce życia, co dajecie? Ta wasza naga 
dusza, ten bezwzględny absolut – to wielka egoistka. Ona jest tyl-
ko dla waszych rozkoszy, waszych przeczuć, waszych natchnień. 
Przyjemność wam sprawia, gdy w halucynacjach czujecie ją, cho-
ciaż nie widzicie. Halucynacje pierzchną i nic nie zostaje – pustka 
i absolut jeszcze więcej od was oddalony”134.

Sewer, odrzucając pesymizm dekadentów, nakreślił kieru-
nek, którym winna zmierzać kultura Młodej Polski. Jego zdaniem 
posłannictwem artysty było podnoszenie poziomu kultury w całym 
społeczeństwie. Kłóciło się to z poglądami Przybyszewskiego, który 
domagał się dla twórcy specjalnych praw, uwalniając go od wszel-
kich obowiązków poza kreowaniem wyższych, duchowych wartości. 
Zwalniał także artystę od potrzeby liczenia się z konwenansami, 
które obowiązywały w społeczeństwie. W swoim poczuciu wyższości 
i spełnianej misji twórca nie tylko nie miał obowiązku poddawać 
się tym samym prawom, co zwykli zjadacze chleba, lecz musiał 
odrzucić wszystko, co ograniczało jego swobodę. Takie widzenie roli 
artysty łączyło się z hasłem sztuki dla elity, dla wybrańców muzy, 
bo tylko oni byli w stanie ją zrozumieć i dalej rozwijać. Sewer nie 
akceptował takiego wyobcowania artystów, podkreślając związek 
świata sztuki ze społeczeństwem poprzez jego historię i tradycję. 
W Legendzie wyrazicielką tych poglądów była Zosia, gdy pisała 
do Gustawa: „Nie jestem artystką w dzisiejszym twym stylu, nie 
mogę się wznieść ponad naród, ponad społeczeństwo, ponad ety-
kę – ponad wszystko, co mi dała ponad tysiącletnia kultura…”135 

We wszystkim, co raziło Sewera w cyganerii Przybyszew-
skiego, dostrzegał on jedną rzecz wielką i piękną, mianowicie: 
„szukanie, mozół, pracę rwącą naprzód do nowych światów duszy, 
rozpęd i siłę w szukaniu nowych form…”136 Równocześnie cały ruch 
uważał za przejściowy, bo oparty na wzorach zupełnie obcych du-
chowi słowiańskiemu, na filozofii Nietzschego. Ubolewał nad tym, 
że: „nasz dekadentyzm nie ma twarzy piastowskiej. Toteż ciągle 

134 Sewer, Legenda, „Tygodnik Mód i Powieści”, 1900, nr 1-26.
135 Tamże.
136 M. Garda, s. 172.
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jesteśmy echem cywilizacji zachodniej, którą bierzemy w siebie, 
przetwarzając ją do naszych celów. A my mamy własne potrzeby, 
a te potrzeby nie uznają sztuki oderwanej od rzeczywistości”137.

Sewer wierzył w instynkt Polaków, który miał podpowie-
dzieć, jakie pierwiastki są dobre, a jakie należy odrzucić, aby nowy 
kierunek służył podniesieniu poziomu kultury. Wierzył w powsta-
nie nowej epoki literackiej, której program: „Siły swoje zaczerpnie, 
tam, dokąd dotarły genialne duchy naszych wielkich poetów (…) 
Mickiewicza, Chopina, Słowackiego. Będzie w tym ruchu duch 
harmonii między kulturą zachodu i wschodu, a źródłem jego zie-
mia leżąca na pograniczu tych światów i naród, co oba te światy, 
jak dwie twarze, wziął w siebie i stopi je w jedną duszę…”138 Jak 
echo odbiły się tu hasła romantycznego mesjanizmu. W tym duchu 
zabrzmiały również słowa Sewera o źródłach odrodzenia poezji, 
upatrywał ich w ludzie, ojczystej przyrodzie i tradycji historycznej: 
„musimy wziąć w siebie duszę naszego ludu, bo tylko z niego wy-
szło, co jest w nas dobre i potężne. Musimy wziąć w siebie duszę 
naszej przyrody, w jej kształtach, barwach i nastroju musimy wżyć 
się duchem epoki naszego normalnego rozwoju w historii, epoki 
Bolesławów i Jagiellonów”139. 

Sewer był przekonany, że Legenda stanowiła odpowiedź 
na to, jak należy pisać w nowym stylu. Porzucił stare, pozytywi-
styczne idee i formy literackie, które kiedyś przyjął z rozsądku, 
uwierzywszy w ich skuteczność. Pisał: „(…) gdy już kto raz zakosz-
tował modernizmu w literaturze i sztuce, dla tego już Sienkiewicz 
„baje” i wielu innych (…)”140. Sewerowy wzór nauczycielki różnił 
się znacznie od pozytywistycznych „siłaczek”. Zosia przyciągała do 
siebie dzieci fantazją i bajkami, uczyła je z miłością i uczuciem. 
Jej praca przebiegająca w nastroju radości i optymizmu w efekcie 
przyniosła wspaniałe owoce. Spełniła się legenda o jej cudownym 
posłannictwie. Sewer tak określił swój nowy typ bohaterki: „Zo-
sia jest symbolem Młodej Polski. Dziś już odlecieliśmy daleko od 
Pozytywizmu w literaturze, dziś już nie idzie nam, czy „ta” lub 
„ten” wzięci są żywcem z natury, lecz czy są możebni w samych 
sobie, możebni w zetknięciu z ludźmi, jeżeli kultura tych ludzi, 
choć wyjątkowa, pozwala na to. Nie idzie dziś o prawdziwość, tylko 
o prawdziwość możliwości”141.

Ostatecznie, mimo bogactwa myśli odzwierciedlających 

137 Listy do M. i W. Wolskich, s. 324.
138 Sewer, Legenda.
139 Tamże.
140 Listy do M. i W. Wolskich, s. 327.
141 Tamże, s. 350.
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poglądy i dążenia Sewera, Legenda nie spełniła oczekiwanej przez 
niego roli. Główną przyczyną tego była dezaktualizacja sporu 
o kształt modernizmu, gdyż mit Przybyszewskiego już przebrzmiał 
w Krakowie, on sam przeniósł się do Lwowa i Warszawy. Emo-
cje wokół rozgrywek ideowych wygasły, krytycy skupili się więc 
głównie na wartościach literackich Legendy, dostrzegając w niej 
liczne braki, co najlepiej podsumował W. Feldman: „Walka idei 
i pragnień młodego pokolenia odzwierciedlona w Legendzie zanadto 
słowami, za mało psychologią i plastyką, zostanie dokumentem 
historycznym”142.

Po rozprawieniu się z Przybyszewskim Sewer bardzo ostro 
potraktował Zenona Przesmyckiego i jego „Chimerę”. Miał za złe 
Miriamowi, że ten „całą bandę cyganów krakowskich nie tylko 
transplantował do Warszawy, ale jeszcze nie żałował im miejsca 
w swoim nowym piśmie”143. „Chimerze” Sewer nie odmawiał zalet: 
„<<Chimera>> wyszła, pierwszy zeszyt, tłumaczenia b. ładne, z ory-
ginalnych – wiersz Kasprowicza śliczny, zresztą rzeczy słabe”144. Ze 
względu na Miriama nie szczędził jej również krytyki: „Odebrałem 
prospekt <<Chimery>> – jest to gadanina Zenona Przesmyckiego, 
wyciągnięta, napuszona, ale nie prospekt pisma. Zenon to człowiek 
roboty nie talent”145. „Po raz drugi i trzeci przeczytałem prospekt 
<<Chimery>> i przyszedłem do przekonania, że pisał go człowiek 
chory na manię wielkości – a słabych zdolności. Laurowo-ciemnych 
popisał banalności, które są znane światu od dwustu, trzystu lat, 
od czasów Odrodzenia i Winckelmanna, a u nas od czasów Libelta, 
a jemu się zdaje, że to jego wynalazek! Że on odkrył słońce i księ-
życ. Istotnie <<nadirowa>> doza mierności w nim siedzi i pycha. 
Co za styl laurowo-zielono-ciemny. Cóż na to Przybyszewski? 
Chwali pewnie, bo Miriam ma gotówkę”146. Można się domyślić, 
że niechęć do Przesmyckiego wiązała się z akceptacją jego osoby 
dla Przybyszewskiego, w którym – mimo wszystko, widział artystę. 
Z pewnością Sewerowi nie podobała się współpraca tych ludzi, 
zwłaszcza, gdy Przybyszewski po przysłaniu do „Chimery” utworu 
Synowie ziemi, nie tylko uzyskał jej szybki druk, ale także pochwały 
od Miriama za nowatorskie pomysły147.

