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W IKONOGRAFII EPOKI



Helena Modrzejewska przywiązywała do wizualnego aspektu otaczającej ją rzeczywistości dużą wagę.
Dbała o estetykę wystroju wnętrz, ogrodów, stroju, makijażu, na płaszczyźnie zawodowej – kostiumów
teatralnych, rekwizytów, scenografii. Szybko zachwyciła się technicznymi możliwościami utrwalenia
fizycznego piękna, jakich dostarczyło odkrycie fotografii, chociaż kokieteryjnie pisała:

Fotografii w każdym razie nie lubię i chciałabym móc żyć w czasach miniaturowych obrazków na kości
słoniowej, kiedy wszystkie kobiety wyglądały na tak uduchowione, że patrząc na nie, z trudem przychodziło
na myśl, by uwierzyć, że mają nogi jak inne ludzkie istoty, i bardziej przypominają zjawisko niknące w
chmurach.

[Modrzejewska/Listy. Korespondencja Heleny Modrzejewskiej i Karola Chłapowskiego 1887-1914, wybór i 
oprac. A. Kędziora i E. Orzechowski, Warszawa 2015. List nr 710]



Liczbę ikonografii Heleny Modrzejewskiej, rozumianej jako fotografie, ryciny, obrazy, rzeźby oszacować
należy na kilka tysięcy. Beth Holmgren, w monografii poświęconej aktorce, pisze, że Ameryka jest zalana
obiektami, poświęconymi Modrzejewskiej (używa na ich określenia „Modjeskiana”). Wymienia wśród nich
listy, dokumenty, obrazy, szkice, wycinki, afisze, programy, kostiumy, biżuterię, prezenty z okazji testimonialu
oraz oczywiście, jako jedne z najważniejszych fotografie.



Ikonografię Modrzejewskiej podzielić można na trzy części:

• dzieła sztuki, których stała się bohaterką – obrazy, rzeźby, szkice;

• fotografie ją przedstawiające – prywatnie i w rolach;

• wizualny entourage – dbałość aktorki o wizualną przestrzeń, w której się poruszała 
i którą współtworzyła, tj. własny wygląd, ale też jej rysunki, listy z rysunkami, szkice i 
projekty do przedstawień, a nawet linia kosmetyków, która powstała z inspiracji 
jej osobą.



Najbardziej oczywisty dział ikonografii –
obrazy – w najmniejszym stopniu wydaje
się odzwierciedlać prawdziwy wizerunek
Modrzejewskiej. Będąc w dużej mierze
kreacją artystyczną, oddaje tyleż samą
artystkę, ile wyobrażenie na jej temat
malarza, a wyobrażeń tych było wiele.
Zwykliśmy kojarzyć Madame Modjeską z
portretem Tadeusza Ajdukiewicza,
wiszącym w oryginale na ścianie Muzeum
Narodowego w Krakowie (w
Sukiennicach), a w kopiach – w
Narodowym Starym Teatrze im. Heleny
Modrzejewskiej oraz Hotelu Pollera, w
którym artystka lubiła zatrzymywać się
podczas gościnnych występów w
rodzinnym mieście (stamtąd blisko było
do Teatru Miejskiego).



Obraz równie znany, jak znana jest towarzysząca mu historia jego
powstania – zafascynowany Modrzejewską, która pojawiła się na balu w
Sukiennicach w sukni Szekspirowskiej Julii, Tadeusz Ajdukiewicz postanowił
namalować portret artystki, który potem stał się jednym z pierwszych
darów przekazanych do nowo powstałego Muzeum Narodowego w
Krakowie. Portret Modrzejewskiej wywoływał sprzeczne opinie. Henryk
Sienkiewicz, zapewne na równi zachwycony kunsztem malarza jak
czarem aktorki, przyznaje:

