
„(...) RÓŻE CUDOWNIE KWITNĄ” 

OPOWIEŚĆ O HELENIE MODRZEJEWSKIEJ 

I KWIATACH

„(...) róże cudownie kwitną, a fiołki pachną na cały ogród” pisała Modrzejewska do Teofilii i

Józefa Chłapowskich, w grudniu ciesząc się pięknym kwiatami w ogrodzie swej kalifornijskiej

rezydencji.

W połowie listopada oprócz róż, jak donosiła szwagierce Annie Chłapowskiej – „przed domem

kwitnące (...) heliotropy, pomarańcze i cytryny”, a w maju - przyjaciółce Marii Faleńskiej – „na

podwórku jedynie fuksje, wino”. W lipcu we Lwowie sprzedawała kwiaty na festynie, zbierając

datki na cele charytatywne – w ciągu godziny sprzedała róż za 200 florenów! W czerwcu dostała

kosz kwiatów z biało-czerwoną gwiazdą, wysoki na siedem stóp tak piękny, że aż utrwalono go na

fotografii. Kwiaty towarzyszyły Modrzejewskiej przez całe życie – w kwiaty strojne były jej

kostiumy teatralne, rysowała je na marginesach ról, ofiarowywała przyjaciołom, hodowała

słynne na całą Kalifornię róże, jedna z jej najsłynniejszych postaci scenicznych Adrianna umiera

od woni zatrutego bukietu, Ofelia w scenie szaleństwa bezradnie spogląda na trzymane w

dłoniach pąki. Historia kwiatów w życiu Modrzejewskiej równie jest ciekawa jak sama postać

Artystki.

Fundacja dla Modrzejewskiej zaprasza do opowieści.



Nie można powiedzieć, że życie Heleny Modrzejewskiej, najsłynniejszej 

polskiej aktorki-szekspirystki drugiej połowy XIX wieku, gwiazdy dwóch 

kontynentów – Europy i Ameryki – usłane było różami. Z całą pewnością 

jednak kwiaty w jej życiu były stale obecne. W pamiętnikach, pisząc o 

swoim rodzinnym mieście, podkreślała: „Tutejsze drzewa i gwiazdy 

uczyły mnie myśleć. Od tych tutaj łąk i pól usianych dzikimi kwiatami 

uczyłam się harmonii barw, a tęskny śpiew słowika odzywał się w moich 

pierwszych marzeniach o miłości i pięknie.”



Helena Modrzejewska występowała w – nazwijmy je 
umownie – „kwietnych rolach”, sztukach teatralnych, w 

których kwiaty odgrywały znaczącą rolę fabularną, 
decydowały o rozwoju historii bohaterki. Dwie z tych 

ról to najbardziej rozpoznawalne współczesne 
bohaterki Modrzejewskiej – tytułowa Adrianna 
Lecouvreur oraz Małgorzata Gauthier z „Damy 

Kameliowej”. Kamelia to także kwiat, który rozpoczyna 
aktorską karierę Modrzejewskiej. Sztuka, w której 

Modrzejewska debiutowała w 1861 roku w Bochni, nosi 
tytuł „Biała kamelia”.

Jednak to „Dama Kameliowa” Aleksandra Dumas-
syna jest jedną ze sztuk, w której Modrzejewska cieszyła 

się największą popularnością. Ze względów 
cenzuralnych dramat był przez artystkę wystawiany 

przez czterema różnymi tytułami: „Dama kameliowa”, 
„Maria Gauthier”, „Kamila” („Camille”), „Bratek” 
(„Heartsease”). Historia opowiada o nieszczęśliwej 

miłości kurtyzany Małgorzaty (Marguerite) i Armanda 
Duvala. Prawodopodobnie jest inspirowana 

prawdziwym uczuciem Aleksandra Dumasa do Marie 
Duplessis (Rose Alphonsine Plessis), paryskiej damy do 
towarzystwa. Modrzejewska wystąpiła po raz pierwszy 
w „Damie kameliowej” jesienią 1877 roku w Stanach 

Zjednoczonych w Virginia City. 
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MAŁGORZATA

Biorąc bukiet
Róże i biały bez… Zabierz ten bukiet

do swego pokoju Anno.
ANNA wychodzi.

