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KRZYSZTOF KuREK

Meteoちkt6ry na chwilke

na scenie naszej zablysn包上.’’

Okolicznofoiowe wiersze, tOaSty i przem6wienia opublikowane

w prasie pozna丘skiej w zwiazku z wystepami goScinnymi Heleny

Modrzejewskiej w latach 1880-1903

GoScinne wystepy Heleny Modpejewskiej w stolicy WielkopoIski w la-

tach 1880, 1890, 1895, 1903 wywolywaly ogromne poruszenie i niezwy」

kle ZywioIowe reak垂PublicznoScil. Korespondent tygodnika ”Ⅵrtal’,

1 Helena Modrzejewska grala go蝕nnie w Poznaniu od 19 do 26 lutego 1880 roku

(osiem wystep6w), Od 20 do 29 paZdriemika 1890 roku (dziewie6 wystep6w), Od

lO do 3l stycznia 1895 roku (trzyna誼e wystep6w), Od 12 lutego do l marca

1903 roku毎dena誼e wystep6w). Nalefy takze przypomnieC, i乞znacznie wcze-

ini匂tw latach 1866, 1867, 1868), jeszcze przed v砺azdem do Stan6w Zjedno-

czonych (1 876), PrZybywala do stolicy WielkopoIski wsp6lnie z zespolem teatru

krakowskiego i j uZ wtedy by量a postrzegana przez Iokalnych recenzent6w jako jedna

z mjbardzi匂utalentowanych poIskich aktorek. O zwi翠kach Heleny Modrzejew-

skiej z Poznaniem i WielkopoIska zob. D・ Ratajczakowa, ” Gu扇zzクnd mmi rz4一

勿m彫qあ3Z4’’伽il Lea7:), ”Kronika Miasta Poznania’’2000, nr 3, S. 155-171;

E. Orzechowski, Z紗iqz4i HありMb勿pzクeu巌iクZ WZe偽cpoム匂;pami〆o nicんtw]

tegoz, H訪m M訪吻eu訪e - jZkice cあporz7t秘Attyka, Krak6w 20 1 5ys. 99-1 14;

A. Kedziora, Zbio7y肋kn声4訪eクeu訪iか“脇e偽やoムcp [w]肋巌a M,易吻euノー

∫ん・ S易i`のみportn弘red. taz’Attyka, Krak6w 2017’t. II’S. 75-9里A Przyby-
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koment明C W lutym 1880 roku prz加Zd wiel巧aktorki d。 P。Znania,

POdkre51al’iZ ”miasto [...] ma dla tすvrtystki tyle sympat汚毒e bez prze-

Sady powiemy; i乞jej osoba wiec匂dzisi巧w Poznanlu ZaJmuJe umyS士y, niZ

ni申den zamach lub vypadek polityczny2. Usytuowany przy 6wczesnq

ulicy Berlifiskiej kameralny gmach Ttatru PoIskiego w trakcie kazdego

SPektaklu z udzialem Modrz匂ewski匂nie m6g士pomieSci6 wszystkich,

kt6rzy chcieli zobaczy6 legendarn担ktorke. W jednej z rece均1, PO Pre-

Zentaji A易mey Le鋤ひ移ur, mOZna b加przeczyta笹publicznose ,,Za-

PeIniIa teatr szczelnie od dolu do g6ry; Z堀a cala orkiestre, WSZyStkie

mleJSCa, gdzie tylko nie ju乞wygodnie usi挙6’ale gdzie zaledwie stan社

byfo moznJ’, a ,瓦sa teatru byla literalnie w oble乞eniu・,3・ Vedlug zacho-

WanyCh relacji wiekszoSC przedstawie鉦加grana w obecnosci ponad sze-

Sciuset widz6w!4 Bilety wyprzedawano nawet kilka tygodni przed pierw一

S乙eWS息, "R喝扇0海砂ひR路n揚u ∫i多動物t・・ ,,喜秒ie雌o鳥居ie u嬢i秒b菊雄i

Lわ率γ妬みクeu初均匝]切放nia名a均宏eあm妙B訪ho嬢脇q続i楊r。d.

A. Baszko’Biblioteka Raczyriskich’Poznafi 20 1 8’S. 1 33-135. Kivestic te pojawi魂

Si? ta蛙e w fundamentaln匂monografii J6zefa Szczublewskiego: J. Szczublewski,

M訪客〆ぴん・ Zyde z‘′ 0ああmc4 wyd. 3, vydawnictwo WA.B., Wむszawa 2009.

Nalely przywola6 ta産inspirujace i Swietnie udokumentowane prace Barbary

Maresz - B. Maresz,雌t紗p巌me z出物嬢ePO脇m・ Z c毅〆牢卯わee揚

nqu K巌oz“みLuノOuノa月%榔教ay, Universitas, Krak6w 1 997 (tu r。Zdzial Hあm

M初句eu巌- m宏t7りni go血inり訪偽s. 28う-321);血, "Dru后。u稚。 。肱巌?"

肋脇pm o u駒的C毎trfein7〆M訪考鋤后iみ"Pami?tnik T請ralny 2009,

Z. 3」f’S. 152-222・ Pobyty Modrzejews坤w Poznaniu wraz z zespolem teatru

krakowhego (1 866-1 868) opisalem w swoj匂monografiit K. Kurek, 7Z坪ypoんkie

秒月形脇iu秒k放訪1めの1875・ R省e励a砂ar少砂αne嬢, pO妙捌e后ontみ

妙Wydawnictwo Naukowe UAM’PoznaIi 2013’S. 66鵜80’370→f26. C*owany

W tytule niniejszego szkieu fragment pochodzi z recenzji履nny確Z揚J6zefa Ko-

rzeniowskiego (wysL na scenie T玩ru PoIskiego 25 lutego 1880; Modrzejewska

Wyst Pilaw roli Cecylii)’ZOb. ”Kurier PoznaIiski” 27 II 1880, nr 47, S. 3.

2　Hを巌aル脇p吻C鋤后a秒肱〃ani弘,,Wirta. Tieodnik po訪・iecony nauce, roZryWCe

i wychowaniu’’22 II 1880, nr 295, S. 3065.

3　陶物′諦i%m物M毒婦郡毎紗履n幼房u伍易m。 Le。。u雄u鯵あmt

第・ SLribe ; L禦,紡功”Dziennik Poznafiski” 21 II 1880, nr 42, S. 1.
4　Liczba ta musi wywoIaC spore wra乞enie’ZWafywszy na fah i乞wsp6IczeSnie, na

POCZ亀tku XXI stulecia’maksymalna liczba biletowanych miejsc w tym niezmienio-

nym architektonicznie od 1 875 roku gmachu teatralnym to nie wiecej ni乞dwieScie

OS6b na przedstawieniu…
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Meteor; kt6ry na chwilke na scenie naszej zablysnal. ・ ・’’

szym wystepem, a Ograniczona liczba miejsc sprawiala, iinaktywniali sie

oszuSci i spekulanci. W 1880 roku redakcja ”Dziennika Pozna丘skiego’’

zamieSciIa ostrze乞enie: ,JesteSmy proszeni przez dyrekcy叩eatru tutejsze-

go’abySmy przestrzegli sz. publicznoS6, Zeby nie nabywala bilet6w na

wystepy p. Modrzejewskiej od przekupni6W bo doS6 jest w obiegu fal-

szywych, a Zt社kup函Cy na Straty mOg雀by6 na.ra乞eni”5. Podczas pobytu

Modrzejewskiej w Poznaniu w lutym 1903 roku dyre均a poIski匂SCeny

zagrozila postepowaniem sadowym tym, kt6rzy rozprowadzali bilety po

wielokrotnie wyZsz匂Cenie. Na lamach prasy pojawiIa sie informaqa, lZ

SZtuCZnegO Srubowania cen za bilety na wystepy Modrzejewskiej pozwa-

laja sobie niekt6rzy portyerzy hotelowi’’i teatralnej administraql ”Znane

sal...] nazwiska os6b, kt6re zakupiwszy bilety, Oddawaly je na handel,

oraz, Ze przeciwko nieuczciwym handlarzom bilet6w mo乞e wystapiina

droge sadow草

EntuzjaStyCZne reCenpe ZaPeWne W niewie皿m stopniu odd魂at-

mosft型panuJapa na Widowni. Po wysteple artyStki w WZek 4aあu o 7Zic

Williama Szekspira (25 pa妃ziemika 1890, rOla Beatrycze) mo乞na byIo

przeczyta6, iZ ”niesko丘czone te乞okrzyki i oklaski po ka乞dym akcie i nie-

zliczone wywoIywania artystki na scene, OtO najlepszy dow6d, jak wielce

mistrzowska swa gr雀wszystkich zachwycila㍗. Podczas W短教妙寂訪i Sta-

nislawa WyspiaIiskiego (25 lutego 1903, rola Marii) na widowni ”Sly-

cha6 byIo lkania, a WyChodzac m6wili sobie widzowie, ie byli Swiadkami

5 ”Dziennik PoznaIiski,, 19 II 1880, nr 40’S・ 3・ Niespelna cztery tygodnie przed roz-

