
Krzysztof Kurek

O zwi雀zkach Heleny Modrzejewskiej

z Poznaniem

- Wybrane konteksty i計6dlowe swiadectwa

Zwiazki z Poznaniem i WielkopoIska nalcdy postrzega6 jako wa2ny oraz

trwaly element biografii Heleny Modrzcjewsk均(1840-1909). Rela-

Cje 〔e - Zdaniem Emila Orzechowskiego - mO乙na ”【・・・] porzadkowaC

W trZCCh perspcktywach: PryWatnej, ZaWOdowej, POlitycznej’’, a ich uwaz-

na i wspar〔a rOZPOZnaniami女6d書owymi analiza udowadnia, "[…] jak

ba血o Sci錠do sicbie tc tny ujecia p重Zylegaja, a raCZej, jak bardzo spla-

'ane Sa Ze SOba, decydujac w rezultacie o dyciowych wyborach Aktorki

i jcj meあ’一・ Opinia sformulowana przez historyka 〔Ca〔ru StanOWi6 mo乞e

l E. Orzechowskj, Zあ碓后i肋句γ M7毎々碕Z W宏必少oム句;〆m〆o ”;訪,

"Dziedzictwo Kulturowe Miasta Kalisza i Regionu Poludniowcj WidkopoIski”

2016, '. V s. 58-76. O zwiazkach HcIcny Modrzcjcwskicj z Poznaniem i Wiclko-

pol§ぬめb・ ta脆D・ Rata)∝九州a, ,,Gα′施名ク"d脇mi ′坪的n彼巧均か[w:]

t匂あW句陥弗働ん毒pbmia血統記毒=之窃α O bamαe l `幼彬, Ⅵγb6r i opmc.

B. Konccwicz, WUW㌦ VAodaw 2006, t. 1I, §・ 563-577; A. Kedziora, ZbioヮHc-

んり椴坤emんq u′雌0ムα [w:] H訪れa Mo捗・ S易iαゐpo′加脇2,

red. A. Kdziora, Attyka, Krak6w 20 17, S. 75-91 ; A. PrzybyszeWSka, ”樹o ”‘ク

砂月形nm履昨如呼子・∴一秒′e必印0楊e α岬銃のb`鋤,均M光れ勾e鋤んq

[w:]串o巌の′a Z 4n:yZあe細部” B’bん鹿野h袖崎んみred. A- Baszko, Blbliotcka
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Punkt wyjScia do dalszych rozwa2ari, kt6rych celem bedzie ukazanie tej

SPeCyficznej sieci powiazah, PrZede wszystkim w kontek誼e iviadec叩

jakie opublikowane zostdy na lamach poznahskiej prasy. vyb6r 〔ej gru-

Py Zr6del nie jest przypadkowy. Autony dotychczasowych opracowah

doSC o§ZCZednic i w powierzchowny sposdb wykorzystywali relacje za-

mieszczane na lamach takich gazet, jak ,Dziennik Poznafiski当ub ”Ku-

rier恥znaIiski”. Zes〔avienie oraz analiza materia16w prasowych pozwola

Oddae nic tylko szczeg6lna atmosferc i emo卒towarzyszace wyst?POm

go誼nnym Modrzejewskdej w Poznaniu, lec乙ta脆e pomo幹zrozumieC

PrZ)′CZyny・ k〔6re spowodowdy i乞w r6Znych momentach swojego 2ycia

artystka snula plany osiedlenia si? na Stale w WielkopoIsce.

Relacje prywatne sa bezporfednio powi評ane z塙giem rodzimym

Karola Chlapowskiego ( 1 841-19 14)2, Z k〔6rym Modrzejewska - PO PO-

nad dw6ch latach nieformalnego zwiazku - WZi担釦ub 1 2 wrzeSnia 1 868

翰∝殖s足ch,耽乙皿i 2018, S・ 13㌻13う寸貼ゆc祖k,毒で(e t胸筋巌肱棚n′a, α.

IV: /875-I918, Krajowa Agencja ¥華dawnicza, Pomah 1 985; M. Witkowski, 7*

aiγ α′履m巌I8任」18労[w:〕 7あかpo協od I8㊨調んゐ]重雄α XⅨル′最,

red. nauk. T Sjvert i E. Heise, PIW W血szawa 1 982, S. 595・J584, D物語o肋po手

諦梁,, red. T Sivcrt, t. III. Kwestie 〔e POjawia輔車akzc w fundanentahcj mono-

grahi J. Szczublewskjego, M‘扇rz‘炉材a 2,cje z‘′ Oe脇m・弘wyd. 3, ¥華davnlCtWO

WA. B.・ Wdrszawa 2009. Nalezy przywolaC tak2e iviemie udokumentow狐e prace

B狐b狐γ Ma重c絃陶砂純血諦ne α′幼t憐pO脇m・ Z友iqdα′砂壷胸筋ん呼R肌

后の‘仏Lu′0α収用%′曽2#りTAIWPN Universitas, Kralfow 1 997 (tu lndzial: /加わa

Moあり鉱毒a - mま耽り"` p細り高雄s. 28う-321); "D競売鋤ne o塩′?,,竹雄a

p雛榔O “少御a訪g寂nn声Moめ均c読iク, ”Pamictnik Ttatralny" 2009, Z. 3」,

S. 1 52-222・ 1tmatyka ta jest obecm takzc w populanej ksi*∝丁ymona Tdec-

1dego, J2z加肋4m・ apOd‘′;誰擁g7#彫m o Mde`加”的, WL, Krak6w 199l.

Bardzo istotnym i insplrujacym materialem Zr6dlowym sa wspomnienla ak[Ora

Wladyslawa ftyszkowskiego (1 877-1945), dokumenturace pobyt Mod両ewsl垂

W Poznaniu w 1 903 roku - ZOb. tego乏, Gb巌na fty M0ありの読碕【w:口や0-

mm∽ 4ん訪抄r/80O-I92_幼oprac. S. Dabrowski i R. G6rski, PIW W乙rszawa

1%3,亡. II, S. 301-30`.

Z Karol Bodzenta Ch書apowskj叫synem Stanislawa lfodora Marclna Chlapow-

Sk王ego z Chlapowa h. Dr加(1796-1863) oraz Henrykl Dzieriykra手Moraws勘

Z Chomccic h. Drogoslaw (1 8 1 5-1863)・ O tradycjach rodu zob. D. Ch!apowsk‘,

α細物サ焔r寂虎”&加棚, uZuPelnil i przygotowal do druku K. Chlapowski,

Wydawnictwo ”DiG’’, Warszawa 1998. E. Pralat, JW ha”r# -寂のm ′t?あ. A手

諦鋤m佃彼cu巌fe `あゆo物語妨odczytanie =Iumaczenie llSt6w francuskich
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roku (w krakowskim ko妃ele pw" iv. Anny) - "[…] szybko, bez rozctosu

i bez udzialu rodziny"3. Efcktem os〔atCCZnegO Zaakceptowania przez ro-

dzinc Karola malielistwa potomka ziemiah§kiego rodu z aktorka byly

odbywane z r6乞na intensywnoScia w latach 1 869-1 903, Wizyry w nale2a-

CyCh do Chlapowskich majatkach: Kopaszcwo (koIo KoSciana), Oporo-

wo (koIo Leszna), hreW Zegocin (w powiecie pleszewskim), a tak2e - PO

1 883 roku4 - Czerwona Wie買w powiecie koSciaIiskim). WtjScie w kng

konserwaywncgo ziemiafistwa wielkopoIskicgo uwraZliwi書o artystke na

Skomplikowane dziej e i sytuacje spo書cczno-POlityczna Wielkiego Ksiestwa

Poznah§kiego, a Zyciowa pos亡awa i reprezentowane przez nestora rodu

Dezyderego Adama Chlapowskiego z Ch書apowa h. Dryja (1 788-1 879)

wartoSci wyraZnie∴Zafascynowaly emocjonalna z natury Modrzejewsk雀・

W swoich wspomnieniach ak章Orka opisala m.in. swoja pierwsza wizyt?

W Thrwi w taki spos6b, aby jednoznacznie podkreSliC zwi雀Zki Ch書apow-

Skich z historia Rzeczypospolitej oraz niezwykla atmos申g domu przesy-

cona umilowaniem 〔radycji i wolno誼:

Nigdy nie zapomne mego pierwszego wra左mia z wizyty w jego

domu. Przyjcchalismy okolo godziny dziewiqt⊂j wi∝ZOrCm 」L

Bylo ju乞po kolacj吊jak nam powiedziano - general razcm ze

SWym SZWagrem hrabia Gutakowskim5 znajduja sie w kaplic)手

J. Chodera, J. Styczyhski, W MallnOWSki, Archiwum Pahstwowe w LeSZnie,しesz-

no 2016; E. Pralat, 73‘脚, Ksi?fy Mbm Dom Wydawniczy, L6dZ 2017.

う　E・ O級e・hows琉Zルカ衰i擁宏り妬みか醐んする彫缶解の0ム佃ipa桝岬〆o巌ん・・,

s. 60- J6zefSzczublcwskj odno'OWa上W koScielc nic bylo nikogo z rodziny Karo-

la”. W swojcj ksi祖n znakomity blOgraf przypomnial takie pIotke, jaka powtarzana

byla pod konl∝ 1868 roku: ”Wystepami w WⅢSZawie zakolic2y SWa kanc吋OSia-

dzie z Karolem gdzicS na wsi w WielkopoIscc. Dopiero po jej zcrwaniu ze ∝na r6d

Ch!apowskich uzna to malicdstwo.鴫kie wie誼kra蜜w Wなrszawie・ Takie rozwia-

zanie uznano za oczywistc w Poznaniu’’. Zob. J. Szczublewski, M,み均cz‘読a. Zyae

のリ0広めm〔ん.., §. 7う, 8う.

4　ZmarIy w 1883 roku, W Wieku 46 la[, Ma・lej Chlapowski h. Dryja, wlaScicid

Czerwonej Wsi omz nljs.arsay brat Karola nie uznal nigdy ma産c丘stwa z ak.o〃申

i do §micrci nic przyjal bratowcJ W SWOlm domu.

5　VAclaw Wiktor hr. Gutckowski h. Gutak (1790-1882). Jego hona, J6zefa An-

tonina z Grudzi壷kich (h. Grzymala; 1792-1861), byla siostra An〔Oniny Anny

(1794-1857), kt6rej m砕m by書Dezydery Chlapowski・
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gdzie cala rodzina gromadzぬsi? codziennie na wieczorna mo-

dlitwe. Wprowadzono nas na ch6b Zeby uniknac poruszenia

i przcrwania modlitewnego nastroju nasrym w肇ciem do kapli-

Cy. Skoro u哩kliSmy obok organ6w, OCZOm mOim przedstavil

Si? Widok' kt6ry a2 dotqd zachowalam zywo w pamieci.

Na stopniach oltarza哩czalo dw6ch starc6w povvy均osiem-

dziesiatki - general Chlapowski i jcgo szwagieI; Obaj g19boko

POgr*eni w modlitwie. Nie mogliSmy widzied ich twarzy, tyl-
ko srebme glowy, P∝hylone do przodu wねrliwej nalroznosci.

W lawkach siedzialo kilku krewnych; Paru reZyden[6w) a tak友

Sluあy kl?CZalo w rozmaitych k紳Ch kaplicy. Wszystkie kobie-

ry mialy glowy nakryte welonani. W kaplicy panowala zupel-
na cisza・ PrZeryWana tylko cichym szelestem przesuwanych r6-

壷c6w lub gloini匂SZym SZePtem mOdlitwy. Po dlu乞sz⊂j chwili

tego powsz∝hncgo skupienia ktoS rozpocz寸odmawianie litanii,

a mystny wsayscy powtaml主Zm叫sie nad nami!" Gdy spo-

gladalam tak z g6ry na tych strych ludzi哩czaych przed olta-

r2Cm言nny obraz stan尋mi przed oczyma, Zobaczylam pole bi-

【Wy, Zalane krwia na§Z匂mlodzie乞y, PIomienie, dym, SZubienice

i wsaystkje okropnoSci ostatniego powstania, Okruciehsowa koza-

k6w, Wiaro書omne postepowanie P鵬- WSZystki⊂ krzywdy wyIZa-

dzane od wieku z g6ra na[Odowi’kt6[y WysOko nad glowa nosil

SZtandar chrzeScijaIistwa. walcz阜C Za wiap i cywilizac婦a gdy

POWr6cilan myslami do 'eraZnicjszo5ci i nie ujrzalan ani pro-

myka nadziei・ Zadnego Swiada, nic tylko rozczarowania, gO`γCZ,

nienawise i ucisk’W6wczas Izy zalaly mi twarz’i powtarzalam za

WSZyStkimi, l均。c: ,ZmiIuj sie nad nami!”.

SpedziliSmy trzy cudowne dni w hrwi w towarzystwie gene-

rala’tegO We[erana, POdziwianego, CZCZOnegO i kochancgo przez

WSZystkich・ kt6IZy gO Znali. M6wil o p`ZesZlofci w spos6b prze-

dziwny i interesujacy6.

Bardzo latwo potraktowa d義cytowana w西relacje jako efckt eg-

Zal〔aCji wraaliwej ak〔orki, kt6ra "PrZekla揖’redna sytuacjc na cfektowna

i nasycona emo卒mi s∝ne dramatyczna. Lek〔ura wspomnied i kore一

§POndencji Modrzejcwski匂dowodzi jednal4 iえzapisane w pamietniku

6　H. Modrz勺ewska, l雌o肋寂c”“ ‘ f鋤Z幼的dun. M. Promiliski, WL, KIck6w

19う7, S. 184-18う.
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Odczucia byly szczerc. Wide lat p6之niej, Charak〔CryZujac rodzin? SWOjego

m串a, aktorka wyznala‥ JJwaねm za sluszne powiedzicd kilka s16w tak2e

O tyCh drogich mi ludziach, kt6rych kocham jak swoich najbliZszych’’7.

W czerwcu 1891 roku, W li紙e do Marii Witkiewiczowej, relacjonujac

SW6j pobyt w wielkopoIskim Kopaszcwie, StWierdzha: ”Jcst mi tu do-

brze jak w Niebie, je乞eli Niebo bcdzie takie, jak sobie go wyobra乞an"8.

W innym li5cie informowala: ”My j通od tlZeCh dni jestcSmy w Ksiqs〔Wie

Iもzna宣§kim u pahstwa Kazimicrz6w Chlapowskich, gdzie nan jest jak

W raju"9. Opisujac (24 czerwca 1 89 1 ) szczeg61y pobytu u Ch書apowskich

w Kopaszewic i Zegocinie podkreSlala: |..】 czuje sie szcz国iwa i §PO-

kojna 」], WSZysCy mnie koch魂i ja wszystkich”10. W podobnej tona-

Cji emocjonalncj ut重Zymany by書fragment zamieszczony w pisanych pod

koniec Zycia wspomnieniach dotyczaeych pierwszej (po 5lubie) wizyty

W Kopaszewie‥

N勾Pierv zIofyliSmy wizyte siostrze mojego m担, kt6ra wyszla

Za SWegO kuzyna Kazimier租CHapowskiego. Oboje z m?Zcm

Wyj∝hali nan naprzcciw do Vioclawia, Skad razem pojecha-

1iSmy do ich maja'ku, do Kopaszewa, gdzie stal wielki dw6r

z pi?knym parkiem, WSPaniala aleja, mn6stwcm klomb6w

kwiemych i krzak6w r6乞. Prz〕所to nas serdecznie, PrZebywaliSmy

kilka dni w a〔mOSferze fyczliwoSci, SPOkoju i nieczesto spory-

k肌ej kultu“y. SerdecznoS6, Z jab prz涙Ii mnie do §WegO kre-

gu rodzinnego sprawila, Ze od razu poczulam si? jak w domu,

a kiedy§my vyje孤adi, miahm takie uczucie, jakbym cz肇serca

POZOStaWi書a u nich" Do Kopaszewa przyjeed麹iSmy jeszcze wielc

razy, PraWie kaidego la[a, a PrZyjcmnoSC przcbywania tan, PrZe-

7　嶋血衰,S.う01.