Tłumy ludzi gromadzą się przed nim od rana do wieczora i żaden może
obraz nie wywoływał tylu zdań najsprzeczniejszych. Jedni utrzymują, że
podobieństwa wcale nie ma, drudzy, że nie widzieli nigdy portretu tak
podobnego. Już sama ta różnica poglądów świadczy, że mamy do
czynienia z niepospolitym dziełem, z czymś, co uderza ludzi i przywiązuje
ich uwagę. […] Modrzejewska uśmiecha się na jego obrazie i patrzy nie
jak wtedy, gdy gra taką lub owaką poszczególną rolę, nie jak wtedy, gdy
chce być damą wielkiego świata, smutną, wesołą, rozmarzoną,
poetyczną lub wyniosłą; ale jak wówczas, gdy jest sama sobą, gdy jest
najbardziej Modrzejewską, to się znaczy, zarazem genialną artystką i
uroczą nad wszelki wyraz kobietą. Oto jest największa zasługa artysty a
zarazem powód, dla którego jedni utrzymują, że portret jest niesłychanie
podobny, drudzy – mniej rozumiejący się na rzeczy – że wcale
niepodobny.

[H. Sienkiewicz, Mieszaniny literacko-artystyczne (1879–1881), Państwowy Instytut Wydawniczy,
Warszawa 1950, s. 44–46]

Portret został namalowany na podstawie zdjęcia Amerykanina
Napoleona Sarony’ego, znanego fotografa osobistości świata kultury,
nauki i polityki.



O innych z kolei pozostały jedynie
niepotwierdzone plotki, jak o obrazie, który
miał zostać spalony przez samego malarza –
Adama Chmielowskiego, późniejszego Brata
Alberta, czy portrecie autorstwa Olgi
Boznańskiej.

Wielu artystów było i jest aż do dzisiaj zafascynowanych
postacią wielkiej aktorki. Portretów Modrzejewskiej, o
różnych wartościach artystycznych, powstało kilkadziesiąt.
Wśród autorów tych konterfektów znaleźli się znani w Polsce
i na świecie Carolus-Duran, Franciszek Krudowski, Leon

Wyczółkowski, Władysław Bakałowicz, Phoebe A. Jenks,
rzeźbiarze – Xawery Dunikowski, Marceli Gujski, Stanisław
Lewandowski;



A to tylko kropla w morzu. Artystów
inspirujących się postacią i sztuką
Modrzejewskiej było wielu. Wspomniany
Carolus-Duran, wybitny przedstawiciel
akademizmu, przyczynił się do rozwoju kariery
aktorki w Ameryce, o czym wspomina w
autobiografii Modrzejewska. Zresztą malarz był
dla aktorki drugim wyborem. Pierwszy stanowił
Henryk Rodakowski. To do polskiego artysty
zwróciła się Modrzejewska z prośbą o
wykonanie portretu naturalnej wielkości, który
miał zostać z inicjatywy Parisa Haldemana,
amerykańskiego potentata hutniczego,
prezesa pensylwańskiej Chickies Iron Company,
a zarazem fundatora obrazu, przekazany
Filadelfijskiej Akademii Sztuk Pięknych.
Rodakowski odmówił, a Modrzejewska musiała
skorzystać z usług niechcianego Francuza.
Artystka narzekała nie na umiejętności malarza
– oddała sprawiedliwość jego docenianemu
już wówczas talentowi – a na wierność
oryginałowi:

[…] przykro mi powiedzieć, że jakkolwiek obraz
jest bardzo dobrze namalowany, nie ma w nim
podobieństwa do mnie, ani w twarzy, ani w
proporcjach całej postaci.

H. Modrzejewska, Wspomnienia i wrażenia, s. 385.



Kilka lat później, w 1885 roku, inny z wybitnych malarzy, Leon Wyczółkowski, ukończył obraz zatytułowany
Popiersie Heleny Modrzejewskiej, przedstawiający biust aktorki, wykonany przez rzeźbiarza Teodora Rygiera na
tle czerwonej kotary. Tego samego roku na kanwie Popiersia Wyczółkowski stworzył obraz W buduarze, na
którym dwie damy przyglądają się z atencją stojącemu na postumencie popiersiu aktorki.

Oba obrazy znajdują się w Muzeum Narodowym w Warszawie. Rzeźba Rygiera weszła w skład kolekcji
stołecznego Muzeum Teatralnego.



