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Helena Modrzejewska

(12 X 1840 – 8 IV 1909)

Bolesław Ładnowski

(21 XII 1841 – 23 X 1911)

Byli prawie rówieśnikami, żyli niemal

tyle samo lat: Modrzejewska 69, a

Ładnowski 70.

17 lipcu 1909 roku Ładnowski

uczestniczył w krakowskim pogrzebie

Modrzejewskiej, składając wieńce

od „Stowarzyszenia artystów oraz

pracowników teatrów warszawskich”.

Ładnowski zmarł ponad rok później,

23 października 1911 roku, a 22

października grał jeszcze Kordeckiego

w sztuce Obrona Częstochowy.



Afisz inaugurujący krakowską dyrekcję hr. Skorupki 

z nowym zespołem aktorskim, na afiszu m.in.:

Modrzejowska [!] Helena 

Ładnowski syn

Pierwszy raz razem na afiszu teatralnym



Pierwszy występ Bolesława Ładnowskiego 

w teatrze krakowskim w 1865 roku

Recenzent „Czasu” niewiele miejsca poświęcił 

Ładnowskiemu, chwalił przede wszystkim 

Władysława Świeszewskiego w roli Gustawa



Pierwszy występ Heleny Modrzejewskiej

w teatrze krakowskim w 1865 roku

Helena Modrzejewska zaprezentowała się krakowskiej publiczności

(w piątym przedstawieniu sezonu) i od razu zyskała uznanie prasy 

oraz publiczności. Świetnie wypadł też partnerujący Modrzejewskiej 

w Salomonie Wincenty Rapacki, który był już znany publiczności 

krakowskiej, bo grał we wszystkich przedstawieniach od początku 

sezonu. Recenzent „Czasu” porównał go nawet z Janem Królikowskim. 

Modrzejewska i Rapacki byli też głównymi bohaterami korespondencji 

nadesłanej 19 października 1865 roku z Krakowa do „Gazety 

Warszawskiej”.



Wincenty Rapacki w roli Radosta 

Śluby panieńskie, pierwszy raz w 

Krakowie 5 X 1865

Konkurenci Bolesława Ładnowskiego w pierwszym krakowskim sezonie1865/1866

Wincenty Rapacki Władysław Świeszewski 

Feliks Benda



„Równe Rapackiemu zamiłowanie sztuki posiadał Bolesław Ładnowski […] temperamentem odmiennym

tak od brata mego Feliksa, jak i od Rapackiego, równie pracowity, nie ustępował im pod względem

umysłowym, przewyższał zaś obu poetyczną wyobraźnią; za to w energii nie dorównywał Rapackiemu.

Feliksowi zaś, pod względem warunków zewnętrznych i swobodnego zachowywania się na scenie. Z

usposobienia melancholik, skłonny był do pesymizmu i zbyt łatwo się zniechęcał. Wyróżniał się zaś

przede wszystkim dykcją, zwłaszcza w poezji, tak, że jeden Jan Królikowski przewyższał go w

wygłaszaniu polskiego wiersza, a dzisiaj dorównywa mu pod tym względem chyba Tarasiewicz”.

Wspomnienia i wrażenia, „Czas” 1910 nr 359.

Modrzejewska o Ładnowskim



„W końcu oddać musimy zasłużoną pochwałę

p. Ładnowskiemu mł., który we wszystkich

fazach bardzo dobrze oddał rolę Don Karlosa, nie

wyjmując nawet trudnej sceny u grobu Karola V.

P. Ładnowski złożył tem wystąpieniem swojem

świadectwo, że w dramacie umie zachować

godność i miarę, będącą głównym warunkiem i

cechą zdolności”.

„Oklaski często powtarzane dotyczyły

szczególniej Modrzejewskiej, oraz pp. Bendy,

Rapackiego i Ładnowskiego, których w końcu

publiczność wywołała”.

rec. „Czas” 1866 nr 122

Opinia o grze Ładnowskiego w roli Don Karlosa

w benefisowym przedstawieniu Modrzejewskiej 



Bolesław Ładnowski w roli Ferdynanda 

Poznań, 3 VIII 1867, benefis aktora 

z Modrzejewską w roli Ludwiki, 

sztuka powtórzona podczas występów poznańskich 30 V 1868. 

