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Helena Modrzejewska była pierwszą polską artystką,
której ziścił się amerykański sen. Drugą – na jej miarę –
aktorką była dopiero Pola Negri. Modrzejewska nie
wyjechała jednak do Ameryki jako no-name, nikomu
nieznana początkująca aktorka, która licząc na łut
szczęścia wydaje ostatnie pieniądze na bilet i zostawia za
sobą nietęskniącą za nią wcale rodzimą rzeczywistość.
Co prawda, Chłapowscy spieniężyli co mogli, aby start
w nowym świecie był jak najłatwiejszy i dawał
możliwość takiego przygotowania Modrzejewskiej do
wejścia na scenę, aby w istocie było to zdobycie widzów
od pierwszego aktu.

Przygotowania musiały zająć sporo czasu, gdyż angielski Modrzejewskiej w momencie, kiedy Chłapowscy wraz z dobytkiem i
wąskim gronem przyjaciół wsiadali na pokład statku w Bremie w 1876 roku, nie był nawet komunikatywny. Modrzejewska
wyjeżdżała także syta sławy i zaszczytów, niewiele więcej pod względem artystycznym już mogła na ziemiach polskich
osiągnąć – była u szczytu zawodowego i prywatnego szczęścia. Nazwisko Modrzejewska znali wszyscy kulturalni Polacy, a
sama aktorka wkraczała z dumą tak do pracowni czy salonów artystycznych, jak i na arystokratyczne bale i rauty.

Ameryka nie zrobiła na niej kolosalnego wrażenia. Wręcz przeciwnie. Wiele rzeczy budziło jej niesmak. Nie podobali jej się
ludzie, zwyczaje, maniery, miasta, parki, domy, ulice, nawet jedzenie. Z listu do Stanisława Witkiewicza z 13 VIII 1876:
Nowy Jork – to potworny, niechlujny bazar. Budynki są wielkie, ale bez stylu. Domy z cegły albo koloru czekoladowego, z zielonymi
okiennicami, wyglądają po prostu okropnie. Całe miasto jest tak brzydkie, jak tylko sobie można wyobrazić. Ale to, co sprawia, że ulice
wyglądają jeszcze mniej ponętnie, to są podeszwy męskich butów w oknach. Niech Pan sobie wyobrazi, że mężczyźni mają tu osobliwy
zwyczaj siedzieć w fotelach na biegunach i kłaść nogi na parapetach okiennych.
Można oglądać i podziwiać wymiary ich butów w
przedsionkach hotelowych, zakładach fryzjerskich,
klubach, a nawet w niektórych prywatnych domach.
Gdziekolwiek się obrócić, wszędzie te podeszwy
patrzą na nas. […] Staraliśmy się robić, co inni
robili; próbowaliśmy nawet orzeszków ziemnych i
nadymanej kukurydzy, dziwiąc się, dlaczego ludzie
jedzą te łakocie bez smaku. Paprocki przepowiada, że
za kilka lat nasze podniebienia tak się zmienią pod
wpływem amerykańskiego powietrza i jedzenia, że z
satysfakcją będzie widział, jak noszę orzeszki ziemne
w kieszeni, a kukurydzę w bombonierce. Kilka dni
temu poszliśmy do Centralnego Parku, pragnąc
pospacerować i trochę odetchnąć chłodniejszym,
świeżym powietrzem, ach, ale jakież rozczarowanie!
Drzewa po większej części są zbyt młode, by dawać
jakiś cień, a drogi i ścieżki są pokryte asfaltem.
Asfalt rozpuszcza się na palącym słońcu i zatruwa
powietrze.

Henryk Sienkiewicz, który przyjechał
wcześniej, aby przygotować godne wielkiej
aktorki lokum, zdobył raptem niewielką
farmę z drewnianą chatą w Anaheim, na
południe od Los Angeles, której obywatele
ku czci swojej słynnej współmieszkanki
nazwali jej imieniem park, a w parku
postawiono wątpliwej urody pomnik,
przedstawiający Modrzejewską jako Marię
Stuart. Nim jednak Amerykanie mogli
zobaczyć tę kreację aktorki minąć musiało
kilka lat. W międzyczasie, tzn. w czasie,
gdy Karol Chłapowski zajmował się
uprawą lucerny, Sienkiewicz podążył dalej
w głąb Ameryki zdobywać nowe
doświadczenia i tematy literackie, a
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amerykański sen, wrócili do Polski,
Modrzejewska
podjęła
starania
o
wystąpienie na scenach amerykańskich.
Początkowo w San Francisco, aby
przetestować oczekiwania publiczności, a
potem w Nowym Jorku i innych większych
i mniejszych miastach Ameryki.