poczeciem goScinnych wystep6w, 26 stycznia 1 880 roku’dyrektor Tねtru PoIskie-

go Franciszek DobrowoIski pisal do Heleny Modrz匂ewskieらW Poznaniu w t匂

chwili istna rewolu垂narzekania i rozpacz, a m6wi? tO bez przesady. Zaledwie

ogloszono urz?downie wystepy tu SzanownFj Pani, WSZyStkie mi匂sca literalnie roz-

chwytane zostaly wi cl鶉叫POIowy dnia, mimo Ze ceny na wszystkie mi匂sca sa po-

dw匂ne. […] Orkiestra tal立e rozprzedana, ZgOla najmniejsze k雀ciki・ Pozostaje wiec

narzekajacych okropna masa, Zwlaszcza, Ze ci, CO rOZChwytali bilety; PObrali je na

wszystkie szeS6 przedstawie丘, a ZapeWniC mog? Sz[anown雀] ,あkdy dostawal t手

ko bilety dla siebie, a nie na spekula帝’・ Zob. Mb均cz4t巌/Li∫少属”呼Onあ2〆

HありMo切吻eu巌かR之砂k C”碑)Ou楊qg。, OPraC. A. Kedziora, E. Orzechow-

ski, PIW W7irszawa 2015, t. I, S. 509, list 338.
6 ”Dziennik Pozna丘ski’’22 II 1903, nr 43, S. 5.

7　”DziennikPozna.丘ski’’31 X 1890, nr 251, S. 3.
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Wielkiego dzie士a sztuki’na kt6re zIozyねsie mySl autora i interpretacJa

taka, jaka wlainie dla sztuki rdzemie poIski匂, nie ma dziS sobie r6w-

nej na Swiecie’’8. podobne emo匂e ujawnialy sie w trakcie脇rii 5Jua汚

Friedricha Schillera (2 1 lutego 1 880). Tytulowa kreacja Modrzejewski匂

b可a tak naturalna, Ze w oczach bardzo wielu widz6w a nawet artystek

widzie6 moina bylo Izy"・9 W czasie敦abd妙pa寂e続ic方Aleksandra Fre-

dry (20 lutego 1880, rOla Anieli) pojawi祖c雀sie na scenie Modrzejew-

Sk雀”POWital na wstepie samym grzmot oklask6w kilka minut trw垂cych

i […] zarazem posypaly sie bukiety” a ”dalej oklaski te wci* sie po kaz-

dej scenie powtarza書手”PO kaftym akcie wywolywano j隼kilkakrotnie

i […] literalnie zasypano ja bukietami’’10. Tb, ile w trakcie kolejnych wizyt

WrZuCanO na SCene bukiet6W splecionych z kwiat6w wie丘c6w’drobnych

upomink6w i list6w z dyczeniami, ZaSkoczカo sama artystke. Podczas wy-

SteP6w w 1890 roku ,,Dziemik PoznaIiski” zamie純量infomacJe’lZ ,,CO

do bukiet6w i kwiat6W kt6re rosna w JeOmetryCZnej progresyi, tOらak sie

dowiadujemy […] pani Modrzejewska wdzi?CZna Za te Objawy sympatyi

i ZyczliwoSci, Pragnelaby raczej, aby wydatek na nie obr6cono na cele

PO乞ytku og6lnego’’11. Sugestia ta wynikala z faktu’i乞w czasie niekt6rych

WySteP6w na scenie ledowalo ponad dwieScie bukiet6w! Zgromadzona

W Teatrze PoIskim m士odzieZ wielokrotnie pr6bowala, PO Zako丘czonym

WyStePie, W urOCZyStym korowodzie cingn挙wyprze乞ony pow6z artystki

do hotelu・ Zazwycz句pruska policja, bojap sie spontanicznych zgroma-

dze昂poIskich manifestacji, Skutecznie uniemoZliwiala tego typu zacho-

Wania, POWOluj雀c sie m.in. na 6wczesne przepisy ruchu ulicznego12. wケ

razem szczeg6lnej populamoSci artystki byly np. ,Cukry w eleganckich

Pudelkach z fotografia p. Modrzgivskiej| polecane w 1 880 roku przez

A.W Zuromskiego’PrOWadz雀cego chetnie odwiedzan叩ukiemie usytu一

8 ”Kurier PoznaIiski’’27 II 1903, nr47, S. 2.

9　”Kurier Pozna丘ski” 24 II 1880, nr44, S. 3.

10 ”DziennikPozna丘ski’’22 II 1880, nr43, S. 3.

11 ,,DziennikPozna丘ski” 25 Ⅹ 1890, nr246, S. 3.

12　Opis jednego z takich zdarzeIi zob. ”Dziemik Pozna丘ski’’27 II 1880, nr 47, S. 3.

ArtykuI przedrukowala ”Gazeta Tbru丘ska’’28 II 1880, S. 4.
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OWana niedaleko teatralnego gmachu13・ PoznaIiskie zakIady fotograficzne

(m.in. Atelier Rivoli i Sp61ka; PraCOWnia J6zefa Hrskiego przy ul. Berli丘-

Skiej) zapraszaly aktork弓i zachecaly do wykonania pami雀tkowych zdje6

POrtretOWyCh, kt6re b可y p6Zniej sprzedawane miloSnikom sceny. W lu-

tym 1 903 roku utytulowany zakIad chemiograficzny Antoniego Fiedlera,

usytuowany przy ul. Berlihskiej 5, ”Wykonal kany pocztowe w kilku bar-

WaCh i rodzajach z portretem p. Heleny Modrzejewskiej| kt6re mo乞na

byIo kupi6 w ”Skladach papieru i w przedsionku teatru poIskiego podczas

PrZedstawie丘,,14・ Zapotrzebowanie na twie乞e kwiaty byfo w 1 903 roku tak

duze, iZ znany przedsi?biorca J. Marciniec (,,g16wny skIad ul・ VAoclaw-

Ska przy ul. Piotra’’) uruchomiI dodatkowe punkty sprzeda乞y ,W Ioka-

1ach p. Cichowicza, naprZeCiw teatru, narO乞nik ul. BerliIiskiej i Bismarka

l PrZy kasie w teatrze”15.

1雌mienione formy okazywania szacunku i podziwu dla wybitnej ar-

tystki w okupowanym przez Prusak6w Poznaniu mialy z oczywistych po-

WOd6w szczeg6lny wymiar spoleczno-POlityczny. W mieScie okreSlanym

PrZeZ Zaborc6w mianem "StOlicy niemieckiego Wschodu’’ka乞dy pobyt

POdziwianej w wielu krajach aktorki byl przez Polak6w postrzegany jako

SZanSa do zamanifestowania wlasnej odr?bnoSci kulturowej. Zar6wno

listy; WSPOmnienia, jak i publiczne wypowiedzi Modrzejewskiej Swiadcz雀

O tym, i乞doskonale znala ona lokalne uwarunkowania i zagrozenla, Z Ja-

kimi borykali sie nie tylko kol匂ni dyrektorzy Ttatru PoIskiego, ale i wszy-

SCy Polacy dyj雀cy pod pruska okupacja. Wこl雌omien勿c4 i uノ脇Zmわcb

POdkreSlala’i乞bez wzgledu na mleJSCe PObytu "Z naJZyWSZym udzialem

i b6lem” sledziIa ,uCisk tej najbardziej skrzywdzonej czeSci naszego kra-

ju, kt6ra pozostaJe POd zaborem prusko-niemieckim”16. Artystka miala

13 ”DziennikPozna丘ski" 26 II 1880, nr46, S. 4.