„Patos jego zaczyna się teraz otrząsać z ostatnich

resztek młodzieńczej przesady i z urozmaiceniem

dawnej nieco monotonnej gestykulacji nabierać coraz

więcej siły i wyrazu. Już sama biegłość z jaką w

chwilach największego uniesienia umie używać

deklamatorskiej fistuły – jeżeli tak wolno nazwać

sztuczne spuszczanie deklamacji – znamionuje w nim

niepospolite uzdolnienie artystyczne”,
rec. „Dziennik Poznański” 1868 nr 126



Romeo i Julia 
Poznań 11 VII 1868 - występy gościnne teatru krakowskiego

oraz „na żądanie” 7 VIII 1868 (już po pożegnalnym przedstawieniu) 

Helena Modrzejewska pierwszy raz w roli Julii z Bolesławem Ładnowskim (jej pierwszy Romeo).
Fotografie z lat późniejszych z warszawskich zakładów fotograficznych 



„Przez czas cały uczenia się roli Julietty chodziłam,

jak we śnie. Z braterstwem i Ładnowskim zwykłam

była wychodzić na wieczorne przechadzki, wśród

których, w jakimś zacisznym miejscu między

drzewami, powtarzaliśmy scenę na balkonie, chcąc

się przekonać, jak słowa szeptane brzmią pod gołym

niebem. Innego wieczora próbowałam scenę

grobową na cmentarzu, a dla pochwycenia tonu

sceny pożegnalnej, nie spałam umyślnie całą noc

oczekując pierwszego brzasku, by pójść napawać się

widokiem budzącej się przyrody, która nigdy

przedtem swą poezją tak potężnie na mnie nie

działała, jak wtedy, gdym świt witała słowami

Szekspira. Dziś już nie umiem opowiedzieć, jak

wówczas grałam Juliettę. Grywając później rolę tę w

Anglii, zmieniłam różne sceny, ale zachowałam to

pierwsze ujęcie całości”.

Opis pracy nad rolami Julii i Romea ze wspomnień Modrzejewskiej



„Całą scenę mówiliśmy szeptem, a każde zdanie wybuchało

namiętnie, lecz z prostotą. Krótki oddech, znamię żywego tętna krwi,

przerywał chwilami szept Julietty, oglądającej się trwożliwie dokoła.

A cała scena szła „crescendo" od, jak śpiew, miłosnego szeptu, do

słów urywanych, wyrywających się coraz spieszniej, aż po rzucone

gwałtownym szeptem Julietty „tysiąckrotne dobranoc”. Po powrocie

zaś kochanków, i już aż do końca, głos ich stawał się coraz czulszym

i rozmarzonym. Poza tym szmerem słów, tryskających ogniem, nie

było żadnej niema! obmyślonej akcji, mającej ilustrować te scenę.

Jedynie róża. Wyrwana z włosów Julietty, ucałowana i rzucona

Romeowi ze słowami: Nadmiarem swej miłości chyba cię zabiję! To

było wszystko. Nam chodziło przede wszystkim o to, by uwydatnić

wielkie napięcie tej sceny, do którego staraliśmy się dostosować głos,

takim wyrywający się szeptem, że każdy wyraz dochodził do

najodleglejszego miejsca na galerii”.
Opis sceny balkonowej ze wspomnień Modrzejewskiej

Opinia krytyki o grze Ładnowskiego, rec. „Dziennik Poznański” 1868 nr 159

„W scenach miłosnych, owych prześlicznych sielankach erotycznych,

wymalowanych wszystkimi kolorami tęczy, dotrzymał p. Ładnowski kroku

pani Modrzejewskiej, rozwijając równie tyle co ona tkliwej liryki

i słodkiego sentymentalizmu”.



Wierszowane „wspomnienie szkolne”

Józefa Iłowieckiego o premierze

Romea i Julii w Poznaniu

Zachowane w Archiwum Heleny Modrzejewskiej

w Bibliotece Jagiellońskiej (dostępnym w JBC)

https://www.jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/599902#structure


„W składzie teatru krakowskiego, pomimo jednolitości i wewnętrznej harmonii, zaznaczały się przecież

dwa odrębne prądy: jeden więcej realistyczny, mający za przedstawicieli Hofmanową,

Rapackiego, a poniekąd i mego brata Feliksa; drugi zaś więcej idealistyczny, któremu hołdował

Bolesław Ładnowski i ja. To też w poetycznych i uczuciowych scenach najlepszym współpracownikiem

bywał mi Ładnowski, a w komediach grało mi się najlepiej z moim bratem”.