8　Mある〆ぴんaゐMa〃′脇寂のん初めq (R吻彼で抄の之3捌u∽ 189I) [w:1 Ko光」

やon虎ブタ〆Hc毎γ碕e`の短q ‘ K卯肱C雌yo∽ん舘, Zebral i oprac. E. Orzc-

chowski, W「叩, Krak6w 2000, list 209.

9　H巌M訪均e海産ゐL油揚$e,卒録のぴんク解柳の24 `:∽・α働I891月w:]

旋舶鋤品位15少Rb′畔On広郷qa Iカ佃γ鮪的e鋤ki卵Rかりんα匂,0“諦e-

go /88?L19I4, OPraC. A. Kfdziora i E. Orze⊂howski, PIW VArszawa 2015, t. Il,

1ist644.

IO　岨mねs.121.
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ja並ek’WSP6lnych spacc[6w po parku, grWedzenia, CZytania na

glas言rd. - byla zawszc 〔a Samal上

Mo2na z du2a pewnoScia - jak niek〔6rzy badaczc - StWierdziC, i乞Mo-

drzejewska czu書a sie w WicIkopoIscc jak w rodzinnym domu, a ZaprOjek-

towana przcz nowojorskiego architek[a S〔anforda White’a (1 853-1 906)

Sicdziba w kalifomijskim Ardenie12 to symboliczne, CmOCjonalne i ma-

tcrialne ”naWi糾nie do […] wielkopoIskieh rezydencji rodu Chlapow-

Skich’’’3・ Je誼potraktowa引oiografie wybitn匂aktor勘ako przykhd ,,Walki

O War〔05ci" 14 - konsekwentnej i toczonej zar6wno na plaszcryZnie arty-

StyCZnejJak i spo書eczno-POlitycznej - tO nale乞y ・ak2e zauwafyC, i乞w可Scie

W krag wielkopoIskiego ziemiaristwa bardzo mocno wfdynelo na zycio-

Wa POStaWe Modrz匂cws陶. Tb wlaSnie wybitna ak〔Orka, Z POChodzenia

nieSlubna c6rka wdowy po kupcu・ niezwykle powainie potraktowala

dcwize wpisana w herb, kt6rym legitymowal si? Dezydery Chlapowski -

B‘mum 4堆海納れcJp肋あゆ綴(D雀dyC do dobrc㌧ StrZCC gO i roz-

Sadnie uZywaC) 15. De嶋Iarujap wprost sw6j pa〔riotyzm i pIZyW糾nie do

narodowych wartoSci podjela trud zwiazany z pokazaniem J..] iviatu,

一’ H. Modrzejewska, dz. cyt., S. 181.

12　HcIcna Modrzejewska i Karol Chlapowski micszkali w Ardenie - usytuOWanym

u st6p g6r Santa Ana w Sant‘agO Canyon w Kaliibmii - POmiedry 1888 a 1906

rokiem. Zob. A. Kqdeiora・俄雌肋擁iゐm fty M訪均訪坤. ^広rありpo-

m;屈めm・ "hrystyha KJturowa" 2003・ nr 10・ S. 6-22・ [on-llne」 http://

WWWturyStykakulturowa・OngIpdf/2013」0-O l.pdf- 10 XII 2019.

1’ E・ 0耽Chow抽・み′確寂HありMo率的名勝第秒0的ip幼帝0 "′か.,

s.61.

i4　zob・ D・輪中αakowa,心γ置.,S. 574.

15　DewIZa ta ZOStala unieszczona na dyplomic podpisanym (w styczniu 181 1) pr槌z

Napolcom Bonaparte, PrZyZn祖Cym Dezyderemu Chlapowskicmu tyml barona

Cesarstwa Francuskiego. Do tradysj i herbowych i rodowych Ch書apowskich nawi争

Zuje wsp6lcz‘寒nle Fun心cja Bonum Adipisci祖rFjestrowana w Sqdzie Rcjonowym

W Ibzn狐iu 1 2 Iipca 201 9 roku・ WSr6d cd6w Fundacjj狐dyd函si叩opularyzacja

dokona。 i bjografii Dezyderego Chlapowskiego, a 'a転dokumentowanic biograhi

CZ書onk6w jego rodu oraLZ innych przeds〔awicieli wielkopoIsk]Ch rodzin ziemialト

Skjch. Siedzlba Fundaq‘ Znajduje sie w Tinrwij・ Kontakt zob. [on-1ine:] h甲//bo

皿m.adipisci.pl/kontckt/ - 2 XII 201 9.
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あi Polka potrafi by6 doskonaloScia w swoim Zyciowym powo書aniu -

w jej p重ZyPadku - W §ZtuCC" 16. pod koniec zycla SWOje "d牽enie do dob尋’,

w li紙e datowanym wArden 24 maja. 1904 roku, WyraZi書a wprost: ”[…]

jcdni moくりa sic sIowami - ja musze si? mOdliC poprzez swojc uczynki" 17.

Poznahska publicznoSe mo♂a ogladaC przeds[awienia z udzialem He-

leny Modrzejewskiej j竜w latach 1866, 1867 i 1868, jeszcze przcd pod-

Pisaniem gwiazdorskiego kon〔rakt‘⊥ Z WarsZaWSka Dyrck(尭Ttatr6w Rza-

dowych (23 1istopada 1 868) oraz wyjazdem do Stan6w Zjednoczonych

(w lipcu 1 876)" Aktorka przyjeedねla do Ibznania jako ar'yStka znakomi一

〔egO teatru krakowskiego, kt6ry przybywal m go5cinne wystepy do stoli-

cy WielkopoIski pozbawionej sta書ej, Calorocznej sceny poIskiej 18・ Grajap

w tzw pierwszym gmachu niemieckiego Stadt血eater19, uSytuOWanym

w zachodnicj cz肇ci placu Wilhelmow§kiego (Wilhelmsplatz; dzis - Plac

一言0耽。h。融,脇bヮ毎秒。幼少擁,蕪“后。疑り短夜り∽確払

"Pam嘩nik Tねtralny” 2009, Z. 3」i, S. 100. Artykul ten, naWlaZujacy (nie tylko

W tytule) do listu i読etcgo Pawla Apostola do tymoteusza, W inspirujacy i poru-

SZajacy spos6b pIZedstawia Hclenc Modrzejcwsk4 W konlekScie sys'emu WartO錨

血anifestowanego w jej wypowiedziach, kolesPOndencl i ‘ 2yciowych wyborach.

17　M的au諦aゐCんm妨ne La,坪γb呼γ伍宏m,秒の巌24 m少年190〃 【w:] R江

華On友,ゆ江徹りMo均ピル諦q…, 1-St 407・ W vm kontek誼e n陥Wγ址wa宣-

nym Swiadcctwem je§t fragmcnt listu, jcki aktorka wysIala z Ardenu (25 pa出zicr-

nika 1903) do Amy Wbl§kiej: "C6Z mo乞c by6 piekniejszcgo nad: R訪匂4巌がqg‘,

]4高e妨j“mq;t7? W tych wyrazach mie§ci sie caly ivia〔 miIdsc‘, PrZebaczenia, Wy-

rzeczmia sic zcmsry i zloSc埴toSci dla biednieJSZyCh od siebie i d砕nle do dosko-

naloSci"・ Zob. M0卒展仏rty. _ t. II, list 1016.

18　Zesp6l tcatru krakowskiego g重al od 9 czer‘vea do 23 1ipca 1866, Od 28 m利a do

27 sierpnia 1867, Od 16 maja do 7 §ierpnia 1868 roku, Od 29 maja do 29 si叩nia

1 869 (ju之bez ModIZCjcwsklq W ZesPOle). Pobyty ck[O「ki w Poznaniu wraz z arty-

stami krckowskiml (1 866-1868) opisalem w monografii 7ありpO巌ie ac′先物miα

z” 4秘C4 /85O-1875 R省cr触り4,少pe批履u po毒〆Z:"Cん脇息ヶ, Wydawnic-

[WO Naukowe UAM, Poznah 2013, S. 66-80, 370」i26.

19　Ch狐正terystyk雪pICrWSZegO, veniesionego wg projektu Frledncha Gilly’cgo, gma-

Chu Stadttheater (1805-1 879) przedstawlla Zofia Ostrowska-K担owska w zm-

komit匂monografii A′諦巌船舶‘ん‘ゐu桝;c”o av /ha"amα秒4秘C4 /78OLI880,

W)d. 2 poprawione i uzupdnione, vydawnictwo Miejskie, Poznah 2009, S. 138-

145. Zob. ta-kie - J. Borwihskl, P WAwrzyniak, Z &iクのg棚c寂dあn讐Z,舵防u

n′鋤iα・后碕Z,, ,Kronika Miasta PoznanlJ’2000, nr 3, S. 199-209.
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Wolnosci), juZ wtedy wywolywala poruszenie nie tylko w錆d zlaknionej

teatru poIskiej publiczno妃, lccz ta脆e wsr6d reccnzent6w, kt6rzy w kre-

acjach nicspelna dwudzies[OSZe錨oletnicj aktorki dostrzegali w涙tkowy

talent i warsztatowe umiejqtnoSci pozwalajpe odda6 n申ardzi匂skrajne

emocje. Lektura materia16w prasowych wskazuje, i2 j竜w 1 866 roku kry-

tyka poznaIiska po§trZegala Modrzqewska jako najwybitniejsza artystke

・・tOWarZyStWa krakowskiego"・ Po vystepic w Kapa諦c毎放物J6zcfa

KoIZeniowskiego (3 1ipca 1866; W roli Praksedy) rccenzent "Dziennika

Poznaliskiego∵ nie kryjac osobistych emocji, POdkr制al, i2:

[工pani Modrzejewska nie jcst aktorka - lecz anyst虫praw-

dziwa; kaidy, kto widzial ja wc.zor可w charckterze Prck§edy

Obl*(anCj, Z W書osem w nieladzie, Z b鳴dnem, a PrZeCiei u[OCZem

SPOjrzeniem・ W 〔ej walce duszy zlamnej boleScia, gleboko uczuc

musial tc prawde okropna maluja穏sie na j坤icu20.

Zachwycony rola Donny Sol de Silva w f:わm雇m Victora Hugo

(14 1ipca 1866) sprawozdawca pisal, ie *..] wr壷nieらakie wiekszoSC

Widz6w uniosla z przcdstawienia [.. "]・ CZue mOina §ilnie - Zanalizowa毎o

nicpodobna, jak tylu innych glebokich wra壷w Zyciu’’a gra aktork主nie

POtrZebuje i nie wymaga pochwa書i oklask6w, POdziw tylko lub wzruszc-

nie’’2l " Wiele relaqi prasowych dokument函CyCh seri? WysteP6w zespolu

krakowskiego w Poznaniu w 1866 roku zawicra uwagi do〔y印Ce teCh-

nicznych szczeg6書6w gry Modrz匂ews陶. Krcujap (20 czerwca 1 866) ty-

tu書owa role w f;砂nie Edouarda Deadd6 i Deforgcsa (wlast. RA Pi〔taud

de Forgcs) zwr6cila uwag写skal凋tsu: *..] jak bowiem w rolach swych

PrZCChodzi ona z latwoScia od najwydszego spokoju i urocz匂prostory do

2O　7訪ヶft根i c” A卿"城, "Dziennik PoznaIiskj; 6 VII 1866, nr 150, S. 4. Afisz

Z PrZCdstawienia znaJdujc sie w zbiorach Archiwum I*竜twowcgo w Iもznanlu

(dalej: APP)・ Akta miasta Poznania (dalcj: AmP), Sygn・ 3687, k. 1 16. Wsrystkie

ZaCZCrPni印z prasy fragmenry cy〔味z zachowaniem oryginaln9i pisownj, Skladni

i interpunkcji.

Zi　7乙的.h楊ee’先物amん"Dzicnnik Poznariskl当8 Vn1 1866, nr 160, S. 4. Na afi-

SZu (APP AmP §ygn. 3687, k. 121) umieszczono lnformacjg亘spcktakl zostanle

Odegmy "Na doch6d Heleny ModlZCJeWSkie声
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namietnych unie§ieli i efektownych sytuacyi, Z r6wn車gietkoScia Spicw jcj

Z 'On6w wesoiych i §kocznych przelewa sic w melodyc 〔eSkne i rzewne"22.

Jako Zuzanna w C疑′訪γ海p脅扇r” Victoriena Sardou (23 czerwca 1 866)

zachwyci書a realistycznym oddaniem einocji bohaterki: ,,口te nagle

Zmiany wra2ch w grze pani Modrzcjewskiej przybieraja barwe prawdy

脇e⊂ZyWis'ej, ePizodu napotkanego nie m scenie leatru, lecz na s∝nie

fycia’’23・ W mkcie wystep6w w 1867 i 1868 roku ak〔Orka zaprczento-

Wala w stolicy WielkopoIski (wraz z krakowskim zespolem) role, kt6re

mialy zasadniczy wplyw na jej przyszIa artystyczna kariere i spo書eczny

Wizcrunek. W癌to w tym mleJSCu WSPOmnic6 chociaatrzy spoSr6d ni⊂h -

Szekspirowsk可ulie (1 1 1ipca, 7 sierpnia 1868), a takze tytulowe kreacje

Wんの房i 5b鋤rf Friedricha Schillera (17 czerwca 1867; 30 1ipca 1868)24

i 4みienne Le`t,紗肋r Emesta Legouvとi Augus〔ina E. Scribe’a (25 czerw-

ca 1867; 19 maja, 12 czerwca, 5 1ipca 1868). Recenzent ,Dziennika Po-

Znahskiego’’po obejrzeniu inscenizacji Roma ;JZ巌w 1868 roku pisal:

”Nie ma trudnoSci technicznej, kt6rejby ona nie umiala pokonaC, PO-

dobnie jak nie ma roli, kt6raby w j9j reku nie nabieraIa artystycznego

namaszczenia’’25. W kontek誼e nini匂vzych rozwa2壷i§tOme jest p重ZytO-

CZenie w poIskim dzienniku opinii korespondenta "Posener Zeitung’,26,

[…] ke6ry w swych gruntownych i z wielka znqiomoScia rzeczy pisanych

22　7わ# h強くac’履物"腸, "Dziennik Pozna義ki" 22 VI 1866, nl. 139, S. 3. Afisz -

AP重書AmIうsygn. 3687, k. 105.

23　7わ#先ん短の履棚タブ砂,.Dziemik I)oznadski" 27 VI 1866, nr 143, S. 4. Afisz -

AP暮うAmI書sygn. 3687, k. 106.

!4　Rc∝nZje zob..Dziennik Poznahskj" 20 Vr 1867, nr 140, S. 3らDziennik Poznari-

Ski” 2 VnII 1868, nr 176, §・ 2-3・ Afisz przedstawieniaz30 1ipca 1868 -APP AmI;

S鳩n・ 3`88, k・ 1`う・

25　K巌oz‘諦7わけpoムんZ” hz融n毎.Dzicnnik Poma義k予14 Vi1 1868, nr 159,

s. 2. Afisz przeds[aWienia z l l lipca 1868 zob. AP重; AmI) rygn. 3688, k. 154; afisz

乙7 sicrpnia 1868 - tamまe, k. 172.