Łatwo nie było. Nie z publicznością, tę
Modrzejewska
zdobyła
szturmem
przetestowaną już kilkakrotnie rolą
Adrianny Lecouvreur – nieszczęśliwej
aktorki, zamordowanej przez zazdrosną
rywalkę zatrutym bukietem fiołków.
Problem – chwilowy oczywiście – stanowił
rynek teatralny, przez który przewinęły się
setki młodych adeptek sztuki bez krzty
umiejętności aktorskich, nawet i ładnych,
niezbyt jednak utalentowanych, jeśli w
ogóle. Sceptycyzm dyrektorów, tudzież –
bardziej słowo do tamtejszych warunków
adekwatne – menedżerów teatralnych
wydawał się być uzasadniony. Piękna,
młoda (skrzętnie przecież ukrywająca
swoje 36 lat) aktorka ze wschodniej
Europy, z państwa, którego od dziesiątków
lat nie było na mapie, nawet arystokratka –
co chętnie wykorzystywała czyniąc z
zamożnej rodziny ziemiańskiej swojego
męża hrabiostwo – wydawała się być
kolejną marzącą o sławie aktorskiej
amatorką.

A że Modrzejewska amatorką nie była, urokiem osobistym
zwojowała Johna McCullougha, menedżera California Theatre,
pierwszy wieczór teatralny pozostało już opisać Sienkiewiczowi
w następujący sposób:
Głos artystki rozległ się jakby zaziemska muzyka po wszystkich
zakątkach teatru. W oczach rodaków zabłysły łzy… O! już było
zwycięstwo! Zwycięstwo wielkie, w rocznikach polskiej sztuki
niesłychane. Gdy skończyła, cisza trwała jeszcze przez chwilę, jakby
publiczność nie zdołała się ocknąć od razu z upojenia. Potem… trudno
opisać, co się stało. Prawdziwa burza oklasków, okrzyków, nawoływań
[…] Nieszczęśliwy Maurycy Saski pięć razy zaczynał swój frazes i pięć
razy nie mógł go skończyć […] Teatr wył, ryczał, klaskał i tupał.
Mężczyźni odbierali swoim ladies bukiety i ciskali je na scenę, starzy
rodacy płakali jak małe dzieci. […] Reporterowie gazet latali jak szaleni,
nasłuchując, co mówi publiczność. Pułkownik Hinton, redaktor
„Evening Post”, przebiegłszy do jednego z naszych rodaków
wykrzyknął z czystym amerykańskim entuzjazmem: „Teraz to ona jest
warta 200 000 dolarów.”

Przed Modjeską – nazwisko Modrzejewska okazało się być dla Jankesów zbyt trudne do wymówienia – otworzyły się wszystkie
sceny Ameryki, rozpoczęła się niekończąca podróż, 17 wielomiesięcznych turów, z których najkrótszy to trzy miesiące,
najdłuższy dziesięć. Wiele tysięcy przedstawień. Józef Szczublewski, autor najpełniejszej jak dotąd biografii Modrzejewskiej,
szacuje, że na amerykańskich scenach wystąpiła około 4300 razy (w sumie około 6000 tysięcy). Częstokroć dwukrotnie w ciągu
dnia, w każdej napotkanej na trasie mieścinie stawała na deskach scenicznych często naprędce byle jak skleconych, i mówiła do
widzów – mówiła Szekspirem, Schillerem, Ibsenem, choć najbardziej publiczność i tak cieszyła umierająca w każdym mieście
Adrianna czy Dama Kameliowa, nieszczęśliwa Odetta.

Nic dziwnego, jak bowiem te
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haftowane,
wyszywane
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klejnoty, kostiumy szyte
przez najlepszych paryskich
krawców,
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nierzadko
przez
samą
aktorkę. Te Kamile i Odetty
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amerykańską
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przychodziły do teatru jak na
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z
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pożyczoną
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skopiować to, co udało się
zapamiętać.