14 ”Dziennik Pozna丘ski’’18 II 1903, nr 39, S. 5. O dzialalno錆zakIadu zob. J. Mul-

CZyhski, Z荻宏d ar少砂CZnO-C4mi鋤czny Antoni讐O Be宏妨m 1896-1934 Mu-

Zeum Narodowe w Poznaniu, katalog wystawy z cyklu Rma巌ief77a男r舞czne

ゐ1939 m后u (czerwiecwrzesie丘2000), Pozna丘2000.

15 ”DziennikPozna丘ski’’12 II 1903, nr34, S. 6.

16　H. Modrzejewska, W匂om寂enあれm乏mia, dum. M. Promi丘ski, Wydawnictwo

Literackie, Krak6w 1957, S. 574.
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5wiadomoS6, iZ fun均onujaca w sercu pruskrfej twierdzy scena stano-

Wi swoisty ,,PrZysZ6lek poIskoSci”, dajapy nadzi魂Polakom skazanym

na gemanizacje i metodycznie realizowane zalo乞enia Kulturkampfu.

W 1 880 roku Modrzejewska przekazala Sp6Ice teatralnej i zwi雀zanemu

Z ni雀Funduszowi imienia J・I. Kraszewskiego kwote 6000 marek, CZ担

POIowe swpjego dochodu ze wszystkich przedstawieli. Pieni雀dze te umoz-

1iwily utrzymanie plynnoSci finansowej Sp6Iki przez kilka nastepnych

miesiecy17. Swoja niezwy哩ofiamo56 artystka okazywala wielokrotnie

W trakcie wszystkich wystep6w goscmnyCh w latach 1 880-1 903. Uczest一

nicz可a w benefisach artyst6w zwiapanych z poIska scena, PrZekazywa-

la hojne datki Sp6土ce teatralnej, W trakcie organizowanych w Bazarze

"POrank6w deklamacyJnO-muZyCZnyCh,, wspierala ochronki dla sierot,

Szpital Dzieciecy im. Sw J6zefa oraz poIskie towarzystwa i organiza-

qe, a W SWOich ”POZaSCenicznych” wystapieniach wielokrotnie zwracala

uwage na koniecznoS6 budowania narodowej wsp6lnoty m.in. w opar-

Ciu o poIskaliterature i teatr. Lapidame informacje dotyczace ofiamoSci

Modrzejewskej pojawialy si? regulamie na lamach pozna丘skich gazet.

Whito przywoIa6 cho6by notatke zamieszczona w ,,Kurierze Pozna丘skim’,

W listopadzie 1 890 roku. Dowiadujemy sie z ni尋i乞aktorka ”Z OStatniego

Onegdajszego przedstawienia cz肇sobie przynale乙na, a blisko tysi雀c ma-

rek wynoszaca’PrZekazala na rzecz zabezpieczenla PrZySZIo鏡teatrowi na-

SZemu, OdsyI魂C kwote t? Dyrekeyi Tbwarzystwa Pomoc’’, a OPr6cz tego

PrZeZnaCZ可a na rozmaite nasze instytuqre dobroczynne przeszlo trzy

tysiape”18. W lutym 1903 roku zaanga乞owala sie m.in. w pomoc Tbwa-

rzystwu KoIonii Wikacyjnych i Stacyi Sanitam匂”Stellal’w Kobylnicy19,

17　Zob. W Koryzna, Bzmietni后∫Ceay m7t,ゐ均a両We偽やo巌あ砂后u 1888, ,CZCion-

kami i w komisie Dziennika PoznaIiskiego,,, Pozna丘1888, S. 143・ Zob. ta虚e ,,Ku-

rier Pozna丘ski” 27 II 1880, nr 47, S. 3.

18 ”Kurier Pozna丘ski’’1 XI 1890, nr 252, S. 4.

19　Zob. ”Dziemik Pozna丘ski" 28 II 1903, nr 48, S. 4.冊varzystwo KoIonii Wなka-

Cカnych i Sta申Sanitamych ”Stella” powstalo w 1887 roku, a jego celem bylo or-

ganizowanie koIonii i p6Ikolonii ora.z dozywianie i opieka medyczna nad sierotani

i dzie6mi z najbiedniejszych rodzin. W poIo乙onej niedaleko Poznania Kobylnicy

dzialal prowadzony przez Tbwarzystwo oSrodek wypoczynkowy.
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Zagra‡a jedno przedstawienie ”na benefis wszystkich wsp6Ipracownik6w

SCeny POIski匂w Poznaniu’’20, PrZekazala pieni雀dze Sp61ce teatralnej,

a ta虚e zainicjowala zbi6rke na nowa kunyn?21. Tb tylko kilka przykIa-

d6w zaanga乞owania Modrzejewskiej w ”POIskie spr翻す’. Zachowane re-

lacje Swiadcza o tym, i寝olejne serle gOScinnych wystep6w przeIamywaly

nie tylko - Wynikajapy z sytua申spoleczno-POlityczneJ - maraZm POIskie-

go Zycia kulturalnego w Festung Posen・ lecz takze inspirowa士y poIskich

SPOlecznik6w W artykule podsumowuJapym PObyt artystki w Poznaniu

W 1 895 roku korespondent ”Dziennika Pozna丘skiego” stwierdziI’ie ”Za-

PatrZeni w geniusz zapomnieliSmy na chwile i trosk codziennych i pie-

trz羽rh sie na okoIo nas przeciwnoSci […], W idealna przenieSliSmy sie

kraine’’22・ W 1 903 roku’W artykule podsumowuJapym WyStePy Modrze-

jewskiej, mO乞na bカo przeczyta6, iZ ”POCZuCie互cznoSci narodowej nigdy

jeszcze tak silnie sie nie zaznacz可o, jak w ostatniej dobie, a WieIice skIa-

dane u st6p wiell車artystki byly symbolem poczucia naszej odrebnoSci

i godnoSci narodowej”23.

Celebrag匡zwiapane z pobytem Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu

Wykraczaly oczywiScie poza mury Ttatru PoIskiego. VAzieczni widzowie

Organizowali na czeS6 aktorki przyj印ia w Bazarze oraz w salach balowych

kilku pozna丘skich hoteli. W prasie codziennej pojawialy sie okoliczno-

鏡owe wiersze oraz spisane teksty przem6wieIi i toast6w wygIaszanych

W trakcie uroczystych spot血i. Celem niniejszej publika中jest鵜POPrZe-

dzona historγCZnym komentarzem - edycja cho誼Iku (spoSr6d wielu)24

20　Zob. ”Dziennik Pozna.丘ski’’26 II 1903, nr 46, S. 4.

21 Zob. ”DziemikPoznaIiski” 17 II 1903, nr 38, S. 3.

22 ,DziennikPbznaIiski” 29 I 1895, nr24, S. 3

23 ”Dziennik Pozna丘ski’’3 IⅡ 1903, nr 50, S. 3.

24 Nale乞y przypomnie6 w tym mi匂vcu dwie antologie, kt6re przybliZ魂wsp6Icze-

Snemu CZytelnikowi wiersze dedykowane Helenie Modrz匂ewskiej. W tym calkiem

SPOrym korpusie tekst6w r6Znego pochodzenia znajduja si? nie t可ko dopracowane

fdrma-lnie utwory uznanych poet6w記e takze okolicznoSciowe, PrZeSyCOne Skrdyna

emocjonalnoScia, ni垂dnokrotnie anonimowe i nieporadne literacko iviadectwa.