26 .心sener Zeitun ” to nlemieckojezyczny dziennik, kt6ry ukazywal sie w Poznaniu

W la章亀Ch 1848-191 8 (po przcksztalceniu rcdak中”Zcitung des Groβherzrogthum§

Posen与W latach 70. i 80・ XIX wicku czcsto propagowal antypoIskle POStaWy. Na

jego lamach dominowala problcmatyka spole・狐O-POlityc棚a. W rubryce zary[ulo-

WanCj Rゐmi納金, POjawidy sic recenzjc 〔catralnc oraz informacje dotyczace zycia

kultu記nego Iねznania przekazane z pc〃SPektywγ勾承CyCh w mleScie Nlem⊂6w
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referatach […] Juli? Pani Modrzcjcwsk車Z Julia dynnej pani Risto〃i27

na r6wni postawil凋・ Obecny na przeds'aWieniu A荻m”e Leco紗朋γ

(12 czerwca 1868) dziennika【Z ZWraCal uwage, iZ ”[...〕 w chwili, gdy

Adrienm z oczani w sIup obr6conemi zaczda pod wplywem 〔ruCizny

dziko m争jaczeC, roZleg書sie krzyk na pierwszej lozy i jedna z dam zemdla-

書a"・ CO mialo byC wyrazem skali emo弟jakie Modrzejewska ”[. ,.] vy

WOlala w nader licznie zebranej i pierwiastkami niemieckiemi zasiloncj

Publiczno誼" 29 ,

Kbhczac (z konicczno錆lapidarne) uwagi na temat goScinnych wy-

SteP6w 'Ca皿krakowskiego w stolicy WielkopoIski warto przypomnicC,

iZ przyjazd w 1866 dla aktorki okazal sie niezvykle i§tO〔ny ta脆e w wy-

miarze osobistym. 28 czerwca 1 866 roku, POdczas przeds〔avienia肋oa

Jbz”ゐム々ゆAIeksandra Fredry, grajac rol? Heleny (zastcpujac w tym

dniu niedysponowana Antonine Ho任mann’CZegO nie odnotowa書y afi-

SZe), ZObaczyla na widowni Karola Ch書apowskiego30. Po przed§〔aWieniu,

27 Adelaide Ris章Ori (1 822-1 906) by書a jedna z najwybitni垂zych aktorek XIX-wie⊂Z-

nego teatru・恥chodzaca z WIoch ar・yStka zas小da wielkimi kreacjami 〔崎czny-

mi (m.in. tymlowymi rolami w施r招haa,ナE Schillera, M‘Z妨cie W Szekspira,

A窃mnc Lco鋤桝γ Emes〔a Legouv6 i Augus【ina Eugene Scrlbe’a).

28　R7zz40u4’7わ”poム4’ow n,柳の称”Dziennlk Poznaliski・リVIII 1868, nr 182,

s.3.

29　K融0鋤f4i 7わ叩o撮i “白r浸ndn妬”Dziennik Ibznafisk子14 Vi 1868, nr 135, S. 4.

Afisz p耽dstawienla Z 1 2 czervca 1 868 - APP AmP sygn. 3688点132. Recenzje

inn)でh pozna義klCh przedstawieh亮巌cme Lec脇z棚r zob. ”Dziennik Pozna.isk予

27Vi 1867, nr 14お・ 3 (spcktakl z 25 czcrwca 1867);観Dzlennik Poznahski" 21 V

1868, n○ ○ 17, §・ 2 (spckta軸z 19 maja 1868).

30 Modrzqiewska wspominala: ”W lecie 1 866 r. poznalam mego ob∝negO m砕Ka-

rola Bodzentc Ch書apowskjego・ Po raz pierwszy ujrzalam go w tea[rZC工.] Podczas

PrZCdstawienia mialam du全o czasu do wypelnienia jak巷gra mimiczna midry jed-

na kwcstia i dru環. Interwdy byly d竜e i w czasie Jednego z nl⊂h膏edy §iedzia-

lam na pIZOdzic sceny z moim domniemanym kochankiem・ ZrObilam rzcca, kt6reJ

ZaWSZe unikalan: roZCjrzalan §iE PO audytorium・ Pierwsza rzccz. kt6ra Scingne-

書a mora uwage nalezala do p. Ch書apowskicgo・ Siedzlal na drugim pietrzc w lofy

ProSCeniowe vychylony przcz balustradc, Z POdbr6<駈m opartym na zIoあnych

raniona・h, ZapatrZOny Z uWa捜na SCCne. Jego ruchliwa twarz z lekko sarkastycz-

nym uSmi∝hem l Zaintcresowanie, Z kt6rym針edzll najmniejs2γ Odcieh gry i gestu

ak[OrSkiego・ P∝ingndy moja uwagc. I)rzypatrywalam m u si叩rzcz chw塙a po'em
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w garderobie Stadttheater, ak〔Orka poznala swojego przysz書ego m?2a, CO

z cala pewno誼a zadecydowalo o §ZCZCgdlnych relacjach, jakie na zawsze

poねczyly Modrzcjews互z Poznaniem. h swois〔a "geOgrafia serdeczna”,

vynikaj堆nie tylko z relacji rodzinnych, lccz ta脆e z wyjatkowych emo-

申towaIZySZaeyCh poszczeg6lnym przeds〔aWieniom oraz poczucia wiezi

乙Polakami 2涙Cymi pod pruskim zaborem, StanOWi niezwykle istotny

element wsp6Itworzaey prywatnかartystyczna biografic wybitnej aktor-

ki. 1Tahc wydaja sie rozpoznania dokonane przez Dobrochne Ratajcza-

kowa, k〔6ra stwierdzila, ii Modrzcjewska ”【…] wlaSnie w Poznaniu miala

swc specyficznc kr6lestwo’’, "[...] trochc rodzinne qzieki Chlapowskim),

troche wlasne, niezmiennie wierne i w pewien spos6b “所atkowe’’3l. Po-

czucic szczcg61nej wiezi, a naWet ZObowiazania artystki wobec stolicy

ⅥelkopoIski podkreSlano bowiem w XIX wieku wi。okrotnie. Owczc-

s読krytycy i publicy鏡sformulowali brzmiaca dzis nieprawdopodobnie

tezc, iato wlaSnie entuzjastycznie przyjmowane wystepy w Poznaniu z lat

1 866-1 868 staly sie punktem zwromym w karierze artystki i zndecydo-

waly o jej p6Zniejszych warszawskich i miedzynarodowych sukcesach. Re-

cenzcnt 。Dziennika Poznad§kiego", OmaWiqjac pierwszy goScinny spek-

takl Modrzejewskicj w 1 880 roku, Pisal:

【...] dawna znajomo窪, jaka publicznoS6 mtcjsza zrobila zc zna-

komita artyst互podczas pobytu jej poSr6d nas z towarzystwcm

krakowskiem, SymPatya i uznanieらakie sobie juZ w6wczas zjed-

nah, a PrZytem, POWiedzmy otwarcie・ i uczucie dumy’Ze Wieト

kopoIsha pierwsza o∝nila jej talent pierwszorz?dny,あtalent

ten okazala calemu og6lowi poIskiemu; a nadto slawaらah sic

okryla pani Helena Modrz匂・WSka nai S∝naCh poIskich, S書awa,

jah poryskala w Ameryce, gdzie, Odtwarzajap areydziela dra-
matyczne, PrZ)POmniala zarazem ojczyzne nasza tcj drugiej p6ト

kuli iviata, SZerZaC tam Slawe imienia poIskiego i talentem swym

zapytalam mego ko⊂hanka zc s∝ny’kt6ry znal pravie wszystkieh w mie錆e膏m

jest 'en肌teresuj賓oo wygle叫aey mlody czlowick. Gdy us書yszalan jcgo nazwisko’

bylo to dla mnie mila niespodzianka, gdy2 znalam ju2 jcgo kuzyna 」] Ta`leusza

Chlapowskicgo, Siedzap謁O r6wnieZ w tcj samej lo主y w glebi"・ H. Mo{hejewska,

心. ⊂手,S. 139-141・

3-　Zob. D. Ralajcaakowa, dz. cys" S. 569.
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dajac wymowne Swiadectwo fywotno鉦Potski - W§Zyscko to ra-

Zem Zlofylo sie na to uc乙uCie rado窪, jaka wiese o przybyciu tcj

niczr6wnan⊂j artystki wc wszysckich wywolala32.

Korespondent tygodnika "Ⅵrta” stwierdzil w 1880 roku言え"Mo-

drzejewska ma pewne wzgledem Pbznania obowiazki; tu bowiem przed

jedenastu wysngpujac laty nabyla onego rozglosu, na kt6rego skrzydlach

WraZ Z Odkrytym tutaj panem Wincentym Rapackim uleciala z Krakowa

do VArszawy, a Z〔antad i na drug雀pojechala p61kule, rOZnOSZaC S書aw?

POIskiego imieni謹3・ Podobna opini? Sfomulowal Marceli Motty (1 8 1 8-

1 898)34 w jednym z felie〔On6w opublikowanych na Iamach ,Dziennika

Pozna鎚ego"・ W ramaCh popularnego cyklu履c`励み鳥i po mi巌e35"

PodkreSlal, ie ”[.."] wladeiwie rozglos o ni匂w Pbznaniu sie zacz祉przed

jcj przyjazdem bowiem do nas w Krakowie spokojne tylko robila wra-

ienie; dopiero zapaly publiczno誼naszej i rozpisywania si dziennik6w

tutejszych rozdmuchaly owa gwiazdke do wielkoSci gw azdy”36, Z dzisiej-

SZ匂perspekyvy cytowane opinie mo親budzi最onste【napj巨powinny

ZOStaC potraktowane jako rodz引okalnego (a mozc nawet prowincjonal-

32　雌解ヅg‘癌inmふfeky M訪aye最iクα月履zznan砿1言Dzicnnik Pozn。hskj” 21 II

1880, nr42,S. 1.

3j∴P Hedm MoみクCZu巌か払na踊, ”Wi重ta. tygodnik恥訪econy Nauce, R。Z-

rywce l Wychowaniu’22 II 1880, nr 295, S. 3068-3069.

“ Zob. l. Wyszowska・施殺寂偽り仰I8-I&98)一pOZ肋巌”a桝CZグd`頼めon脇

待am卸;k脇vydawni・M〕耽zna品ue, Poznari 2008; WoタグMu朋畑/81&-

189β)・ 【has書o w:]鎚毒物節最肋りpo楊q ,,^めり焔γb瑳t. 8:彫肋an昨m

Iあ勿cobou JLO・ red. zesp61 pod ki⊂=. Sliwirfucj l S. Stupkievicza, PIW

W五〇SzaWa 1%ワ, S. 427十年29.

)5 /}zcc庇必ipo桝紙で・ W fomie cyklu felicton旬`1kazywaly sle na書amch.Dzien-

nlka Po袖a読kiego’’w lacach 1 888-1891 ∴leksry c sa do dzisi垂zego dnia bezcen-

nym綿d書em do badari nad histori非ycia codziennego w XⅨ一wiecznym恥znaniu.

榔M. Motty, hz訪宏短o m巌的OPrac・ l POSlowiem opa章rZyl Z. Grot, PIW Wbr-

§ZaWa 1957, t. l., §・ 262・ Wむ〔O dodae, iijesz‘礁W 1903 roku, m lamach ”Dzj.n.

nika Pozna。skicgo” (12 II 1903, nr 34, S. l-2)・ W artykule zatytu書owanym Mo-

易zg z4dea “′俄ma海moina bylo przcc叩c: ”Dopiero jednck wystepy goscime

W Ifoznaniu口zjcdrdy Mod両cws勘szc「oka slavc i pows2梯hne powod狙

nie"・ Anonimowy autor pnywolancgo tckstu mial na my鍋vy§tePy Z ZeapOlem

亡ea章ru血壷oⅥ機略〇・
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nego) mitu. Sa jednak - W kontekScie niniejszych rozwa料i - istotnym

iviadectwem zwiazk6w wybitnej aktorki z poznaIisk雀scena.

Po w加如zie i osiedleniu sie w Stanach Zjednoczonych (w 1 876 roku)

Mod垂ewska wielokrotnie pokonywala statkiem i ko塵ogromnc od-

leg書oSci nie tylko po to, aby odwiedzi6 m魂tki Ch書apowskich i §POtkaC

Siq z rodzina meZa, lccz takie po to・ aby - juZ jako gw azda Swia〔OWegO

formatu - Zagra毎o誼nnie w Poznaniu. Grala w s'Olicy VAelkopoIski

Od 19 do 26 lutego 1880 (osiem wystep6w), Od 20 do 29 paZdzierni-

ka 1890 (dziewi率wy§teP6w), Od lO do 3l stycznia 1895 (13 wys章?一

P6w)’Od 12 lutego do l marca 1903 (12 wystep6w)37. Wszysckie wγS〔C-

Py Odbywaly sie na scenie Taa皿Pulskiego’vybudowanego ze §kfadek

SPO書ecznych’POStrZeganCgO jako sccna narodowa wszys.kich Iもla-

k6w Z}壇CyCh pod pruskim zaborem38・ PoIoinie oddancgo do竜ytku

W 1875 roku gmachu w symboliczny spos6b odzwierciedlalo nie 〔ylko

6wcasna sytuacj? POIskiego teatru, lecz takie Polak6w zmag魂CyCh sie

Z r6乞nymi fomami germani2a申Wzniesiona (wg projekm vykonane-

go w 1872 roku przez Stanis書awa Hebanowskiego) w如bi dziedzifica,

Zas書oni印bry書a kamieniey, Oddzielona od zgielku 6wczesnej ulicy Ber-

1ihsh車(dziS ul. 27 Grudnia 8110), niewidoczna dla bywalc6w niemiec-

kiego StedtthcatcL niejako "ukryta” przed okiem zaborcy rezydujapego

37 Szczeg6lowγ rePert皿POSZ‘Zeg6ln〉心wystepdw wraz z bibliogr垂rccenzji oraz

koIckcjani zachowanych afisry - Zch. J初cfo do nini垂ZegO artykulu.

鵜HIStOrie spoIcczn叩bi6rki i budowy (w latach 1871-1875)・ a tak2c opis gmachu

Teatru PoIskiego przedstawilem w monografii 7Zt印poん4;e ‘の浸n4'脇g寝的訪

185仇18か細a勃々少空砂彫m ′易po句昭卿ん脇広少男心wnlCWO Na-

ukowe UAM, Poznari 2013・ S. 109-129. Zagadnienia te om6wilem [a畦e w ar-

巾ule 7吻ot物故′p′a踊り∫∽n 7読酢飯巌都粉塵棚n′α 〃87卵喜w:i
K Ku恵,脇めひ巌ap撮め宛鋤a名方的毒物的d四mtα i mαa, 、華daw-

nictwo J’oznaIis庇Studia Polonistyczne", Ibznah 201 8, S. 205_237. Zob. talde

し・蘭梯Cね良的skら馳p鳩嬢的ber肋のpoん俄肇や砂塵naniu仰鯵。1918)

[w:】鋤"o cf ‘切的P職物S履e h諭りCZ均red. Z. Chodyla, Instytut Hist。-

rii UAM・ Itoznah 2000, S. 163-170; D. Rat車akowa, 7foic展z4! ;殺γ [w:]叫

ie’W佃劾ん”〆mC”;私Sha巌; jZんcc o 。瑠mC’高融班c, Wyb6r i oprac.

