MODRZEJEWSKA
I KOMPOZYTORZY

Muzyka towarzyszyła Modrzejewskiej od zawsze – z racji pochodzenia, zawodu, umiłowania. Artystka już na
pierwszych stronach „Wspomnień i wrażeń” opisuje Michała Opida, którego uważała za swojego ojca:
Jego pasją była muzyka. Grał na kilku instrumentach, najchętniej na flecie […] i prawie co tygodnia aranżował
kwartety w swojej pracowni. […] Ojciec grał z wielkim uczuciem i zdarzało się, że podczas jakiegoś subtelnego pasażu
– ja wybuchałam głośnym płaczem, tak jak pies, który wyje, co miewało taki skutek, że wyrzucano mnie z pokoju i
jeszcze karano niesprawiedliwie.
W jej domu tak rodzinnym, jak i w salonie warszawskim, angielskim czy kalifornijskim Ardenie często
rozbrzmiewała muzyka „Od rana do wieczora zatem ciągle byłam zajęta domem lub rozmową, a wieczorem
grywaliśmy w wista lub muzykowali.” – pisała w liście do Marcelego Popieleckiego w 1897 roku. A w 1900 do
Coraline Rice: „Myślałam, że jutro i w niedzielę będziemy mieć pyszne wieczorne party […] moglibyśmy mieć
muzyki i wista do woli”. Cztery lata później do Mary Hester McCoy: „Pani i Pan Rice oraz Pan i Pani Heinrich
wyjechali stąd w ostatni piątek i dni radosnych pieśni i muzyki ustąpiły całkowitej ciszy i spokojowi.” I do
Clementine Langenberger: „[…] śpiewaliśmy, muzykowaliśmy, ku zadowoleniu naszych serc.” W „The Irish
Standard” opublikowano relację z pobytu w amerykańskim domu Modrzejewskiej. Wizytę w Ardenie
rozpoczęto od koncertu. Karol Chłapowski grał na fortepianie, a kuzyn aktorki, być może Ludwik Opid, na
skrzypcach.
Modrzejewska, co należało do kanonu dobrego wychowania, pobierała lekcje muzyki; w jej domu z racji
zainteresowań osobistych i zawodowych członków rodziny i ich artystycznych zainteresowań muzyka
rozbrzmiewała nader często. Pasję do muzyki, podsycaną przez teatralne środowisko, aktorka zachowała przez
całe życie.

Poza rodziną, pierwszym kompozytorem, pojawiającym się na
kartach pamiętnika Modrzejewskiej, był Franciszek Mirecki
(1791-1862), który oprócz kompozycji, grał na fortepianie oraz
zajmował się nauczaniem. W 1838 roku założył szkołę śpiewu
w Krakowie. Aktorka wspomina, jak zauroczony jej śpiewem
pedagog zaoferował nieodpłatne kształcenie w swojej szkole i
przygotowywał do kariery śpiewaczki operowej. Modrzejewska
miała do niej uczęszczać przez trzy miesiące. Mirecki
współpracował z teatrem krakowskim, był także dyrygentem
opery w Lizbonie i Genui.
Wśród najbliższego otoczenia artystki znajdowali się muzycy,
którzy stanowili elitę towarzyską i artystyczną nie tylko ziem
polskich, ale i Europy. Aktorka była stałą bywalczynią salonów
muzycznych w Warszawie, Londynie, Bostonie i Nowym Jorku.
Z racji wykonywanej profesji kontaktowała się z
kompozytorami na płaszczyźnie zawodowej – tworzyli muzykę
do utworów, w których występowała, ale też osobistej – wielu
z nich stało się przyjaciółmi Chłapowskich. Publiczny charakter
twórczości Modrzejewskiej prowokował także twórców do
komponowania utworów ku czci aktorki. Sama brała udział w
koncertach na cele charytatywne bądź gościnnie wspierała
występy zaprzyjaźnionych lub poleconych muzyków.

