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Ranczo Madame (i z tego
właśnie powodu ona i jej
mąż nalegają, aby tak
nazywać ich posiadłość)
jest ulokowane w samym
sercu najdzikszej
i najbardziej surowej części
pasma gór na wybrzeżu,
otaczających wschodnią
granicę hrabstw Los
Angeles i Orange.

Santiago Canyon

Droga do Lasu Ardeńskiego jest najbardziej
zachwycająca z innych tego rodzaju w południowej
Kalifornii. W niektórych miejscach jest to droga
gładka i twarda, a w innych żwirowa. Prowadzi przez
tysiące akrów ledwo falujących, gęsto obsadzonych
sadów pomarańczy i cytryn, przez wielkie pola
maków, margerytek i niebieskookich stokrotek, w
cieniu wielowiekowych dębów, strzelistych
eukaliptusów, przez poszarpane łany i połacie
krzewów, aż do pogórza. Tam droga staje się nagle
malownicza i romantyczna. Do domu Modjeskiej jest
około dziesięciu mil, a trasa prowadzi przez kanion
Santiago.

Przez milę drogę pokrywają
jawory i wysokie, gęste
zagajniki. Wyglądały tak,
jakby rosły tam od wieków.
Wzdłuż burzliwego małego
strumienia biegną omszałe
brzegi. Zza zagajnika
pojawia się pofałdowana
ziemia, pokryta toczącą się,
falującą masą dzwonków,
dzikich fiołków i złotych
salamander. Do tej sceny
naturalnego piękna doszła
jeszcze otaczające niskie
ściany kanionu świeża zieleń
konarów, zwisających z
masywnych drzew. Słońce
umila sobie czas
trzepoczącymi liśćmi,
bawiąc się w chowanego
pośród liści.

Droga gwałtownie skręca obok dwóch głazów mamutów i gęstych zarośli i na widoku ukazuje
się dom pani Modjeskiej. Dom jest drewniany, parterowy, szeroki i głęboki, pomalowany na
biało, skromny, przytulny. Ale, o! Jak artystycznie zaaranżowany.

To jest Las Ardeński Madame Modjeskiej.

W domu jest jedenaście pokoi. Większość z nich jest stosunkowo mała, ale pokoje dzienne zostały
zbudowane z rozmachem. Okna są wysokie i szerokie. W kilku pokojach okna wychodzące na
szerokie werandy zaprojektowano w stylu francuskim. Hamaki, markizy, duże krzesła werandowe
i zachęcające wnęki dookoła.

Jadalnia to największe
pomieszczenie w budynku.
Jest oświetlona z dwóch
stron. Ma ogromny ceglany
komin i gzyms naprzeciwko
jednego kąta oraz głębokie
siedzisko we wgłębieniu okna
w kształcie rombu
z kolorowymi szybami.
Meble są z bardzo ciężkiego
dębu i tłoczonej skóry. Na
ścianach wiszą olejne
i akwarelowe obrazy

Schronieniem Modjeskiej jest
biblioteka o wielkości mniej
więcej 16 stóp
kwadratowych. Jest tam
okno z trzema słupkami,
przez które można spojrzeć
w górę pomiędzy rozłożyste
dęby, i długie francuskie
okno, które otwiera się na
ganek opleciony bluszczem
i innymi winoroślami i przez
który można wyjść na
trawniki i rabaty
heliotropów, maków i róż.

W tym pomieszczeniu jest mnóstwo bibelotów. W każdym możliwym miejscu na ścianach wiszą
ryciny, akwaforty, szkice i akwarele, a na podłogach leżą dywaniki–rękodzieła Indian, Arabów i
Turcji. Pokrywają wypolerowane podłogi. Z boku stoi ogromny kamienny kominek z granatowymi
mosiężnymi andironami przy palenisku. Tu i ówdzie ustawiono cztery dębowe i mahoniowe regały.
W pobliżu okna znajduje się ciężki stół. To jest stół roboczy Madame. Blisko niego znajduje się jej
ulubiony fotel z głębokim siedzeniem, pokryty skórą. Na stole, pod stołem, na kamiennym kominku
i na podłodze leżą maszynopisy i wydania sztuk teatralnych, wielkie tomy z kolorowymi
rysunkami kostiumów i scenografii, a także albumy z wycinkami o wydarzeniach teatralnych i
krytyki teatralne. W jednym z urokliwych zakątków biblioteki znajduje się najbardziej przez
Madame ceniony przedmiot z jej bibelotów w Lesie Ardeńskim. Jest to mały czarny stolik do
herbaty z mosiężnymi nogami. Wiadomo, że został wykonany w Londynie za czasów królowej
Elżbiety i podarowany hrabiemu Bozencie przez Josepha Jeffersona. Na ścianie wisi piękna
porcelanowa miniatura Marii Antoniny.

Na rozległych trawnikach porozrzucano altany otoczone jaśminem, wiciokrzewem i pelargonią
bluszczową oraz kraty, oplecione kwitnącym grochem i bluszczem angielskim. Dziesiątki
rustykalnych siedzisk i zacienionych zakątków chowa się pod drzewami, za skałami i obok
tarasów. Są tam skalniki z dzikimi kwiatami, fontanny i małe sadzawki, rozsadniki, rabaty
kaktusów i kępy tropikalnych kwiatów.

Madame Modjeska odznacza się wybitnie kalifornijską miłością do róż. Wokół domu latem kwitnie
ponad setka różnych odmian i gatunków. Po jednej stronie „bungalowu” jest różana szkółka. Róże
oplecione są wokół drzew. Inne, drzewiaste róże na pniach sadzi się w falistych rzędach wzdłuż
krawędzi podjazdów. Jeszcze inne tworzą kwietne skupisko w ogrodzie warzywnym.

Nigdzie indziej nie ma tak cudownej scenerii, jak ta,
która my mamy w górach, w kanionie południowej
Kalifornii.

Wszystkie cytaty pochodzą z artykułu: „The San Francisco Call” [San Francisco, Cal.] 2 grudnia 1902.
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