VARVILLE (jeden z kochanków
Małgorzaty)

Przestaje grać (i odpowiada)
Nie chce pani tych kwiatów?

MAŁGORZTA
Jak ja się nazywam?

VARVILLE
Małgorzata Gautier

MAŁGORZATA
Jaki mi dano przydomek?

VARVILLE
Dama Kameliowa

MAŁGORZATA
Czemu?

VARVILLE
Bo pani nosi zawsze tylko te kwiaty.

MAŁGORZATA
To znaczy, że tylko te lubię i że nie ma

cel przysyłać mi innych… Jeżeli pan
sądzi, że dla pana zrobię wyjątek, myli

się pan! Nie znoszę pachnących
kwiatów, choruję od nich.

/Akt I, sc. 5/

A. Dumas-syn, Dama kameliowa, s. 29-30. Dostęp on-line: 
https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/dumas-dama-kameliowa.pdf
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Małgorzata daje kamelię Armandowi:

MAŁGORZATA

Teraz jest pan wzruszony… pański głos jest szczery…

wierzysz w to, co mówisz… wszystko to zasługuje na

jakąś nagrodę… Niech pan weźmie ten kwiat…

Daje mu kamelię.

ARMAND

Co mam z nim zrobić?

MAŁGORZATA

Odniesie mi go pan…

ARMAND

Kiedy?

MAŁGORZATA

Kiedy zwiędnie.

ARMAND

A ile czasu trzeba na to?

MAŁGORZATA

Ba! Tyle, ile trzeba każdemu kwiatowi na to, aby

zwiądł: jeden ranek lub jeden wieczór.

ARMAND

Och, Małgorzato, jakże jestem szczęśliwy!

/Akt I, sc. 12/
A. Dumas-syn, Dama kameliowa, s. 45. Dostęp on-line: 

https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/dumas-dama-kameliowa.pdf



Drugą z kwietnych ról Modrzejewskiej 

jest tytułowa Adrianna Lecouvreur

Eugène’a Scribe’a i Ernesta Legouvé’go.

Adrianna towarzyszyła Modrzejewskiej w 

najważniejszych momentach jej 

artystycznej kariery. 

Modrzejewska wystąpiła w tej roli po raz 

pierwszy w 1867 roku w Krakowie. Rolę 

tę artystka wybrała na swój benefis. 

Główną rolę męską – Maurycego 

Saskiego – kreował wówczas brat 

Modrzejewskiej, Feliks Benda.

Tą kreacją zdobyła scenę warszawską, 

amerykańską i londyńską. Wybierała 

sztukę Scribe’a i Legouvé’go na debiut w 

każdym z ważnych dla niej miast. 4 

października 1868 roku wystąpiła w 

„Adriannie” w Warszawie, 20 sierpnia 

1877 roku w San Francisco, 11 grudnia 

1880 w Londynie. 
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Historia opowiada autentyczne losy słynnej aktorki francuskiej, która z miłości do księcia 

saskiego postanowiła porzucić scenę. Ostatniego dnia występów, wśród pożegnalnych prezentów 

znajduje puzderko od ukochanego, a w nim bukiet fiołków, który uznaje za symbol pożegnania. 

Zrozpaczona, wtula twarz w pęk kwiatów, który okazuje się być trucizną przesłaną przez 

zazdrosną rywalkę. 