W 1870 roku „raczyła przyjąć udział” w koncercie Henryka i Józefa Wieniawskich, wygłosiła wówczas „Pogadankę” Kornela
Ujejskiego i „Nad potokiem” Deotymy. 20 marca 1870 roku, wraz z kilkoma warszawskimi artystami wzięła udział w poranku
muzyczno-deklamacyjnym na korzyść osieroconych dzieci koleżanki z Teatrów Rządowych, aktorki Emilii Borawskiej. Bilety na
to wydarzenie sprzedawano m.in. w mieszkaniu Chłapowskich. Rok później gorąco orędowała za organizacją koncertu w
Warszawie krakowiance, utalentowanej śpiewaczce Marii Mecenseffy, która prywatnie występowała w warszawskim salonie
Modrzejewskiej dla skromnego grona przyjaciół Chłapowskich oraz publicznie w Towarzystwie Muzycznym, w Salach
Redutowych.A gościć w warszawskim mieszkaniu oznaczało możliwość poznania wpływowych ludzi świata kultury i nauki.

Przywiązując tak dużą wagę do muzyki, naturalne było dla Modrzejewskiej
zwracanie szczególnej uwagi na oprawę muzyczną przedstawień, w których
występowała.
Muzyka teatralna doby Modrzejewskiej najczęściej schodziła na plan dalszy
wobec fabuły dramatu. Kompozycje tworzyli przede wszystkim dyrygenci
teatralni, nierzadko ad hoc, z potrzeby chwili. Słowo mówione zdominowało
scenę dramatyczną. Modrzejewska starała się jednak dbać o każdy szczegół
przedstawienia, także – o ile miała taką możliwość – na muzykę.

Najsłynniejszym twórcą, który tworzył muzykę do spektakli
Modrzejewskiej był Stanisław Moniuszko (1819-1872). W
publikacjach poświęconych aktorce wymienia się dwie
sztuki dramatyczne, do których muzykę napisał ten
kompozytor. Są to „Hamlet” oraz „Fedra”, ale kreowała
także rolę Neali w „Parii” C. Delavigne’a (1868), Amalię w
„Zbójcach” (1870), Porcję w „Kupcu weneckim” (1874).
Modrzejewską łączyły z Moniuszką oprócz relacji
zawodowych – kompozytor objął wszak stanowisko
dyrektora opery warszawskiej – także więzi osobiste. 29
listopada 1868 roku aktorka wystąpiła w koncercie w Sali
Redutowej na dochód Stanisława Moniuszki, deklamując
partię „Widm” oraz „Wiochnę” Teofila Lenartowicza.
Towarzyszyli jej Salomea Palińska i Jan Chęciński. 4 lata
później, 8 grudnia 1872 roku, aktorka wystąpiła podczas
wieczoru, z którego dochód przeznaczono na rzecz
rodziny po zmarłym kompozytorze.

Podobnie z Władysławem Żeleńskim (1837-1921)
łączyły aktorkę relacje i zawodowe, i towarzyskie.
Modrzejewska uczyła się u niego dykcji i emisji
głosu. Po latach, muzyk był stałym bywalcem
warszawskiego salonu Chłapowskich. Modrzejewska
utrzymywała kontakt także z Wandą z Grabowskich
Żeleńską, żoną kompozytora, i jej siostrą Julią
Tetmajerową. W liście do Marii Maciejowskiej
aktorka przekazuje pozdrowienia obu znajomym i
wyraża żal, że nie może zobaczyć opery „Janek”
Żeleńskiego, która miała prapremierę w 1900 roku
we Lwowie. Kompozytor napisał muzykę do „Wita
Stwosza” Wincentego Rapackiego, w którym
Modrzejewska kreowała postać Beaty w latach
1875-1876 w warszawskich teatrach Letnim i
Wielkim. To muzyka fortepianowa na dwie ręce:
antrakt i marsz. Nuty zostały wydane w 1875 roku
przez G. Sennewalda. Szkice kostiumów do tej roli
przygotował Jan Matejko.

Helena Modrzejewska po raz pierwszy zaprezentowała Norę
(„Dom lalki” H. Ibsena) warszawskiej publiczności 10 marca
1882 roku. Ponownie wystąpiła w tej roli w styczniu 1885
roku. W trzecim akcie sztuki tytułowa bohaterka tańczy
tarantelę. Partyturę utworu na fortepian skomponował Michał
Stankiewicz.
Nuty
opublikowane
zostały
nakładem
wydawnictwa Ferdynanda Hösicka, na stronie tytułowej
zamieszczono, nieznaną skądinąd litografię, przedstawiającą
Modrzejewską w roli Nory w scenie tańca.
Muzykę do sztuki, specjalnie napisanej dla Modrzejewskiej,
„Szuani” Pierre’a Bertona na podstawie powieści Honoriusza
Balzaka o tym samym tytule skomponował Frank Howson.
Walenty Dec (1851-1938) przygotował oprawę muzyczną
„Wieczoru Trzech Króli” wystawionego w 1884 roku w
reżyserii Modrzejewskiej w Krakowie. Dec od lat 70-tych
prowadził chóry, m.in. w Teatrze lwowskim, udzielał
korepetycji dla chóru opery krakowskiej. O bliższych relacjach
tych dwóch kompozytorów z Heleną Modrzejewską nie udało
się odnaleźć żadnych świadectw.