Wspomnienia i wrażenia, „Czas” 1910 nr 359

Modrzejewska o Ładnowskim

Feliks BendaWincenty RapackiAntonina Hoffmann Bolesław Ładnowski



Przyjeżdżajcie jak najprędzej, bo tu straszna posucha bez Twojej żony,

ja mało nie zwariuję; prócz Listu żelaznego nic poczciwego nie grałem.
(13 XI 1868, Bolesław Ładnowski do Karola Chłapowskiego)

Ładnowski, ton enfant gaté, tak się zaniedbał, że go nie można dziś poznać, główna tego przyczyna selon ce

qu’on dit jest pani butelka, do której poczuł szczególne nabożeństwo i do niej ciągle się modli, a szkoda

chłopca, bo talent jest. (4 XI 1869, Stanisław Służewski do Karola Chłapowskiego)

[…] jak Bozię kocham, tęskno mi za Wami. Zostałem

tu sam między ludźmi, z którymi żyć niepodobna,

rodowite Chińczyki, nigdzie też nie bywam, tylko

jak „Misio”, z kółkiem przeciągniętym przez nozdrza,

bez ustanku bawię naród w tej lichej tancbudzie

naszej, lub pomrukuję w domu, ucząc się tej samej

wciąż piosenki coraz to z innego tonu, albo

przeżuwam wspomnienia chwil spędzonych z Wami,

gdy było do kogo usta otworzyć. (6 XII 1869, Bolesław

Ładnowski do Karola Chłapowskiego)

Korespondencja po wyjeździe Heleny Modrzejewskiej z Krakowa



(X 1870, Helena Modrzejewska do Bolesława Ładnowskiego)

(10 XII 1869, Karol Chłapowski do Bolesława Ładnowskiego)

Korespondencja po wyjeździe Heleny Modrzejewskiej z Krakowa

Moje poczciwe Bolczysko!

Nie uwierzysz, ile mnie ucieszył Twój list, dowód, żeś nas dotąd zachował w pamięci. My Cię tu niejednokrotnie

wspominamy i brak nam przyjaciela, towarzysza i artysty. Piszczysz i rozpaczasz na Kraków - wierzaj mi, i tutaj

są tysiące niesmaków. Dyrekcja, tj. sam prezes, obecnie najporządniejsza w Polsce, ale reżyser Chęciński, który

ma cały porządek wewnętrzny dramatu i komedii pod sobą - jest ideał najgorszego reżysera w świecie; nie tylko

intrygant, ale i bzikowiec primi generis. Koleżeństwa między aktorami nie ma żadnego - każdy aktor uważa się

za urzędnika i tylko dba o własne dobro, o powodzenie zaś sztuk, o dobro sztuki dramatycznej żadnemu z nich

nie idzie. Są wprawdzie wyjątki, ale bardzo rzadkie. Publiczność sama bardzo łatwa, poczciwa i skłonna do

entuzjazmu, ale jeszcze zupełnie nie wyrobiona. Melodramat najwięcej popłaca, im więcej hałasu, krzyku,

strzelania i mordów, tym teatr pełniejszy. Jedyny tu był środek podniesienia teatru: należało się sprowadzić

Rychtera na powrót, angażować Bendę, Rapackiego, Bolka Ładnowskiego […]

Kochany Panie Bolesławie!

Pisz Pan do mnie o układach z dyrekcją warszawską. Prezes jest otoczony łajdakami, którzy mu doradzają i namawiają do rzeczy, o jakich mu się nie śniło.

Bądź Pan ostrożny, zwierz mi się—nie zawiodę Pańskiego zaufania, wiem, że w to ufasz. Lękam się, by Panu nie ofiarowano 25rs. za występ. Najmniej

trzeba żądać 50— a przystać muszą, bo Pana oczekują. Gdybyś Pan, powołując się na to, co Rapacki brał, zażądał 75, a potem zrobił ustępstwo, byłoby

jeszcze lepiej. W każdym razie na niepewne nie radzę przyjeżdżać, bo się będą tak targować jak z Felkiem. Strasznie jestem zmartwiona tym zawodem, jaki

mnie spotkał co do osoby prezesa, a raczej jego urzędników, bo on dobry i możnaby go przekonać zawsze, ale na to trzeba pracy i wytrwałości, a nade

wszystko zimnej krwi i porządną dozę przebiegłości w postępowaniu z jego gałgańskimi subalternami, którzy na wszystko, co przyjeżdża, patrzą

z nienawiścią, każdy grosz wydany z kasy teatralnej dławi ich zazdrością i dla-tego szkodzą, a choć niewielka ich władza, jednak udaje się im czasem, tak

jak kropli padającej na kamień ciągle w jedno miejsce. Napisz mi więc Pan, co Ci ofiarują, jakie robisz układy […]

Karol Chłapowski 



O Julio! po cóż rozbudziłaś we mnie

Dawno uśpione Romea cierpienia?