Francuski melodramat Scribe’a i Legouvé’go powstał w 1849 roku. Postać Adrianny Modrzejewska 

kreowała 30 lat. Ostatni raz wystąpiła w roli nieszczęśliwej aktorki w 1897 roku w Chicago. Maurycego 

Saskiego przy boku Modrzejewskiej kreowali m. in. Feliks Benda, Bolesław Leszczyński, Burroughs, 

Johnston Forbes-Robertson, Bolesław Ładnowski.
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Po angielskiej premierze krytyk „Illustrated London News” napisał:

Od wielu lat w żadnym teatrze nie słyszałem tak potężnego ryku owacji jak ten, który

powitał tę prawdziwie wielką aktorkę, kiedy w końcu osunęła się, wydając ostatnie

tchnienie, w ramiona Maurycego Saskiego. A po zakończeniu dramatu wywołano ją co

najmniej pięć razy wśród prawdziwej burzy entuzjastycznych oklasków. Zdobyła ona jak

gdyby Izbę Gmin, a Izba Gmin ostatecznie w sprawach dramatycznych jest królem bez

względu na to, cokolwiek spodoba się powiedzieć krytykom.

„The Illustrated London News” 18 XII 1880„
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Modrzejewska występowała w utworach, 

w których przebieg akcji naznaczony był 

w sposób szczególny kwiatami. Do 

najsłynniejszych scen w repertuarze 

Modrzejewskiej należy scena szaleństwa 

Ofelii z Szekspirowskiego „Hamleta”. 

O aktorce pisał Teofil Lenartowicz:

„Artystko nasza, kiedyż Cię zobaczę

W Ofelii wieńcu z kwiatów i sitowi?”



Kwiaty stanowiły dla aktorki niezbędny atrybut w scenie

szaleństwa. Artystka wplatała kwiaty we włosy, stroiła nimi

suknię oraz „ogrywała”, mówiąc kwestie:

OFELIA do Laertesa:

Oto rozmaryn na pamiątkę; proszę cię, luby, pamiętaj; a to

bratki, żebyś o mnie myślał.

OFELIA do Króla:

Oto koper dla was i orliki.

OFELIA do Królowej:

Oto ruta; część jej wam daję, a część sobie zachowam; w

niedzielę możemy ją nazywać zielem łaski, ale ty swoją rutkę

musisz nosić trochę inaczej niż ja. Oto stokrotki. Rada bym

wam dać i fiołków, ale mi wszystkie ze śmiercią ojca powiędły.

Mówią, że szczęśliwie skończył.
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Kwiaty w karierze aktorskiej są symbolem

powodzenia scenicznego. Wielokrotnie w listach

do przyjaciół Modrzejewska opisuje bukiety,

składane jej przez wielbicieli. „Na mój benefis

otrzymałam kosz kwiatów ozdobiony polską

chorągwią” – pisze z San Francisco do

przyjaciółki Anny Wolskiej w 1877 roku. W liście

do matki, Józefy Bendowej donosiła w 1878

roku: „Kobiety mnie uwielbiają, zasypują

kwiatami, piszą wiersze na moją cześć – jednym

słowem cieszę się pełnym powodzeniem.”

„Interesy w Bostonie okazały się pod koniec

całkiem niezłe.” – chwaliła się mężowi – „Nigdy

nie miałam tylu i tak pięknych kwiatów o tej

porze roku.”



W 1903 roku, donosząc przyjaciółce Helenie Gilder o sukcesach, odniesionych podczas 
ostatniego pobytu w Polsce (list z 7 marca 1903 roku), pisała: 

„Nigdy w młodości nie spotykałam się z takim entuzjazmem. Było to niemal zabawne, bo 
naprawdę stąpałam po kwiatach. Jednego wieczora moja pokojówka naliczyła 280 bukietów, 

niedużych, ale bardzo ładnych, rzucanych na scenę z lóż, orkiestry, a nawet ułożono z 
dyrektorem teatru, że spadnie deszcz kwiatów z sufitu na moją głowę. Było to bardzo ładnie i 

serce mi biło z radości na myśl, że moi rodacy wciąż jeszcze tak mnie lubią jak dawniej.”