B. Koncewicz’WUⅥ・ Wroclaw 2006・ =I・ S. 697-706; J. Borwi嵐, S. DraJow-

Ski, 7わ# u就; ac′肱棚棚ちWydawnictwo Micjskje Posnana, Poznari 201 5.
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〃1

m.in. w po書oあnym kilkadziesiat metr6w dalej Prezydium Pblicji, bu-

dowla - §tanOWila rodzdy enklawy, ,reduty poIsko誼" dost?Pn匂dla wy-

branych i wtajemniczonych39. Od samego pocz祉u byla to przestrzed

mitotw6rcza, k16rく所edna z najwaini垂ZyCh funkcji stalo sie umo乞liwie-

nie doiviadczenia narodowej wsp6lnoty i pog書ebicnia kulturowej iden-

tyfikacji I羽ak6w Z)所CyCh w Poznaniu krcowanym przez zaborc6w na

”StOlic? niemieckicgo Wschodu”・ Dzieje siedziby poIskiej sceny usytu-

OWan勺W micScie zanknieym w ciasnym pier妃eniu prusky twierdzy

(厄eu脅/初eめod poczatku byly zwi響ane z osoba Heleny Modrzejew-

skrfej. Swiadczy o tym zachowany bmlion listu skierowanego do 。Dyrekcji

TEatru Poznadskiego"40 we wrzeiniu 1 875 roku. Z tekstu dowiadujcmy

39∴Sporzadzony pIZCZ Stanislawa Hcbanowskiegr (1820-1898) projckt zostal

W kwictniu 1872 roku zawieziony do Wiednia i prz⊂dstawiony do kon§ultacIi

Gottfriedowi Semperowi (1 803-1879) - uZflanemu niemicckicmu architektowi

i znawcy budowli teatralnych, WSP6Iau[OrOwi kon∝P申rozbudowy Burgtheatcr

OraZ gmaChu opery drezdeliski争

40　D)耽kcj? POIskiego zawodowego zcspolu, k'6ry mial pracowaC w nowym gmachu

'ea'ralnym Sp6書ka powie可a po・hodzaeym z GalicJl cktorom - KaroIowi Doro-

Szyhskiemu (1 842-1 882) i Wlady§lawowi T料enkoczemu (ok. 1848置1929). Kan-
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Sie, i乞przeprowadrono wczeiniej rozmowy i wymieniono koresponden-

Cje dotycz祝udzialu Modrzcjcwsl車w inaugurac房nym przed§taWieniu,

utwietni魂eym pierwszy sezon teatralny poIskiego zespo書u wc wlasnej

Siedzibie" Przyjazd i objecic symbolicznego patronatu nad urocaysto-

Sciami inaugurujacymi dzialalno5C TEatm Pol§kiego okazaly sie jednak

niemoZliwc ze wzgl?du na zobowi翠ania wobec W疑szawskich Tねtr6w

Rzadowych. Ak〔Orka pisala:

Nie umiem ‘vyraZiC, jck mi przykro, Ze nie moge wzi Cしdzialu

We WStePnym […】 przedstavieniu nowcgo teatru,上〕 rym bar-

dziej i幻...] kilkakromie przy-Zckalam to uczynii

Ale nies〔cty nie zawsze moZemy tak uczyniC, jck ch∝my.

Muszc zatem z dala tylko cieszy‘三si? ivietnoScia wicczoru, kt6ry

by mi […] niezawodnie dostarcayl nader milych wra2ed i pozo-

StaWil po sobie niczym niezatarte wspomnienie4l.

MoZna dzi5 tylko snuC przypuszczenia zwiazane z ewentualnym wy-

Stepem Modrzejewskiej w spektaklu inicjujacym dzi⊂je TEatru PoIskiego

W Poznaniu oraz wpbwem lCgO Zdarzenia na spoleczny wizerunek in-

StytuCji traktowanej od poczatku w katcgoriach ,Plac6wki Zycia narodo-

wego’’42 w poIskim mic錆e poddanym intensywnym zabiegom germani-

ZaCyjnym. Jcdno jest pcwne - POjawienie sie ckOrki w obsadzie byloby

Odbierane nie tylko z perspcktywy artystycznejJecz tak2e (a mo乞e przede

WSZyStkim) politycznej.

Wszysdde go誼nnc wy§tePy Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu w la-

tach 1880, 1890, 1895, 1903 muszq by6 analizowane z uwzglednieniem

dydatury nowych dyTCktor6w zostaly zatwierdzone speくjalna uchwala Rady Nad-

ZOrCZCj oraz Dyrckcji Sp6蝿1fatr PoIski w ogrodzie恥tockicgo 4 maja 1875 roku.

4-　H訪劾a Moみ勾e妙巌ゐクか訪印胸筋・ ∽履物部α 【w:]焔′坤On宏,砂均M7一

句e郡ktク" l・ I, 1is〔 183.
42　Zob. W Stoma, ,,Zをj‘bん’’0 mけze [w:] R7幼a巌i鋤やOm巌i・ S初zγpO2m"∽ey

少o鋤易幼, PIndmowa J. Maclejcwskl, vydawnictwo Poznariskie, Pozna宣1960,

S. 236. Zagadn‘enie to charakteryzowalcm (w kon〔ekScle dzialahds⊂1 0bjazdowej)

m・m・ W ks申c⊂腰瑚ナpo幼a巌i α′POあ摩γ 〃87仇190の雌の∽ワα少やゐ′詑・杏

幼めゐq免′ 5のりPO妓ゆめ幼bo棚方p榊俄m i ′。切巌im, Ⅴりd盆wnic博。 PTPN,

Pozmh 2019.
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Zar6wno kontekst6w anystycznych, j ak i spo書eczno-POlitycznych , Artyst-

ka wielokro〔nie w korespondencji oraz we wspomnieniach podkre乱ala

§W・厘SOlidamo{S6 z mieszkahami ”[.. "] 〔ej n可bardzi匂Skrzywdzonej cze-

紙naszego kraju, kt6ra pozostaje pod zaborem prusko-niemieckim㌍3.

Przybyw iap do Poznania, miala Swiadomose, i2 jej sceniczne kreacje

ZOStana Odebrane jako manifesta垂poIskor。 i - nieprzerwanej przez

ideoIog6w Kulturkampfu - CingloSci narodow匂〔rady(坤Pi§Zap W liScie

(z 5 marca 1880) do J6zdy Bendow匂O entuZjastycznym p切?Ciu jej

Wyst?P6w (od 19 do 26 lutego 1 880) w stoliey WielkopoIski, POdkreさlala,

i乞w recenzjach i okolic狐o誼owych przem6wieniach podziwiano ja ”[.. ,]

nie tylko jako artyst塙ale j淀o Polke i obywatelke"44.

Poczqwszy od 1 880 roku w zamieszczanych na lamach poznaIiskich

gazet re∝nZjach pojawialy sie opinie, i乞podejScic do roli, geSt S∝niczny

i frodki aktorskiej ekspresji ModlZ匂ewskiej sa swoista emanacja ducha

POIskoSci nie tylko doSwiadczoncgo cierpieniem, lecz 〔al立c promieniuja-

CegO umi書owanicm wolno妃" W rdacji z wys〔CPu artystki w roli Adrieme

Lecouvreur ( 1 9 lutego 1 880) moina bylo praczytac:

Co za gertykulacja, CO Za ruChy wspaniale, jah mistrzowska gra

Pdna wdzieku i p6z esterycznych - CO Za Sila g書osu i prawda

4う　H. Modrzc/CWSka, dz. cyt.’S. 574・ W liScie datowanym 7 marca 1903 roku i adre-

SOWanym do Helcn Glder aktorka pisda‥ 。Nie many PoIski, jej lmie wykreSlono

Z mapy, ale jesteSmy narodem pdnym dycia i geniuszu言tego nawet NlemC)′ nie

moga nam odebraL6”. zob・ Mo句ね虎dLjJケ_ , t. II, list 997.

“脇施雌助んゐ雁蛎勧め吻佐onク", 5 〃 1880月w:I妨鋤んか

L高年‥,し=ISt 342.

45 1第硲γg寂n”,幼年/ M鴫の巌/クZ‘高柳a鋤.信Dziennik Iも棚ariskl" 2 1 II

1880, nr 42, S. l. Reccnzcn〔 Pisal膏po zako竜caeniu przedstavlenia J...] cale

audytoryum brzmialo ok]askam= okrzykami dla [Cj znahomitej arystki, kt6ra tak

dzielnle PraCuje dla imienia l stavy POIskiく宮a w 'rckcie spektaklu 。L..】 vywo書y-

WanO ja po kllkakrof po ka2dym akcic [.J 2aSyPanO ja bukietani", a J..」 cdy

tca[r bIZmial dh niej cntuayazmem’’.
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〃2

Recenzcnt ”Dziennika PoznaIiskiego”, PO Obejrzeniu Modrzejewskiej

w roli Anieli (w S%ん訪〆n巌∫后訪Aleksandra Fredry; §Pektak1 20 lu-

〔egO 1 880), ta脆e powiazal aktorsk雀inte[PretaCje pos'aCi z wra21iwo誼a,

kt6rej Zr6d書em by書o micjsce urodzenia:

Przcdstawila oczom widra pdna uroku post{竜dzicwicy poIskiej,

postac idcalna z wszystkiemi czarami wdzieku, ta也sIowem,

ja軸ideal hedy z nas nosi w §WCm SerCu, jak ja przcdstawili

poeci nasi w swych arcydziclach. Namralnie, aby tego dokonaC,
trzeba byC Polka i na wskroS Polka z uczucia, Z PrZekonah, Z PO-

j肇a obok tego t〃Zeba byC znakomita anystka. […] Zgo書a od

poczatku do koha p. Modrzcjowska byla taka Anie広o jckiej

m6gl marzyC autor, dziewica poIska’PClna uroku i poezyi a glos,

ruchy, gCSt, W Og6le cale,あtak powiemy, WZiecie zIofylo si? har-

monijnie na stworzenic tego rodzaju prawdziwcgo niewie如ia

poIskiego. PublicznoSC te乞by書a uniesiona; POWi〔aWSZy Serdecz-

nemi oklaskami znakomita artystke, nie szczedzi書a ich podczas

calej gry - WyWOlywala ja po kaedym akcie kilkakrotnie, a bu-

kietani litcralnie zasypala, bo rzuci書a ich kilkadziesia辛・

46　雌拘りp窃me I放ny妬みク鋤后iクu′肱駒”iα 〃 ,弟.Dzicmik Ihznahski’

24II 1880, nr44,S. l-2.
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Ⅵr〔O W tym kontek錆e przywo書actak養hagment recenzjiJaka uka-

Zala sie na lamach ”Kuriera Poznafiskiego" w 1903 roku’PO WystCPie

Modnejews巧w脇膨8”jmCP Stanislawa ¥華spiaIiskiego (w roli Marii;

SPektak1 25 lu〔CgO). Czytamy w niej膏w czasie przedstawienia, na Wi-

downi T読ru Pol§kiego ”[...] §lychaC bylo lkania., a WyChodzap m6wili

SObie widzowic’あbyli Swiadkami wielkiego dziela sz〔uki, na kt6re zIo-

Zyla sie mySl autora i intcrpretaja taka, jaka wlaSnie dla sztuki rdzennie

POIskiej, nie ma dziS sobie r6wncj na §wiecie"47.

SugeaywnoSC niekt6rych kea申Modrzejews巧mu§iala ni垂d-

nokrotnie wγkraczaC poza dotychczasowe (estetycznc i egzystcncjalne)

doSwiadczenia os6b zasiadajaeych na widowni. W jednym z artyku16w

Zanieszczonych na Iamach poznah§kicgo dziennika po wystawieniu

Szckspirowskiego Makb幼(22 lutego 1903) mo2na odmle2i6 fragment,

Z kt6rego dowiadujcmy si?膏:

Byly chwile’gdzie przez cdy teatr szla jakby isk]ra dektryczna,

gdzie widac byfo,あModrzcjewska vyolala w widzach nastr6j

tck silny’i乞znikalo poczu⊂ie∴Z書udzenia scenicznego, a StaWala

PrZed oczani prawda zyciowa’ZaWarta W mySli autora, a Odtwo-

rzona i zindywidualizowana przez gen ialna intelPreratOrke.

W r?ku Modrzejews厨rola lady Macbch przestawala byc

historyczna. Ona stawala si? realna, dzisi垂za, Ob⊂hodzaca na§

重水jak wsp6lc狽狙撃h48.

47　Oz偽印必雌;q, ,,K田icr Poznariski” 27 ‖ 1903, m 47, S. 2.

48 M細々a ca′ ・,脇fb坊Kurier IもznaIiskj” 25 I1 1903, nr 45^ 2. Krea函

anystkj wspominal tak2e 6wczesny aktor pozna義kiq sceny W書adyslaw Ryszkow-

Ski (狐b・ tCg〇㌔ G綴"a I放りM雌巌′ク[w;口碑om拗ね〆后海砂〃800-

I925/ opI’aC. S. Dabrowski i R. G6rsk」, t. II, S. 304-305), k16ry pISal o swo-

ich wradeniach aviazanych z intcrpretacja ”SCCny Snu i umywanla r* z krvawych

Plan’’・ W relacji jego autorstwa czytany m.in.:.Mod垂CWSka, nim w敬Ia na §Ce-

n高uZ zaczeIa od〔咋haC jak asoba申laCa Snem mOCnym, ale koszmarnym. W og6-

le cdy monolog’jedno przcj§cie ukoscm p,ZeZ SCCne POtraktowala Modrz匂ewska

jako sen. Jckby we Snie potwornym ona, ZbrodnjaI.ka, gnana Wyteutami sumicnia,

Ch⊂ia書a umy缶pe zbroczone we krwi, Chciala si年ych pictn zbrodni pozb)七万e da-

remno. By書o co凋eboko trnglCZnegO W t勺nocnej zjawic Indy Mckbe[, byla jakby

uosobienicm wyrzut6w sunienia,垂wa nieomal piekielna. A wsaystko wydobyte
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vystcpy goScinne wybitnej aktorki w Poznaniu byly jednak 〔raktowa-

ne nie tylko jako manifおtacje "SZtuki rdzennie poIski匂", lecz 〔akie jaho

inspiracje do budowania mrodowej wsp6lnoty, jako wydarzenia wytrapa-

jace Polak6w z letargu i - b?dapej nast?PStWem Zniewolenia - SPOleczncj

biemo誼" Ko【e§POnden〔 "GoIica WielkopoIskicgo" pisa書w 1880 roku:

[〇・.] w Pani Modrzcjewskicj nar6d dziS szanuje i uwielbia nie tylko oso-

bista jej p〃aCe, jej osobis〔y talent, jej §1awe zebrana w Krakowic, VArsza-

Wie i Amerycc P6書nocncj - ale uwiclbia w niej zarazem te iskrc poIskicgo

narodowcgo geniuszu, k〔6ry OpatrznoS6 wlala w jcj osolpe, aby 〔Cn ge-

niusz poIski o乞ywia書serca rodak6w’’49. W podobny spos6b wypowicdzial

Si? korcspondcnt ”Dziennika Pozna宣skiego” w arty山e podsumowuja-

Cym WystePy W 1903 roku:

Ibczucie la(ZnOSci narodowej nigdy jcszczc tak silnie sie nic za-

ZnaCZylo, jak w ostatniej dobie, a Wielice skhdane u st6p wiclkiej

artystld byly symbolem poczucia nasz・j odrebnoSci i godnoSci

narodow匂. Ten kto by w ten chcial widzied rylko ho書dy osobi-

ste, ZaPOZ血まWalby by wartofC誌ey samej. Zywe s書owo na scc-

nie z takich ust jak Heleny Modrzejewskiej szerokiem odbi書o sie

echem w Wielkopol§Ce; POru§Zylo scrca wszys[kich stan6w, Wlala

W nie otucbe do dalszej cichei praey m ojczystym cagonie. Jed-

noa埠C Sie w holdzie dla naszej wielkiej artystki czujemy, ie je-

steSmy §Oba, ZaWSZC Silni gdy idziemy razem, niezwyci砕ni, gdy

umiemy uszanowaC co swoje, Pi?knc i dobre50.