Skłóciłaś ciszę Hamleta? daremnie

Ofelio budzisz do życia marzenia,

Gdy na Zbigniewa jęk Eschylosowy

Posąg Amelii wyszepnął: „Bądź zdrowy!”

I znowu ciemność mą duszę zalegnie

I pieśniom serca nakaże milczenie

Grobowe, głuche ... aż z serca wybiegnie

Złość i szatan zemsty, goryczy strumienie

W pierś wleje, zbrodnią otoczy dokoła,

Ryszardów ciernie krwią z piekieł wywoła.

Lecz choć mnie w zbrodni popychasz noc ciemną

Mnie z niej uwolnią nowych uczuć mary:

Wróć mi Kordelią! a jak dzisiaj: „Ze mną”

Wzywa cię Cenci, tak wtedy Lear Stary,

Szaleniec biedny zawyje z wichrami:

„Powstań na chwilę! - ocknij się! - żyj z nami!”

A teraz żegnaj! O, jakże żałośnie

Brzmi echem: żegnaj! Niechaj te oddźwięki

Gonią za Tobą mieszają zazdrośnie

Myśli twych wątek, niech „Zygmunta” jęki

Mówią Ci o nich z falami modremi,

Niosą Ci „żegnaj” do mazurskiej ziemi.

Pani Helenie w dzień Jej wyjazdu ze Lwowa, 

wierszowana dedykacja na fotografii ofiarowanej Modrzejewskiej 

podczas występów gościnnych we Lwowie w 1872 roku przez 

Bolesława Ładnowskiego

Bolesław Ładnowski w roli Ryszarda II (wg opisu) lub 

Króla Jana (wg innych źródeł). Fot. Walerego Rzewuskiego, 

ok. 1872. Muzeum Narodowe w Poznaniu.

Wiersz Bolesława Ładnowskiego wpisany odręcznie 

na rewersie fotografii ofiarowanej Modrzejewskiej



1. Kraków 14 V do 19 VI 1870

2. Kraków 22 VI do 5 VII 1871

3. Lwów 2 VI do 5 VII 1872

4. Lwów 26 VI do 2 VII 1876 

5. Kraków 3 X 1879 tylko 1 raz (jubileusz Kraszewskiego)

6. Lwów 8 XI do 30 XI 1879

7. Warszawa 19 I do 14 III 1882

8. Warszawa 7 I do 11 II 1885

9. Warszawa 22 II 1885 poranek jubileuszowy Ładnowskiego 

(Modrzejewska specjalnie przyjechała z Krakowa)

10. Warszawa 9 II 1891 do 9 III 1891

11. Warszawa 11 III do 22 III 1891

12. Lublin 23 i 30 III 1891

Występy gościnne Modrzejewskiej z udziałem Ładnowskiego 



Szekspir Modrzejewskiej (18 ról) i Ładnowskiego (22 role) 
Wspólnie w 8 sztukach, 9 ról Modrzejewskiej,10 ról Ładnowskiego: 

1. Kupiec wenecki, Kraków 1866: Porcja i Lorenzo

2. Wiele hałasu o nic, Kraków 1867: Hero i Claudio

3. Wiele hałasu o nic, Lwów 1876: Beatrice i Benedykt 

4. Hamlet, Kraków 1867: Ofelia i Laertes

5. Hamlet, Lwów 1872: Ofelia i Hamlet 

6. Życie i śmierć Ryszarda III, Kraków 1868: Anna i Ryszmond

7. Romeo i Julia, Poznań 1868: Julia i Romeo

8. Król Lear, Kraków 1869: Kordelia i Edmund

9. Otello, Kraków 1869: Desdemona i Otello

10. Makbet, Warszawa 1891: Lady Makbet i Makbet

Hamlet

Antoniusz i Kleopatra MakbetŻycie i śmierć Ryszarda III



Ładnowski w roli Otella (kolorowana pocztówka i fotografie)