Zob. Mあme H訪m M,易婦鋤后a・ h率理oeci 4u czci肋ke声4訪勿eu楊ク,

Wyb6r i oprac. A. Kedziora, Anyka, Krak6w 20 14; M易me Hみm Mbみクeu巌
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takich twiadectw, kt6re najlepiej odd魂szczeg6lnかniepowtarzalna

atmosfer? tamtyCh dni, a ta虚e reprezentuj雀r6乞ne formy gatunkowe

(wiersz, tOaSt, OkolicznoSciowe przem6wienie). vybitnie okolicznoScio-

Wy i uZytkowy charakter tych tekst6w, nieporadnoSci formalno-jezyko-

We’a tak乞e nieposkromiona emoすvnalnoSC spraw坊iZ ich zywot bカ

Chwilowy i ko丘czyI sie zazvycz句w momencie wygIoszenia.嶋swoista

momentalno{ie zostala odzwierciedlona na poziomie kompozycyJnO-Sty-

1istycznym’dalekim od literackiego i retorycznego wyrafinowania. Dla

historyka teatru teksty te s雀jednak cemym Zr6dlem odzwierciedl中eeym

reakcje publicznoSci i spos6b postrzegania sztuki aktorskiej Heleny Mo-

drz申ws魔もw jej spoIeczno-POlitycznym wymiarze. Zamieszczone nlZ。

dokumenty zostaly opublikowane z∴ZaChowaniem oryginalnej pisowni

iskladni.

I

[,,Dziennik PoznaIiski’’1880, nr 48, S. 3]

26 lutego 1880 roku Helena Modrzejewska wystapi士a w przedstawie-

niu benefisowym zwiapanej z Ttatrem PoIskim aktorki Marii Disterlow

(wystepowala w latach 1871-1884)25. Zagra土a role Berty w jednoakto-

Wej komedii Ibrやみ7Z Berヶnapisan匂PrZeZ Theodore’a Barriere i Ju-

lesa Lorin. ByI to ostatnl WySteP artyStki w trakcie pobytu w Poznaniu

W 1 880 roku26. wedlug rela申PraSOWyCh Modrzejewska wystapih w tym

kr6tkim przedstawieniu na osobist雀proSbe dotknietej rodzim隻tragedia

Disterlow Spektakl rozpocz雀l sie o oko士o godziny 13・00. Po zako丘czo-

nym przedstawieniu, WyWOlywana wielokrotnie przez publiczno鑓rzuca一

脇脇やo楊e u′ie彬e 4u czd HありM演巌クvz4訪iク, Wyb6r i oprac. A. K?dziora,

Attyka, Kiak6w 20 1 8.

25　O ni匂ZOb. hasIo w:勅秒n為4i曹窃cz砂融物po広后i留り1765-1965, red. zesp61

POd kier. Z. Raszewskiego’PWN’Wirszawa 1973, S. 130. Aktorka by‡a zwiazana

Z POZna丘skim zespolem w latach 1 873-1874, 1877-1880.

26 w okresie od 19 do 26 lutego 1880 roku Modrzgivska wystapila osiem razy.
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Krzysztof Kurek

i zarazem ostatecznym celem ka乞d匂PraWdziwie anystycznej du-

SZy - a jednak mimo wylyn, na kt6re sie wzniosIa, SPelnia ar-

tystka nasza jeszcze druga, daleko wznioSlejsza misya, a SPelnia ja

r6wnieZ z tryumfem i chwala.

Dawni匂, kiedy PoIska wolna by‡a, gdy miala. kr6la i het-

man6w, kt6rry o j匂dobro dbali, SZli kruszy6 kopie na polach

bitew - WraC魂pego zwyci印e wital nar6d okrz)旭em wdziecz-

noSci i uwielbienia, bo czul, ie wzrasta w potege i sIawe. Dzi-

Siaj kr6la i hetman6w nie ma, WrOgOWie nasI POWiadaja,あSmy

W 5wiecie istnie6 przestali - ale Tin, co karz雀c nar6d, Odebral

mu wolnoSC, Odebral mu byt polityczny, Odebral mu,あpo-

wiem, ZeWnetrZne Cialo, POZOStaWiI mu jednak ducha do wal-

ki… i zaiste szcze針iwem jest spoIcczeIistwo, W kt6rem pomimo

rozbicia. duch ten nle gmle, nle mamleJe, nle uPada, ale zdolen

jest wytworzy6 geniusze, CO id雀ludowi przodowa6 i walczy6 -

nie ju乞or?Zem i kopia, ale s組a woli, natChnie丘i mydi!

Nie moie zgin挙nar6d, CO, utraCiwsry Mickiewicza, SIo-

WaCkiego, Krasi丘skiego i imych - ZnalazI jednak jeszcze t可e siI

ducha zywotnych w sobie, i乞dal nam Mat句ke, Kraszewskiego,

Siemiradzkiego i Modrz匂ewsk雀!

Widzimy wiec znowu czterech bojownik6w, StaWajacysh

Smia土o do walki i zdobywajapych po wsaystkich dzielnicach

Swia.ta czeS6 i uznanie dla swego narodu.

Jak wiec dawniej wracajapego zwyciezc? Wital nar6d okrzyka-

mi wdzieczno誼- tak te乞i dzisi匂, gdy nam szcze鈷wa. chwila

POZWala ugaszcza6 jedna z tych niewielu gwiazd, CO Sieja pro-

mienne blaski w chmuma rzeczywisto窪naszego zycla SPOlecz-

nego, nie bedzie czcia nadzwyczdyna, ale dowodem nalein匂

WdziecznoSci, gdy z plerSl naSZyCh wyrwie si? SZCZery Okrzyk:

SwieC nam l ZyJ nam jak najdiu卒j!

A teraz jeszcze sIowo w sprawie domow車

ByC mo乞e, Pani, Ze wSr6d nas, Sierocych pracownik6w tej sie-

rocej sceny, nie znalazIaS t可e dowod6w dyczliwo誼, ile ci nale乞a-

Io, ile okazaly j匂mo乞e inne sceny poIskie… Dar申My bardzo

ma.1i jeszcze - ma宣e pigm部v kt6re patrza w ciebie jak w b6stwo

blaskiem oISniewajace, PatrZa W niemem podziwieniu, mO乞e

nawet sprawy dokIadnej zda6 sobie nie mog今- uWielbia6 tylko

p o tra坤
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Meteoちkt6ry na chwilke na scenie naszej zabIysna」 ,・

Ale wierzaj mi, Pani’Ze pozostawiasz w sercach naszych nie-

Zatarty Slad, Ze Zyczenia nasze jak n可vzczersze towarzyszyC ci

b?d雀i na dru捜P61kul? - a gdy kiedy5 zawitasz do nas i zn叶

dziesz te scenke sieroca uros互w powag? i s叫y gdy zn如ziesz

POmi?dzy nani wiecej duch6w pokrewnych, co beda w stanie

ZrOZumiectie i odczu6 - bedziesz mogIa powiedzie6: "I to jest

dzielo moje!’’

W tem wiec przetwiadczeniu, jakkoIwiek smutni, WeSOlem

Zegnamy Cie sercem l ProSim’WZnOSZap kielich na pomyslnoSC

twoJa’O PrZebaczenie i lyczliwa pani#29

間

[”Dziennik Pozna丘ski” 1890, nr 249, S. 4]

26 pa幻ziemika 1890 roku’OkoIo godziny 15.00, W Bazarze rozpocz?1a

Si? uCZta’kt6rej celem by士o uczczenie pobytu Modrzejews軸w Pozna-

niu30. w trakcie spotkania toast vy由v)Sil m.in. ksi唾e Zdzislaw Aleksan-

der Czartoryski (1859-1909)’dzia士acz spo士eczno-POlityczny, POSel do

Rrichstagu31’WIaSciciel ziemski i filoIog’kt6ry - PrZyWOfujap mesjani-

StyCZny tOn - POWiedzial:

29 ”Dziennik Poznahski” 28 II 1880, nr48, S. 3.