Carl (Karl Hubert Joseph) Armbruster (1846-1917) napisał
muzykę do dramatu „Juana” Williama G. Willsa. Modrzejewska
kreowała wówczas postać Juany Esteban w londyńskim Court
Theatre oraz mniejszych miastach Wysp w 1881 roku.
Robert Stoepel (1821-1887), Amerykanin niemieckiego
pochodzenia, pracujący w Paryżu i Londynie, przygotował
muzykę do „Bratka” (angielskiej wersji „Damy Kameliowej”
Aleksandra Dumasa), w którym Modrzejewska występowała w
Court Theatre. Przez dużą część zawodowego życia, Stoepel
był związany z teatrami nowojorskim. Przygotował muzykę do
„Kupca Weneckiego” na zlecenie Edwina Bootha. W tej sztuce
Modrzejewska kreowała postać Porcji, a Booth – Shylocka.
Premiera miała miejsce w Pittsburghu 30 września 1889 roku.
Zarówno dla Modrzejewskiej, jak i Bootha nie była to nowa
sztuka – oboje grali w niej już wcześniej, aktorka na ziemiach
polskich, w Krakowie, Poznaniu i Warszawie, aktor w Ameryce.
James A. Browne (Brown) zaprojektował muzykę (za wyjątkiem
pieśni z ostatniego aktu) oraz pełnił funkcję dyrektora
muzycznego londyńskiej „Marii Stuart” oraz „Adrianny
Lecouvreur”, w których Modrzejewska grała tytułowe role w
Court w sezonie 1880-1881. Browne pełnił funkcję dyrektora
muzycznego „Romea i Julii” w tym samym sezonie, chociaż nie
odnaleziono informacji, jednoznacznie potwierdzających, że zajął
się także oprawą muzyczna spektaklu.

Kompozytorzy adorowali Modrzejewską. Utworów
muzycznych, które powstały w dowód uznania artyzmu i
osobowości Modrzejewskiej być może nie ma tak wiele
jak utworów poetyckich, nie mniej jednak udało się
odnaleźć kilka partytur bądź informacji o nich,
poświadczających, że i w tej dziedzinie sztuki aktorka
inspirowała artystów.
Pierwszym odnalezionym świadectwem muzycznego
hołdu jest informacja prasowa, mówiąca o tym, że
podczas
przedstawienia
benefisowego
Heleny
Modrzejewskiej „Rodziny Benoiton” Victoriena Sardou,
w którym artystka kreowała postać wdowy Klotyldy
d’Evry 1 lutego 1866 roku, odegrany został polonez Fr.
Poppera, dedykowany aktorce. Najprawdopodobniej
mowa o Davidzie Popperze (1843-1913), czeskim
skrzypku i kompozytorze.

Moniuszko, autor jeszcze do niedawna tak chętnie
wykorzystywanej muzyki do „Hamleta”, w „Śpiewniku domowym”,
kilkutomowym wydawnictwie pieśni, w którym zamieścił „Piosenkę
obłąkanej Ofelii”, wydał także utwór „Jaskółeczka”. To pieśń
skomponowana ku czci Modrzejewskiej na głos i fortepian. Słowa
napisał Wincenty Pol. Utwór powstał w 1869 roku.