„Ładnowskiego uznaje się do dziś za dużej miary tragika, wybitnego odtwórcę postaci szekspirowskich. Dotychczas jednak nie tylko nie poddano

analizie stylu gry Ładnowskiego i jego interpretacji Szekspira, nie porównano jego kreacji z ówczesnymi wyobrażeniami o Szekspirze, ale nawet

nie zestawiono współczesnych opinii o artyście”.
Barbara Lasocka, Z archiwum Stanisława Dąbrowskiego, „Pamiętnik Teatralny” 1962, z.1

Wszystko świadczy o niepospolitym talencie artysty: modulacje głosu

wprost z natury podsłuchane, mimika wyśmienita, celująca przede

wszystkim artystyczną w gestykulacji oględnością, zapuszczenie się do

samych głębin sytuacji i wydobycie z niej efektów ścisłe z ogólnym

nastrojem harmonizujących, umiejętnie w granicach dobrego smaku

utrzymane szczegóły realistyczne, słowem przymioty które stawia ją

p. Ładnowskiego w szczupłym gronie najbardziej utalentowanych sceny

polskiej pracowników.

P. Ładnowski umie myśleć, umie czuć – a na wyrażenie

tego co myśli i czuje, umie oryginalne wynajdywać

formy — jest więc artystą godnym repertuaru, który z

taką miłością uprawia – nic też dziwnego, że szereg

przedstawień szekspirowskich, w których jako gość

występuje, należał do świetniejszych w bieżącym

sezonie.

-B- [Władysław Bogusławski], „Kurier Warszawski” 1879 nr 182

[rec. z Króla Leara].
Król Lear

Szekspirowskie występy gościnne w Warszawie 

21 VII do 1 IX 1879:

Hamlet – 3 razy

Otello – 2 razy

Romeo i Julia – 2 razy

Król Lear – 6 razy
Nowowiejski w Przed ślubem – 1 raz



Bronisław Zawadzki o Bolesławie Ładnowskim przed 
warszawskimi występami gościnnymi w 1879 roku 

„Tygodnik Ilustrowany” 1878 nr 148 



Zestawy ról Ładnowskiego drukowane w prasie

„Tygodnik Ilustrowany” 1893 nr 174 

„Biesiada Literacka” 1901 nr 48



Rysunki Modrzejewskiej z jej egzemplarza Nory Ibsena

podobizny Ładnowskiego? 

Pierwszy raz w Norze Ibsena

Modrzejewska grała na swój 

benefis podczas występów 

gościnnych w Warszawie 

10 III 1882 roku, 

Ładnowski grał Krogstada



Egzemplarz Romea i Julii z lwowskich występów Heleny Modrzejewskiej 

Na nazwisku Ładnowskiego nadpisany 

Władysław Woleński, po wyjeździe 

Ładnowskiego odtwórca Romea we Lwowie
Egzemplarz z Biblioteki Teatru Lwowskiego, 

dostępny w ŚBC

https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/30260/edition/27146/content
https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/30260/edition/27146/content


Egzemplarz z wpisami z przedstawienia Ryszarda III w 1868 roku w Krakowie w obsadzie 

Bolesław Ładnowski i Helena Modrzejewska oraz późniejsze obsady lwowskie

Egzemplarz z Biblioteki Teatru Lwowskiego, 

dostępny w ŚBC

https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/30323/edition/27207/content


Modrzejewska i Ładnowski w komedii Miód kasztelański podczas krakowskiego jubileuszu 

Józefa Ignacego Kraszewskiego w 1879 roku, rysunek M. E. Andriollego



M.E. Andriolli, uroczystość w Sukiennicach 1879, składanie darów Kraszewskiemu, 
część postaci ponumerowana (także Modrzejewska i Ładnowski) i poniżej legenda

Dostępne w Cyfrowe Muzeum Narodowe w Warszawie 

https://cyfrowe.mnw.art.pl/pl/katalog/760436


Tableau aktorek i aktorów teatrów warszawskich z Modrzejewską i Ładnowskim



„Tygodnik Ilustrowany” 1902, 

zestaw Dawny dramat warszawski

zagadkowy brak w zestawie fotografii 

Bolesława Ładnowskiego,

fotografia Modrzejewskiej w środku

Wachlarz teatrów warszawskich

Zespół krakowski wiosną 1869 r.