30 Kr6tk雀rela擁z przebiegu uroczysto誼zamieSci上Dzicmik Poznariski,, 28 Ⅹ 1 890,

nr 248, S. 4. W artykule crytany; iinczta ,,dana byla na czese slym匂artystki

P. Modrz匂ews軸, [...] na wiel華j sali bazarow句, Pi?knie i strojnie pdybranej,

na ch6rku kt6rg umieszczona muzyka’POWitala p. Modrz匂ews車w chwili wす

SCla grZmiaca finfara. Do uczty t匂zasiadlo okoIo stu reprezentant6w obojej pIci,

reprezentant6w wielkich rod6w naszych’inteligencyi’PrZemyslu i handlu”. Autor

CytOWanCj rela草zamieScil takie tekst przem6wienia dyrektora TEatru PoIskiego

Franciszka DobrowoIskiego i podkre鍋, Ze ”PrZebieg calej uczty, kt6ra ukoIiczyla

Sie o godzinie 6 b可bardzo serdeczny”.

31 W 1890 i 1893 roku zdobyl mandat posIa do KoIa mlskiego w Reichstagu z okre-

gu KoScian-Buk. Byl ta転czIonkiem drugpej izby pruskiego Landtagu tw la-

tach 1889-1894) oraz posIem do Reichstagu Cesarstwa Niemieckiego (w latach

1890-1タ03).
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Laskawa i Szanowna Pani! Na ziemi grob6w, ZaShn匂POmnika-

mi wielki匂PrZeSZIo妃, PrZeSi*均krwi雀dziad6w ojc6w i dzie-

Ci, ZnurtOWanej potokami Iez kilku pokole丘, ZaWiesil B6g lutni雀

boleSnie d乞wieczna, aby wiatr; bijap o struny wyspiewal gorzkie

乞ale za grzechy przeszle i psalm boleSci tych, CO nad mogi a k?-

CZa; a gdy wiatry przeciwne ustawicznie lutni雀miotaly; Struny

W niesfomym rozd乞wieku jecz雀c, Pekly stargane.

Ⅵedy B6g po壷owal lutni i zeshI na poIs車ziemie mini-

Stre16w i pieSniarzy ch6ry; kt6rzy nacingneli stargane struny i po-

CZ?li Spiewa` stare bainie i nadziei psalmy’a my OCknieci z odr?一

twienia, SiedliSmy na mogiIach, POIs軸pieSni sIuchaj租

I nadszedi dzie丘’W kt6rym z wszystkich prawie stolic Swia-

ta wzniosly sie poIskich mistrz6w akorda, kt6re si? na dziejowej

karcie chwalebnym zapisaly hymnem sztuki poIskij - i powta-

rza oveふrda echo puszcz litewskich i skal tatrzafiskich, PO-

WtarZa eCho nadmorskie, POWtarZaja r6wniny nadwihaIiskie

i stepy ukrai丘skie, POWtarZa dziS cala WielkopoIska.

Lat blisko lO mineIo od chwili dla nas pami?tn匂, W kt6r匂

PO raZ OStatni pani雀Helene Modrzejewska w murach grodu na-

SZegO ugaSZCZaliSmy Poczem poplyn車a w obce kraje, Za dalekie

morza po nowe laury i wawrzyny; POSZla miedzy obce ludy

RzucaC palmy, rZuCa6 psalmy;

Kwiaty na d6I’PieSni w g6re!32

A my pozostaliSmy zadziwieni wdziekami wdzi?CZnyCh j匂

dtwiek6w na novyh lat lO opowiadajap mlodemu pokoleniu

O OWej piekn句pani言piewaj雀c匂nam pie誼, kt6ra

Upajala melodyjnym tchnieniem pier5 mloda

I nad starc6w rozwianem marzeniem

S量odkich wspomnie丘jaSniala pogoda33.

Lecz przyszedi dzie丘, W kt6rym zat?Sknila za krajem, gdzie

32　Z. Krasi丘ski’Pf易示Zaゐic4 "Kwiaty" 1906, nr 4, S. 64・

33　A. Asnyk, D吻e piのen后i, [on-1ine:] https://literat.ug.edu.pl/asnyk/064.htm -

2Ⅹ工I 2019.
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Meteor; kt6ry na chw轟ke na scenie naszej zablysnal…’’

Ojc6w rola i braci kajdany -

PrZyPOmnialy jej sie

… … … … … …‥naSZe POIskie sio士a’

Gdzie w kIosie k壷dym szemr2窄Ziemi Zale,

Gdzie lilia polna o pomste ju乞wola34・

I powr6ci士a do nas wspanialsza, doskonalsza言wietniejsza ni乞

kiedykoIwiek, by do kr6lewskiej swej wawrzyn6w korony wiel-

kopoIskich pare przyszepiC kwiat6w Ale Ty Pani, kt6ra Swiata

i lud6w widziahS tak wiele, POWiedz, Cry bardzo nas znajdujesz

zmienionych lub innych? Mo乞e Ci sie wydajemy wiecej milcz雀ey

i smutniejsi ni乞temu lat lO, ale wiedz, Pani, Ze mysmy

Z za wielu krynic pili metnych lazami,

Za wiele trumien przeszIo nam przed wzrokiem’

Wiek wolal: Czekaj! rok cingnap za rokiem,

Co dzie丘Swietemi wital nas trumnani35.

‾A moZe patrzac na te sale, WZrok Tiv6j szuka tych, kt6rzy Cie

tu dawni匂Witali, a kt6rych ju乞nie ma miedzy nani, bo ub〆o

nas wielu.

Oni…… … ….leねtam na bIoniach,

Gdzie blade jeZdZce Spia, PrZy垂iacych koniach,

Z orlem na plerSl, Z Sennym’bialym, krwawym36.

AIe zostawmy cieniom grobowe otaczaC kolumny a cieszmy

si? dzisiaj weselem, kt6re nas wszystkich napeInia i witajmy te,

kt6ra jest siostra nasza, bo poIskiej ziemi c6ra, a kt6ra duma na-

pelnia. serca nasze. Przybyla, by nas rozweseliC, POCieszy6, rOZ-

grza6 troche; melo・1yjnem tchnieniem poIski句mowy rozpali6

owa is垂miloSci Ojczyzny, kt6ra w kaidem tli sie poIskiem ser-

Cu,a

34　z. Krasihski, Dzわhゐ∫iクv砂Ksiegamia Katolicka, ParyZ 1847, S. 8.

3う’正調乞e.

36　岬狐之e.
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Iskr? teJeZeli duma roz乞arzy w pochodnie,

Ⅵenczas zagrzmi bohater; rWie sie do szkahatu,

Przez wielkie cnoty l PrZeZ Wielkie zbrodnie

I z pasterczego均a robi berIo swia.tu,

Albo skinieniem oka stare trony wali・

Czasem te is垂oko niebianki zapali,

W士enczas bawi sie w sobie, twieci sama w sobie,

Jako lampa w rzymskim grobie37.

Niestety; juZ niebawem opuscisz WielkopoIske, tryumfal-

nym Tivym pochodem prz申ziesz przez obce kr垂przez sze-

rokie PoIski ziemie’ta droga’gdzie ”girlanda mogil gdzieS idzie

i ginie!’’38 - a Za Tbba poclngn雀rydwan przepelniony wiefica-

mi, laurami i kwiatami・ Ot6Z na poZegnanie pozw61 Pani’bym

u st6p Tivych mala zIo却proSb?. Gdy czasem wieczom雀doba

upojona oklaskami i nasycona sIawa liczyC T¥ve wierice bedziesz,

a lza wzruszenia w oku Tivem za5wieci’tO WSPOmnij, O Pani, Ze

tam i wielkopoIskich jest wiazka kwiat6w i upu窪t? Iz? na ni。.

One pod ta rosa nie zwi?dna’ale wiecznie kwimape przypo-

mina6 Ci nas bed雀・ A wtedy pewien jestem, Ze zn6w nad申zie

Chwila, W kt6r匂zatesknisz za naml l POWr6cisz do nas, dla,e_

go nle Zegnam Cie, Pani’ale peIn雀piersia woIan: Do widzenia

i niech zyje!39

37 A. Mickiewicz’L埠y C荻JV WEdlug edy中krytycznej zawa巧w tomie III

Lleiet A. Mickicwicza (D肱m砂, OPraC. Z. Stefanowska, Czytelnik, Wなrszawa

1995ys. 64, WerSy 5 12-5 19) fragment ten brzmi:

Iskr? te jeSli duma rozzarzy w pochodnie,

Wienczas zagrzmi bohater, Pnie si? do szkariatu

Przez wielkie cnoty i przez wieksze zbrodnie,

I z pastuszego kija robi ber士o Swiatu

Albo skinieniem oka stare trony wali・

臼opauある秒Ohり
Czasem te iskre oko niebianki zapali,

Ⅵenczas trawi sie w sobie, Swieci sama sobie

Jako lampa w rzymskim grobie.
38 J. SIowacki’B揚o最i・ n綴pi物L均[on-1ine:] https://wolnelektury.pl/kata

log/lektura/beniowski-Piec-Pierwszych-Piesni.html - 1 5 XII 20 1 9.