Burza kwiatów, która spadła na scenę była wyrazem uznania za osiągnięcia w nowym dla niej 
repertuarze, zwłaszcza „Warszawiance” Wyspiańskiego, w której kreowała postać Marii oraz 
„Protesilasie i Laodamii”, także Wyspiańskiego, w której grała rolę nieszczęśliwej małżonki 

trojańskiego wojownika. 

Czasami jednak Modrzejewska już miała tych hołdów dosyć. W 1877 roku żaliła się Wolskiej: 
„Ale wszyscy do mnie piszą: Przyjeżdżaj do kraju i znów zbieraj wieńce kwiatów. Nikt nie 

mówi: „Przyjeżdżaj, możesz być pożyteczna.” 
Kwiaty wzbudzały także tęsknotę za ojczyzną:

Ot, niech Pani sobie mnie wyobrazi w obszernym salonie, wygodnym, ogrzanym, sute 
śniadanie zastawione przede mną, dwanaście pism, śpiewających mi pochwały, rozrzuconych 

na ziemi, na stole ogromny kosz kwiatów z napisem „Hołd od rodaków”. Jednym słowem, 
wszystko, co może zadowolić miłość własną i żołądek […]. W tej chwili spoglądam od czasu do 

czasu na ów kosz kwiatów i serce mi się ściska, i tęsknota za krajem wraca w całej potędze, i 
chciałabym mieć skrzydła, uciec stąd do moich i tam, moim językiem wyśpiewać wszystkie 

walki, które przebyłam.

– Modrzejewska do Marii Faleńskiej dzień przed Wigilią 1877 roku.
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A gdy zwiędły bukiety i wieńce, Modrzejewska na pamiątkę chowała szarfy, które 

przypominały chwile sukcesów scenicznych i pamięć wiernej publiczności. Szczególnie 

cenne były dla aktorki wstęgi, które przywiozła z ziem polskich. Część z nich 

przechowywana jest obecnie w Bowers Museum, muzeum w Santa Ana, które gromadzi 

pamiątki z domu artystki. 
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Modrzejewska chętnie wykorzystywała kwiaty w kostiumach teatralnych oraz strojach

codziennych. Były to żywe bądź sztuczne kwiaty dopinane do sukni, zwykle przy

dekolcie, często także szyła stroje z tkanin o florystycznym wzorze. Modrzejewska

wpinała także kwiaty we włosy (np. kreując rolę Wojewodziny w „Mazepie”) lub

nakrycia głowy (grając rolę Janiny w „Pojęciach Pani Aubrey” wystąpiła w 

kapeluszu słomkowym z różą).

W Bowers Museum, przechowujących wiele obiektów, związanych z artystka, 

znajdują się kostiumy teatralne, elementy strojów prywatnych, dodatki, skrawki

materiałów. Pozwalają one na zapoznanie z wielością tkanin, wzorów, faktur i

kolorów, które wykorzystywała Modrzejewska; są tam wyszywane wielobarwnymi

nićmi róże na jedwabiu, brokaty, zdobione kwiatami z cekinów i koralików, torebki w 

konwalie i zdobione koralikami, układającymi się w różany wzór, jedwabny szalik z 

kwiatami z tiulu, udekorowanymi cekinami, tłoczone drobne kwiaty na jasnozielonej

tkaninie (z sukni do III aktu „Makbeta”), malowane w kwiaty fragmenty beżowego

kostiumu (z III aktu „Kamili”), złoty aksamit wyhaftowany liśćmi i drobnymi

kwiatuszkami oraz zdobione florystycznym ornamentem mankiety (z III aktu

„Adrianny Lecouvreur” z 1885 roku), złoty welur z tłoczonymi kwiatami o 

konturach obszytych koralikami (ze stroju londyńskiej Julii z I aktu z „Romea i

Julii”). 
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Prawdziwe pole do popisu stwarzały dla Modrzejewskiej role współczesne. Kostiumy do 

