KLEOPATRA
MODRZEJEWSKIEJ
W FOTOGRAFII

Myśl o wystawieniu „Antoniusza i Kleopatry” towarzyszyła Helenie Modrzejewskiej co najmniej od 1871 roku,
kiedy planowała wystawić szekspirowską tragedię historyczną na swój benefis w roku następnym. Przez
szereg lat jednak, podobnie jak zdecydowana większość przedstawień szekspirowskich z jej udziałem (z
wyjątkiem „Hamleta”, „Romea i Julii”, „Jak wam się podoba” i „Makbeta”), „Antoniusz i Kleopatra”
zdecydowanie przegrywali z widowiskowymi spektaklami „Adrianny Lecouvreur” czy „Damy kameliowej”, a
do pierwszego wystawienia utworu z Modrzejewską w roli Egipcjanki doszło dopiero 14 stycznia 1880 roku w
Warszawie. Wówczas aktorka była już od kilku lat na emigracji, a jej pobyt na ziemiach polskich i gościnne
występy w teatrze stołecznym stanowiły przystanek w drodze na scenę londyńską.
Helena Modrzejewska stworzyła dwie kreacje w „Antoniuszu i Kleopatrze”. Pierwszą w 1880 roku w
Warszawie; wówczas grała tę rolę tylko na ziemiach polskich. Drugą w 1898 roku i występowała w niej
jedynie w Ameryce. Oba wystawienia były sztukami jednego sezonu.
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Pierwsze wystawienie nosiło tytuł „Kleopatry, królowej Egiptu”. Podstawę stanowił przekład Leona Urlicha.
Adaptacja tego tłumaczenia, pomimo rezygnacji z kilku wątków oraz postaci, spowodowała, że całe
przedstawienie trwało ponad pięć godzin.
Kleopatra Modrzejewskiej z 1880 roku została utrwalona na fotografiach Jana Mieczkowskiego; zachowało
się ich co najmniej 14 w różnych pozach, na różnym tle i z odmiennymi rekwizytami, w 5 różnych (na 10
wszystkich) kostiumach. Aktorka zleciła uszycie kostiumów paryskim pracowniom krawieckim, na podstawie
naukowych opracowań w taki sposób, aby z jednej strony odpowiadały prawdzie historycznej, a z drugiej
oczekiwaniom publiczności. Artystka nie poprzestała jedynie na wzorcach, zaczerpniętych z publikacji,
wizerunków ikonograficznych oraz wypracowanych przez konkurentki modeli, ale hojnie czerpała z mody
współczesnej, zwłaszcza ulubionych wówczas krojów i obficie garnirowanych elementów: gorsetu, spódnicy
z turniurą.
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Uwzględniając styl Mieczkowskiego oraz wziąwszy pod uwagę rekwizyty,
wykorzystane przez aktorkę, uznać można, że 7 zdjęć prezentuje scenę
śmierci Kleopatry. W rozpoznaniu sceny samobójstwa pozwalają wąż,
trzymany przez królową Egiptu w dłoniach, (który w kolejnym ujęciu
będzie się wsuwał za dekolt artystki?) oraz sztylet.

W sztuce nie ma informacji, mówiących o tym, w jakich kostiumach pojawia się Królowa w poszczególnych
scenach, domniemywać jednak można, że w scenie tuż przed bitwą na morzu, kiedy Kleopatra przybywa do
obozu Antoniusza, zakłada regalia faraonów. Wówczas z pewnością przywdziewa także kostium wojenny. Tę
scenę pokazują kolejne portrety Modrzejewskiej na tle lasu.

Amerykańska premiera „Antoniusza i Kleopatry” odbyła się 19 września 1898 roku w Baldwin’s Theatre
w San Francisco. Obsada przedstawienia była bardzo liczna, scenografia i kostiumy niezwykle
bogate. Głównym partnerem Modrzejewskiej w całym tourze był Charles D. Herman (1846-1916) w
„Antoniuszu i Kleopatrze” grający Marka Antoniusza. Cezara Oktawiusza kreował Lester Lonergan,
Enobarbusa Lynn Pratt, Anna Proctor wcieliła się w postać Oktawii a Grace Fisher Charmian.