Niezwyklc wainym kontekstem wplyw魂Cym na ZWiazki Mod畔jew-

Skiej z Poznaniem bylo wzmacnianie poczucia wartoSci mieszkajacych

w stolicy WielkopoIski Polak6w m.in・ PrZeZ Oddzialywanie na niemiecka

PraS? i p鵬kie Srodowiska urzednicze. Zjawisko to wynika書o bezpo缶ed-

nio z artystycznej i spoleczn匂dzialalnoSci artystki, kt6rej dokonania wy-

wolywaly nie tylko zainteresowanie, lecz takie nieklanany podziw wielu

PrOStO, bez clen'a PrZeSady… PO kobie∝mu・ T雅pojeta Makbct zbrodniarka bu-

dzila i grozc i w§P6lczucie"・

49　hniMoみ均c7‘巌a “ら肋Zn納均”GonleCWlelkopoIsk王" 24 I=880, nr 44, S. l.

so　めzqgm硯′ I放りModeクcu4,q,.Dziennik Pozmhskr’3 III 1903, nr 50, S. 2-3・
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PrOminentnych przedstawicieli spoleczno錆nicmiecki与Ibl§kie gazety,

W trakcie kolejnych wystep6w any§tki, Z duma informowaly o obecnoSci

Nicmc6w na widowni i wraZeniachらakie wynosili z poIskich przcdsta-

Wieh. W lurym 1 880 roku korespondent ”Dziennika Poznad§kiego,, pisal:

Ib ⅥγjSciu w teatru, gdy wracalismy do domu, PrZyStaPil do nas

jeden z tutejszych wysoce wyksztalconych wsp6lobywateli nie-

mieckich. ,Panie, POWiedzial widzialem znakomite pierwszo-

rzdne artystki francuzkjc i niemieckie, ale nie widzialem nigdy

jeszcze taldej miary artyscki jak p. Modrzejowska. Jestem ocza-
rowany i zentuzyazmowany jej gra genialna, bo artystka to dziS

nqjpierwsza, a〃tyS[ka w calen [egO SIowa znaczeniu, artystka od

St6p do g16w”. A w sIowach tych drzala prawda - a SIowa tak竜,

WyChodzace z tej s〔rony, tO najwi*sza pochwala, tO tryumf dla

POIsl均artystki i poIsky §Ztuki, WObec kt6rej rasowe i zadaw-

nione przesady pierzchaja・ Dumni z nich byliSmy, dumni dla o子

CZyZny na§Zei, kt6[a W Skutek talent6w rodak6w naszych usza.no-

Wa昂ccni6 musza5一.

GoScinne wystepy Modrzcjewskiej w Poznaniu byly komcn〔OWane nie

tylko przez poIskahecz takzc przez niemieck隼pra§e, Zar6wno Iokalna,

jak i o zasien og61nokr可ovym. W lutym 1880 roku do miasta przyby書

SPeCjalny korespondcnt ,Berliner B6rsen-Courier"52, k〔6ry - jak odno〔O-

Wal poIsld dziennik -十・・] zaraz po pierwszem pr:ndstawieniu a raczcj

W miedzyakcie 4加nりLecou8’reγ telegrafowal do Berlina anykul wyra-

ねjacy odniesione wral則ia a nast?Pnic przes書al drugi artyku書pocztざ53.

うi ¥】砂煙I碑nne規ky M吻egro最卒中待浸”a庇広J "Dziemlk恥狐alski” 21 II

1880,調「42,S. 1.

52　月erlincr B6rsen-Courier’’jako dzicnnik ukazy“d sie w latach 1 868-1933. Jego

Zalodycielem bwl Gcorge Davidsohn. Gazc[a PrOmOWah postavy liberalne, domi-

nowaly w nim in(brmacje gospodarczo-finansowe oraz raport)′ Z gidd papierdw

WartOSciowych. Osobna rubryk叩oiviecano temaryce tcalralnej l litcrackiej.

53　A郷a扉筋′e最o砂やa訪p・ M‘均cz・巌か4,凡e胸筋"Dzlemik恥znalskj”

24 II 1880, nr 44, §・ 3. Auto購m korespondencji om6wion匂w ”Dzienniku Pb-

Zna紋im’’by書mjprawdopodobn均Paul Lindau (1 839-1919) - WSP6書pracujqcy

m.in. z "BcrlineI. B6rsen-Courier” kryryk, Pisarz’re乞yser tcatralny i filmowy, dyrek-

[Or teatr6w w Melningen (1 895-1 899) oraz Berlinie (1900-1903). W kolejnym
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Niemiccki au〔Or StwicrdziI, i乞nic ma J..]ねdnej niemieckiej artystki,

kt6raby tak prostemi Srodkami, PrZy tak wielki匂naturalnoSci tak nad-

ZWyCZdyne osi徳ala skutki”54. z perspektywy niniejszych rozwa2aIi istotne

Sa te fragmenty artykulu, kt6re uwzgledni魂SPO書eczno-POlityczny kon-

tckst wystcp6w Modrz匂ewskiej w mie5cie postrzeganym prz履zaborc6w

W kategoriach stolicy jedn?j ze ws・hodnich prowincji pruskiego mocar-

StWa. Niemiecki krytyk zauwady書, i2 publiczno鑓gromadzapa sic dum-

nie na przeds〔aWieniach ”[...] sklada. jcj ho書dy nic jako pierwszorzednej

any§tCe, Znakomitej tragiczce, POryW函∝j artyst∝ dramatyczncj, jah

jest istomic, ale racz匂SymboIowi [〇 ・.] entuzyazmu dla sprawy PoIski’’55.

Opisuj雀c niezwy哩atmosfere panujaca na widowni sugcrowal, i2 prze-

StrZeIi Teatru恥lskiego byla trak〔OWana jak swoista pr]購trZe正wolnoSci,

nie poddajaca sie policyjnym procedurom i politycznym naciskom, mie子

S∝, W kt6rym panuje nieskrepowany kult poIskoSci:

Th w teatIZe ZaChowali sobie恥laey jeszca co信m wla誼wego,

narodowego i w書a鏡wie sani sobie stwonyli. h moga marzyC

o tem, aby zo§tali znowu tem, CZem byli dawniej a czego pra-

gna 〔ak gora∞ - Pblckami w Iもls∝ a nie kr6lcw§ko p則skimi

podd狐ymiう`.



Publiczne wystapienia i okolicznoSciowe wypowiedzi Hcleny Mo-

drzejewskiej, formu書owane w trakcie kolejnych pobyt6w w Poznaniu,

Swiadczyly nie tylko o dobrej zn牛jomo錆spo書eczno-POlitycznych reali6w

dycia Polak6w pod pruska okupacja, lecz takze byly dowodem rozumienia

SZCZCg6lnej misji poIskiej sceny otoczonej murami魔eu脅肋∫e私W 1 890

roku, W Pr2’erWic os〔a〔niego wystcpu (Amelia w Mま坪i可Slowackic-

go; §Pektak1 29 paZdziemika), artyscka wzruszona 2ywio書owymi reakyja-

mi public乙nO錨, a takzc pozcgnalnymi przem6wieniami przedstawicieli

Sp6書ki teatralnej, dyrekcji lCatru OraZ CZ書onk6w zespo書u, §tOjac m scenie

ltatru PoIskiego m6wiIa:

Wyst?Pujac w Poznaniu zamiarem moim by書o obudzenie wasze-

go wsp6lczucia dla szlachetnej i gorliwej pracy, kt6ra widzicie co

dzieli na deskach sccny tutejszej, PraCy, majaccj za出6wny cel

utrzymanie tego ngnotu naszcgo narodu - jez)厄poIskiego.

Wiadomo, W jakich okolicznofciach ten teatr powstal i z ja-

kiemi trudno5ciami walczyさmusi w mtcjszych stosunkach. Ot6z

ja, C6rka tej ziemi, Siostra wasza, PrZybywam z dalekich stron

i korzys〔魂C Z WaSZej dla mnie uprzejmo錆wznosze b書agalny

glos: Wspierajcie poIski tcatr!57

う7　H品物Mo易巧e∽んル凡幼m砂左脇訪広め“ o n′`"-,,Mまgq池"-履卸an劫

Dziemlk Ibznahskl" 31 X 1890, nr 251, S. 3」i (〔u m・in. pdne tekstyw油oszo-

nysh przcm6wic昂podziekowari). T弛e na lamach.Kuriera恥zn壷skiego’’(3 1 X

1 890, n「 25 1 , §. 3) ukazala sie relacja zawicr萌やOPis wydarzed, jakie towarzyszy-

1y ostamiemu wystcpowi artystki 29 paZdziernika 1890- Czytamy w nicj m.in.:
Po akcie pierwszym spotkala pania Modrzejcwska niezwykla owacya・ M soenie

otocryli ja wich∝m artySci, dalcj rep〃eZCntanCi Sp6皿teatralnej pp. DobrowoIsk‘

i Urbanowski oraz reprezentanci Sp6樋”Pom∝" pp. dyr. Kusztclan, adwokat Wb-

1iriskj i Zefi〃yn MazurkiewICZ. W lmienlu Sp6蝿tea〔ralnej p鵬emawial p. Fr. Do-

browoIski, redak[Or "Dziennika Pozna義kicgo", W im ieniu Sp61k主Pbmoc’’dyrektor

Kusztelan, WresZCie w imlCniu artyst6w miejscowych p. Sldrmunt. W odpowiedzi

na przem6wienia dw6ch pICrvSZyCh m6wc6w pani Modrzcjcwska wspomniala, 2e

g16wnym mo ywem i celem jcj wyst?P6w na scenie poznalis勘by!a ch96 obudzc-

nla WSP6lc:乙uCia d」a tego przybytku Mcipomeny, Jedynego - W kt6rym j?Zyk nasz

o“2ySty mOあsiE rOZWijaC swobodnie. W kohcu wreczono artystcc kilka wspa-

nialych wierfe6w (od Sp61ki teatralnej, Od Sp61k主Pomoc’’i'P.). Poznari zachowa

P・ Modeejewska m dlugo w pani?Ci"・
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Deklara垂aktorki nie midy wymiaru w函cznie ideowego. W 1880

roku Modrzejewska z g6ry przekazala Sp6書ce teatralnej i zwiazanemu

Z nia "Funduszowi im. J.I. Kraszewskiego’’kwote 6 t)′S. marek, CZyli

PO書owc swojcgo dochodu ze wszystkich przedstawieri, jakie zagrala

W StOlicy WidkopoIski58・ Darowizny wzmacniajace p書ynno錠finansowa

Sp61ki byly stalym clemcn〔em koIcjnych wizyt. Wielotorowe dzialania

Charyta〔ywne aktorki mialy [aki rozmach, ie ta-k2e dziS budza uznanie.

Tylko w czasie wys〔eP6w w 1903 roku zaangazowala sic m.in. w pomoc

;hwarz)′StWu koIonii wakacyjnych i S'aCyi sanitamej Stella w Kobylni-

Cy”’Zagrala jedno przedstawienie ”na benefis wszystkich wsp61pracow-

nik6w sceny poIskiej w I℃znaniu"60, PrZekazala pieniadze Sp6書ce teatral-

nej・ a ta脆e zainicjowala zbi6rke na nowa kurtyn草Catralna6l. W trakcie

58　Zob. W Koryzna’hm′f‘7読“ ny ”鋤カルクo高冷紡qoムce cあ”ん,888, 。CZCion-

kmi i w komisie drukarni Dziennika Poznariskjcgo", Poznari 1888, S. 143弓6zef

Szczublewski w monografii (M,みqcde. Zycie g‘′ 0ゐんm`み.., S. 284) zauwa-

う担”Na ratowanie zagroZonego bytu TEa皿mlskiego w ostro germanizowanym

Poznanlu da 6000 marek’§ume SZeS6 razy wy2sza niz na/W宣*szy z pojedyncz)′Ch

Wklad6w w‘elkopoIskicj arystokracj予.

う9　Zob.のDziennik Ibzna義Id" 28 1I 1903, nr 48, S. 4.

60　zob. ”DzICmjk恥znまhskr 26 II 1903, 11r 46, S. 4.

61 Zob..,Dziennik Pbzmliskr 17 II 1903, nr 38, S. 3.
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WSZyStkich wizyt Modrzejewska

WSPierala ochronki dla sierot,

Szpital tw J6zef評2, Organiza匂e

Zdymujace sie pomoc皐dla na子

uboえszych, a takあuczcstniczy書a

W bcncfisach czlonk6w zespo書u

Ttatru Pol§kiego. VArro pny-

wolaC w tym kon〔ekScie notatke

zamieszczona na Iamach ”Kurie-

ra Poznahskiego” w lis〔OPadzie

1890 roku. Czytamy w nleJ, lZ

水torka ,,」] z os〔a〔nicg○ ○neg-

dajszego przeds〔aWienia ca肇

SObie przynalezna, a blisko tysiac

marek wynoszaca, PrZekazala na

rzccz zabezpieczenia przysz書oSci

teatrowi naszemu, Odsylaj雀c kwot? t? Dyrekcyi Tbwarzystwa Pomoc”,

a opr6cz 〔CgO ,,」] przeznaczyla na rozmaitc nasze instytucye dobro-

CZynne PIZeSZ書o trzy tysiape部3・ Tha postawa wobec potrzebujaeych,

WyraZi宛ie deklarowany patriotyzm, a PrZede wszystkim wybitne kreacje

SCenicznc sprawily iえkolejne wyst?Py Modrzejewskiej w I℃znaniu wywo-

1ywaly skraj n ie dywioIowe reakcje, k[6re doskonale odzwicrciedlaly垂wi-

Sko XIX-Wiecznej ak〔oromanii64. Recenzent ”Dzienniha Poznafiskiego”,

W artykule podsumowujacym wystepy w lurym 1 880 roku, Stwierdzil膏

"[‥・] pobyt p. Modrzejewskiej od chwili jej przybycia do nas by書istnym,

62　Szpital Sw. J6zefa, Zaloあny w 1 877 roku, by書plerWSZym W Poznaniu (a czwanym

na乙iemlaCh poIskjch) szpitalem dzieciecym. Zos〔al usytuowany w budynku nale-

Zacym do Zgromadz伽ia Zakomcgo Si6str MilosICrdzia気. Winccntcgo a PaJo

(pIZy dzisiejszej ul. BoIeslawa Krysiewicza) W 1 883 roku dysponowa1 50巌kami

創a九〇章咋h.

63 .Kurier Iもznahski" 1 X=890, nr 252, S. 4.