Księżnej Falkonieri (w „Dalili” O. Feuilleta), Małgorzaty Gauthier, Odetty, Lady Isabel 

projektowane samodzielnie bądź wespół z uznanymi projektantami epoki, skrzyły się 

kosztownościami, mieniły wielobarwnymi tkaninami i zachwycały wysmakowanymi dodatkami. W 

pięknej satynowej, bladoniebieskiej sukni, z brokatowym, kwietnym wzorem w kolorze różowym, 

wykonanej w Paryżu, którą zakładała do pierwszego aktu przedstawienia „Odetty”, pokazała się 

na ślubie syna Rudolfa i Felicji Bendówny 28 grudnia 1885 roku w polskim kościele św. 

Stanisława w Nowym Jorku. Kreację zdobiły kwiaty przy dekolcie oraz wzdłuż rozcięcia sukni od 

talii aż do stóp.
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Aktorka wykorzystywała bukiety jako sceniczne rekwizyty – oprócz „Damy kameliowej”, „Hamleta” i 

„Adrianny Lecouvreur” – Modrzejewska została uchwycona przez fotografa na skraju balkonu z bukietem w 

dłoni w scenie z przedstawienia „Frou-frou” (kreowała w nim postać Gilberty; fot. J. Mieczkowski, 

Warszawa) oraz na tle ogrodu w sztuce „Panna de Belle-Isle” (Modrzejewska grała rolę Lady Isabel; fot. N. 

Sarony, Nowy Jork). Na fotografiach Mieczkowskiego wyraźnie widać, iż trzymany przez aktorkę bukiet 

został przygotowany z różnych kwiatów, podczas gdy w notatkach Modrzejewskiej, przechowywanych w 

Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu, artystka, przygotowując stroje na występy gościnne we Lwowie w 1871 

roku zapisała: „Bukiet do ręki z róż”. 

„Kwietne stroje” poświadczają nie tylko dbałość aktorki o wygląd, ale także o zgodność z prawdą 

historyczną i staranność w byciu w zgodzie z aktualnie panującymi trendami w modzie, a często także jej 

kreowaniu. 
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Florystyczne ornamenty były charakterystyczne dla stylistyki epoki. Upodobania Modrzejewskiej 

wpisywały się w aktualne nurty artystyczne. 

Firma Noritake, specjalizująca się w produkcji chińskiej porcelany, stworzyła serwis obiadowy 

Modjeska. Naczynia posiadają delikatne kwiatowe ornamenty. Nie zachowały się świadectwa 

kontaktów pomiędzy właścicielami firmy a Modrzejewską, poświadczające zgodę Madame na 

sygnowanie porcelany jej nazwiskiem, najprawdopodobniej zatem nie czerpała z tego tytułu 

żadnych korzyści, choć sama porcelana produkowana była co najmniej do 1919 roku i jak się 

wydaje, cieszyła się sporą popularnością. Do dzisiaj powodzeniem cieszą się serwis obiadowy i 

serwis śniadaniowy Modjeska wśród kolekcjonerów i antykwariuszy, tym bardziej, że w ich skład 

wchodzą naczynia współcześnie używane rzadko, a czasami nawet zupełnie zapomniane, jak 

deserowe talerzyki na owoce czy miseczki na masło w kształcie bali. 



Kosmetyki firmy Larkin, linii 

Modjeska, także posiadają –

oprócz wyraźnego zapachu 

kwiatowego – ornamentację 

kwiatową. Są to przede wszystkim 

zawilce. Linia Modjeska to 

perfumy, woda toaletowa, talk, 

mydło, proszek do mycia zębów, 

balsam dermatologiczny. Serie 

limitowane mają na etykiecie 

goździki (perfumy Modjeska 

Coronation), białe frezje 

(Modjeska Toilet Soap – mydło) i 

niezapominajki (Modjeska 

Compexion Soap – Baby Size, 

mydełka dla dzieci).
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Modrzejewska częstokroć przygotowywała projekty kostiumów do sztuk, w których 