Wybitną osobowością Młodej Polski, której twórczość oce-
niał Sewer był Stanisław Wyspiański. Jego stosunek do twórcy 

142 „Krytyka”, 1901, s. 64-65.
143 B. Koc, Miriam, Warszawa 1980, s. 141.
144 Listy do T. Micińskiego, l. 17 z datą: Kraków, 28 II 1901, s. 314.
145 Listy do M. i W. Wolskich, l. 30 z datą: Kraków, 11 lub 12 I 1901, 

s. 366.
146 Tamże, l. 31 z datą: Kraków, niedziela 13 stycznia 1901, s. 368.
147 B. Koc, s. 141.



46 Alina Ziętek-Salwik

„Wesela” jak zwykle był zmienny: od pełnego entuzjazmu, do 
ostrej krytyki. Podobnie jak w wielu innych przypadkach ocena 
twórczości oraz niechęć Sewera do osoby podszyte były jego oso-
bistymi doznaniami. Zawsze jednak sądy wypowiadał z wyższo-
ścią doświadczonego literata. Pierwszą refleksję na temat Wesela 
zawarł w liście do M. Wolskiej: „Obecnie ewenement dnia stanowi 
dramat St. Wyspiańskiego pt. Wesele. Jest to rzecz jak zwykle 
zmanierowana (maniera samego Wyspiańskiego), urągająca zda-
je się umyślnie, wszelkim prawidłom sztuki dramatycznej (jak 
gdyby umyślnie na złość urządzał publice kawały). Na przykład 
ekspozycję urządza dopiero w trzecim akcie i jednocześnie rozwią-
zanie. A jednak mimo tych wad i tej piły, za co chciałoby się go 
bić, całość sztuki robi głębokie, wspaniałe, przejmujące wrażenie. 
Ludzie wysoko wykształceni są głęboko wzruszeni i porwani… 
Cały Kraków mówi o tej sztuce! (…) W drugim akcie na wesele 
zjeżdżają duchy: Zawisza Czarny, Branicki (...) dalej przychodzi 
Stańczyk (…) i z redaktorem <<Czasu>> zaproszonym na wesele 
ma rozmowę, przepyszną smutną, że aż się serce kraje… Jest to 
rzecz potężna, chociaż dziwaczna, biorąca ludzi za serca i za gardła 
od razu… wyciska łzy. Wchodzi w końcu drugiego aktu Werny-
hora (duch) i tu się dopiero zaczyna ekspozycja sztuki, w trzecim 
akcie koniec. (…) Ale to wszystko razem porywa – porywa! Sztuka 
napisana po amatorsku przez malarza poetę i na malarzach robi 
szalone wrażenie…”148

Sewer nie szczędził Wyspiańskiemu dobrotliwej krytyki, ale 
widać, że dramatem i jego bohaterami był zachwycony. Wyraził 
to w liście do Micińskiego: „Mimo braku akcji, mimo absolutnego 
zaniedbania sceniczności, mimo częstochowskiego wiersza często 
– Wesele Wyspiańskiego nie schodzi z afisza w Krakowie. Teatr 
sześć razy wykupiony od dołu do góry, a teraz prawie pełny”149. 
W kolejnych listach coraz usilniej namawiał Wolską do przyjaz-
du do Krakowa i obejrzenia Wesela, bo: „trzeba koniecznie być, 
żeby zobaczyć samemu i odczuć!”150 W miarę upływu czasu jego 
entuzjazm narastał: „ja się z niego (Wyspiańskiego) śmiałem, jak 
mi pierwszy raz wspomniał o swym zamiarze; tymczasem to taki 
wielki temat, że się ledwie mieści w teatrze, a bije od niego taka 
moc poezji, jakiej od długich lat się nie słyszało”151. W końcu Sewer 

148 Listy do M. i W. Wolskich, l. 41 z datą: Kraków, wtorek 19 III 1901, 
s. 383.

149 Listy do T. Micińskiego, l. 18 z datą: Kraków, 30 IV 1901, s. 317.
150 Listy do M. i W. Wolskich, l. 41 z datą: Kraków, wtorek 19 III 1901, 

s. 384.
151 Tamże, l. 42 z datą: Kraków, 19 III 1901, s. 389.
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wyznał: „Nie mogę o czym innym pisać prócz o Weselu”152. Swoją 
euforią podzielał poglądy całego środowiska. Pisał bowiem: „We-
sele ma taki wielki czar, że po prostu ludzie w Krakowie chodzą 
tylko na Wesele i na nic! Na nic… nadzwyczaj ciekawy objaw, 
nadzwyczaj”153.

W samym Wyspiańskim widział już „wielkiego poetę, który 
będzie nam tworzyć arcydzieła, byle tylko miał zdrowie, bo wygląda 
jak z tamtego świata”154. Jednak drobny epizod sprawił, że wkrótce 
Maciejowski zmienił swoją postawę. Oto Staś Wyspiański, jak go do 
tej pory nazywał, zachował się „jak głupiec i dureń”155, odbierając 
egzemplarz Wesela z dedykacją dla pani Maryli Wolskiej, twierdząc, 
że z zasady literatom nie wysyła swoich książek. Tę zasadę Sewer 
uznał za dziwactwo, a przez swój serdeczny stosunek do Wolskiej 
odebrał bardzo osobiście. Pisał do niej: „już więcej progu mego 
domu nie przestąpi nigdy”156. Nazajutrz okazał już więcej wyro-
zumiałości, bo uznał, że Wyspiański to „nerwowiec, neurastenik, 
słaby – cóż zrobić trzeba mu przebaczyć i basta”157. Twórca Wesela 
nigdy już jednak nie odzyskał takiego uznania u Sewera, jakim 
cieszył się przed wspomnianym wyżej niefortunnym wydarzeniem. 
„Straciłem do niego sympatię i ten pociąg, jaki miałem”158 – pisał. 
Innym razem stwierdzał: „Wyspiański jest zmanierowany w najwyż-
szym stopniu w malarstwie, dramacie i życiu…”159 Jednocześnie 
dość krytycznie zaczął odnosić się do utworów poety. Docenił jesz-
cze Warszawiankę, o Weselu już jednak pisał: „za dużo rażących 
braków, tylko wszystko zalane jak oliwą poezją, lecz dramat wyjdzie 
i upomni się o swoje prawa – braki – duszą”160.

Podobna zmiana poglądów Sewera dotyczyła Legionu. 
Przed nieszczęsnym epizodem z odebraniem egzemplarza Wesela 
w Legionie podziwiał „bardzo dużo nastroju, sam nastrój, że aż 
przechodzi w manierę nastrojową; rzecz jednak bardzo ładna, 
bardzo! – fantazja silna, nieraz porywająca”161. Po tym wydarze-
niu oceniał już inaczej: „Legion słaby, padłby na scenie, a więc 
jego wygrana, gdy nie będzie przedstawiony”162. Pomimo wielu 

152 Tamże, l. 41 z datą: Kraków, wtorek 19 III 1901, s. 388.
153 Tamże, l. 48 z datą: Kraków, sobota 27 IV 1901, s. 397.
154 Tamże, l. 42 z datą: Kraków, 19 III 1901, s. 389.
155 Tamże, l. 52, s. 402.
156 Tamże, l. 53 z datą: Kraków, sobota wieczór 18 V 1901, s. 403.
157 Tamże.
158 Tamże, l. 56 z datą: Kraków, poniedziałek 27 V 1901, s. 405.
159 Tamże, l. 55 z datą: Kraków, piątek wieczór 24 V 1901, s. 404.
160 Tamże, l. 56 z datą: Kraków, poniedziałek 27 V 1901, s. 405.
161 Tamże, l. 36 z datą: Kraków, piątek 7 lutego 1901, s. 377.
162 Tamże, l. 54 z datą: Kraków, niedziela wieczór 19 V 1901, s. 403.
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zastrzeżeń doceniał Serwer wielkość dramatów Wyspiańskiego, 
a w nim samym widział dużego artystę, zdolnego do rozbudzenia 
społeczeństwa z jego marazmu.