Modrzejewska i Ładnowski w zestawach fotografii 

aktorów teatru krakowskiego i warszawskiego

Henryka Ładnowska, 

żona Bolesława



Henryka Bendówna, córka Weroniki Bendowej,  adoptowana przez brata Modrzejewskiej Feliksa Bendę

od roku 1873 żona Bolesława Ładnowskiego, siostra przyrodnia Felicji Bendówny (wychowanki Modrzejewskiej)

Aktorka mierna o wygórowanych ambicjach, opuściła męża i ok. 1888 r. wyjechała do Paryża. 

Małżeństwo to skomplikowało relacje Ładnowskiego z Modrzejewską, 

m.in. z powodu opieki nad Felicją Bendówną, którą przez pewien czas sprawowali Ładnowscy

Cytaty z korespondencji sióstr Ładnowskiego oraz listu Modrzejewskiej: 

„…zewsząd słyszymy, że bardzo nieszczęśliwy przez te kobiety kochane, a ma 

ich aż trzy, bo i ten Lucyper mały, Felka, także z piekła rodem […]

Biedny! Biedny! A wszyscy najlepsi przyjaciele tak dla niego zobojętnieli od 

czasu ożenienia, że jak w lesie biedak się znajduje – do kogo się tylko uda nikt 

mu nie odpisze”
List Bronisławy Wolskiej do Aleksandry Radkiewiczowej, Kraków 1876

„Co do Henii i Bolka Ładnowskiego – to jest sytuacja bez wyjścia tak dla

jednej, jak i dla drugiej strony. Ona jest po prostu głupia, a to jest choroba, z

której ludzie się nie leczą nigdy. Wiem to po mojej rodzonej siostrze. Czym

starsza, tym głupsza, ot i tyle. Heni głupota jest tym niebezpieczniejsza, że ją

czasem dość zręcznie ukrywać potrafi. Będąc obdarzoną dobrą pamięcią umie

powtarzać często całe frazesy z ról albo też z tego, co jej mąż czasem mówi—i

tym sposobem często wprowadza w błąd słuchacza, który ją opuszcza w

przekonaniu, że miał rozmowę z inteligentną kobietą; ale przy częstym

widzeniu się każdy musi zauważyć, że owe płynne frazesy tak się czasem

stosują do rzeczy jak bukiet do kożucha.
List Heleny Modrzejewskiej do Marii Faleńskiej, Louisville, 1883



Tableau jubileuszowe Bolesława Ładnowskiego z autografem wiersza aktora

https://polona.pl/item/b-ladnowski,ODA2Mjc4MjU/0/#info:metadata


Zaklęte mocą czarów geniuszu postacie

Rzucają ciemnię grobów! Ich wtóre istnienie

Ukazać w żywych kształtach, ogniem duszy własnej

Ogrzać im krew serdeczną, w pełnym majestacie

Piękna albo brzydoty owe mroczne cienie

Stawić przed oczy tłumom w szacie prawdy jasnej –

To rozkosz!...

I nagroda cała aktora….

A ten, który poza nią jakiejś wyższej łaknie,

Nie wie, że pamięć o nim prędzej jeszcze zblaknie

Niż ta na karton słońcem wywołana zmora.

Ludwik Solski „Bolesław Ładnowski – mój ideał. Uwielbiałem go. 

Wspaniały Aktor. Moim zdaniem najlepszy polski Hamlet”

Paweł Owerłło „Był najlepszym Hamletem na scenach polskich”

Adam Grzymała-Siedlecki „Klasyk w Szekspirze czy Schillerze, 

na wskroś realistycznym aktorem okazywał 

się w dramacie czy komedii mieszczańskiej”.

„Za największe kreacje Ładnowskiego, z tych 

kilkudziesięciu lat, uważam jego Hamleta 

i Nowowiejskiego z Przed ślubem”.

O Ładnowskim po latach pisali:

Wierszowane pożegnanie zmarłego aktora
„Mucha” 1911 nr 43



Prezentacja powstała w oparciu o wystąpienie dr Barbary Maresz, podczas seminarium 

„Helena Modrzejewska i jej sceniczni partnerzy. Źródła do badań nad życiem i twórczością aktora II połowy 

XIX i początków XX wieku” w Muzeum Narodowym, oddział Dom Jana Matejki, 11 października 2021. 

W prezentacji wykorzystano fotografie, afisze teatralne i rękopisy ze zbiorów: 

Biblioteki Narodowej, Biblioteki Jagiellońskiej i Biblioteki Śląskiej 

oraz Muzeum Krakowa, Muzeum Narodowego w Warszawie i Muzeum Narodowego w Krakowie.
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