Dwa lata wcześniej powstał szkic Wyatta Eatona, o którym
pisano, iż zawiera to, czego nie ma w żadnym z portretów
aktorki – podobieństwo i ekspresję. Modrzejewska była
niezwykle chętnie portretowaną aktorką. A malarstwo i rzeźba
to tylko część jej ikonograficznej spuścizny.





Wyobrażenia Heleny Modrzejewskiej są zbieżne zarówno z technologicznymi przemianami w utrwalaniu i
reprodukowaniu obrazów, jak i ze zmianą samego społeczeństwa, jego sposobu postrzegania rzeczywistości.
Młodą Modrzejewską poznajemy poprzez pryzmat wprawnej już ręki początkujących malarzy, dorabiających w
zakładach drzeworytniczych, oraz dłuto samego ksylografa. Wbrew pozorom jednak pierwsze ilustracje
przedstawiające aktorkę to nie reprodukowane na masową skalę ryciny prasowe, zamieszczane na łamach
najpoczytniejszych gazet i czasopism wszystkich zaborów, a prywatne fotografie z lat 60. XIX wieku, gdy artystka
dopiero co ukończyła 20 lat – fotografie z czasów lwowskich i poznańskich.



Dopiero po tych wizerunkach nadejdzie czas na spektakularne fotografie – i ryciny, dla których fotografie
stały się podstawą – Walerego Rzewuskiego i Jana Mieczkowskiego, fotografów, z których każdy
odzwierciedlał najważniejszy zawodowy okres w życiu artystki, pierwszy z nich krakowski, drugi warszawski.

To fotografie Rzewuskiego miały się dla Modrzejewskiej stać przepustką do wielkiego artystycznego
świata Warszawy, stanowiły pierwsze aktorskie portfolio w dziejach polskiego teatru. To zarazem
najwybitniejsze zdjęcia teatralne Modrzejewskiej, ale też i nie tylko jej, bo całej epoki. Zdjęcia, w których
czas się zatrzymał, zdjęcia, którym nie dorównują współczesne fotografie teatralne.



Zachowało się niewiele ponad 80 ujęć aktorki autorstwa
tego artysty, wśród których raptem kilka to zdjęcia prywatne,
pozostałe to zdjęcia w roli, m.in. Małgorzaty (Faust J.W.
Goethego), Praksedy (Karpaccy górale J. Korzeniowskiego),
Barbary (Barbara Radziwiłłówna A. Felińskiego), Adama
Kazanowskiego (Dwór królewicza Władysława J. Szujskiego),
Doñi Sol (Hernani W. Hugo), Halszki (Halszka z Ostroga J.
Szujskiego), Hrabiny de Meyran (Ciężka próba P. Bertona),
Jadwigi (Jadwiga, królowa polska J. Szujskiego), Księżniczki
Eboli (Don Carlos F. Schillera), Livii (Livia Quintilla S.M.
Rzętkowskiego), Marii Stuart (Maria Stuart F. Schillera), Marii
(Sabaudka, czyli błogosławieństwo matki A. Dennery’ego, P.
Lemoine’a), Ofelii (Hamlet W. Szekspira), Sary (Salomon W.
Szymanowskiego).

Modrzejewska w sztukach nie-salonowych, sztukach, których
popularność do dziś nie zanikła, wygląda jak współczesna
dziewczyna, artystycznie ujęta na czarno-białych
fotografiach. Portrety autorstwa Rzewuskiego najlepiej
opisać przez to, czego w nich nie ma – nie ma w nich
nadmiernej stylizacji, ducha epoki zamiast ducha sztuki, brak
w nich rutyny i konwencji.



Wszystko to posiadają fotografie Jana Mieczkowskiego,
etatowego fotografa Warszawskich Teatrów Rządowych,
szczytu marzeń wszystkich aktorów. Znaleźć się na scenie
WTR, znaczyło osiągnąć sukces. A zostać utrwalonym przez
Jana Mieczkowskiego w wykonanej na tej scenie roli –
znaczyło przypieczętować ten sukces.