Autorem mazurka do śpiewu na głos i fortepian
„Matuleńko”,
dedykowanego
Modrzejewskiej,
jest
Władysław Krogulski (1843-1934), aktor, dyrygent,
kompozytor, perkusista, uczeń Moniuszki, kronikarz
teatrów warszawskich, zatrudniony w Rozmaitościach.
Słowa do utworu napisał Adam Maszewski. Mazurek
wydano w Warszawie, nakładem G. Sennewalda w 1881
roku. Znajomość Krogulskiego z Modrzejewską datuje się
na 1869 rok, ostatni sezon aktorki w Krakowie. Krogulski
w tym roku odbywał galicyjską podróż, próbując sił na
scenach prowincjonalnych. W „Notatkach starego aktora”
zanotował: „W Krakowie bardzo życzliwie przyjęty przez
hr. Skorupkę, Modrzejewską, Ładnowskich, Bendów, a
zwłaszcza sympatycznego druha Lecha Nowakowskiego
[…]”. W tym samym roku aktor podczas warszawskiego
debiutu wcielił się w postać Michonneta w „Adriannie
Lecouvreur”, w której Modrzejewska kreowała tytułową
rolę. 26-letni kandydat na aktora Warszawskich Teatrów
Rządowych, wówczas pracownik tamtejszej orkiestry,
ćwiczył pod okiem reżysera Jana Chęcińskiego, w
warszawskim mieszkaniu Chłapowskich. Krogulski określi
Modrzejewską jako godną następczynię Halpertowej, o tej
ostatniej pisząc: „Była serdecznie uradowaną, gdy gwiazda
tej świetności, co Modrzejewska, opromieniła scenę̨ naszą.”

Zygmunt Noskowski (1846-1909)
opracował i w 1888 roku wydał
„Fantazję góralską”. To dwie melodie
ludowe z Zakopanego w Tatrach:
fortepian na cztery ręce. To utwór
zainspirowany muzyką Podhala, przede
wszystkim „Albumem tatrzańskim” op.
12 Ignacego Jana Paderewskiego,
oparty w całości, jak wykazała Anna
Liszewska, na „zbójnickim”, góralskim
tańcu i pieśni. Pierwsze opracowanie
kompozycji,
poświęcone
Modrzejewskiej, Liszewska nazwała
„barwnym utworem programowym”,
kolejne
–
orkiestrową
wersją
artystycznego opracowania ludowej
melodii.
Noskowskiego
i
Modrzejewską połączyła miłość do
Tatr.
Oboje
byli
gośćmi
na
uroczystości
otwarcia
schroniska
Morskie
Oko
w
1874
roku.
Towarzyszył im Adam Asnyk, autor
cyklu
sonetów
„Morskie
oko”.
Noskowski z tej okazji skomponował
uwerturę „Morskie oko”.

Równie zafascynowany Tatrami, co Noskowski i Modrzejewska, był
Ignacy Jan Paderewski (1860-1941). Przyszły wirtuoz bywał górach
za namową Tytusa Chałubińskiego od 1883 roku, bliskiego
przyjaciela Chłapowskich i lekarza aktorki, który m.in. wyleczył ją z
groźnego tyfusu w 1870 roku.
W 1884 roku kompozytor odbywał etnograficzną podróż, mającą
na celu poznanie góralskich pieśni i melodii ludowych. Efektem tej
fascynacji były m.in. „Album tatrzańskie” (1884) i opera „Manru”
(1901), której lwowskiej premiery zachował się piękny opis w
jednym z listów Modrzejewskiej. Kompozytor podczas poświęcenia
zakopiańskiej willi Chłapowskich Modrzejów (29 VIII 1884)
zaimprowizował na cześć Modrzejewskiej utwór, który później
wydany pod tytułem „Krakowiak fantastyczny” (op. 14 nr 6) wszedł
na stałe do repertuaru kompozytora. Wkrótce po spotkaniu w
Modrzejowie, z inicjatywy i z udziałem aktorki zorganizowano
Paderewskiemu koncert w Krakowie, z którego dochód pozwolił
młodemu muzykowi na kształcenie się w Wiedniu pod kierunkiem
Teodora Leszetyckiego.

Józef Nikorowicz (1824, 1827?–1890),
autor m.in. mazurków i fantazji na
fortepian do słów Kornela Ujejskiego,
jest autorem unikalnego albumu, nad
którym prace toczyły się w drugiej
połowie 1870 roku i na początku 1871.
To wspólna inicjatywa Nikorowicza i
Chłapowskich oraz – choć w
mniejszym stopniu – fotografa Jan
Mieczkowskiego. Tom noszący tytuł
„Szkice dramatyczno–muzykalne Józefa
Nikorowicza poświęcone Pani Helenie
Modrzejewskiej” zawiera kompozycje
zainspirowane
kilkoma
rolami
Modrzejewskiej; to Julia („Romeo i Julia”
W. Shakespeare), Maria Stuart
(Schillera), Donna Diana (A. Moreto),
Aniela („Śluby panieńskie” A. Fredro).
Księga nie została wydana; jedyny
egzemplarz, jaki udało się odnaleźć jest
przechowywany
w
Muzeum
Narodowym w Krakowie.