Modrzejewskiej zależało na sztuce. Proponowała Amerykanom
utworzenie teatru artystycznego, złożonego z wybitnych
artystów działających nie na zasadzie „gwiazd”, lecz jako zespół.
Wielkie nadzieje wiązała z Edwinem Boothem, z którym grała
przez jeden sezon. Wprowadziła na sceny amerykańskie wielkie
bohaterki szekspirowskie, jak i współczesnych jej dramaturgów,
Ibsena i Hauptmanna.

Czasami już Modrzejewskiej puszczały nerwy. W 1893 roku
napisała do przyjaciela: Publiczność była głupia, głupia, głupia. [23 X
1893] Ale nie tylko publiczność. Rozgorączkowana pisała do
Annie Fields mniej więcej dwa lata później o ignorancji –
największego wszak teatralnego fotografa Nowego Jorku
Napoleona
Sarony’ego
–
którego
zamiast
ekspresji
szekspirowskiej Imogeny z „Cymbelina” – z którą Modrzejewska
przyszła do nowojorskiego atelier interesowało tylko ułożenie
stroju:
Przesyłam kilka fotografii. Wszystkie są one w kostiumie Imogeny, ale
przykro mi stwierdzić, że nie oddają one mojej intencji w ekspresji
Imogeny. Sarony wykonał je z myślą nade wszystko o fałdach kostiumu
niż o czymkolwiek innym.

Z biegiem lat wartość Modrzejewskiej wzrosła z przepowiedzianych przez
redaktora 200 000 dolarów na wiele, wiele więcej, a sama Modrzejewska
przekonała się, że motorem amerykańskiego snu nie jest sukces artystyczny,
a finansowy. I nie sposób było go zignorować, nie poddać się jakże
prozaicznej pogoni za pieniędzmi. Bywanie na salonach, utrzymywanie
żądającej coraz więcej rodziny, wystawienia sztuk – wszystko kosztowało.
Do Józefy Kozakiewiczowej napisze już u schyłku kariery:
Tu tylko się słyszy o businessach, a najmilszą muzyką dla Jankesów jest brzęk
monety – na resztę patrzą z niechcenia. Amerykanie chodzą do teatru i bardzo lubią
teatr, ale tylko w kilku miastach znają się na sztuce – w ogóle sztuka nie gra tu
pierwszorzędnej roli, jak to się zdarza w Europie. Ale kto pieniędzy trochę [chce]
zebrać, temu zawsze radzę tu przyjechać. [24 II 1902]

Ciągle jednak nie decydowała
się na powrót do ojczyzny,
chociaż obietnice takie składała
sama
sobie
wielokrotnie.
Zamiast tego, gdy nazwisko
Modjeska znał już niemalże
każdy
szanujący
się
Amerykanin i nie mylił jej - jak
wytykali złośliwi, zazdrośni
rodacy z pastą do zębów –
spełniło się kolejne marzenie
Modrzejewskiej. Kupiła dom.
Nazwała go Arden.

Kolejne lata ugruntowały artystyczny sukces artystki i umocniły
jej pozycję społeczną. Stała się ikoną mody. Kostiumy sceniczne i
stroje prywatne Modjeskiej-Modrzejewskiej kopiowano, aby móc
się pokazać a’la Madame. Kiedy nazwisko Modjeska pojawiało się
na różnego typu produktach – kosmetykach, sztućcach,
porcelanie, słodyczach – ona sama poświęcała dużą część swego
cennego czasu na działalność charytatywną: brała udział w
koncertach na cele dobroczynne, szyła ornaty do kościoła,
uczestniczyła w zbiórkach dla pokrzywdzonych na ziemiach
polskich, emigrantów, fundowała pomniki.

Pozostała aktywna zawodowo aż do sezonu 1905/1906. To
wtedy miał miejsce jej ostatni amerykański tour. Występowała
wówczas niemalże jedynie w roli nieszczęśliwej Lady Makbet.
Genialna aktorka w wybitnej Szekspirowskiej kreacji. W 1906
roku, przyjaciel i dłużnik Heleny Modrzejewskiej, Ignacy Jan
Paderewski, zorganizował dla niej testimonial – pożegnalne
przedstawienie Metropolitan Opera House w Nowym Jorku.
Wydarzenie zgromadziło najwybitniejszych przedstawicieli
świata artystycznego, którzy oddali hołd propagatorce Szekspira
na scenie amerykańskiej, inicjatorce wprowadzenia do
repertuaru sztuk Ibsena i Sudermanna, Polce walczącej o
godność swoich rodaków – HELENIE MODRZEJEWSKIEJ.
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