64　zob. J. Got, Gα′;ed融,0 ’4后かO棚"′祝寝etrZCpO脇m “′XⅨui訪【w‥] tegoz,

7あけ,融”ひ匂a, Wyb6r E. Orzechowski, TAIWPN UnlVersitas, Krak6w 1994,

s. 2う3-2の.
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PraWdziwym pochodem tryumfalnym”. Zwr6cil tak2c uwag諦e nie bylo

上・〕 w tem 2adnej aねdn匂demonstracyi -ねdnych sztucznych申icト

Werk6w - ale zaslu乞ona nagroda dla talen調i obywatelskicj zacnoSci’’65.

Bilety m wy§tePy byly wykupywane kilka tygodni wczeSnicj, a niewie皿

gmach Ttatru PoIskiego musia書na po§ZCZCg61nych przed§taWieniach po-

mieSciC ponad 600 widz6w66. po wystepie anystki w roli Schillerowskiej

Marii Smart (21 lu〔egO 1880) mo2na byIo przeczytaC:

JakkoIwiek w poprzednich j匂wystepach teatr tck byl przapd●

niony jak nigdy i jakkoIwiek zdawalo sie nam, be ju乞wiecej os6b

POmie如i` sie w nim nie mo乞e葛jednak na A勿rr 5herf taki

Ogrom ZnalazI sie publicznoSci, de chyba ju乞nigdy nic podob-

nego w nim sii nie zdarzy; gdzie tylko miejsce zaj* bylo mo2-

na - Z非te zostalo - na Samej galeryi niebywala dotad rzecz, do

[rZystu OS6b a wszedzie Scisk, PrZePelnienie, tak ze szpilka ju乞

POmie誼C §i? nie moda; a il竜jeszczx: Ode§Z書o do domu, nie m6-

嶺sey sie do teatm dastac. A jaki handcl kwid w najlepsze∴Z bi-

le〔ami - m6wiono nam,あza mi部ca ko§Ztuja∝ CZtery marki

Placono po kilkadziesi担byle tylko w roli tej ujrzed artystk許

Spektakle byly przerywane wielominutowymi owacjami, a na SCene

rzucano bukiety kwiat6w, uPOminki i listy. W wielu recenzjach i spra-

WOZdaniach powtarzano na r6ine sposoby informacje o tym, i2 ”[…]

bukiety wcia乞sypaly sie u §t6p artystki a oklaski i okrzyki brzmialy bce

korfea”68・ W liScie do Helen Gilder, datowanym 7 marca 1 903 w Morges’

aktorka wspomniala o swoich niedawnych (trw魂pych od 12 lutego do

l marca) wystcpach w Pbznaniu:

65　華が,紗′料vi"n‘ f九kny Mo左率鋤んq Z‘′俄杉棚榔l竹.Dzicnnik Iも狐a宣ski"

27 II 1880, n重47,S. L

66　w§P6lcaeSnie spektakle grane na duzcj s∝nic T論tru PoIskiego w Po狐aniu mogr

byと〇㌦社狐e血をmhic pr乙c乙200 os6b!

67　uf中解砂p丘in"C I均I Modeクe従の寂ク2‘′凡mm肌〃i弟かDzienmk Pbzna]iski"

24 II 1880, nr44,S. 1.

68　T雌,紗g演dmc Lわんny妬feqcα巌iq 2‘′脇m肌/V ,Dzlemik Ibzm義ki"

2うII 1880,nr4う,S.工
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Nigdy w mlodoSci nie spotykalam si9 Z 〔akim ⊂ntuZjazmem.

By書o 〔O niemal zabawn⊂, bo naprawde stapalam po kwiatach.

Jednego wieczora moja pokoj6wka naliczy書a 280 bukiet6w, nie-

du乞ych, alc bardzo ladnych, rZuCanych na §Cene Z 16乞, Orkies[ry,

a nawct uloあno z dyrektorem teatru,あspadnie deszcz kwiat6w

Z Sufitu na moja glow?. Bylo to bardzo ladnc i serce mi bilo z ra-

dofci na my5l,あmoi rodacy wc唾jeszcze tak mnic lubia jak

心wniずり.

Hojno経poznadskiej publicznofci zostala wielokrotnie odzwiercie-

dlona w korespondencji ak〔Orki, kt6ra infomowala swoich znajomych

O PreZCntaCh otrzymanych w trakcic wystep6w w Poznaniu. Tha lokal-

ne gazety zwracaly uwa8e na OkolicznoSciowe, nicjednokrotnie cenne po-

damnki, jakie otrzymywala a.rtystka. Na zakohczenie wystep6w w 1 880

roku - jak pisal korespondent ”Or?downikal’-工..] w dow6d uwielbie-

nia Swietnego talcnm p. ModEqeWSkiej ofiarowano JeJ na SCenie srebrny

Wieniec laurowy, bogaty szczerozIoty laheuch, Zloty medalion z brylan-

tami・ WSZyStko roboty naszcgo rodaka Starka i pr6cz tego wielki wieniec

laurowy od m書odziedy wiclkopoIskiej柵.

Sama Modrzejewska musiala by6 zaskoczona skala emocji, jakie pano-

Waly na widowni Tねtru PoIskiego w czasie kolejnych przedstawieh z jej

udzia書cm. Wielokrotnie zwracala si? do wielkopoIski匂PublicznoSci, aby

料odki釦ansowe wydawane na ogromne iloSci kwiat6w przeznacayC na

Cele dobroczynne7l ・ Apele te nie przynios書y chyba oczekiwanych skuト

`, H訪na M巧e鋤んゐH宏n G最をγ (猫,脅‰ 7〃 190" [w:]旋的で糊k祝`-

5ケ・・,章・ I暮, ii§1997.

70 ,,Oredownlk. PISmO POSwicconc sprawom politycznym i spolecznym" 28 II 1 880,

nr 26, S. 3. Autor artykulu przywo!uje postaC wybimego pozna壷kiego zIotniha

Antoniego Starka (1 839-1908). Zob. P Korduba, S物証の`e - "&宛apO捌4応んc4

zん加i后dα′, ”Kronika Miasta Iもznania” 2000, nr l, S. 18 l-1 89.

71 M・in. w ,Dzlenniku Po柵a宣skjm" z 1890 roku (25 X, nr 246, S. 3) moina bylo

PIZeCZytaC: "Co do bukiet6w l kwiat6w, kt6re rosna w jeometryczpej progreryi,
'O, Jck sie dowiadujcm)、 Z ZuPelnie kompetentnego Zr6dia. pani Modrzejcwska

Wdzi?CZna Za tC Objawy eympaty= dyczliwo誼, Pragn寸aby raczej, aby wydatek m

nle Obr6∽nO na ・elc po乞ysku og6lncgo. W myst 'egO OtrZymaliSmy od ksiecia

Z. Czartoryskicgo 10 marek na g16d duchowy (Czytelnie ludowe)”. w 1903 roku,
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H5

k6w Z gazetowych o♂oszeIi mo2na dowiedzicd sie, i諭rmy z句mujace sie

dy§nybucja i sprzeda2a kwia〔6w uruchamialy specjalne punkry… Obok

kasy 'eatru. W lutym 1903 roku "W PrZedsionku teatru poznaIiskiego"

WyS〔aWiono ”POrtret PaStelowy z profilu genialnej artystki p" Hcleny Mo-

drzejewskiej" stworzony przez poznaliskiego malarza Kazimierza Szmyta

(1 860-1 94 1 )72 wed書ug ”fo〔Ografii profilowych" wykonanych w poznah-

Skim zakladzic hrskiego73. Gcst ten mo乞na postrzega6 jcko forme adora-

na Iamach tego samego dzlemika (,,Dziennik Poznah§kl" 1 9 I=903, nr 40, S. 4)

opublikowano informa東.Dla szpilala dzieciecego i高J6zefa w miejsce kwiat6w

d岨panl Modrzqewskiej odebralam dwle SZtukl lineum na koszulki dla chorych

dzl∝i od鉛my J. Elch§taedt (…)・ Sio§tra Irena Luszczcwsh"・

72　Nota biograficzna malarza znajduje sie w lnternetOWej edy申めん寂qgo訪御巌bio-

g7新館堅蜜7, [on-1ine:] ht[PS://州ipsb. ninagov.pl/a/biografia/kazimicrz-SZmyl: -

1うXII 2019.

73　zob..Dzicmik Poznariski" 28 I=903, nr 48, S. 4.
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Cji wizerunku gwiazdy, WyraZ uWielbienia dla証adczyni serc i kr6lowej,

S書u乞cbnicy i ofiary widowni” bed準j dla gromadzacすvie w TEatrze Pol-

Skim publicznodei "WCieleniem idei dobra i pi?kna, Wielkost垂i war〔O垂

narodow許Slad6w 〔akiego pozascenicznego kultu gwiazdy w stolicy

WielkopoIski moina wskazac ( CZyWi錆e znacznic wicc争Na t引iScie

Znalazly by sie og書oszenia infomujape o oferowanych przez cukiernik6w

Ciastach i sIodyczach pakowanych ze zdjeciem akto互u poczt6wki z por-

tretami Modrz垂ws的w)心vane "W kilku barwach i rodz匂ach” pIZeZ

Zalded chemigraficzny Antoniego Fiedlera i sprzedawaune "W PrZedsion-

ku teatru poIskicgo podczas przedstawieri”75, a take z擁cia vy tawian。

W gablo'aCh i sprzedawa.ne przez poznafiskich fo亡ogrr馬w W lutym 1903

roku firma sztuka章OrSko-kanieniarsha S. Michalski i Sp61ka poIccala

W Og書oszeniach prasowych ,reliewy Heleny Modrz匂ews塙"76. w trak-

Cie wszystkich vystcp6w w poznahskich hotelach organizowano oko-

1icznofeiowe pnyjecia na czc§C Modrzejcwskej・ a ga;rety przedrukowy-

Waly wyg書oszone w czasie tych spotkah toas。‘ Zyczenia’POdzi?kowania

i okolicznoSciowc wicrsze77. w c坤historii teatr6w poznariskich zadcn

WySt?Pujaey goScinnie aktor nie sprowokowal tylu gest6w uwielbienia

i szacunku. Nalezy p重ZyPOmnie信ez? Sformulowana wsp6書czeinie pIZeZ

Dobrochnc Rat可czakow管"Pozna鮒ue teatry goscily wiclu wybitnych

aktor6w・ wielu wielkich mistrz6w sceny i tylko jedna gwiazde. W±aSnic

Modrzejew§kざ78.

Omawiajac relacje laczace znakomita aktorke z Poznaniem, nie m。in。

ZapOmnie6言2 wsp6lnie z m砕m regulamie abonowala "Dziemik恥-

Znahski’’, kt6ry po w扉Zdzie do Ameryki by[ - OPr6cz list6w od rodziny

74　D・隠亡勾Cねkowa,山γ〔., S.う76.

75　"Dzicmlk恥柵ahski" 18 II 1903, nr39,S. 5.

76 ”Dziennik Poznariski当4 II 1903, nr 36, S. 6.

77 Kflka [akieh [ekst6w zcbralem i opa[rzylem komentaJZem W artyklhe zatytulowa-

nym調施勧偽り乃a訪妙雌m ∫Ce桝n均勿b輝子..か0ん高儀"巌i。海砂i。枇ち

幻の少ip柳のimね卸b偽脇ne α′p樹epO幼a巌クα′名砂型鱒ん多少桝mi

邸窃nりm俳句姻捗成語iクα月山館訪188仇I9の[w:1串0巌"肋の励み狙

j鋤的, red. A- Kedziora, E. Orze・howskl, Ksi捌mia Akdemicha, K血6w 201 9,

s.73-97.
78　D・虹t垂心owa,血.c手,S.う68.
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i znajomych - jednym z podstawowych Zr6del informacji dotyczacych

SytuaCji §POIcczno-POlityczncj w WiclkopoIsce. Jeszcze w sierpniu 1 908

roku Karol Chlapowski pisal (z Bay Island) w li錆e do swoj匂Siostry, iZ to

Wlainie ”[. ‥] dzi《担”Dziennikowi Poznahskiemu”, kt6ry bardeo regular-

nie mnie dochodzi, W mnicj wiecej 2 tygodnic, dose dobrze jestcm infor-

mowany o tym, CO Sic dzieje w kraju’’79. Tb m.in, artyku書y zamieszczane

W tym dzienniku inspirowaly malzeIistwo Ch書apowski・h do podejmowa-

nia dzia書ad (charytatywnych, anyStyCZnyCh i polityczno-informacyjnych)

na rzecz przybywajacych do Amcryki Polak6w 。WyrZuCOnyCh z Prus przez

SamOWOlne rozporzadzcnie Bi§marCk謹0. Uzasadniajac (w styczniu 1 901

roku) sw6j udzial w projek・ie stworzenia 。Narodowcgo Teatru PoIskiego

W Chicago" podkre乱ala’ii:

[…】 nam, kt6rych rodowita ziemia jeey wci車od ucisku, nam,

kt6rym wzbronionym jest udywanie poIskiego jeyka pod ro-

Syjskim i niemieckim zaborem nic tyho w szkolach, S尋ach

i w og6le w publicznych caynno誼ach, ale nawet, jak sie dzi⊂一

jc w Ksiestwie Pozmhskim, gdzie wzbronionym jest nauczanie

rodowitej mowy w prywatnych domach!! - nan nie wolno pa-

章rZeC obQjemie i nie podnie経glosu w §PraWie ratowania czysto-

誼naszego jezyka i pIZCChowania trady部naszej Swietej ziemi

調dzinncう81.

乃　焔ルl α友やoα諦ゐAn砂の帥o御産婦(箪γ必n友`カ, 2Iけ〃 190β) [w:]んか

毎必衰サー, t川, llSt 1 188. Zob・ ta嘘e J. Szczublewski, M0宛クede. Z)c”

秒oゐあの依訪…, S. `01.

80　枕崎ね巌aゐ履m脇伍・ん(飾り力互26砂場nia 188の[w:】焔′呼On&,な-

クa肋中ソMo率的/焔のんC放省ou最低o.." li§t 13l. EmiI Orzechowski

(Z妙陵駕H詑りM光れ巧の最か脇物0的ipam′函ni・ん・ ・, S・ 71) p級ypOmi-

nal, i2 KaroI Chlapowski ”[…] nale2al w Nowym Jorku do Komitetu Centralnego

Dobroczynno錆dla pomocy Pblckom wysiedlonym na skutek rug6w pn劇。ch; by書

lamlkjem miedzy komitctem nowoJOrskim, a krakowskjm i pozn壷skim”. zob.

tal脇E. OIZ∝howski, fuo吻彬ん肋d加Ha毎γ M‘巧的竜卒中のfuic!宏znan匂

i巌髭mnq后oタやOn宏,型喜w:1置eg〇㌔脇a伯カ功拐.揚iceゐpor加から..,

s. 137-178.

81 H謎棚Mod瑠クe鋤諦aゐ′嘗め諦qらL広im海産の′で卿最′略0’仏m., O后. 20 ′ 1901)

[w:i M訪吻e紡掲Lj∫ty. ‥, t. I=lS' 920. Projek uruchomienia zawodowcgo te-

atm Palskicgo w Chicago nigdy nic zostal os'a〔eCZnlC Zrealizowany.
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Wypowiedita jest kolejnym, niczwykle wyrazistym iviadectwem

SZCZeg6lnych wiezi串zacych wybi〔na alctorke z WielkopoIsk雀.