W pracach nad albumem wspierał
Modrzejewską Aleksander Zarzycki
(1834–1895); zwany przez aktorkę i
przyjaciół pieszczotliwie „Zarzysiem” to
pianista,
kompozytor,
pedagog
i
dyrygent. W liście do Nikorowicza
Modrzejewska
pisała:
„Prześliczną
muzykę grywamy często. Dla mnie
cokolwiek za trudna, ale przeglądał ją
Zarzycki i wówczas doznawaliśmy
podwójnej przyjemności: prześlicznej
kompozycji i gry znakomitej; szczególnie
podobały mi się Maria Stuart i Donna
Diana.” Podobnie jak Ludwik Grossman,
Zarzycki animował życie muzyczne
Warszawy, m.in. był inicjatorem
Warszawskiego
Towarzystwa
Muzycznego, i kierował Instytutem
Muzycznym.
Modrzejewska
ceniła
Zarzyckiego nie tylko jako muzyka, ale
jako przyjaciela.

Adam Wroński (1850-1915), autor dedykowanych
Modrzejewskiej „Złotych snów. Walców na fortepian”,
wydanych w Krakowie nakładem S.A. Krzyżanowskiego
był
dyrygentem
współpracującym
z
teatrem
krakowskim, teatrem lwowskim, założycielem i
kierownikiem orkiestry zdrojowej w Krynicy,
dyrektorem Towarzystwa Muzycznego w Kołomyi,
kierował orkiestrą miejską w Krakowie. Dyrygował
wodewilami i muzyką antraktową. Nie udało się
odnaleźć źródeł, potwierdzających bezpośrednie relacje
aktorki i muzyka, chociaż zważywszy miejsca pracy obu
artystów ich znajomość jest pewną oczywistością.

Jak dotąd, nie udało się odnaleźć żadnych dokumentów,
poświadczających kontakty z kilkoma twórcami
kompozycji ku czci Modrzejewskiej. Wśród nich jest
Karol Kozłowski (1840-1890), autor „Anieli”, polki
(muzyka na fortepian), powstałej i wydanej w 1869 roku
nakładem Józefa Kaufmana. Na stronie tytułowej
publikacji umieszczony został portret Modrzejewskiej,
wykonany na podstawie fotografii warszawskiego
zakładu fotograficznego Ferdynanda Klocha i Meletiusza
Dutkiewicza.
Horbowski Mieczysław (1849-1937), śpiewak operowy i
estradowy, kompozytor, występujący w teatrach
poznańskim i lwowskim, napisał „Chante toujours!:
valse de salon pour piano: op. 24” („Walc salonowy na
fortepian”) z dedykacją dla Modrzejewskiej. Utwór
wydano w 1875 roku nakładem Sennewalda w
Warszawie. Leopold Lewandowski (1831-1896)
skomponował polkę na fortepian „Helena”. („Hélène –
polka por le piano”. Executée aux Theatre de Variétés/
„Helena – polka na fortepian. Grana w teatrze
Rozmaitości”). Utwór wydano około 1880 roku w
Warszawie nakładem Gebethnera i Wolffa.

Autorami walców ku czci Modrzejewskiej są także Albert H.
Fernald (1855-1897) i Caroline Lowthian (Cyril A. Prescott,
1858 lub 1860-1943). Nuty „Modjeska Waltzes to Madame
Helena Modjeska Countess Bozenta” zostały wydane przez
bostońskie wydawnictwo Oliver Ditson & Co. Na stronie
tytułowej zamieszczono litografię, przedstawiającą aktorkę w
roli Damy Kameliowej. Rycina została wykonana na
podstawie zdjęcia nowojorskiego fotografa Napoleona
Sarony’ego w zakładzie litograficznym H. Bufford’s Sons Lith.
Boston & New York. Publikacja zawiera dwa walce. Caroline
Lowthian jest autorką „Modjeska or Venezia Waltz”,
wydanego także osobno w Filadelfii przez spółkę Ditsona.