grała – nie tylko dla własnej roli, czasami także dla wszystkich postaci, także 

epizodycznym (doskonałym tego przykładem jest dokumentacja do „Henryka VIII” 

przechowywana w Muzeum Narodowym w Poznaniu). W sposób naturalny 

pojawiały się na nich samodzielnie narysowane przez artystkę kwiaty – jeśli 

dekoracje florystyczne występowały w strojach, dodatkach bądź rekwizytach 

postaci. Jak się jednak wydaje, artystka rysowała także w chwilach zastanowienia, 

zamyślenia, niemalże machinalnie. Pisząc brudnopisy listów, przepisując role, 

ucząc się języków czy jedynie zapisując luźne notatki Modrzejewska mimowolnie 

szkicowała na marginesach stronic rysunki. Najczęściej były to twarze, głowy 

postaci oraz właśnie rośliny – kwiaty, krzewy. 

Aktorka zwykle nie upowszechniała swoich prac, chociaż bardzo lubiła rysować. 

Pięknym wyjątkiem jest bajka, którą napisała dla wnuków. Oprócz tekstu, 

Modrzejewska przygotowała rysunki dla „Titi, Nunu i Klembolo, czyli przygody 

dwóch liliowych chłopczyków i psa o sześciu nogach”



W Muzeum Narodowym w Poznaniu są rysunki 

ołówkiem żarnowca oraz akwarela gałązki kwitnącej 

jabłoni, w Instytucie Sztuki Państwowej Akademii Nauk w 

Warszawie trzy akwarele przedstawiające żonkile, narcyzy 

oraz bukiet storczyków, a w Bowers Museum w Santa Ana

szkicownik Modrzejewskiej z rysunkami ołówkiem bukietów, 

gałązek i kwiatów. 
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Kwiaty stanowiły część korespondencji Modrzejewskiej do przyjaciół w 

Polsce i w Ameryce. Relacjonowała przyrodę, której miała okazję przyjrzeć 

się podróżując po świecie. 

Modrzejewska zasadziła kwiaty już w Anaheim, swoim pierwszym 

kalifornijskim domu, w którym zamieszkała jeszcze z przyjaciółmi z Polski, 

małżeństwem Sypniewskich oraz Henrykiem Sienkiewiczem. Do Marii 

Faleńskiej donosiła: „przed domkiem krzaki i kwiaty – na podwórku fuksje, 

wino, róże”. „Teraz, w połowie listopada, mamy przed domem kwitnące róże 

i heliotropy, pomarańcze i cytryny okryte owocem itd.” – pisał z kolei Karol 

Chłapowski do siostry Anny z Kopaszewa. 



Dopiero jednak kupno posiadłości, ostatecznie nazwanej Arden, w kalifornijskich 

górach Santa Ana dało aktorce możliwość zaaranżowania takich ogrodów, o jakich 

marzyła od zawsze.
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Nasza posiadłość jest tu bardzo ładna; wśród gór i dębów i szemrzących strumieni życie 

[…] zbieram fiołki, które stawiam na stoliku do szycia, i cerując skarpetki od czasu do 

czasu pochylam się nad nimi (to jest nad fiołkami), a balsamiczny ich zapach daje mi 

chwilę zapomnieć o realistycznych dziurach, jakie tu moi panowie wychadzają i 

wysiadują przy konnej jeździe. Z rana zwykle obchodzę cały ogród i śledzę postęp 

krzewów i kwiatów. Masę będziemy mieli róż tego roku – a jakie śliczne! W tych dniach 

zasądzę własną ręką drzewo, które się będzie zwać Mickiewicza drzewem, a później 

sadzić będziemy aleję Chopina i budować grotę Słowackiego. Sosnę [Franciszka] 

Morawskiego już zasadziłam, a na przyszły rok w rocznicę śmierci Babci [Józefy 

Bendowej] także coś ładnego zasadzimy tuż przed domem.