4. POŚRóD MALARZy

Kraków w ostatnim dziesięcioleciu XIX wieku był nie tylko 
ośrodkiem nowej literatury, ale skupił także najwybitniejsze ta-
lenty plastyczne. W otoczeniu Sewera znaleźli się również artyści 
malarze, między innymi Jacek Malczewski, Stanisław Wyspiański 
oraz Włodzimierz Tetmajer. Przyjaźń z nimi sprawiła, że pisarz na 
bieżąco wiedział o tym, co dzieje się w środowisku Szkoły Sztuk 
Pięknych. Dzięki temu był dokładnie poinformowany o niemającym 
precedensu w środowisku krakowskim ślubie Włodzimierza Tetma-
jera – młodego, świetnie zapowiadającego się malarza, z chłopską 
dziewczyną z Bronowic koło Krakowa, Anną Mikołajczykówną. 
O ile mieszkańców podwawelskiego grodu wydarzenie to do głębi 
wzburzyło, o tyle dla Sewera, który je aprobował, stało się tematem 
do noweli Bajecznie kolorowa. Pisząc tą nowelę, Maciejowski miał 
jednocześnie okazję do wypowiedzenia się w kwestii problemów 
nurtujących środowisko malarskie. Jego opinie o malarstwie nigdy 
jednak nie miały charakteru profesjonalnego.

Bajecznie kolorowa nie była pierwszym utworem, w którym 
Sewer zabrał głos na temat malarstwa. Wcześniej, między innymi 
w takich utworach jak: Wśród walki i Konkurs, bronił realizmu 
przed matejkowskim historyzmem Szkoły Krakowskiej. W tychże 
utworach oraz nowelach Kto ona i Dzielna Kobieta podejmował 
problemy zmagania się o formę, artysty pochłoniętego nie tylko 
pracą nad dziełem, ale także uwikłanego w specyficzne środowisko 
cyganerii. Bohaterkami malowanych obrazów, święcących tryumfy 
na krajowych lub zagranicznych konkursach i wystawach były 
przeważnie wymarzone lub ukochane kobiety: „obraz stanowił 
syntezę, był niejako symbolem umiłowania sztuki i życia, ich 
łączności i współzależności, zezwalało (to) w sposób naturalny na 
połączenie spraw sztuki z wątpień miłosnym”163. 

W Bajecznie kolorowej związek sztuki i miłości Sewer miał 
okazję przedstawić na podstawie autentycznych wydarzeń z ży-
cia Tetmajera. Jego ślub dał początek fali małżeństw artystów 
z chłopkami. Nie stanowiły już one takiej sensacji obyczajowej. Dla 
artystów był jednak nadal inspiracją do tworzenia nowych dzieł.

Co legło u podstaw tych kontrowersyjnych małżeństw, 
będących jednym z przejawów charakterystycznej młodopolskiej 

163 S. Smak, s. 130.
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„chłopomanii”? Artyści szukali realnych podstaw swojego bytu 
– oceniając sytuację realnie, zauważyli, że przyszłość należy do 
chłopów. Widzieli możliwość poświęcenia się pracy artystycznej na 
wsi, gdyż ziemia zapewniłaby im byt na co dzień: „Przyjmując kon-
cepcję bytu artysty w chłopskim stanie, zaakceptowano wszystko 
to, co wieś oferowała: przede wszystkim kolorowy folklor, odrębną, 
ludową kulturę. Zachwyt <<bajeczną kolorowością>> polskiej wsi 
był w tym przypadku pochodną przyjętej koncepcji bytu artysty, 
nie odwrotnie. Zamieszkując na wsi, poznając jej obrzędy, zwy-
czaje, obyczaje można się było nimi zachwycać, można było je 
przetwarzać, wprowadzać do swoich dzieł”164. 

Taka koncepcja bytu artysty znajdowała wsparcie w popu-
larnej w tym czasie idei współistnienia na ziemiach polskich dwóch 
odrębnych kultur: inteligencko-zachodnioeuropejskiej i chłopsko-
piastowsko-słowiańskiej165. Podkreślając „czystość” chłopskiej kul-
tury piastowskiej, prowadzącą czasami do przesadnych wyobrażeń 
o sile drzemiącej w chłopstwie, przypominano romantyczne hasła 
zbawienia Polski „przez lud”. Młodopolskich artystów urzekał także 
witalizm wsi. Prawdy te legły u podstaw zjawiska „chłopomanii”. 
Tymczasem wspierały się one na bardzo wyrywkowej znajomości 
środowiska chłopskiego, raczej na obserwacji wsi „świątecznej” 
niż rzeczywistej, prawdziwej166.

Zbiegło się to z napływem z Zachodu nowych kierunków 
w malarstwie, głównie impresjonizmu. Ich ideą było przekonanie, 
że świat jest w ciągłym ruchu i przez to jest niepoznawalny. Arty-
sta właściwie może jedynie zanotować swoje przelotne wrażenia. 
Impresjonizm na Zachodzie zaczął się od „wyjścia w plener” i upra-
wiania malarstwa pejzażowego, był w swych początkach próbą kon-
tynuowania sztuki realistycznej, oddającej w sposób bezpośredni 
indywidualne, zmysłowe wrażenia artysty w kontakcie z naturą. 
Opierał się na przekonaniu, że źródłem efektów kolorystycznych 
jest gra światła, jego kąt padania i nasilenie.

Napływ nowych idei przyczynił się do powstania szkoły 
malarstwa impresjonistycznego w Krakowie. Szczególne znaczenie 
zyskała szkoła pejzażu Jana Stanisławskiego. On sam jak i jego 
uczniowie uczynili pejzaż tematem obrazów równoprawnym z por-
tretem, obrazem historycznym, malarstwem rodzajowym. „(…) na 
wystawach obrazów zaroiło się „wolnym powietrzem”, słonecz-
nością, wsią, chałupami, sadami, jakimś gdzieś odnalezionym 

164 F. Ziejka, Chłop „bajecznie kolorowy” w literaturze młodopolskiej, 
„Kultura i Społeczeństwo”, t. 15, 1971, s. 110.

165 Zob.: tamże, s. 110-111.
166 Zob.: tamże, s. 111.
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„bajecznym” płotkiem, jakimiś sekretami świateł najpospolitszym 
chwaście, a nad całą tą plenerową inwazję niebo, niebo Stani-
sławskiego!”167

W Polsce „wyjście w plener” łączyło się w czasie z odkry-
ciem wartości ludowej kultury, fizycznej tężyzny ludu, jego zalet 
moralnych i obyczajowych. W dobie moralnego kryzysu szukano 
(i znaleziono) takie treści, które mogłyby zastąpić wartości już zde-
waluowane nowymi, jeszcze nie zużytymi168. Równocześnie grupa 
malarzy tzw. „ludowców” rozszerzyła swój zachwyt plenerem na 
ludzi żyjących najbliżej tej przyrody. W twórczości Włodzimierza 
Tetmajera, Kaspra Żelechowskiego, Wincentego Wodzinowskiego, 
Ludwika de Laveaux i innych pojawił się lud jako nieodłączny 
element krajobrazu. Tę grupę malarzy ukazał Sewer w Bajecznie 
kolorowej, tworząc tym samym literacki wizerunek rodzącej się 
„bronowickiej cyganerii artystycznej”. 