Z niemalże setki zachowanych fotografii
Modrzejewskiej autorstwa Mieczkowskiego
szczególną popularnością cieszyły się
wizerunki Ofelii, Julii (Romeo i Julia W.
Szekspira), Adrianny (Adrianna Lecouvreur
E. Scribe’a, E. Legouvé’a), Anieli (Śluby
panieńskie A. Fredry), Jolanty (Córka króla
René H. Hertza), Kamili (Dama Kameliowa
A. Dumasa-syna), Marii Stuart, Księżniczki
Eboli, Kleopatry (Antoniusz i Kleopatra W.
Szekspira), Gilberty (Frou-frou H. Meilhaca,
L. Halévy’ego), Donny Diany (Donna Diana
A. Moreta), Fedry (Fedra J. Racine’a),
Leonory (Dalila O. Feuilleta).

Zdjęcia Modrzejewskiej wykonane przez Mieczkowskiego odzwierciedlają najpełniej epokę gwiazd,
pretendującą do tendencji europejskich i amerykańskich, niemogących ich jednak dosięgnąć, gdyż
spontaniczność przeżycia artystycznego, szczerą chęć głośnych oklasków, poczucie szczęścia, radości,
zadowolenia krępowali ukryci za kotarami widowni cenzorzy i policjanci. Takich stróżów wizualnego wizerunku
artystów brakło w amerykańskich fotografiach Modrzejewskiej; tam jednak pojawili się inni. Czy groźniejsi? Kto

wie…



Na pewno jednak tak samo wpływowi, w równym stopniu co wcześniejsi decydujący o ostatecznym wizerunku
artysty. To komercja, pieniądze, menedżerowie teatralni, kształtujący tak artystę, aby odpowiadał gustom
publiczności, ergo – aby przynosił jak największy dochód. Modrzejewskiej zdjęcia robili najwybitniejsi amerykańscy
fotografowie epoki, ich odbitki rozchodziły się w tysiącach egzemplarzy na całym świecie, sprzedawano je w
księgarniach, na pocztach, w teatrach, sklepach papierniczych. Reprodukcje portretów zdobiły najbardziej

popularne czasopisma obu kontynentów.



Z 65 zidentyfikowanych fotografów oraz zakładów fotograficznych – autorów zdjęć Modrzejewskiej, tylko
kilkunastu miało swoje firmy na ziemiach polskich, pozostali to w przeważającej liczbie fotografowie
amerykańscy, bardzo nieliczni angielscy. Spośród tysięcy zrobionych aktorce w Ameryce zdjęć niezwykłą
popularnością cieszyły się te, które zostały wykonane przez Napoleona Sarony’ego, właściciela największej i
najbardziej prestiżowej firmy fotograficznej w Nowym Jorku.



Fotograf uwiecznił artystkę w około 20 rolach, nadto wykonał kilkanaście ujęć prywatnych. To m.in. wiele
kreacji Szekspirowskich: Konstancja (Król Jan), Porcja (Kupiec wenecki), Rozalinda (Jak wam się podoba),
Imogena (Cymbelin), Beatrycze (Wiele hałasu o nic), Julia (Romeo i Julia), Katarzyna (Henryk VIII), Lady
Makbet (Makbet), Ofelia (Hamlet), jak również Nora (Dom lalki H. Ibsena), Maria de Verneuil (Szuani P.
Bertona), Lady Isabel (East Lynne T.A. Palmera), Julia de Mortemar (Richelieu E. L. Bulwera), Donna Diana
czy Adrianna. Oprócz Sarony’ego Modrzejewską portretowali także wspomniany już Emil Scholl z Filadelfii
(m.in. Kamila), Benjamin Falk z Nowego Jorku (Porcja, Maria de Verneuil, Ofelia i Viola z Wieczoru Trzech
Króli), William Morrison z Chicago (m.in. fotografia prywatna, Maria Stuart, Rozalinda), Louis Thors z San
Francisco (Kleopatra), Schumacher z Los Angeles (Konstancja) i inni.