39 ”Dziennik Poznahski" 29 X 1890, nr249, S. 4.
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間

[,,Dziemik Pozna丘ski’’1890, nr 248, S. 4]

W trakcie wspomnianej uczty w Bazarze (26 paZdziemika 1890) oko-

1icznoSciowy toast wzni6sl ta嘘e Franciszek DobrowoIski (1 830-1 896),

6wczesny dyrektor Ttatru PoIskiego’Wybitny spolecznik, dziennikarz,

redaktor naczelny ”Dziennika Pozna丘skiego,,40. W swoim wystaplemu

stwierdziI, iZ

[…] genialnej artystki zdobi czoIo nie tylko slawa, ale zdobyla

ona jeszcze cenniejszy ldejnot, kt6rym nie WsZysCy nieSmiertelni

poszczyciC sie mog雀- 1串not mi‡o誼u nas wszystkich・ ZdobyIa

zas go nie olbrzymim talentem’ale sercem pelnem uczu6 oby-

watelskich i patr10tyCZnyCh. O乞ywiona temi uczuclaml Slqe Ona

na wsze strony dobro a z ofiama pomoca spiesry wszedzie・ gdzie

tego potrzeba.

Teatr nasz jest tego wymownym dowodem. Znakomitej tej

artystce lat temu dziesie6 w chwili kynycznej41 zawdziecza on

nie tylko hojn雀pomoc materyalna, ale i moralna, bo Sladani

j匂ofiamoSci poszIo wielu a wielu, dzieki czemu scena nasza do-

tychczas istnieje. DziS zn6W gdy cie乞ka troska nas uciska o prry-

szIo窪teatru naszego - Helena Modrzejewska spieszy zn6w

z pomoca i udziela jej szczodrze; SZCZ?Sliwa zaS ma r?ke・ Bo oto

Sladem jej spiesz隻bracia Reszkowie i przyrzekaj評naczn雀od sie一

40　O nim zob. haslo w:脇e偏やok后i∫あ巌后4i昭雄cz砂red. zesp61 pod kier. A. G争

siorowskiego i J. TbpoIskiego’PWN, VArszawa-Poznafi 1981, S. 149; Sあ紗巌后

bi鋤czn卑飽励PO就i邸1765-1965, S. 134・ Franciszek DobrowoIski byl dy-

rektorem T玩ru PoIskiego w Poznaniu w latach 1 883-1 896. Wiele wainych infor-

maji dotycz調心jego dzia出no誼spoleczn中teatraln匂zawiera okolicznoSciowy

a岬ku埴tbiku彰劣一kmiクp肱γあmni后m后iクi o匂′妙a融后iク局mc巌Dobro-

秒o脇禦,, ”Dziennik耽znafiski,, 8 I 1896’nr 5, S・ 2」4. Zob. ta虚e A. Przybyszew-

s息, R省e励ar乃atru l沈后i讐O u′履mniu名aク巌クi B杉nc巌Dobr。妙O脇卿

“8符-1896) Biblioteka Raczy丘skich, Pozna丘20 1 5.

41 DobrowoIski odwoluje sie do wydarzefi z 1880 roku, kiedy Modrzejewska ofiaro-

wala Sp6lce teatraln匂kwote 6000 marek, CZ担poIowe czystego dochodu z wyste-

p6w w stolicy WielkopoIski. Zob. uwa.gi wstepne do niniejsz匂edyすv
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bie ofiare na utrwalenie sceny nasz尋Nie doSC na tem’WCZOraJ

jeden z naszych obywateli,如boko przekonany o koni。。Zn。S。i

istnienia調SCeny POIs軸, a PO CZe誼zapewne pod wrazeni。m

Znakomit匂gry goScia naszego, OSwiadczyI mi, Ze niebaw。m Zl。_

ly r6wnieZ znaczna kwote na teatr.

Zbierze sie zatem’PrZy Og61nem poparciu fundusz’kt6ry da

moZnoSC przebudowania dom6w frontowych teatru a tem sa-

mem z dochod6w z nich zabeapieczenla PrZysZIo5ci jego42.

Przyczynia sie do tego w znaczn匂czeSci Helena Modrz匂ew-

Ska a pr6cz tego darzy ona JeSZCZe SOWicie ub6stwo nasze. Na

CZese Zatem tej obywatelki i patryotki wznosze toast: Niech魂

Mo drzej ewska!43

IV

[,,Dziemik Pozna丘ski’’1895, nr 23, S. 4]

Podpisany inicjalem A. wiersz zostal opublikowany na lamach dziennika

bez jakiegokoIwiek komentarza’Obok zapowiedzi dw6ch ostatnich wy-

SteP6w Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu w styczniu 1 895 r。ku.

42 Przedstawione przez DobrowoIskiego plany wyI〕udowania now匂kamieniey do-

Chodow匂Ttatru PoIskiego urzeczywistniono w 1891 roku. Rozebrano staLry bu-

dynek i powierzono Zygmuntowi Gorgolewskiemu zaprojektowanie nowego

gmachu血chitekt - jak pisal Jan Skuratowicz - StWOrZyI koncep房i rozrysowal

Plany ”niezwykle monumentalnie zalsomponowanj kamienicy o trzech pietrach

Z POdw毎ym prz匂azdem na wewnetrzny dziedziniec, na kt6rym zn可dowal sie

budynek teatru. […] Poza lokalami sklepowymi na parterze budynek dyspono-

Wat Siedmiopok巾wymi mieszkaniani w nr 1 7 i 6 lokalami pi?Ciopo均owymi

W nr 18’CO PrZy rOSnapych ciale czynszach stanowiIo wfaSciwe zabezpieczenie

bytu teatrul’. zob. J. Skuratowicz’A脇巌切扉浸mnia 189‘L1918, Wydavnic-

two Naukowe UAM, PoznaIi ] 991’S. 244-245. O planach budowy nowych ka-

mienic przed TEatrem PoIskim oraz zaangaあwaniu w ten projekt Modrzcjewh車

ZOb. ta蛙e artykul ”hmoc’’@077ay本棚秒ep7ed幼毎m.), ”Dziennik P。Znadskf,

24Ⅹ 1890, nr24う, S. 4.

43 ”Dziennik Pozna丘ski” 28 X 1890, m248, S. 4.
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Meteor, kt6ry na chwilke na scenie naszej zablysnal… ’’

Do Hcleny Mo心z匂ewskiej

Ja nie dla tego wielbie imi? Tivoje,

Ze Ty geniuszu pote乞ne masz blaski,

Ze Ty roztaczasz takich wdziek6w zwoje,

Ze nawet wrogom wydzierasz oklaski -

I nie, Ze w zachwyt wprawiasz moje oczy

Pi?knoScia, ksztalty; jak maJ.mur Wykuta -

Zes w sztuk弓wlala taki duch uroczy

I 2e Olimpu w Tbbie d乞wieczy nuta.

Ale dla tego przed Tbba sie horz?’

Ze jasna gwiazda Tys w pochmumem Niebie,

Ze livym promieniem Swiecisz nan przez morze,

I nowym blaskiem zn6w otaczasz siebie…

Ze jako cryste oceanu fale

Wracasz nam ciagle, ta Sama., WSPaniala,

Ze ci? Z daleka rania nasze Zale -

Ze z naszaTf句a b6lu lza si? Zlala. -

Ze imi? Polki roz封aszasz przez ziemie,

Ze w Tbbie me乞ne, Wielkie serce pIonie,

I Zar zapalasz, tam gdzie w iskrze drzemie,

Dobro i pi?kno l今czysz w cn6t koronie.