Kleopatra Modrzejewskiej konkurowała wówczas z innymi kreacjami, wystawianymi w latach 90.,
wśród których najgroźniejszą rywalką była Sarah Bernhardt (1891), tym bardziej, że jej Kleopatra to nie
efekt pracy nad trudną szekspirowską rolą, a łatwą i przystępną sztuką Victoriena Sardou, do którego
melodramatycznej adaptacji sięgała także inna znana amerykańska artystka Fanny Davenport
(1890). Z kreacją szekspirowską, oprócz Modrzejewskiej, zmierzyła się wówczas Lilly Langtry (1891) oraz
Eleonora Duse (1893).
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Materiał ikonograficzny do tego wystawienia to
co najmniej 6 zdjęć fotografa z San Francisco
Louisa Thorsa, choć zapewne było ich więcej, a
część z nich przetrwała jedynie dzięki prasowym
reprodukcjom. Wśród grafik znalazły się także
dwie ryciny tworzone z natury. To ilustracje
Władysława Bendy i Mary Hallock Foote.

Louis Thors specjalizował się w fotografiach aktorskich, uważał, że przyzwyczajenie do bycia obserwowanym
oraz umiejętność podporządkowania się wskazówkom reżysera (fotografa) wpływają na naturalność aktorskich
wizerunków. W portretach dążył do ukazania zarówno osobowości artysty, jak i charakteru kreowanej przez
niego roli. Z tego powodu wykonywał zdjęcia po uprzednim obejrzeniu spektaklu, w którym występował
portretowany przez niego aktor. Modrzejewska przesyłając swoją fotografię w roli Kleopatry pannie Wood (18 X
1898) napisała: „Fotografia, którą wysyłam jest najlepsza, jaką mam obecnie. Zrobiona w roli Kleopatry, bardzo
upiększająca (…)”, co zapewne jest tyleż efektem stylistyki fotografa, jak i podejścia aktorki do sztuki: „Niektóre
gazety piszą, że idealizuję barbarzyńską królową, ale ja tylko gram to, co napisał Shakespeare. Ona nigdy nie
używa barbarzyńskiego języka, a więc dlaczego miałabym dorabiać barbarzyńskie gesty do tego?”. Thors stał na
stanowisku, że piękno portretu aktorskiego, zwłaszcza kobiecego, wynika z jego prostoty, unikał pretensjonalności,
dbał o jasne wyraźne linie, wystrzegał się bogactwa rekwizytów i zbytniej ozdobności kostiumów.

Patrząc na liczbę wystawień „Antoniusza i Kleopatry” wydaje się, że ten
utwór, podobnie jak „Cymbelin”, „Król Jan” czy „Henryk VIII” były jedynie
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warszawskiego przedstawienia, drogie przygotowanie spektaklu można
było uzasadnić intencją planowanych występów w Londynie, o tyle
amerykańskie przedstawienie, równie kosztowne, co polskie, stanowiło
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najwybitniejsze tournée w całej karierze artystki. Grała wówczas przez
osiem miesięcy, z wyjątkiem pierwszego tygodnia, jedynie „Antoniusza i
Kleopatrę”, „Marię Stuart”, „Makbeta”, „Magdę” i trzykrotnie „Jak wam
się podoba”. Kleopatra stanowiła bezsprzecznie jedną z długo
wyczekiwanych i ukochanych ról artystki. Napisała o niej „Rola pełna jest
tego piękna, które tylko Shakespeare może wyrazić i czerpię ogromną
rozkosz z grania jej.” Wówczas trzykrotnie zagrała „Kamilę”, raz „Adriannę
Lecouvreur”.

Prezentacja powstała w oparciu o wystąpienie dr hab. Alicji Kędziory, prof. UJ
podczas seminarium „Helenie Modrzejewskiej w 180 rocznicę urodzin.
Seminarium naukowe A.D. 2020” w Muzeum Narodowym, oddział Dom Jana
Matejki.
W prezentacji wykorzystano fotografie i inne materiały przechowywane w
Fundacji dla Modrzejewskiej w Krakowie,
przy ul. Siennej 5.
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