Popularną w drugiej połowie XIX wieku metodą
uwieczniania artystów, nie tylko aktorów, ale także
malarzy, pisarzy, kompozytorów i innych, były tableaux –
kompozycje prezentujące kilka wizerunków tej samej
osobistości na jednej rycinie, opatrzone ozdobnymi

ornamentami. Takie tableaux Modrzejewskiej
opublikowano na łamach „Tygodnika Illustrowanego” w
1868 roku, z okazji jej występów gościnnych na scenie
warszawskiej.
To kompozycja sześciu portretów aktorki, pięciu w rolach

oraz portretu prywatnego, którego piękno wydaje się
wynikać z połączenia geniuszu trzech artystów – fotografa
Walerego Rzewuskiego, na podstawie którego zdjęć
powstały rysunki stanowiące wzór dla drzeworytu,
Franciszka Tegazza, rysownika, oraz Aleksandra

Regulskiego, ksylografa. Na tableaux składają się wizerunki
Modrzejewskiej w roli Ofelii (dwa ujęcia), Jadwigi z
przedstawienia Jadwiga, królowa Jadwiga Szujskiego, Sary
z Salomona Szymanowskiego oraz tytułowej Marii Stuart
Schillera. Centralną pozycję w kompozycji zajmuje portret

Modrzejewskiej



Ponad 120 odnalezionych rycin prasowych
stanowi zapewne jedynie część wszystkich,
które powstały. O ile na ziemiach polskich ze
względu na ograniczoną liczbę tytułów
zidentyfikować je można stosunkowo łatwo, o
tyle prasa amerykańska stanowi tutaj już
niemalże worek bez dna. Prawie w każdym
mieście, w którym występowała
Modrzejewska, wydawana była gazeta, która
śledziła kroki wielkiej artystki, jeśli tylko
zechciała ona w tamtejsze strony przyjechać.
Za relacjami prasowymi następowały relacje
ikonograficzne – mniej bądź bardziej
zadowalające reprodukcje powstałych na
podstawie zdjęć grafik. Podobnie jak w
przypadku fotografii, zachowane ryciny to
głównie portrety w rolach, najczęściej w
kreacjach kluczowych dla repertuaru aktorki:
Rozalindy, Marii Stuart, Adrianny Lecouvreur,
Ofelli, Julii, Kamili. Rzadziej kuszono się o
ilustracje mniej znanych dramatów, takich jak
Livia Quintilla, Safo (F. Grillparzer) czy Magda
(H. Sudermann), jeszcze rzadziej portretów
prywatnych.



Chętnie natomiast oglądano karykatury Madame Modjeskiej, których odnaleziono kilkanaście, przede wszystkim
angielskich i amerykańskich. Cztery karykatury opublikowano na łamach angielskiego czasopisma „The Theatre”.
Podpis pod pierwszą i ostatnią z nich wskazuje na londyński teatr, w którym Modrzejewska występowała w pierwszej
połowie lat 80. XIX wieku – Court Lady odwołuje do Court Theatre.





Ikonografia epoki obejmuje nie tylko wizualne
wyobrażenia Heleny Modrzejewskiej, ale także
obrazowy kontekst jej samej oraz jej twórczości.
Podobnie jak nie sposób zreferować całości
ikonograficznych wyobrażeń aktorki, tak trudno
opisać całość wizualnego entourage. Na
płaszczyźnie zawodowej bez wątpienia będzie to
sceniczny sztafaż, oprawa przedstawienia, nad
którym Modrzejewska od czasu artystycznego
usamodzielnienia się sprawowała całkowitą
pieczę, jej piętno widoczne jest tak w całości
przedstawienia (dobór tłumaczenia czy adaptacji
sztuki, aktorów, scenografii), jak w detalach
(poszczególne stroje czy rekwizyty). Wiele
kostiumów Modrzejewska wykonywała sama, do
bardzo wielu przygotowywała projekty, każdy z
nich – bez względu na to, czy przez nią
zaprojektowany i uszyty, czy też nie – zyskać
musiał jej pełną akceptację. Dobrą
egzemplifikacją wagi, jaką artystka przywiązywała
do wizualnej strony przedstawienia, jest
dokumentacja Szekspirowskiej sztuki Henryk VIII,
przechowywana w Muzeum Narodowym w
Poznaniu. Kolekcja obejmuje kilkadziesiąt
rysunków kostiumów i rekwizytów autorstwa samej
Modrzejewskiej, jak i współpracujących z nią
projektantów, w tym wypadku głównie Charlesa
Bianchiniego.