Ja Ciebie wielbie za prace niezmienna,

Za miIo56 kraju chce z wdzi?CZnOSci雀trva6,

Zosta丘nam nadal tak ciagle promienna,

Aby5my mogli wcia乞Ci kwiaty sla6! …

A.範

44 ,,Dziennik Ibzna丘ski’’27 I 1895, nr 23, S. 4.
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V

[,,Dziemik Pozna丘ski” 1903, nr 48, S. 4]

W czwartek, 26 lutego 1903 roku, Helena Modrzejewska wystapila

(w roli Hrabiny d’Autreval) w przedstawieniu, Z kt6rego doch6d zostal

PrZeZnaCZOny ”na rZeCZ Tbw Kolonii wakacyjnych i stacyi sanitamych

57e物w Kobylnicy. Zagrano w tym dniu T陥Z彬40biet (La劫寂妨ck

Dam∽ Ou, UわDuel cn 。mOur), komedie w trzech aktach autorstwa Er-

nesta Legouvego i Augustina Eugene’a Scribe’a. ”W miedzyakcie’’aktorka

Ttatru PoIskicgo Jadwiga Orwid (wIaSc. J. Jamio振owska)45, ,W OtOCZe-

niu dzieci”’reeytOWala okolicznoscIOWy Wiersz, ZaWleraJaCy POdzieko一

Wanie za ofiamoSC. Autorem przedstawionego w antrakcie, a naStePnle

PrZedrukowanego w ”Dzienniku Pozna丘skim” utworu byl W料rryniec

Benzelstiema Engestr6m (1 829-19 10) - dumacz, Pisarz, badacz literatu-

ry, SPOlecznik, W latach 1 882-1 907 sekretarz Pozna丘skiego Tbwarzystwa

Przyjaci6I Nauk46.

Dos章?j皿a地肌i!

Na kra士ice Swiata niosa Ci pokIony,

Sercem witaja Cie ojczyste strony.

Wielcy i mali uchylaja skronie,

Wielbiac Anystke w geniuszu koronie,

W jaki句Sie jawi blaskani jasnemi

W promiem匂chwale na piastowq zleml

Widzenia Polki, Kt6rej dusza caね

Sercem kobiety dziS przed nami wstala

45　Zob.勅2”寂后4i呼舞cza咋溺7upO腸管ひ190O-1980, red. zesp61 pod kier. Z. Wil-

Skiego’PWN’VArszawa 1994, S. 522・ Aktorka byIa zwiapa.na ze scena pozna丘sk雀

w latach 1902-1905.

46　zob. hasIo osobowe zamieszczone w: VI7Zc妬po楊∫ゐz”nik 4iq㌘ゲcz砂S. 172-

173・ O nim tal立e A. W匂tkowski, Bib嬢㌢舞a hあ毒i WZe揚qpo脇, vydawnictwo

PTPN, Poznari 1995, t. 1, S. 42・ NekroIogi i wspomnienia po§miertne - ,,Kurier

Poznahski’’25 X 1910, nr 245, S. 3; ,,Dziemik PoznaIiski’’27X 1910, nr 247, S. 3.
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Meteor, kt6ry na chwilke na scenie naszej zablysn雀l… ’’

I w mi‡osierdzia prz匂asn匂osIonie

Maluczkim” nasrym Swe podaje dIonie・

Wiec w taki匂roli Kobiety - AnioIa

Przed sercem Tivojem uchylamy czoIa,

A nasza ”Stella’’tu pod Tivoje nogi

Wieniec Ci w holdzie skIadajac ubogi,

Wskazuje gwiazde hen wysoko w g6rze -

Duchowa gwiazde na niebios lazurze,

Kt6ra tan jasno nad Tivem czoIem Swieci

Wdzi?CZnOScia nasza i modlitwa dzieci!47

VI

[,,Dziennik Pozna丘ski” 1895, nr 24, S. 3」4]

W sobot?, 26 stycznia 1895 roku, na SCenie Tねtru PoIskiego odby士o sie

PrZedstawienie benefisowe Heleny Modrzejewskiej. Wystawiono trzy-

aktowa komedie uZz物40biet Emesta Legouv6go i Augustina Eugene’a

Scribe,a・ Aktorka wystapila w roli Hrabiny d’Autreval. Po zako丘czeniu

drugiego aktu ,,POjawili si? na SCenie w otoczeniu calego […] personelu

dramatycznego dyrektor teatru poznahskiego p. Fr. DobrowoIski i zarzad

Sp6Hd budowlanej近omoc《, ZIo乞ony z pp. Dr Kusztelana48, A. Cichowicza

i Z. Mazurkiewicza”. vyg士oszono kilka okolicznoSciowych przem6wie丘

ZaWierajapych podziekowania za wystepy i pomoc materialna przekazan雀

47 ,,Dziennik Pozna丘ski’’28 II 1903, nr48, S. 4.

48 J6zef Konstanty Kusztelan (1 843鵜1 907) b卵ednym z najwybitni匂szych dzialaczy

POIskiego ruchu sp6Idzielczego w zaborze pruskim. Zainicjowal powstanie Banku

Zwiazku Sp6Iek Zarobkowych, kt6rym kierowal w latach 1886-1906, byl dele-

gatem do Mi?dzynarodowego Zwiazku Sp61dzielczego w Londynie. Dzialal takze
w Pozna丘skim Tbwarzystwie Przyjaci6I Nauk oraz Sp61ce budowlan匂,,Pomoc’’,

WSPOmag魂c担atr PoIski. B加utorem artyku16w i broszur z zakresu ekon?mP.

O nim zob. haslo w: WZe偽po協i ∫ゐunik 4i讐7舞c幼ay, S. 398-399. Wspomnlenla

POSmiertne, ZaWier魂Ce Charakterystyke jego dokona丘, OPublikowal m. in・ ”Dzien-

nik Poznahski” 1907, nry 4, 7, 3l-32.
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POIs軸scenie. Jednym z przemawi袖ych b串ranciszek DobrowoIski41

ktdy w swoJ。 emO卒na巧wowiedzi podkre鍋szczeg6lnie trudn雀

Sytua擁Polak6w功ecych pod pruska okupa壇Zivr6ciI uwag弓na mibe

teatru w walce o zachowanie narodow匂toZsamoSci’a takze podkreSlil

Wielkie zaslugi Modrzejews塙kt6ra葛nie tylko jako arty・Stka, lecz takze

Obywatelka - PrZyCrynila sie do umocnlenla POZyji poIs軸sceny w po-

Znaniu. W jego przem6wieniu znalazly sie r6wnieZ sugestie dotyczape

ewentualnego powrotu artystki do krdyu i obj車a dyre均i poznariski匂

SCeny Wed士ug rela申zamieszczon句na lamach ”Dziennika Poznariskie_

go’’DobrowoIski powiedzia士m.in. :

Szan. Pani! Od stu lat zyjemy w cieZk均niedoli. Pozbawieni

bytu politycznego・ ufui w sprawiedliwoSC Boあoparci na do-

robku, mieniu i zashlgaCh cywilizac扉ych’jakie w szeregu wie-

k6w zdob〆nar6d nasz, a gl?boko przekonani o nieSmiertelnosci

narodowosci naszqb PraCujemy na wszystkich polach duchowe-

go i spoIecznego dycia i dobijamy si? lepszej przyszIosci. Tb te乞

mimo wszysckiego jesteSny初emy i fy6 bedzieny Dzi*i Bogu

liczba pracownik6w co dzieri si? niemal zwi*sza, r?kojmia to, Ze

nad如a dla nas chwile lepsz匂doli.

Nie dose na tem’raZ PO raZie pIomienie ogniste oSwiec魂t?