W noweli tej Wacek – którego pierwowzorem był Włodzi-
mierz Tetmajer – po studiach w Monachium i Paryżu, gdzie był 
kształcony na wzorach malarstwa plenerowego, przyjechał do 
Krakowa. Gardził jednak tym, zdawało mu się, prowincjonalnym 
miastem. Patrzył z politowaniem na profesorów i kolegów i marzył 
o rychłym powrocie do Paryża, bo wciąż „myślał, co by malować, 
lecz jakoś natchnienie opuściło go w małej mieścinie – płótno 
stało czyste, nieskażone dotknięciem ołówka, a Wacek obnosił 
po mieście swój szyk paryski, wytworność i nudę wielkiego pana 
i artysty, przyzwyczajonego do życia w stolicy i jej wielkich ucie-
ch”169. Sytuacja zmieniła się niespodziewanie, gdy ujrzał wiejską 
dziewczynę. Nagle zrozumiał, że nie musi jechać po natchnienie 
do Paryża, wystarczy wyjść poza miasto, by ujrzeć wspaniały kra-
jobraz i urzekającą kolorowość ludu. Wołał do swojego przyjaciela: 
„[Wacek] Jutro – po słońce wiosenne, moją Madonnę [Jagusię] i po 
stimmung rodzinny naszego krajobrazu. My mamy najpiękniejsze 
stimmungi w naszych krajobrazach, ale, idioto, nie szukamy ich, 
siedząc w tych wściekłych, malowanych na czekoladowo buda-
ch(…)170. Ten, podzielając jego, poglądy odpowiadał: „(…) [Dyzma] 
Dziś powinniśmy wołać: w ludzie, w jego typach, w jego kolorach, 
w naszych stimmungowskich krajobrazach – malarstwo polskie!”171 

Światło, słońce, plener, lud – oto określenia, przez które 

167 A. Grzymała-Siedlecki, s. 189.
168 Zob.: T. Weiss, Młoda Polska, Warszawa 1989, s. 42.
169 Sewer (Ignacy Maciejowski), Dzieła wybrane, t. VII, Bajecznie kolor-

owa, Kraków 1955, s. 193.
170 Tamże, s. 197.
171 Tamże.
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Sewer oddał, wyrażony ustami swych bohaterów, stosunek do 
sztuki opartej na motywach ludowych. Ludomaństwo Wacka 
przejawiało się w zachwycie nad barwnością ludu, skąpanego 
w promieniach słońca: białych, złotych, purpurowych, z którymi 
kojarzył miłość do Jagusi, będącej uosobieniem wiejskiego piękna. 
Bratanie się z ludem demonstrował on częstymi wycieczkami do 
Bronowic, do chaty Jagusi, bo jego zdaniem, jedynie „chodzenie do 
siedzib ludu, jedzenie z nim, poznawanie jego zwyczajów, wżycie 
się w lud”172 – mogło stanowić dla artysty nowe inspiracje twórcze 
i taki był tylko warunek powodzenia sztuki malarskiej. „Chcąc być 
rzetelnym artystą, trzeba w pejzażu tkwić od rana do nocy, mieć 
go zawsze przed oczyma, bo nie wiesz, jaką niespodziankę zrobi 
światło i nowe czary ci odkryje. Młodzi pejzażyści holenderscy sie-
dzą na wsi i jakież bajeczne rzucają dziwy. Rzetelny malarz musi 
w pejzażu tkwić, być otoczony naturą i słuchać, bo wtedy tylko 
ona do niego mówi”173. 

Odrodzenie sztuki przez lud i przyrodę Sewer przeciwstawił 
filisterskiej postawie mieszczaństwa i jego skażonej cywilizacji. 
Najlepiej widać ten kontrast w refleksji Wacka na widok miejskiej 
panny: „Po drugiej stronie biegła młoda panienka w czarnej sukien-
ce, w pasie mocno ściśnięta – Przecięta w pasie jak osa, zasznu-
rowana jak w kleszczach, wąska w piersiach, blada, anemiczna, 
chwieje się na nogach, w biodrach obcięta. I to ma być model ma-
tek naszych dzieci… O tak, naszych dychawicznych dzieci. Jaguś 
boso! Moja Jaguś boso, nie boi się rosy, zimna, upału. Moja Jaguś 
w jednej koszulinie od lat dwunastu biegała w mróz i gorąco, moja 
Jaguś nie zna gorsetów, bawetów, sznurówek, biodra ma silne 
 i na biodrach wsparta i osiadła. Moja Jaguś nie chodzi do denty-
sty, zęby ma jak marmur białe i twarde i na bladaczkę nie cierpi, 
kąpana w słońcu i wiatrach, myta deszczem, elektryzowana pio-
runami”174.

Ukazanie chłopa w bajecznie kolorowym pejzażu oznaczało 
nie tyle sprzeciw wobec mieszczańskiego sposobu życia i widzenia 
sztuki, ale także stanowiło zerwanie z dotychczasowym sposobem 
przedstawiania wsi: „Głupcy jesteśmy, za mało idziemy do ludu i za 
konwencjonalno-głupie malujemy sceny biedy chłopskiej, kiedy lud 
dziś bogatszy od nas, weselszy od nas, swobodniejszy od nas, umie 
się bawić, kochać, żyć i to tak, że my nie mamy o tym pojęcia”175.

Będąc romantykiem w głębi serca, Sewer ciągle wracał do 

172 T. Weiss, Cyganeria Młodej Polski, Kraków 1970, s. 189.
173 Sewer, Bajecznie kolorowa, s. 289.
174 Tamże, s. 270.
175 Tamże, s. 197.
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idei głoszonych przez wieszczów, bo „(…) gdyby nie było Mic-
kiewicza i Słowackiego, krucho byłoby dziś z nami i z naszymi 
ideałami”176. W Bajecznie kolorowej Wacek pod wpływem poezji 
Słowackiego zaczął się zastanawiać, co może dać od siebie sztu-
ce: „Co ja przyniosę – (…) Ja przyniosę – mówił wolno – młodość, 
serce, zapał do sztuki, plener, samą sztukę. Ja przyniosę naturę 
ukradzioną niebu jak ogień, drganie powietrza, przestrzeń, ciszę, 
nieskończoność”177. Szczególnych wartości nowej kultury Sewer 
upatrywał w ciągłym sprzężeniu i wzajemnym ubogacaniu się ro-
mantycznej duszy artysty i tkwiącej w ludzie „duszy krajobrazu”. 
Trafnie te wartości dostrzegła księżna – protektorka młodego mala-
rza, a jej słowa uwiarygodniły potrzebę takiego związku: „Te nowe 
wasze odkrycia i sposoby o tyle będą miały wartość, o ile zbliżycie 
się nimi do natury i o ile im siłę ducha swego, waszą indywidual-
ną duszę dacie, bo wtedy tylko to będzie nasze, odrębne, polskie. 
Jagusia wyborną będzie pośredniczką między wiejskim krajobra-
zem, jasnością dnia, złotem słońca, a duszą pańską. Pan przez 
miłość do Jagusi dasz krajobrazowi naszemu ciepło i tę odrębność 
naszą: wesołość lub smutek, które mówić będą do patrzących, że 
w tym obrazie tkwi dusza krajobrazu polskiego! (…) zbratanie się 
z ludem wyjdzie tylko na pociechę sztuki polskiej. Dotąd bawiliście 
się z nim, tańczyli, dziś zaczynacie z nim żyć. A żyjąc, będziemy 
tkwić nieustannie w pejzażu polskim i wtedy go będziemy odczu-
wać. Odczuć pejzaż to znaczy odnaleźć jego duszę”178. Ślub Wacka 
z Jagusią, jego pozostanie na wsi – mimo wielu trudności natury 
materialnej i obyczajowej, a także porozumienia się z rodziną oraz 
późniejszy przebieg „chłopomańskiej” kariery artysty potwierdziły 
tylko wagę słów wypowiadanych przez księżną.

Elementy ludomańskie i antyurbanistyczne Serwer zawarł 
w wielu utworach. W tej samej co Bajecznie kolorowa konwencji 
impresjonistycznej utrzymał cykl krótkich utworów określanych 
podtytułem Obrazki malowane w słońcu. Zaliczył do niego nowele: 
Magdusia, Konkury Wojtusia, Wiosna, Konkurs i Zalotnica.