W li5cic do Ludwiki Chlapowskiej (da〔OWanym 22 IX 1 903) Modrze-

jewska opiewala uroki ogrodu otaczajapego dom w Ardenie. Swoja narra-

Cj? 2akodczyla jednak stwierdzeniem - "[・..] oddalabym cala tq pieknose

Za Skromny k亀t w kI.aju’’82" By6 moie, Piszac te s書owa, WSPOminala ta脆e

WielkopoIsk王c pej乙a衰.. ,



AN EKS

Zestawienie i repertuar WSteP6w goScimych

Heleny Modrzejewskiej w R〕Znaniu w latach 1880-1903

Zcstawienie zostalo opracowane na podstawie afisry przechowywanych

W Zbiorach Archiwum Padstwowego w Poznaniu oraz doniesieh publiko-

WanyCh w prasie poznahskiej.

R印ertuary dzienne wystep6w Heleny Modrzejewshi句w Poznaniu

W 1880, 1890, 1895 0raZ 1903 roku zoslaly j竜wcze血i匂ZeStaWione

W PraCaCh Barbary Maresz (,Dγukou肋乃e O肱擁’’Roム巌pm o “ぴ争

pac4 go巌"nyC4 M‘,擁iク, "Pamiemik Tねtralny" 2009, Z, 3」i,

S. 1 52-222) i Alicji Przybyszewsl車(雌cr!協γ 7該加`肋楊讐ひ2卒y7吃y

月mC料后a Dobmu′0ムki轡) /8&㌃1896, Biblioteka Raczyliskich, Poznah

201う; "物u砂被り劇だ七揚鋤%d勾座釘の乃at7雄乃朗im u′肋幼a-

mu /&96-.19O8, Instytu[ Kul'ury Populamej, PoznaIi 2016). Niniejsze

ZeStaWienie nic tylko zbiera do〔yChczas opublikowane dane i w widu

PrZyPadkach uzupelnia je, lecz przede wsrystkim znacz挙:O rOZSZem baze

乞r6dlowa (recenzje i afiszc) wielu odnotowanych przeds〔aWich.

Zastosowano w zaplSIC naStePujace skrdty:

AmP - Akta miasta Poznania

APP - ArchiwしIm P‘uistwowe w Poznaniu

DP -絡Dziennik Ibznadski’’

GW - "Goniec Wic撮opoIski"

KP - 。Kurier PoznaIiski”

PPozn - "Przegled Pbznadski. Tygodnik nolityczny, Spol∝Zny i Literacki”

Pr - "Praca. Tygodnik ilustrowany’’

R∝. - Rcc⊂nそia

W -絡Wirra. Tygodnik恥気高e∞ny Nau∝, Rozryw・⊂ i Wychowaniu"
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1880

[Zestawien ic zostalo sporz埠dzone na pods〔avie doniesieh pra§OWych].

l. W czwartek, 19 lutegp -Ad高柳e Lcの脇rmr, dramat w 5 a. Emcsta Le-

gouve i Augu§tina Eugenc Scribe’a (w tytulowej roli).

Rec.: DP 1880, nr42 zsoboty 21 lu〔ego, S. 1; DP 1880, nr44 zwtorku

24 lungo, S. 3 (tu art. zatytulowany Pm ”iemie寂o砂や4C方p. M。わ-

〆鋤后iクzawier魂q takze uwagi o roli w Aあm Zccom,糊,); KP 1880,

2.苗終盤豊競業嘉擁宝器黙諾竺二
dra Fredry (w roli Anieli).

Rec.: D重"880, nr 44 z wtorku 24 lutego, §. l-2; KB 1880, nr 43 z nie-

心ieli 22 1u亡cgo, S・ 4.

3・ W sobot$ 21 1utegp - A,勿巌S巌zr4 tragedia w 4 a. Fried〃icha Schillera

(wサき血owej調li).

Rec.: KP 1880, nr 44 z wtorku 24 lutego, S. 3; GW 1880, nr 44 z vrorku
24 lutego, S. 3; W 1880, nr 296 z 29 lutego, S. 3071「3074.

4・ W niedzick, 22 lulcgo - W Sali Bazaru -呼Oranek murykalno-deklrmac所

ny na korzys6 szpitala気J6zefa” z udzialem Heleny Modrzejew§ldej, Ar-

rystka deklamowala m.in. Zxp〆o∫読i i CZlgrj印ca卵担dama Asnyka

OraZ H評γ mp鳩符ay Kornela Ujejskiego. W trckcie spo〔kania wγkonywa-

no m.in. utwory Fryderyka Chopina・

Rec.: DB 1880, nr44 z wtorku 24 lutego, S. l-2; KB 1880, nr44 zwtorku

24 lutego, S. 3; W 1880, nr 296 z 29 lutego, S. 307l-3074.
う・ W ponicd高水k・ 23重u噂○ ○佑垂加a表わ約位の訪`糊どの0窄め, ko-

media w 3 a. AIeksandra Dum益a (syna). Modrz匂ewska w roli ks呼n匂

Sewe重yny.

Rec.: DP 1880・ nr 45 ze Srody 25 lutego・ S. 1; KB 1880, nr 45 ze Srody

25 lutego,S. 3; GW: 1880, nr45zcfrody25 lutego,S. 3;W 1880, nr296
z 29 1u亡cgo, S" 3071-3074・

6・ W七Ⅵ〇時k, 24 1utc柳- A轡か施雌訪中鴫めん万場neゐ履`あue),

tragedia w 4 a" Victora Hugo (w roli Thisbe).

Rec.: DI"880, nr 46 z czwanku 26 lutego, §. 1; KP 1880, nr 46 z czwart-

ku 26 lutego, S. 3; GW 1880, nr46 z czwarcku 26 lutego, S. 2; W 1880,
n○ 296 z 29 1u亡ego, S. 3071-3074.

7. W Sro尋25 1utego -肋m mf動易komedia w 3 a. J6z壷Korzeniow-

Skiego (w roli Cecylii).

Rec.: DP 1880・ nr 47 z piatku 27 lutego・ S. 1; KP 1880, nr47 z piatku

27 lu'CgO, S. 3; GW, 1880, nr 47 z piatku 27 lu〔egO, S. 2-3; W 1880,

nr 2% z 2, 1u重cgo, S. 3071-3074.
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8. W czwartek, 26 lulcgo - Helena Modrzejewska wzi寸a udzial w ,POranku

dramatyc創o-deklamacyjnym” zorganizowanym okoIo godz. 1 3,00 w TC-

atrze I羽skim "na benefis p. Disterlow’’・ ArIyStka zagrala (role Berty) w h〆

や脇nie Beγゲ(komedia w l a. zc申iewani Th6odore’a Barri6re’a i Julesa

Lorina), a ta嘘c, ju主po zakoliczonym przedstawieniu, r∝ytOWala utw6r

Komcla Uj垂kicgo pt. f*gz’γ m pu彫Cay. Bez udzialu a「rystki wystawiono

ta鳥e ,Obrazek dramatyczny’c料a彫mm展緑i ”mIi autorstwa Antonie-

go Sulkowskicgo.

Rec・: DI"880, nr 48 z soboty 28 lutego, S. 3 (tu m.in. reccnzja astatniego

WyS〔ePu OraZ rehcia z uczty poZegnalnej zorganizowanej na czeSC anystki

W Sali Ba2aru); KP 1880, nr 48 z soboty 28 lutego, S. 3.

18タ0

[Zestawienie sporzadzone wylacznie na podstawie doniesieIi prasowych].

1・ W poniedzialek, 20 paZ`lzicmika - Mar;a S寂a巧〔ragedia w 4 a. Friedri-

Cha Schillera w dum. Michala Budzydsldego (w tytu書ow⊂j roli).

Rec.: DI江890, nr 243 zc Srody 22 paZdziemika, S. 1; KP 1890, nr 243 zc

stody 22 pa如ziemika, S. 3.

2. We wtorck, 21 paZ(hiemika一臓物40biet (La &幼線& Dam餌O%

〔h Duel m 4muγ) komedia w 3 a. Emesta LegOuV6 i Augustina Eugene

Scribe’a (w roli Hrabiny d’Autreval).

Rec.: DIう1890, nr 245 z piatku 24 paidziernika, §. 4; KP 1890, nr 244

Z CZWartku 23 pa乞dziemika, S. 3.

3・ W Srode, 22 paZdzicmih - Aあme L‘`。御伽γ, drama' W 5 a. Emesta

Legouv質Augustin種Eugene Scribe’a (w tylmlowcj roli).

Rec.: DR 1890, nr 245 z pi水u 24 pa狙ziemika, S. 4; KP 1890, nr 245

z piatku 24 paZdziemika, S. 4.

4. W cⅣ餌ek, 23 p虚心ic血i〇 〇んia予巌p省ie糊(Le∫肱励みm訪れ

komedia w 3 a. Victoriena Sardou (w roli Zuzanny).

Rec.: DI) 1890, nr 247 z niedzieli 26 paZdziernika, S. 4; KP 1890, nr 246

Z SObory 25 paZdziemika, S. 3.

5. W pi坤ek, 24 paZdzicmih- RZや鋤ry G#肋4 drama' W 3 a. J6zefa Korze-

niowskiego (w roli Praksedy)・

R∝・: DP 1890, nr 247 z niedzieli 26 paZdziemika, S. 4; KP 1890, nr 247

z niedzieli 26 paZdziemika, S. 3.

6. W sobot$ 25 paZlkicmiha -脇c4’4aあu o扉c (力寂訪AゐAbo海JVb一

紡嬉), komedia w 5 a. (7 odslonach) W皿ama Szekspira w dum. Stanisね-

wa Koiniana (w roli Beatri∝),
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Rec.: DP 1890, nr 251 z piatku 31 pa姐iemika, S. 3」i; KP 1890, nr 248

Z WtOrku 28 pa幻ziemika, S. 3.

7. W poniedzialek, 27 paZdzicmika - Mz巌S履けtragedia w 4 a. Friedri-

Cha Schillcra w tlum. Michala BudzyIiskiego (w ty'u書owcj roli).

8. WE wtorek, 28 paZdzicmih - Aみieme Lecou桝uI㌧ dramt w 5 a. Emesta

Legouvdi Augustina Eugene Scribe’a (w tytulowej roli).

9. W Srode, 29 paldziemih - M物gPa, tragedia w 5 a. Juliusza SIowaddego

(w ○○li A皿elii).

Rcc.: DP 1890, nr 251 z pi糾ku 31 paZdziemika, S. 3」i (m takie przedru-

kowanc teksry wystapieh poZegnalnych wy如szonych w mk。ie przerwy

PIZeZ Franciszka DobrowoIskiego, J6zcfa Kusztelana, Mieczyslawa Skir-
munca), na S. 4 r6wnie2 osobna relacja z uczry wydanej na czeSC Modrze-

jewsk王匂w Hotelu Francuskim, W trakcie kt6rej artyscka recytowala /わあ-

gm巌Zygmunta Krasihskiego; KB 1890, nr 25l z piatku 3 1 pa姐ziernika,

s,3.

189う

1 ・ W czwar〔ek, 10 styczula - &γ鉱物R‘g‘をi“′鰯2”働, tragedia w 5 a. AIojzc-

go FeliIiskiego (w tytulowej roli).

Afisz wzbiorachAPP AmIう§ygn. 3731, k. 3. Rec.: DP 1895, nr lO zsobo-

ry 12stycznia, S. 3; KP 1895, nr 12zwtorku 15 stycznia, S. 3.

2・ W sobote, 12 §tyロnia- Ma庇5i脇r4 tragedia w 4 a. Friedricha Schillcra

W dum. Michala Budzyhskicgo (w tytulowej roli).

Afisz wzbiorachAPP AmP sygn. 3731k 4. Rec.: DP 1895, nr 12 zwtor-
ku 15 stycznia, S. 3」i; KB 1895, nr 12 zwtorku 15 stycznia, S. 3; P恥zn,

1 895, nr 3 z niedzieli 20 stycznia, S. 33-34 (tu art. W書adyslawa Rab§kiego

Pt.雌解りf加わツル。捗棚后碕ZaWierajay uwagi dotyczace in tcrpretacj i

POStaCi Marii Stuart).
3・ W poniedzialek, 14 sty慎重Lia - Gタ彪あ”&inne (D;e H〆m弟dranat

W 4 a. Hermanna Sudermanna (w roli Magdaleny, C6rk王pulkownika

Schwartze). Afi!遺W Zbiorach APP AmB sygn" 3731, k. 6, Rec.: DB 1895,

nr 13 ze Srody 16 stycznia, S. 3; KP 1895, nr 17 z niedzieli 20 stycznia,

s.3.

4・ We Ⅵorck, 15 sty既血ia -A∽寂eme Lec脇”uγ, dramat w 5 a. Emesta Le-

gouv全i Angustina Eugene Scribe’a (w tytu書owej roli).

Afisz w zbiorachAPP AmB sygn. 3731k 7. Rec.: Dl) 1895, nr 16 zsobo-

ry 19 stycznia, S. 2-3; KP 1895, nr 17 z niedzieli 20 stycznia, S. 3.
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5. W czwartek, 17 sty優nia-尾ゐm, dramat w 4 a. Victoriena Sardou w tlum.

Jana Arwim (w roli ksicinej Fedory Romazow).

Afiszw zbiorach APP AmP sygn. 373l, k. 8. Rec.: DI江895, nr 16 z §Obo-

ty 19 styG乙nia, S. 2-3; KP 1895, nr 17 z nicdzidi 20 stycznia, S. 3; PPozn,

1 895, nr 4 z niedzieli 27 stycznia, S. 46」[7 (tu art. Viadys書awa Rabskiego

pt・雌l紗Hあり妬み均e撮訪iみ
6・ W sobo鴫1タs中ロ血a-M誘bet (7海砂クゲル勿訪坊), tr謡dia wうa・

Williama Szckspira w tlum. J6zcfa Paszkowskiego (w roli hady Ma・beth).

Afiszwzbiorach API) AmB sygn. 373l, k. 9. Rec.: DI"895, nr 18 z wtoト

ku 22 sty優nia, S. 3; KP 1895, nr 24 z wtorku 29 styenia, S. 2.

7. W niedziele, 20 sty優nfa - Mzzpa, tragedia w 5 a. Juliusza SIowackicgo

(w roli Amelii).

Aftsz w zbiorach APIうAmP sygn. 373l, k. 10. Rec.: DP 1895, nr 18

Z WtOrku 22 stycznia, S. 3; KP 1895, nr 24 z wtorku 29 stycznia, S. 2.

8. V(たwtorek, 22 stycaria - A/勿巌5ce‘a咋tragedia w 4 a. Friedricha Schi11era

W dum. Michala Budrydskiego (w tytulowすvoli).

Afisz w zbiorach APIうAmP sygn・ 3731k =.

9. W Srode, 23 sty優nia - α宛Z‘あmあ"m, (Die Heima;), dramat w 4 a.

Hermanna Sudermanna (w roli Magdaleny, C6rki pulkownika Schwartze).

Afisz w zbiorach APP AmI) sygn. 373l, k. 12.

10. W czwartek, 24 styc皿ia - ,Na b⊂nefis p. Skirmunta i zapomoge kasy

wsparcia artyst6w" - D修m 4am宏oα肋(La Dame鋤x cam秘), dramt

W 5 a. AIeksandra Dumasa (syna). Modrzcjcwska w roli Malgorzaty Gau〔ier.

W APP brak afisza. Zapowicd乙wys重epu: DP 1895, nr 17 z niedzieli

20 stycznia, S.4. Rcc.: DI江895, nr 22 z sobory 26 stycznia, S. 4; KP 1895,

nr 24 z wtorku 29 stycznia, S. 2; PPozn, 1895, nr 4 z niedzieli 27 §tyCZnia,

S. 46-47 (tu am W書adysIawa Rabskiego pt. ny砂HありM。五時czo諦iク・

1り.