To nie jedyny zbiór projektów Modrzejewskiej. Znacznie bogatsza jest kolekcja Modrzewścianów przechowywana
w Bowers Museum, w Santa Ana, w Kalifornii, do którego trafiły obiekty z amerykańskiego domu Modrzejewskiej.
Wśród nich znajduje się m.in. projekt broszy do kostiumu Lady Makbet, autorstwa bratanka Modrzejewskiej,
słynnego później w Stanach Zjednoczonych malarza, projektanta i grafika, Władysława Bendy, bogaty zbiór
korespondencji, biblioteczka, przedmioty użytku codziennego.



Modrzejewska przywiązywała bardzo dużą wagę do obrazów, rysunków
i szkiców. Szkicowała na marginesach notatników, rękopisach sztuk,
gazetach, afiszach, ilustrowała także bajkę, którą napisała dla swoich
wnuków. Pobierała lekcje rysunku u malarza i ilustratora, Antoniego
Piotrowskiego. Naśladowała mistrzów, m.in. Jana Matejkę, którego rysunki z

Ubiorów w Polsce chętnie kopiowała.
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H. Modrzejewska, Titi, Nunu i Klembolo, czyli przygody dwóch liliowych 
chłopczyków i psa o sześciu nogach



Postać Modrzejewskiej stała się również inspiracją
do rozwiązań wizualnych w wielu dziedzinach
sztuki i rzemiosła; była ikoną mody, więc
naśladownictwo jej sposobu ubierania, strojów
codziennych i kostiumów teatralnych ze sztuk
współczesnych było naturalne. Największe
elegantki podpatrywały kroje jej sukni i rodzaj
materiału, a że Modrzejewska zatrudniała
najlepszych projektantów i zamawiała tkaniny z
różnych stron świata, podrobić Madame
Modjeską nie było łatwo. Nazwisko aktorki stało
się chwytem reklamowym, po który sięgało wielu
producentów – nie tylko odzieży (szybko wypuścili
oni na rynek kapelusze i gorsety Modjeska), ale
także słodyczy, piór wiecznych, porcelany czy
papierosów. Niektórzy producenci wykorzystywali
jedynie nazwisko aktorki, szybko tworząc z niego
markę swoich produktów, inni sięgali po zdjęcia
Madame, wkładając je do paczek papierosów
bądź pudełek z czekoladkami, jeszcze inni tworzyli
linie produktów, nadając im spójną stylistycznie
oprawę wizualną. Na ile nawiązującą do wielkiej
aktorki? Wystarczy spojrzeć na linię kosmetyków
firmy Larkin, którym na początku lat 80. XIX wieku
Modrzejewska użyczyła swojego nazwiska.
Perfumy, talki, pudry, mydełka linii Modjeska
cieszyły się niezmienną popularnością przez
kilkadziesiąt lat, a ich zapach rozchodzi się po dziś
dzień.



Najbardziej oczywista część ikonograficznego
wizerunku Modrzejewskiej to obrazy – fotografie,
ryciny, obrazy malarskie. Jest to też część
najbogatsza. Prasa z drzeworytniczymi
reprodukcjami wizerunków Modrzejewskiej
rozchodziła się w tysiącach egzemplarzy. Zdjęcia w
równie imponujących liczbach sprzedawano w
teatrach, księgarniach, sklepach papierniczych.
Obrazy przedstawiające aktorkę zdobiły ściany
wystaw w salonach, galeriach i muzeach. Także
oddziaływanie aktorki na otoczenie w jego
obrazowym wymiarze było niebagatelne. Jej wpływ
na rozwój teatru jest nie do przecenienia, ale także
życie codzienne, starannie budowane i
pielęgnowane drobnymi szczegółami, takimi jak
rysunki na listach wysyłanych do przyjaciół,
potwierdza, jakie znaczenie przywiązywano w
drugiej połowie XIX wieku do wizualnej strony
rzeczywistości.
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