Już sam podtytuł cyklu mógłby sugerować pokrewieństwo 
ideowe nowel z dziełami pejzażystów. Nie należy jednak posuwać się 
zbyt daleko w tych twierdzeniach, gdyż w intencji samego Sewera 
leżało raczej pogodne lub pełne cieni ukazanie fabuły, niż impre-
sjonistyczne opisy. Zresztą I. Matuszewski kwestionował u Sewera 
– z pozycji czołowego krytyka modernizmu, nawet umiejętności 
literackiego obrazowania gry świateł: „(…) W utworach Sewera 

176 Listy do M. i W. Wolskich, l. 12 z datą: Kraków, 2 VII 1899, s. 341.
177 Sewer, Bajecznie kolorowa, s. 219.
178 Tamże, s. 294-295.



53Ignacy Sewer Maciejowski...

odnajdujemy wiele szlachetnych żywiołów, darmo by jednak szukał 
tam ktoś <<barwy>> i <<słońca>>. Obrazek malowany w słońcu – 
wyraźnie to nasuwa na myśl mimo woli jaskrawe i brutalne dzieła 
plenerzystów i impresjonistów oraz innych gorących czcicieli <<po-
wietrza i światła>>, którzy nie troszcząc się o filisterię <<harmonię 
kolorów>>, pokrywają płótna grupami barwnych plam i plamek. 
(…) Sewer, chociaż, o ile można sądzić z jego utworów, lubi mala-
rzy i malarstwo, jest sam raczej rysownikiem, aniżeli malarzem: 
daje on szkice, kreślone ostrymi konturami, nie daje jednak nigdy 
barwnych i pełnych światła obrazów”179.

Na czym zatem polegała ta gra świateł i cieni w fabule Ob-
razków? Sewer w dążeniu do zharmonizowania nastroju bohaterów 
i klimatu wydarzeń z otaczającą przyrodą przedstawiał w cieniu 
krajobrazy jesienno-zimowe, a w słońcu obrazy wiosenno-letnie. 
Zgodnie ze swą naturą dawał pierwszeństwo wiośnie i latu, po-
godzie i słońcu, a obca mu była brutalność180. Elementy w pełni 
impresjonistyczne można wskazać w panoramicznych opisach 
oddalonych krajobrazów i próbach ukazania przyrody poprzez 
odczucia bohaterów. Gra świateł i cieni odzwierciedlała w nich 
barwę i ruch. Przydało im to swoistej ekspresji, np. w Hance pełen 
grozy opis nadciągającej burzy osiągnięty został przez uchwycenie 
narastających zjawisk wzrokowych i słuchowych. Niewątpliwy 
(wbrew I. Matuszewskiemu) artyzm malarskiego widzenia świata 
doceniał między innymi F. Rawita twierdzący, iż Sewer „jest przede 
wszystkim artystą, ma subtelne bardzo poczucie piękna i harmonii 
obok pogody umysłu. Jeżeli chodzi o rodzaj, a raczej o charakter 
jego artyzmu, nazwałbym go kolorystą, pisarzem lubującym się 
w malowidle plein air. Sewer lubi pogodę, słońce, oświetlenie jasne, 
ale unika jaskrawości albo raczej nie dostrzega ich”181. 

O wiele ważniejsze są w tym cyklu tendencje ludomań-
skie. Poza Konkursem, gdzie główny wątek dotyczył sporów arty-
stycznych w środowisku malarskim, pozostałe nowele traktowały 
o trudnych problemach wsi. Serdeczny, „słoneczny” sposób ich 
przedstawiania: pomiędzy realizmem B. Prusa, a naturalizmem 
A. Dygasińskiego182, przysporzył Sewerowi popularności wśród 
czytelników i uznanie wśród krytyków. Ponadto wśród innych 
pisarzy183 Maciejowski zainspirował nową modę optymistycznego 
ukazywania wsi.

179 Cyt. za: S. Smak, s. 114.
180 Zob.: tamże, s. 114.
181 Tamże, s. 82.
182 Tamże, s. 111.
183 Np. B. Prus, Michałko i Na wakacjach oraz E. Orzeszkowa, Cham.
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Zmianę sposobu przedstawiania wsi można zaobserwować 
u Sewera, porównując napisaną wcześniej w dawnej konwencji 
nowelę Hanka (Ścieżka przed chatą) i jej przeróbkę sceniczną. 
W sztuce, co prawda, prawie w całości zachowano dialogi, ale re-
alia życia społecznego na wsi zostały dość znacznie zredukowane. 
Autor położył wyraźny nacisk na barwność środowiska.

„Wyższość” wsi nad miastem Sewer podkreślał również 
przez swój stosunek do głównych bohaterów Obrazków. Na 
przykład w Magdusi ironizował przekonanie tytułowej postaci 
o wyższości przedstawicieli miasta nad wsią (Magdusia uległa 
schematom). Z aprobatą przedstawiał lekceważenie „towarzystwa 
z miasteczka”. Specjalnie wyróżnił urodę i szczery sposób bycia 
wiejskiej dziewczyny. Podobnie inni bohaterowie nowel: nauczy-
ciel Franek, bratowa Magdusi, Ewcia, Wojtuś i Marysia Zalotnica 
cieszyli się pełną sympatią autora. Humorystycznie traktował on 
ich prostotę w zestawieniu z pretensjonalnością „towarzystwa”. 
Podkreślał ich naiwność i dobroć, ale także poczucie własnej 
godności. Pozytywne, społeczne znaczenie Obrazków, a co za tym 
idzie również innych utworów z kręgu ludomaństwa nie ulegało 
wątpliwości. Doceniali je krytycy, np. B. Chlebowski pisał: „W tym 
właśnie spoczywa zasługa Sewera, że potrafił za pomocą małych 
środków rozbudzić u nas zrozumienie dodatnich promyków uczu-
ciowości. Kartka przedstawiająca prostą dziewczynę, radującą się 
szczerze, że przestała już być sprzętem żywym w cudzym gospo-
darstwie i poczuwającą się do praw człowieka, chociaż w małym 
zakresie, jest dodatnim czynnikiem w sprawie kształtowania się 
uczuć społecznych”184.

5. W GRONIe LuDZI TeATRu

I. Sewer-Maciejowski był wielkim zwolennikiem teatru. 
Swoje zainteresowanie sztuką dramatyczną wyniósł z okresu po-
bytu w Anglii. Zachwycał się przede wszystkim dramatami Szek-
spira, a Makbetowi i Hamletowi wystawionym w „Liceum Theatre” 
w Londynie, z Henrykiem Irvingiem w rolach głównych, poświęcił 
osobne sprawozdania. Pisał: „Szekspir… patrzył w zwierciadło 
natury i nie troszczył się, czy wciela te czy inne motywa idei, lub 
namiętności ludzkich. I dlatego jego głębokości nie podobna do-
sięgnąć i jego wielkości zmierzyć”185.

W trakcie omawiania sztuk Szekspira Sewer wracał my-

184 Cyt. za: S. Smak, s. 114.
185 Makbet i Irving w „Liceum Theatre” w Londynie. Przez Sewera, „Kłosy”, 

Warszawa 1875, nr 543, s. 347.
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ślami do Polski i wspominał grę Heleny Modrzejewskiej i Króli-
kowskiego. Bawił się nawet w mecenasa, polecając opiece pol-
skiej publiczności młodego aktora dramatycznego Ładnowskiego, 
którego wyobrażał sobie w roli Hamleta. W zakończeniu jednego 
ze sprawozdań teatralnych Sewer pisał: „Jeżeli ten artykuł na-
tchnie choć jednego z młodych do pracy nad Szekspirem, będę 
wynagrodzony”186.