W liście do Józefy i Leona Kozakiewiczów, 1888
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Modrzejewska po latach przyznała, że doświadczenie w ogrodnictwie zdobywała sama: 

„Jakże to piękne zajęcie, ogrodnictwo. Ja bym też pragnęła bardzo oddać się tej umiejętności, ale 

niestety tu nigdzie nie ma takiej szkoły i sama muszę z doświadczenia się uczyć, sadzić na ślepo i 

czekać, co wyrośnie, albo obcinać róże bez umiejętności, kierując się jedynie instynktem. Jednak 

znajdowałam w zajęciu się krzewami i kwiatami dużo przyjemności, gdyśmy mieszkali na ranczu.”

Modrzejewska, ze względu na wielość obowiązków, korzystała z usług ogrodników. W 1893 roku 

aktorka zatrudniła Theodore’a Payne’a, późniejszego autora wspomnień z dwu i pół letniej pracy w 

Ardenie „Life on the Modjeska Ranch in the Gay Nineties” (od lipca 1893 roku do stycznia 1896), 

słynnego projektanta ogrodów.. 
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Madame Helena uwielbiała róże. Jej ulubioną była różowa Papa Gontier. Ogrodnik we 

wspomnieniach zarzeka się, że nie pamięta wszystkich, które rosły w Ardenie, ale i tak wymienia 

dwadzieścia rodzajów tych kwiatów. Do dziś udało się zachować bądź odtworzyć jedynie część 

dawnej świetności ogrodów Modrzejewskiej, słynących za jej czasów na całą Kalifornię. 
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Są to: Catherine Mermet, Madame Caroline Testot, Duchesse de Brabant, Perle de 

Jardins, La France, Marie Van Houtte, Maman Cochet, Paul Neyron, Magna Charta, 

Urlich Brunner, Prince Camilla de Rohan, General Jacqueminot, Captain Christy, 

American Beauty, Reve d’or, Lamarque, Beauty of Glazenwood, Reine Marie Henrietta, 

White Banksia. 
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Oprócz róż, ukochanymi kwiatami Modrzejewskiej były konwalie, a wśród nich 

najwartościowsze te, które ofiarował jej mąż. Florence Yoch wspomina pierwsze, nieporadne 

próby uprawiania kwiatów przez męża Madame. Pewnego dnia na ranczu Karol Chłapowski 

miał przynieść żonie kilka samodzielnie wyhodowanych, nader skromnych konwalii, które 

Helena miała przyjąć jak najwspanialszy bukiet. Ale nie tylko Karol ofiarowywał Madame te 

drobne, pięknie pachnące kwiatuszki. Gabriela Zapolska w 1902 roku pisała do 

Modrzejewskiej: „Chciałam na drogę przynieść jeszcze trochę konwalii – a że nie mogłam, 

więc niech moje myśli uwięzione w słowa zastąpią kwiaty.” A po zakończonym ostatnim 

występie Modrzejewskiej na scenie polskiej, do aktorki podeszła admiratorka jej talentu, i 

wręczyła bukiet kwiatów. Aktorka w podzięce wyjęła konwalię ze swego bukietu i wręczyła 

adoratorce wraz z własnoręcznie podpisanym portretem. Konwalie towarzyszyły 

Modrzejewskiej także w jej ostatniej drodze. Amerykańska prasa rozpisywała się o 

pogrzebie Madame Heleny w katedrze w Los Angeles. Uczestnicy ceremonii przynieśli na 

pożegnanie właśnie konwalie. Za wyjątkiem jednej damy, która zapewne nie posługiwała 

się wystarczająco biegle językiem angielskim, aby zauważyć różnicę pomiędzy lily a lily-of-

the-valley i zamiast przyniosła konwalii białą lilię.



Ach! gdybym tylko umiała być rada i 

zadowolona wśród oklasków i pochlebstw, 

a nie żądać od siebie niczego więcej! 