Ziemi? naSZ雀i caly nasz nar6d i n坤ecg亘awet zaciekIym prze-

Ciwnikom naszym okazuja meZ6w i niewiasty co sa zaszczytem

i sIawa nasza’a kt6rzy talentem swym swiadcz扉e nie tyko

idziemy pospolu i na r6wni z innymi narodani w pochodzie

Cywilizac加ym’ale przod中my w licznych kierunkach rozwo_

ju ducha ludzkiego. Do takich przodownik6w pomiedzy inne-

mi nale2ysz Ty szanowna pani’kt6ra Swiadczysz nie tylko tu

W Europie, ale i na drugiej p6Ikuli Swiata o ZywotnoSci narodu

naSZegO’SZerZysZ geniuszem swym jego sIaw?’a PrZeZ tO POdno置

Sisz ni担o wymowny protest przeciwko tym, kt6rzy odmawlaJa

nam prawa do bytu. VAzi?CZni Ci za to jesteSmy;

Ⅵzi?CZni Ci te乙szanowna Pani’jesteSm男ze przyb痔tu

i Ze mistrzowsk的r T喧zgotowalaS nam t加a tyle artystycz-

nych rozkoszy przyjm坤wiec n率rdeczni匂sze nasze podzi?ko一

49　Zob. przypis 40.
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Meteol kt6ry na chwilke na scenie naszej zablysn雀l… ’’

wania. Wkr6tce opuScisz nas, POZW6l mi’SZanOWna Pani’W teJ

ostatniej chwili vyrazi6 gorapa proSt鴇a ZaraZem Zywi6 te nie-

pIonna nadzieje, Ze wypoczawszy PO Ci?乞kich trudach i pracy,

powr6cisz do nas, aby juZ wSr6d nas na zawsze pozosta6 i obe手

miesz opieke i kierownictwo nad tかnstytucya’kt6ra wycinga do

Ciebie r轟. Zadanie to, SZanOWna Pani, gOdne Ciebie (r7Zmiqce

物卿幽魂Ct?被∫k在Ze zndydziesz poparcie i pomoc calego

naszego spoleczefistwa・ tO Swiadcz包og6lne a pe‡ne zapalu okla-

ski. Ra。Z, SZanOWna Pani, PrZyj社ven wieniec, kt6ry Ci wreczam

od t申nstytucy・i, jako wyraz uznania dla Tivego znakomitego ta-

lentu. Do widzenia!50

VII

[,,Dziennik Poznafiskf’1903, nr 5l, S. 3]

w poniedzialek’2 marca 1903 roku’W dniu imienin Heleny Modrze-

jews軸, W Sali Bialej Bazaru, OkoIo godziny 19.00, rOZPOCZela sie uczta,

kt6rej celem b加podziekowanie artystce za goScinne wyst?Py W StOlicy

wielkopoIski. W sprawozdaniu zamieszczonym na lamach ”Dziennika

poznafiskiego,, podkre錠no, iZ ”Bazar popisal sie prawdziwie staropoIskim

szeregiem potraw,・ - na StOIach pojawily sie takie specjaly’jak ”barszcz

klarowny, PaSZteCiki, duszona sztuka miesa barania’Perlice’SZParagl’

galareta z wina i kaw諾Podczas prz加Cia wy如szano okolicznoSciowe

toastyl. Jeden z nich przedstawil Wrzyniec Benzelstiema Engestr6m:

50 ”DziennikPozna。ski" 29 I 1895, nr24, S. 3」i.

51 Przemawiali m.in. J. Kdscielski z Milosla.wia., Fr. ChlapowskL Z. Czartoryski. We-

d書ug prasowej relacji Helena Modrzejowska, Chcac odwdzieczy6 sie za toasty de-

klamowafa wiersze poIskich poet6w’a ta脆”darzyla obecne panie autografini

swemi, b雀dina wachlarzach, b輩cho6by na biletach wirytowych"・ Rela(夷Z tej

uroczystj uczty znalazly sie ta産wらJ<furier Poznafiski’’4 III 1903・ nr 51’S. 2-3

(tu art.脇m ”a C‘羅妬みクeu諦めW kt6rym opublikowane zostaly teksty toa-

st6w wygfoszonych przez Zdzis量awa Czartoryskiego oraz Wrzyfica Benzelstierne

Engestr6mi).
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[...] Nie skfadan hoIdu ni laur6w u n6g Twhich, Pani’bosmy

je tu skhdali, COdziennie wiericzac Cie kwieciem uznania,.Z.i

i wdzi?CZnOSci nasz。 - OtaCZajac Helene Modrzgivwskapercen:

gor隻cem’a ZaPal powszechny i zbiorowe uczucie rodak6w na tg

ubogi句scenie pozna。skiもostatnie juZ tan wypowiedzialy sIo-

WO’kt6re artystka’uCZuCiem obywatelki i Polki, CZytajac w du-

SZy nasZ匂, OdczuIa i zrozumiala serdecznie!

Nie b?d? Sie juZ w t句chwili imieniem spoleczefistwa naszego

POWtarZal’a W StOkroc serdeczniejsz雀nute domow雀i rodzim雀

tu w WielkopoIskiem gronie naszem uderze - bratnim akordem

PlaStOWegO Chorahl葛CZeS6 poIs軸kobiety喜CZeSdsiostry nasz匂

Serdecznej , melodY弓SerCa Spiew4i雀c:

Wiec tej melodyi bratnim choralem

Podnosz? PuChar i sercem calem

Pozwole sobie ten toast wznieSC

Pani Helenie Chiapowskiej w czeS6!

Niechaj serce Jej zaplonie

W t匂rodzinnii czci koronie, -

Niechaj twieci miedzy swemi

Jasna gwiazda naszej ziemi!

Pbdw6j nych zasIug aureola strojna,

Niechaj nam Z房ta Pani Dost匂na一

嶋gwiazda nasza, kt6rej w rzewnem sIowie

Piast6w rodzina wznosi ,,Siosny,, zdrowie!

Niech dyje!52

52 ”Dziennik Poznadski,, 4 III 1903, nr 51’S. 3→f. Ttkst przywofanego toastu zostal

OPublikowany w formie liczacego cztery strony druku ulotnego zatytulowanego

脇aれ肱“r 2 mm 19の. Zachowany do dzis egzemplarz jest przechc岬

Wany W Zbiorach Biblioteki Pozna。skiego TbwaJ.ZystWa Przカaci61 Nauk (sygn.

95972・III/8). Pod tekstem widni垂jedynie iniqdy V‰rzyha Benzelstierny En-

gestr6ma - B. Eng. Obydwie wersje toastu r6Znia sie nieznacznie ze wzgledu na
Zabiegi redakcyjne zwi雀zane z kompozy垂tekstu.
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SuMMARY
`A BRILLIANT SHOOTENG STAR THAT SHONE SO BRTGHTLY

ON OuR STAGE, BUT FAR Too BRIEFIJY!タタLAUDATORY VERSES’

ToASTS, AND ADDRESSES PuBLISHED EN PozNA亙NEWSPAPERS

AND PERIODICALS TO HoNOUR HELENA MopJESKA,s

GuEST PERFORMANCES EN THE TowN EN 188O_19O3

The paper discusses guest perfomances of the Polish血eatrical actress He-

lena Mo句eska in Poznafi in 1880, 1890, 1895, and 1903. Based mainly on

COntemPOrary PreSS aCCOuntS’the au血or attempts to recapture a unique at-

mosphere血at accompanied血ese perfomances. The Polish audiencc was

enthrz山ed by Modjesk義appearances on血e stage of the Polish Theatre in

PoznaIi and many local newspapers published extensive accounts of血e cvents

and血e actress herself received spontaneous and warm reception. The first

Part Of the paper presents descriptions of血e response and attitudes of血e

audiences血at brilliantly epitomise the 1 9血century phenomenon of血eatrical

Stardom. Celebrations accompanying Modjeska志visit to Pozna丘reverberated

far beyond Pozna昂e theatrical community and血e wa11s of血e Polish The-

atre where she set血e stage on fire with her electrifying personality. Grate珊

SPeCtatOrS WOuld organise fomal receptions in honour of the great actress at

血e Bazar Hotel or banquet venues of a number of other hotels in the town.

Poznafi-based press published occasional poems and transcribed acclanatory

addresses delivered at these events as well as toasts spoken during fomal ga血-

erings. The next section of血e paper aims to show several such reports (hand-

Picked from a large number) tha.t are the best evidence of the unprecedented

and inimitable atmosphere of those days.
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