Sztuki Szekspira były, według Maciejowskiego, przeznaczo-
ne dla ludzi o wyższej kulturze literackiej, a jego jako człowieka 
zainteresowanego sprawami ogółu społeczeństwa, bardziej intere-
sowały potrzeby przeciętnego odbiorcy. Dlatego też z entuzjazmem 
wypowiadał się o przeróbkach powieści K. Dickensa na scenę, które 
cieszyły się wielką popularnością187. Potrzebę przerabiania powieści 
na dramaty Sewer upatrywał w tym, aby wyjść naprzeciw pro-
stemu czytelnikowi, przedkładającemu widowisko sceniczne nad 
trudniejszą dla nich percepcję świata przedstawionego w powieści. 
O powodzeniu tych zabiegów pisał w jednym z Listów z Londynu: 
„Powodzenie to zmusza mnie jeszcze raz do przypomnienia naszym 
pisarzom i pracownikom dramatycznym, aby starali się ujmować 
powieści nasze w ramy dramatu i komedii”188. Konieczność takiego 
właśnie pisania uzasadniał słowami: „Lud pragnie i szuka wszędzie 
silnych wzruszeń, które by wprost mówiły do jego wyobraźni i prze-
konań, a harmonizowały z jego niezbyt wyszukanym smakiem, 
wymagających wyraźnych konturów i z jego pojęciami prawości, 
cechującymi się niecierpliwością do natychmiastowego wymiaru 
sprawiedliwości”189. Według Maciejowskiego widowiska pisane 
dla ludu, dostosowane do jego poziomu i zainteresowań, miały 
odegrać dużą rolę pouczającą i umoralniającą: „Nie zapominajmy 
o parterze i galeriach, nie zapominajmy, że są ludzie, dla których 
teatr jest jedyną szkołą życia, wzorem szlachetnych przykładów, 
odpoczynkiem i osłodą trosk; myślmy o nich często – a niezawodnie 
myśli te pobudzą nas do pracy dla szerokich kół społeczeństwa”190.

Sewer podejmował również samodzielne, liczne próby 
pisania na scenę. Jednakże jego komedie nie cieszyły się zbyt 
dużym powodzeniem. Kilka z nich było wystawionych w teatrach 
we Lwowie, Krakowie i Pradze, ale nie odniosły one oczekiwanych 
sukcesów. Ostatecznie zrezygnował z prób dramatopisarskich, 
wracając do form prozatorskich. Nie porzucił jednak swych fa-

186 Tamże, s. 375.
187 E. Łoch, s. 58.
188 Tamże, s. 58.
189 Sewer, Z nad Tamizy, „Niwa”, Warszawa 1875, t. VIII, s. 662.
190 Listy z Anglii przez Sewera, „Bluszcz”, Warszawa 1876, nr 21, s. 166.
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scynacji teatrem, upatrując w jego rozwoju na ziemiach polskich 
szczególnej szansy podniesienia poziomu kultury narodowej.

Tymczasem w Polsce tylko teatr krakowski był sceną praw-
dziwie profesjonalną. Poza tym działało kilka teatrów objazdowych. 
Sewer okazał im duże zainteresowanie, dostrzegając, mimo licz-
nych niedoskonałości w funkcjonowaniu, ich wysiłek w propago-
waniu kultury wśród społeczeństwa. Swoją aprobatę i wsparcie 
chciał udokumentować utworem, który miał na celu „przedstawić 
radości i smutki, cierpienia i nędzę, zwyczaje i obyczaje naszych 
aktorów prowincjonalnych i losy teatrów prowincjonalnych”191. 
Przez kilka lat zbierał potrzebne materiały. Jeździł do małych mia-
steczek galicyjskich, w których gościły zespoły teatralne, bywał na 
przedstawieniach i zapoznawał się z codziennym życiem aktorów.

W wyniku tych starań w 1887 roku powstała nowela Za 
kulisami, a w parę lat później powieść u progu sztuki. W utwo-
rach tych z dużą dozą realizmu Sewer ukazał stosunki panujące 
w środowisku trup wędrownych. Zarówno nowela jak i powieść 
oparte były na podobnym schemacie umiejscowienia akcji, postaci 
i stopniowaniu wtajemniczenia w sztukę aktorską. Powieść sta-
nowiła właściwie rozwinięcie problemów zarysowanych w noweli.

Obrazowo i dynamicznie Sewer przedstawił w powieści życie 
zespołu teatralnego. Aktorzy pochodzili z różnych środowisk, a do 
teatru angażowali się z przekonaniem o swoim talencie i marzenia-
mi i wielkiej karierze. Niejednokrotnie był to wybór przypadkowy. 
Gdy mijała początkowa fascynacja sceną i przychodziły trudy 
codzienności, szybko pojawiało się rozczarowanie i rezygnacja 
z zawodu aktorskiego. Zespoły często się dekompletowały lub 
całkowicie rozpadały, więc z konieczności tworzono trupy z kilku 
aktorów jako trzonu i paru amatorów.

W „towarzystwie” pojawiały się różnorodne postaci. Byli tam 
między innymi dwaj studenci: Hipolit i Hołotko. Pierwszy tuż przed 
ukończeniem prawa przystał do trupy. Natomiast Hołotko porzucił 
medycynę, ponieważ wolał, jak sam twierdził, ludzi rozśmieszać 
niż krajać. Fryzjer Kudelkiewicz stał się aktorem-komikiem, bo 
według oceny Hołotki, zachciało mu się lekkiego chleba, a we 
własny talent uwierzył ze względu na budzące śmiech u kolegów 
naśladowania pijanego chłopa i głupiego Żyda. Była guwernantka 
Horcia za romans z panem została wyrzucona przez panią, a swoją 
francuszczyznę i pańskie obycie uznała za wystarczające walory 
aktorskie.

Zespół był całkowicie uzależniony i podporządkowany 

191 S. Frybes, Posłowie, do: Sewer (I. Maciejowski), Dzieła wybrane, t. 7, 
Kraków 1955.
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dyrektorowi. On decydował o włączeniu bądź wyrzuceniu danej 
osoby z grupy. Sam ustalał repertuar teatru i obsadę ról w po-
szczególnych przedstawieniach. Aktorów wykorzystywał finan-
sowo, płacąc im znikomą część należnych za grę pieniędzy. Był 
bezwzględny, chciwy, zawistny. Talentu aktorskiego nie posiadał, 
za to zmysł kombinatorski rozwinął do perfekcji. Wiele do powie-
dzenia miała również dyrektorowa, o względy której również wszy-
scy zabiegali, gdyż to decydowało o ich pozycji w „towarzystwie”. 
Taka zależność rodziła liczne intrygi, zazdrość i rywalizację między 
aktorami. Mimo tego zależało im na pozostaniu w trupie. Sewer 
tak oceniał atmosferę panującą w grupie: „Mimo małych zazdrości 
i zawiści, mimo przelotnych antypatii i wzajemnych krytyk czuć 
było, że gromada cyganów lgnie do siebie, sztuka i cygaństwo 
łączyły ich, nędza przytuliła, a wspólna dola zaciskała więzy”192. 
Aktorów nie przerażała niepewność jutra, chcieli grać za wszelką 
cenę. Sewer, szukając motywacji takiej postawy, pisał: „Aktorzy 
kochali swoje talenty, swoje ambicje, byli niesłychanie drażliwi 
na sławę, pożądali jej, oddaliby za nią połowę życia (…). Sztuka 
istniała tylko dla dobrych ról, te ich roznamiętniały, lecz o jakiejś 
miłości do sztuki nie mieli najmniejszego pojęcia, nie zajmowali 
się tą kwestią, absolutnie jej nie rozumieli. Cyganeria ciągnęła 
ich ku sobie, tak nazwany lekki chleb bardzo się podobał i gdy 
który z nich wlazł w skórę aktora, nie mógł się jej pozbyć. Nałóg 
podsycany oklaskami, zaspokojeniem ambicji, szukaniem sławy, 
trzymał ich jak w kleszczach”193.

Autor, pisząc o braci aktorskiej, nie wybielał rzeczywisto-
ści. Uchronił się jednak przed dydaktyzmem i moralizatorstwem. 
Uznał, iż społeczność ta rządzi się własnymi prawami społeczny-
mi i moralnymi. Równocześnie ukazał stosunek społeczeństwa 
małomiasteczkowego do trupy aktorskiej. Aktorów nie traktowa-
no zbyt poważnie, widząc w nich komediantów, a nie artystów. 
Uważano, że jest to środowisko nieprzyzwoite. Pewna starsza 
dama bocheńska w imię obrony dobrych obyczajów skutecznie 
przekonywała mieszkańców, że „szanującej się kobiecie nie wolno 
nawet patrzeć na to mrowisko zepsucia, a cóż dopiero tam iść! 
Każda kobieta z towarzystwa, przechodząc obok (…) już naraża swą 
reputację”194. Nikt nie zwracał uwagi na to, że w tej demoralizacji 
mieli swój udział możni opiekunowie teatru. Wsparcie finansowe 
bądź protekcja przy obsadzaniu ról uzależniała od nich aktorów. 
Była powodem wyzysku, poniewierki, przygodnych romansów. 