Modrzejewska współpracowała z wieloma dyrygentami teatralnymi.
Podczas prowincjonalnych wędrówek, w najwcześniejszym etapie
kariery, Modrzejewska najprawdopodobniej współpracowała z
Walentym Szlagórskim (1801-1863). We wspomnieniach przywołuje
Stanisława Dunieckiego jako swego nauczyciela śpiewu. Kompozytor
objął stanowisko kapelmistrza scen polskiej i niemieckiej w
Czerniowcach w 1863 roku i piastował je do 1864 roku (później
funkcję tę przejął po nim Szymon Benda), po czym przeniósł się do
teatru lwowskiego (1865), a następnie krakowskiego (od 1866).
Kompozytor skomponował m.in. operetkę „Paziowie królowej
Marysieńki” do libretta Pawła Dunieckiego. To w niej w 1864 roku we
Lwowie Modrzejewska zagrała jedną ze swych nielicznych ról męskich
– wcieliła się w postać Stefana. W 1865, 1866 i 1867 wystąpiła w tej
roli w Krakowie. Dochód z przedstawienia 3 stycznia 1867 roku
przeznaczony był dla Stanisława Moniuszki. Modrzejewska występowała
w co najmniej trzech sztukach, do których muzykę napisał Kazimierz
Hofman. Są to „Balladyna” (aktorka kreowała rolę Skierki w Krakowie
i w Poznaniu w 1868 roku), „Faust” (Małgorzata w Krakowie w 1869),
„Twardowski” (Barbara Radziwiłłówna w 1866 i 1867 w Krakowie i
Poznaniu). Modrzejewska pozostawała z kapelmistrzem w bliskich
relacjach. Pośredniczyła w negocjacjach pomiędzy nim a dramaturgami.
W połowie lat 70-tych Modrzejewska zatrudniła Hofmana jako
nauczyciela gry na fortepianie dla swojego syna. Kilka lat później
odwdzięczyła się kompozytorowi przedstawiając syna Hofmana, Józefa,
później słynnego pianistę (1876-1957), Ludwikowi Grossmanowi.

Modrzejewska była stałą bywalczynią jego muzycznego salonu, w którym gościli najsłynniejsi przedstawiciele świata muzyki nie
tylko z ziem polskich. W salonie Grossmana spotykała się m.in. z Antonem (był później nauczycielem młodego Józefa
Hofmana) i Mikołajem Rubinsteinami, Teodorem Leszetyckim, Maxem Bruchem, Henrykiem Wieniawskim, Hansem von
Bülowem (1830-1894). Ten ostatni darzył Modrzejewską takim uwielbieniem, że porównywał jej twórczość z kompozycjami
Chopina.
Przywołane postacie ze świata muzyki nie wyczerpują długiego katalogu osób, pozostających w najbliższym kręgu
Modrzejewskiej, tak w wymiarze zawodowym, jak i towarzyskim czy osobistym, zajmujących się kompozycją. Chłapowscy byli
entuzjastami muzyki. Nie tylko promowali muzyków, pomagali w ich karierach, otaczali się śpiewakami, solistami,
instrumentalistami, kompozytorami, ale także z prawdziwą przyjemnością i głębokim zrozumieniem słuchali utworów
muzycznych na publicznych koncertach i w zaciszu prywatnych salonów. Podsumowaniem umiłowania muzyki przez Helenę
Modrzejewską jest opis poetki Celii Thaxter jednego z wieczorów koncertowych w bostońskim salonie artystycznym poetki i
pisarki, a także wieloletniej przyjaciółki Chłapowskich Annie Fields:
Wprawne ręce na klawiszach fortepianu przywołują muzykę Chopina.
Siedziała milcząc, a smukły kształt jej sylwetki
Podobny był kwiatu: piękna i pełna wyniosłego spokoju.
Słuchała głosu swej Polski oprawnego w najcudniejsze nuty
Potężne, patetyczne, to znów cichnące i zmienne.
Muzyki jej ziemi najpiękniejszy wzlot
Arcypotężny wyraz niezwykłego geniuszu
Wcielony smutek nad smutkami w melodii tchnieniu.
Siedziała milcząc, w widocznym napięciu [...]

Prezentacja powstała w oparciu o wystąpienie dr
hab. Alicji Kędziory, prof. UJ podczas seminarium
„Helena Modrzejewska i jej przyjaciele” w Muzeum
Narodowym, oddział Dom Jana Matejki, oraz
późniejszy artykuł „Modrzejewska i kompozytorzy”,
opublikowany w tomie zbiorowym „Helena
Modrzejewska i jej przyjaciele”, Księ̨garnia
Akademicka, Kraków 2020.
W prezentacji wykorzystano także fotografie i inne
materiały przechowywane w Fundacji dla
Modrzejewskiej w Krakowie,
przy ul. Siennej 5.
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