Gdybym potrafiła cieszyć się chwilą 

obecną szczerze, bezmyślnie, zbierać 

kwiaty, jakie znajduję na mojej drodze 

życia, wiązać je w bukiet, wchłaniać jego 

zapach i być zadowolona i szczęśliwa!

Ale jest powiedzenie, że istnieją 

stworzenia, w których ręku kwiaty 

więdnieją od dotknięcia. Ja do nich należę. 

Każda przyjemność przestaje być 

prawdziwą przyjemnością w chwili, kiedy 

zaczynam ją smakować; każdy promień 

światła ciemnieje, kiedy uśmiecham się do 

jego blasku. Nie ma we mnie żadnych 

zainteresowań prócz mojej pracy i jestem 

pewna, że w ostatnim momencie życia będę 

wołała, nie jak Goethe: ,,Więcej światła”, 

ale: „Pracy! pracy, więcej pracy! Helena Modrzejewska w liście do Anny Wolskiej



Prezentacja powstała w oparciu o wystąpienie dr hab. Alicji Kędziory, prof. UJ w ramach 

„Czwartków u Matejki” w Muzeum Narodowym, oddział Dom Jana Matejki, oraz późniejszy 

artykuł „Modrzejewska i kwiaty”, opublikowany w tomie zbiorowym „Spotkania u 

Modrzejewskiej”, Księgarnia Akademicka, Kraków 2019.

W prezentacji wykorzystano cytaty z następujących publikacji:

Dumas-syn A., Dama kameliowa, s. 6. Dostęp on-line: https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/dumas-dama-kameliowa.pdf

Dumas-syn A., Dama kameliowa. Romans, Wydawnictwo M. Fiszlera, Warszawa 1910.

Holmgren B., Starring Madame Modjeska. On Your in Poland and America, Indiana Press Univeristy, Indiana 2011.

Kędziora A., Nieznane listy Heleny Modrzejewskiej/Unknown letters of Helena Modjeska [w:] Z miłości do sztuki. Helena Modrzejewska (1840-1909)/

Helena Modjeska. For the Love of Art, red. A. Kowalska, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2009.

Kuchtówna Lidia, O kostiumach Modrzejewskiej, „Pamiętnik Teatralny” 2009, z. 3-4.

Kurylczyk B., Kostiumy Modrzejewskiej w świetle mody epoki, „Pamiętnik Teatralny” 2009, z. 3-4.

Lenartowicz T., Pani Helenie Modrzejewskiej [w:] Madame Helena Modrzejewska. Polscy poeci ku czci Heleny Modrzejewskiej, wybór i oprac. A.

Kędziora, Attyka, Kraków 2014.

Madame Helena Modrzejewska. Wielkopolskie wiersze ku czci Heleny Modrzejewskiej, wybór i oprac. A. Kędziora, Attyka, Kraków 2018.

Modrzejewska H., Na występy do Lwowa, oprac. L. Kuchtówna, „Pamiętnik Teatralny”, z. 3-4.

Modrzejewska H., Titi, Nunu i Klembolo, czyli przygody dwóch liliowych chłopczyków i psa o sześciu nogach, oprac. K. Wójcicki, K. Wydżga, Arcadia,

Warszawa 2011.

Modrzejewska H., Wspomnienia i wrażenia, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1957.

Modrzejewska/Listy. Korespondencja Heleny Modrzejewskiej i Karola Chłapowskiego, oprac. A. Kędziora, E. Orzechowskiego, PIW, Warszawa 2015, t. I i

II.

Payne T., Life on the Modjeska Ranch in the Gay Nineties, Kruckeberg Press, Berkeley 1962.

Szczublewski J., Żywot Modrzejewskiej, PIW, Warszawa 1975.

W prezentacji wykorzystano także fotografie i inne materiały przechowywane w Fundacji dla Modrzejewskiej w Krakowie, przy ul. Siennej 5.