192 Sewer, u progu sztuki, w: Dzieła wybrane, t. 6, Kraków 1955, s. 62.
193 Tamże, s. 144-145.
194 Tamże, s. 134.
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Wciągnięcie aktorów w małomiasteczkowe intrygi przyczyniło się 
do bankructwa i rozpadu trupy.

Na tle społeczności aktorskiej Sewer wyznaczył drogę doj-
rzewania wielkich aktorów. Warunkiem ich rozwoju były talent 
i natchnienie – jako cechy wrodzone, które pisarz określił mianem 
darów nieba i „których ani się nauczyć, ani naśladować nie moż-
na. Wyuczone stają się niesmaczne, naśladowane – śmieszne”195. 
Talent traktował jak ożywczą rosę: „pod jej działaniem wszystko 
pięknieje, rośnie, rozwija się. Talent jest wszystkim, natchnieniem, 
iskrą bożą!… rozdmuchajmy go w płomień”196.

Sewer przedstawił dwie drogi osiągnięcia pełni aktorstwa. 
Jankowi i Dziuni wyznaczył odmienny start aktorski i stąd róż-
ną dolę i niedolę. Początek drogi artystycznej Janka był bardzo 
trudny. W trupie był chłopcem „do wszystkiego”. Z największym 
samozaparciem uczył się rzemiosła artystycznego, podpatrując 
i naśladując bardziej doświadczonych kolegów: „Chodziłem do 
teatru, widziałem Ładnowskiego, Żelazowskiego, Zboińskiego, 
grałem w domu te same co oni role, przywiązałem się do teatru, 
a potem przysięgłem sobie, że i ja muszę odtwarzać wielkie kreacje 
Szyllera i Szekspira”197. Dopiero jednak wskazówki wielkiego aktora 
Wernera i protekcja Dziuni umożliwiły mu pełnoprawne wejście 
do światka aktorskiego.

W swoim dążeniu był wytrwały, nie zniechęcał się trud-
nościami. Miał w pełni ukształtowaną osobowość. Przekonany 
o swoich zdolnościach i wyższym powołaniu poświęcił się pracy 
aktora bez reszty. Nie przechodził nawet chwilowych zwątpień 
i nie odstraszyły go najcięższe warunki, stworzone przez ludzi, 
a nie przez sztukę, która nie przysparzała mu problemów. Z prze-
konania o własnej wartości wynikała jego uczciwość i uczynność 
w stosunku do grupy.

Dziunia jako dziecko teatru (nieślubna córka aktorki Jagiel-
skiej, tzw. „mamy”) miała ułatwiony start w rolach epizodycznych, 
walczyła tylko o pierwszoplanowe. Jej drogę aktorską wyznaczały 
łatwe i niespodziewane sukcesy oraz drobne porażki hartujące 
jej psychikę. Wychowana w izolowanym środowisku, pod opieką 
dzielnej matki, była dziewczęciem naiwnym i dopiero brutalne 
zetknięcie się z życiem i środowiskiem pozaaktorskim wpłynęło na 
jej szybką dojrzałość. Po sukcesach zaczęła rozpaczać, że tak mało 
jeszcze umie i żarliwie uczyła się sztuki aktorskiej od Wernera, 

195 Listy z Londynu przez Sewera, „Tygodnik Ilustrowany”, Warszawa 
1875, nr 404, s. 219.

196 Sewer, u progu sztuki, s. 273.
197 Tamże, s. 14.
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a literatury i historii od profesora gimnazjalnego. Niepowodzenia, 
choć chwilowo załamały ją, a nawet podsunęły myśl o porzuce-
niu sceny, przezwyciężyła wiarą we własny talent i umiłowaniem 
sztuki. Z głębokim przekonaniem o swoim powołaniu Dziunia 
mówiła: „Ja muszę być artystką! Bez teatru, dobrych ról, gry, nie 
wyżyję, umarłabym z nudów (…) ja kocham teatr (…) Nędza, za-
wody i upokorzenia przelatują jak czas… Jedno zostaje i robi na 
mnie głębokie wrażenie: gdy odczuję rolę i dobrze ją zagram”198. 
Dla Dziuni i Janka rozpad trupy aktorskiej nie stanowił końca 
kariery. Ich talent miał się rozwijać i dojrzewać na scenie teatru 
Lucjana Kwiecińskiego w Stanisławowie.

W powieści u progu sztuki Sewer wypowiedział się na 
temat roli dobrego aktora. Teatr nie miał być sztuką dla sztuki, 
lecz powinien służyć społeczeństwu. Poświecenie się tej idei było 
podstawą dobrego aktorstwa. Sewer słowami nauczyciela obiecał 
Dziuni: „Będziesz wielką artystką, jeżeli (…) będziesz pamiętać 
o społeczeństwie, musisz je uszlachetniać i uczyć”199.

Utwór ten był również hołdem złożonym wybitnej aktorce 
polskiej Helenie Modrzejewskiej. Wiele faktów z jej życia Sewer 
wprowadził do fabuły powieści200. u progu sztuki miało być pierwszą 
częścią planowanej trylogii201. Przypuszczalnie dalsze tomy miały 
poprowadzić Dziunię śladami zawrotnej kariery Modrzejewskiej. 
Karierę tę Maciejowski śledził z uznaniem i uwielbieniem, czemu 
dał wyraz w listach do wielkiej aktorki, a także do jej męża Karola 
Chłapowskiego202. Z radością i zainteresowaniem śledził jej sukcesy 
sceniczne. Cieszył się, że tak świetną aktorkę zrodziła polska scena.

Poziom artystyczny tej sceny (a osobliwie sceny aktorskiej) 
zawsze go intrygował. Zdawał sobie sprawę, że dopiero tu powstaje 
prawdziwa sztuka. Fascynacjom teatralnym sprzyjały znajomości 
z T. Pawlikowskim, Kotarbińskim – dyrektorem teatru w Krakowie. 
Snuł o nich rozważania: „Co się stanie z teatrem za Kotarbińskie-
go? Czekajmy! Teatr Krakowski stał się dziś pierwszym teatrem 
w Polsce! To dowód, co można zrobić, byle się tylko troszkę znać, 
troszkę chcieć i troszkę z szablonu wyjść. Gdyby Pawlikowski 
pracował tak lat sześć jak w ostatnich sześciu miesiącach!!!?? 
Byłyby cuda!”203

198 Tamże, s. 246.
199 Tamże, s. 283.
200 S. Frybes, Posłowie, t. 7.
201 „Nowa Reforma”, 1876, nr 1.
202 Korespondencja H. Modrzejewskiej i K. Chłapowskiego, wybór i opra-

cowanie J. Got i J. Szczublewski, t. 1, Warszawa 1965, l. 218 z datą: 
Paryż, 10 VII 1878.

203 Zob.: tamże, l. 169 z datą: 1 IV 1876.
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W listach do przyjaciół Sewer wielokrotnie zamieszczał 
informacje i oceny aktualnego repertuaru sceny krakowskiej.

Powieść poświęcona aktorstwu i przytoczone tu przykłady 
zainteresowania Sewera teatrem świadczą o tym, że był on gorącym 
orędownikiem rozwoju polskiej sztuki teatralnej.

ZAKOńCZeNIe

22 września 1901 roku obiegła Kraków wiadomość o nagłej 
śmierci Ignacego Maciejowskiego (Sewera). Wiele pism umieściło 
informację o uroczystościach pogrzebowych, w których brali udział 
wybitni ludzie sztuki i nauki.

O popularności Sewera w świecie artystycznym niech 
świadczy fakt, że od razu postanowiono uczcić pisarza specjalną 
publikacją. Już w listopadzie tego roku „Nowa Reforma” zamieści-
ła następującą notatkę: „Ku czci Sewera wydana będzie wkrótce 
księga pamiątkowa. Każdy z pisarzy da przyczynek literacki, 
niekoniecznie złączony z osobą śp. Sewera: malarze za to mają 
uczcić Sewera w sposób artystyczny i oryginalny, jakiego u nas 
nie praktykowano. Każdy da portret zgasłego, indywidualnie od-
czuty i wykonany. Portrety te wyjdą spod pióra takich mistrzów, 
jak Malczewski, Wyczółkowski, Wyspiański, Tetmajer”204. Na 
redaktora wybrano S. Wyspiańskiego, a materiały nadsyłano na 
ręce Sewerowej.