1 l. W sobotfr 26 stycania - ,,benefis pani Heleny Modrz匂ewskiej" - 1協偽a

后ob;el (La Baiai必あDam竹O弘協まDタiC/ m 4mOu力komedia w 3 a. Eme-

Sta LegOuV6 i Augustina Eugene Scribe’a (w roli Hrabiny d’Autreval).

Afisz w zbiorach APP AmP sygn. 3731, k. 13・ Rec.: DI) 1895, nr 24

Z WtOrku 29 styenia, S. 3 (tu takie tcksry przem6wieli vygloszonych na

CZeSC artystk上po drugim akcie przedstawienia); KP 1895, nr 24 z wtorku

29 stycznia, S. 2; PPbzn, 1895, nr 5 z niedzieli 3 lutego, S. 58-59 (tu art.

Wladyslawa Rabsldego pt. 1雌解りHありM♭み坤C2巌碕/叩.

12. W niedzielc, 27 stycz血種-扉ゐ均drama〔 W 4 a. Victoriena Sardou w dum.

Jana Arwina (w roli ksieinej Fedory Romazow).

Afisz wあiorach APP AmP sygn. 373l, k. 14・
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13・ W czwartck, 3l §ty田nia - "m doch6d p. Sylwcsny M勾drowiczowei" -

Da必, dramat w 5 a. (6 0ds書onach) Octave’a Feuilleta (w roli Lconory,

ksi?in匂Fal∞nieri).

Afisz w zbiorach APP AmP sygn. 373l, k. 16. Rec.: DP 1895, nr 28 z so-

boty 2 lutego, S. 4 (art. pt. B‘mく吟p・ A勿れ秒i∽地所

1903

l. W czwartek, 12 lutego -Ma揚S料幼[ragedia w 4 a. (6 odsIomch) Frie-

dricha Schillera (w ty〔ulowej roli).

nrzed rozpocz?Ciem przedstawienia orkiestra tcatralna odegr正”uroCZySt亀

kantate umy鉦ic na powitanie genialnego goScia skomponowan# (zob.

DP 1903, nr35 zpi担u 13 lutego, S. 5).

Afisz w zbiorach API; AmR sygn. 3742士40. Rec.: DP 1903, nr 36 z so-

boty 14 lutego, S. 3; KB 1903, nr 36 zsoboty 14 lutego, S- 3; Pr, 1903, nr 8

Z niedzidi 22 lu〔CgO, S. 199-200 (autor Roman Rola).

2・ W sobot?, 14 lutegr - G毒az‘あroあmC (Di′ H窃m功, dranat w 4 a.

Hemanna Sudemanna (w roli Magdaleny, C6rki pulkownika Schwartze).

Afisz w zbiorach APB AmP sygn. 3742, k. 41. Rec.: DB 1903, nr 38

Z WtOrku 17 lutego’S. 2-3; KP 1903, nr 38 z wtorku 17 lutcgo, S. 2; Pr,

1903, nr 8 z nicdzieli 22 lutcgo, S. 199-200 (au[Or Roman Rola).

3・ W niedzie母15 lutego -戒f4巌S巌旬tngedia w 4 a. (6 odslonach) Frie-

dricha Schillcra (w tytulowej roli).

j輪sz w zbiorach APP AmI! sygn. 3742, k. 43.

4・ We wtorek, 17 lutcgo -脇脇んbiel (La Z近海必de Dem竹O弘(宛DαC/

‘胴mのkomedia w 3 a. Emesta LegOuVe i Angustina Eugene Scribe’a

(w roli Hrabiny d’Autreval).

Afisz w zbiorach APP AmP §ygn. 3742, k. 44. Rec.: KP 1903, nr 40

Z CZWartku 19 lutego・ S. 2; DP 1903・ nr 40 z czwartku 19 lutego, S. 3; Pr,

1903, nr 9 z l marca, S. 224-225 (autor Roman Rola).

う・ W cⅣar亡ek, 1タ1u吟印一陽んんaゐu o nir (晩方AゐAbou ^わ縮め

komedia w 5 a. (7 odsIonach) Williama Szckspin (w roli Beatricc).

Afisz w zbiorach AP重; AmP sygn. 3742, k. 46. Rec.: DP 1903, nr 42 z so-

bory21 lutego’S. 3; KP 1903・ nr42zsoboty21 lu'egO,S. 3; P事1903, nr9

Z l marca, S. 224-225 (autor Roman Rola).

6・ W sobo亡も21重ul槌〇 〇九娩beタ(筋乃詐タグMaんの,亡のgcdiawうa.

Wi11iama. Szekspira (w 〃Oli Lady Macbeth).

Afisz w zbiorach APB AmP sygn. 3742, k. 47.

7. W niedziele, 22 1utego -M荻bel(脇7勧〆Mあbeタカ), tngedia w 5 a.

Williama Szekspira (w roli Indy Macbe血).
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Afisz w zbiorach AP重うAmP sygn. 3742, k. 49. R∝・: DP 1903, nr 44

Z WtOrku 24 lutego, S. 3; KB 1903, nr45 ze frody 25 lutego, S. 2; Pr, 1903,

nr 9 z l marca, S. 224-225 (autor Roman Rola).

8. W 6rode, 25 lutego一方んmnym “′ie彫O肋, Obraz s∝niczny w l a. J6zcfa

Masko億i (Gabrieli ZapoIskiej), W rOli Lory; R,融#zc, drobnos〔ka scenicz-

na w l a. Michala Baluckiego (bez Modrz垂wski句w obsadzie);脇雌a一

読mん. P読解z n7后u /&31 Stanislawa Wyspiadskiego (w roli Marii).

AfiszwzbiorachAPI) AmP sygn. 3742, k. 52・ Rec.: DP 1903, nr47 zpiat-

ku27lutego, S. 3; KB 1903, nr47zpiatku27lutego,S. 2; Pr, 1903, nr lO

z 8 marca, S. 25l-252 (autor Roman Rola).

9. W czwartek, 26 lutego - "vySteP Pani Heleny Modrzcjews哩na rzccz

Tbw. KoIonii wahacyjnych i st亀eyi §anita.rnych Sbe.物w Kobylnicy" -脇脇

んbieJ(La 6aizzi必deDam鋒Ou, [h Dudm 4mのkomedia w 3 a. Eme-

sta Legouv質Augustina Eugene Scribe’a (w roli Hrabiny d’Autreval).

Afisz w zbiorach APP AmP sygn. 3742, k. 53・ Rclacja z wystepu na cele

dobroc2ynne: DI江903, nr 48 z soboty 28 lutego, S. 4 (m takde tckst oko-

1icznoSciowego wiersza na czeSe artystki recy〔owanego POmi?dzy aktami

przez poznaIiska aktork可adwigc Orwid).

10. W piatck, 27 lutego - "na benefis wszystkich wsp61pra∞Wnik6w sceny

poznahskiず-ん勿宮脇bi秘Ck Rm卵ゐ%γ (^あnyz R4ml劾), dranat w 5 a.

(7 obrazach) AIberta Emila Brachvogda (w roli Margrabiny de Pbmpadour).

Afiszw zbiorachAPI! AmP sygn. 3742, k. 54・ Rec.: DI江903, nr 49 z nie-

dziel= marca, S. 3 (tu 〔ak左teksry przem6wieh i podzi?kowah wy鼻oszo-

nych w zwiazku z przchazaniem p重ZCZ Modrzcjcw§k隼dochodu z przcd§ta-

wienia artystom poznadskiej sceny); KP 1903, nr 49 z niedzieli l marca,

s. 3; Pr, 1903, nr 10 z 8 marca, S. 251-252 (autor Roman Rola).

1 l. W sobote, 28 lutego - Ma后bei (乃e 7う鮮少〆Mzcbe妨), tngedia w 5 a.

Williama Szckspira (w roli Indy Macbeth).

Afisz w zbiorach API; Am!; sygn. 3742, k. 55.

12. W niedziele, l m狐ca - &近zゐnあnnc (Die H窃ma/), dranat w 4 a.

Hermanna Sudcmanna (w roli Magdaleny, C6rki pu書kowniha Schwartze).

Afisz w zbiorach APP AmB rygn. 3742, k. 57. Relacja z ostamiego przed-

stawienia wraz z opisem uroczystego po乞egnania anystki: DP 1903, nr 50

zwtorku 3 marca, S. 2-3; KP 1903, nr 50 zwtorku 3 marca, S. 3; Pr, 1903,

nr 10 z 8 marca, S. 25l-252 (autor Roman Rola).
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Prasa

"Dziennik Iもznariski” (1 859- )

"ぬrjcr恥zn種hs脆" (1 872- )

Goniec Ⅵ弧opo宣sk口重877- )

・,Praca十ygodnik Ilustrowany” (1 896- )

"PrzegIad fozna斑. Tisodnik I軸tycm扉polecny i Litera⊂ki” (1 894-1896)

・・Wbrta巧godrik fo§wiecony Nau∝, Roz叩cc i vychowaniu" (1874- )

Spis ilus亡racji

I. Gmach niemieckego T{anu Mi担ego wybudowany w pbznaniu w la[a⊂h

1 802-1 804 wg p重担.u Friedricha Gill川Adok od strony po書udnjowo-

-usChodnidy Na scenie tego tenru vyyst?POWala Helena Modrzgivwska

Wraz z zeapolem krakowskin w Iatach 1 866-1 868 i wlasnie tut両oznala

SWOjego przyszky m祖Budynek zos'al wyburzony w 1 877 L Litografu

Gunva Tinbcra (ok. 1 856履zbior6w BibIiotekj Uniwersyt∝均UAM

W恥znaniu (da均skr6〔: BU UAM)

2. Wjdok na Bram? Berliriskapd strony zachodniej lla POCZ[6wce op皿

kowanej (ok. 1900 roku) w ofkynie RIcharda Schuberta. Jad雀c powozen

Z dworca HeIcna Modrz‘申wska musiala (w 1880, 1890・ 1895) p垂echac

PrZeZ ten fragmcnt otaczajacych miasto futyfikaji・ Ze zbior6w BU UAM.

3・ Budynek屯ru p撮ego w pbznaniu (widok od strony poludniowo-Za-

chodnゆna poczt6wce z prz。omu xIX i XX stuIccia. Zc zbiortw BU

4・ Z萌z poczatku XX wicku przedscawiajape gmach比ru poIskego w惚

Z duzym fragmentem dziedzirica. Vndok od strony poludniowo-whod-

niej. Fotograf nieznany. Ze zbi。.6w 。u,。.a.

5. Schemat dziewi印astowiecznq5O ukfadu widown頂im Iもlskego w por

6. Z(becie widowni Tin po蛇go. stan z okoIo 1925 roku. ze zbior6w

7. Afisz pozna斑⊂gO T玩ru I班ego z 10 stycznia 1895 L ModlZejcwska

W rOli Barbary蘭ziwil16wny Ze zbior6w Archiwum Palstwowngo w Ib-

Znaniu (dalej skr6t: APP).
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8. Afisz pozna正skiego TEatru PoIskiego z 12 stycznia 1895 r. Modrzejewska

w roli Marii Stuart. Zc zbior6w APP

9. Afisz T己皿恥lskiego w Iもznaniu z 15 srycznia 1895 L Modrzcjewska

w roli Adricnne Lecouvreur. Zc zbior6w APP

lO. Afisz poznariskicgo T壷ru PoIskicgo z 31 stycznia 1895 r. Modrzeiewska

jcko Lenora, ksゆna Falconieri w szm∝ Dalila O. Feuilleta. Ze zbior6w

APR

ll. Afisz Teatru恥lski穂o w Iもznaniu z 17 lutego 1903 L Modrzqiewska

jako Hrabina d’Autr⊂Val w sztuce VAlka kobiet auto[StWa E. Legouve

i A E. Scribe’a. zc zbior6w APP

12. AfiszT壷ru恥lskiego w Poznaniu z 22 lutcgo 1903 r. Modrzejewska jako

Lady Macbcth. Ze zbior6w APP

13・ Oglaszenie opublikowane w ”Kuricrze Pbznahskim" 1880・ nr 43 z 22 lu-

tego, S. 6. Ze zbior6w autora.

14. Oglaszenie zamieszczonc na lamach ”Dziennika Poznadskiego" 1880・

nr 45 z 25 lu〔egO, S. 4. Ze zbior6w autora.

1 5. Anons opublikowany w ”Dzienniku Poznadskim" 1 880, nr 45 z 25 lutego,

s. 4. Ze zbior6w autola.

16. O如szcnie prndstawiajape ofert dzial魂cej w Bazarzc cukierni S. Sobc-

skiego. ”Ku〃ier Poznafiski当880・ nr 42 z 21 lutcgo, S. 4. Ze zbior6w autora.

Sum調Ⅳ

Relations between Helena Modje§ka and Pbzna丘-

Selected Contexts and Source Reports

Helena Modjesk義relations wi心血e city of Iもznali and Grcater恥land

should be viewed as an important el⊂ment Of the biography of血is g"eat Pol-

ish actress (1840-1909). These rclations should be analysed from multipIc

standpoin[S, eSPeCially from the professional' Private・ SOCial and political per-

spectivcs. Thi§ article attcmpts to show the unique and intricatc network of

∞nneCtions mainly in a context of written accounts tha' Were Published in

the Itoli§h」anguage press of nine〔Cen血-Century Iもznari. The choice of this

particular group of source materials is intentional and deliberate. Strangely

enough, the auくhors of hitherto published studies on the subjec〔 hndly ever

used the a∝OuntS, revi⊂WS and commentaries published in the local daily

newspapers such as Dz;c”ni信波形巌i or焔読eγ J枕m巌i・ and when they

did so, mOSt Of血ese accounts we置e discussed only superfici2山y. Thei aVaila-

ble press source materials and he following analysis make i〔 POSSible though
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to [eCreatC血e atmosphere and cmotions surrounding Modjeskaもguest stage

Pe重formances. Furthermore, thc artide helps to understand reasons why血e

a⊂tresS COnSidered, at di俺rent 'imes of her life, the idea ofsettling down in

Grcater Poland. Having settled in the United Statcs (in 1876), Modjeska

made many long joumeys to Europe and visited 〔he finily of’chlapowski,

members of her husbands finily, and - already as a star of worldwide fame -

血e city of Poznafi to perfom血ere. While visiting the capi'al of thc region

(in 1880・ 1890, 1895 and 1903), Modjcska wa§ f山y aware血at her stnge

C[Cations, with patriotic over[OneS, WOuld be pcrceived as a demonstration of

Iblishness in a ciry that Prussian au血oritics considered the capital of the easト

emmost province of Prussia. Succesive stagc performances given by Modjeska

in Poanah’aS We11 as the chari§matic appeal of血e actress, ProVOked extremely

SPOntaneOuS rcaCtions, Perfecdy reflecting血e nincteenth century phenome-

non of theatrical stardom. The ar〔icle is complemented withノ妙mみwhich

PrOVides血e rcader wi〔h a vcry dctailed description of血c daily reperto壷and

Schedulc of performances given by Helena Modjeska in Poznali in [he ycars

1 880-1 903.

Keywo血晶istory of thc Polish血catre in the 19th ∝ntury, gueSt Perfor-

mances in 19th c.,耽lish血eatre, Hclena Modjeska (1840-1909),

history of恥zmh, Cultural life of PoIcs in血e Prussian province of

Parti[ioned Ibland in血e 19-hc.