Księga pamiątkowa została zrealizowana w rekordowym 
czasie. Tuż po tytule zamieszczono barwną odbitkę obrazu Jacka 
Malczewskiego, przedstawiającą postać Sewera odchodzącego 
w zaświaty, na karcie tytułowej został umieszczony napis: „Epi-
taphium Ignacego Maciejowskiego Sewera lat przeżytych Rzeczy-
pospolitej powołanego Pisarza na służbie ducha ku odrodzeniu 
narodu zaprzysięgłej zgonem z legionu żywych pojmanego dru-
howie, przyjaciele, a bracia młodsi myślą prześcigłą za onym się 
oglądając we wieńcu nieśmiertelnych idącym zebrali i w księgę 
zwarli w Krakowie w styczniu 1902 roku”205.

W księdze pamiątkowej zamieszczono rozprawy Przeczucio-
wość w twórczości Sewera Mariana Zdziechowskiego i Wspomnie-
nie Wilhelma Feldmana oraz utwory lub ich fragmenty Michała 
Siedleckiego, Władysława Reymonta, Tadeusza Micińskiego, Wło-
dzimierza Tetmajera, Kazimierza Tetmajera, Antoniego Langego, 
Konstantego Mariana Górskiego, Lucjana Rydla, Włodzimierza 

204 „Nowa Reforma”, 1901, nr 262.
205 epitaphium Ignacego Maciejowskiego Sewera, Kraków 1902.
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Perzyńskiego, Stefana Żeromskiego, Jerzego Żuławskiego, Stani-
sława Wyspiańskiego i Adama Szymańskiego.

Odejście Sewera skłoniło grono przyjaciół do refleksji nad 
jego osobowością. Wszystkich, którzy przekazali swoje wspomnie-
nia o pisarzu, uderzał przede wszystkim jego temperament. Wpadał 
bowiem z lada powodu w pasję i wtedy ten zazwyczaj dobroduszny 
i spokojny człowiek, gotów był nagadać impertynencji i zrobić 
awanturę. Świadczą o tym relacje w zachowanych listach. Lubił 
używać dosadnych słów, stąd najmniejsze dotknięcie własnej 
osoby określał jako maltretowanie go. W odpowiedzi nie przebierał 
w epitetach, po czym natychmiast o tym zapominał. Wybaczano 
mu to jednak, bo był człowiekiem zacnym, przejmującym się dolą 
każdego i pragnącym pomóc, poszukującym talentów, które chciał 
wychować „dla społeczności”. Przywiązywał się serdecznie do wy-
brańców spośród młodych, przechowywał uczucia sympatii, mimo 
że odchodzili od niego, był wierny przyjaźniom. Do dziś wzrusza 
czytelnika dramatyczne wezwanie w liście do Chłapowskich: „(…) 
przywróćcie mi serce Łozińskiego, utracone jego serce. Cóż mu 
zawiniłem?...”206 W listach do przyjaciół znajdziemy wiele zapew-
nień o miłości z prośbą o zachowanie przyjaźni, bo sam niewiele 
wymagał: „Ostatnie te, jedną lub dwie dziesiątki lat przeżyjmy 
w zgodzie, miłości, braterstwie… Ja nie mam żadnych wymagań 
prócz trochę względności i sympatii. To nie są rzeczy zbyt ciężkie 
ani trudne zrobić dla faceta tak mało wymagającego od świata 
i ludzi, jak ja”207.

Wśród wielu cech dodatnich posiadał jedną wspaniałą – wy-
rozumiałość dla ludzkich słabości i tolerancję polityczną, religijną 
i narodowościową. Stąd w jego domu bywali równocześnie ludzie 
różnych przekonań. Toczyły się tu zazwyczaj namiętne dyskusje, 
w których nie brał udziału. Jako zaprzysięgły demokrata potępiał 
i zwalczał stańczyków, ale nie przeszkadzało mu to cenić ludzi 
szlachetnych z tego obozu. Miał jednak swoje świętości i niena-
widził tych, którzy targnęli się na nie. Do naczelnych należała 
miłość Ojczyzny. W 1863 roku wykazał gotowość do najwyższej 
ofiary i przez całą resztę życia pełnił służbę dla ojczyzny jak tyl-
ko potrafił. Marzył o społeczeństwie zdrowym moralnie i dlatego 
obawiał się złego wpływu na młodzież Przybyszewskiego. Szczerze 
cieszyły go sukcesy innych. Nawet w ostatnich latach, określając 

206 Korespondencja H. Modrzejewskiej i K. Chłapowskiego, Warszawa 
1965, l. 240.

207 Korespondencja I. Maciejowskiego (Sewera) z M. Pawlikowskim, 
w: Miscellanea literackie 1864-1910, Wrocław 1957.
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A. Górskiego i T. Micińskiego jako geniuszy, był zdecydowany pod 
ich przywództwem walczyć o narodowy charakter Młodej Polski.

W całej twórczości pasjonowały Sewera problemy rozwoju 
kultury narodowej. Był przeciwny skostniałym już formom ma-
larstwa polskiego i dlatego gorąco popierał nowe kierunki, jak 
impresjonizm; bohaterowie jego utworów to zwolennicy prawdy, 
barwy i światła w dziełach sztuki. Za ognisko kultury uważał teatr, 
a szczególnie teatry prowincjonalne, które przede wszystkim obsłu-
giwały trupy wędrowne. Ich działalności i życiu aktorów poświęcił 
swą najlepszą powieść u progu sztuki. Wysoko cenił rolę i powoła-
nie aktorskie. Przedstawiając ich życie ze znawstwem i sympatią, 
bronił stanu aktorskiego przed krzywdzącą opinią publiczności.

W okresie Młodej Polski nie zmienił zasadniczo poglą-
du na jednolitość kultury dla wszystkich warstw społecznych. 
W dalszym ciągu jego bohaterowie (Zosia z Legendy) przenoszą na 
wieś najwyższe wartości kultury ogólnonarodowej. Niemniej przy 
postulowaniu programu młodopolskiego za jedno z ważniejszych 
źródeł uznał kulturę duchową ludu. Szedł tu śladem wielkich 
romantyków, którzy doceniali „pieśń gminną”, a ich pogląd na 
Polskę, jako mesjasza narodów, widział w promieniowaniu kultury 
polskiej na kulturę innych narodów.

Sewer zajmował wyjątkowe miejsce w środowisku kultu-
ralnym Krakowa końca XIX wieku. Fakt ten sprawił, że jest on 
osobowością godną przypomnienia w sto dziesiątą rocznicę śmierci.

Ignacy Maciejowski (Sewer) in the artistic 
community of Cracow

Sewer did not create masterpieces, which you always re-
member, but he won the respect of his contemporaries and the 
critics regarded him as one of the greatest personality of the Young 
Poland. Having a genuine talent for writing, Sewer wrote about 
many different issues and at the end of his life he became the most 
popular personality of the artistic community of Cracow. He spent 
most of his life far away from the literary centre and his corre-
spondence was the only way he communicated with the writers. 
This correspondence is an impressive collection. Among the letters 
which survived are the ones to Tadeusz Miciński, Mieczysław Pawli-
kowski, Maria Wolska and Wacław Wolski, Karol Chłapowski and his 
wife Helena Modrzejewska. It was not until 1893 that Sewer moved to 
Cracow, where he became one of the Young Poland’s bohemians. It was 
this period from which there are the most numerous memoirs about 
the writer. In 1901 Sewer died and almost all important magazines of 
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Cracow, Lvov and Warsaw published obituaries and memoirs about 
the author of „Fabulously Colourful”. Over the next years some of his 
works were reviewed, but then he was slowly forgotten. Nevertheless, 
it is worth paying attention to the vivid memoirs about Sewer by Adam 
Drzymała-Siedlecki, Alfred Wysocki and Tadeusz Boy-Żeleński. 


