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.. Wiesz. mam poczucie winy wobec Wysp1ańsk1ego. Dlaczego wcześniej nie zrobiłem «Akropo

lis». przecież to Jest tak pisane. Jakby Wysp1ańsk1 mnie przeczuł. Miłość płciowa aniołów z pomnikami! 

Eksplozja seksul Wszystko z detalami robiłbym na scenie. Mam na to pokrycie w tekście" 

f-{onra.d wyciąga z teczki «Akropolis»: 

Jak wy rozum1ec1e słowa Anioła I? «Daremno ogień w p1ers1 tłumię , żądam i żądzy nie rozu

miem i ze wstydem po niej poglądam» - na co pogląda Anioł I ze wstydem? Na własną erekCJę f-{lio 

jest. oczywiście. lesbijką. Albo ta komediowa scena Panny z grobowca Sołtyka z posągiem Potockie
go·. 

f-{onrad przewraca kartki . ..Panna mówi: krew w nas krąży A Potocki Jej na to jestem w arm11 

chorąży. Bomby śmiechu. petardy humoru" (ulubione powiedzenie f-{onrada] 

••tLIY.1.1.tiM nie przyszło m1 wcześniej do głowy . Jeżeli «Dziadów» nie uda się 

~11111.LIM na ten wyjazd. a potem gdzieś za granicą 
Wyspiański dla niepolskiego widza. A dwór Priama zrobiłbym 

i nie na żadnych schodach. tylko MILZ&llZ.LbLZMLLJJS . .JZ: 

Priam mógłby być i Trojańczykiem . i gubernatorem Frankiem równocześnie. kostiumy Majewski. 

połączenie baroku. antyku 1 munduru niemieckiego. oglądaliby filmy kowbojskie. 1 Wochenschau 

z oblężenia Stalingradu·. 
i utLE&LLhi!i 

Wiem na pewno. Czy nie uważacie. że Duszyński mógłby grać Priama-Franka. Jest pewne podobień

stwo rysów między nimi. 

Ja: - Nie prof anuJ «Zakazanych piosenek»! 

f-{onrad: - Erwin w1dz1ał Franka. 1 to w gaciach. pisał o tym nawet z okaZJI XXX-lecia PRL 

w „Teatrze·. więc może być konsultantem w sprawie podobieństwa A na monologu f-{asandry 

„Jeszcze męże we zbroi. Jeszcze tańczą twe córy. przez dwadzieścia pokrn". zainscenizowałbym polo

neza tańczonego przez Niemców. Radwan by zrobił muzykę. ten najbanalniejszy z polonezów. czyli 

Ogińskiego. przepleciony przez muzykę barokową 1 połączony z ..SA marsch1ert". 

Ja: - Czy to nie za nachalne. to ..SA marsch1ert"? 

f-{onrad: - Masz raCJę . może lepiej z Jakimś naJbardzieJ szmirowatym szlagierem z tamtych lat. 

Zarah Leander. Marika Rokk. llse Werner. Ros1ta Serano. Mundury wszystkich rodzajów broni. 

najpierw generalskie. galowe. błyszczące. swastyki. pasy słuckie. karabele. pistolety maszynowe. 

ritterkreuze. husaria. potem średnie szarże wojskowe. coraz bardziej wyszarzałe. na koniec obszarpa

ni. ranni. o kulach. w bandazach. na noszach - koniec Troi. Chciał Wysp1ańsk1 mieć na Wawelu Wal

hallę . tobym mu ją zrobił! 

Burza już blisko. Ale jeszcze s1edz1my przed domem Mówimy o Ingeborg Bachmann (ja 

właśnie czytam «Malinę»]. 1 wiem. że f-{onrad w pewnym momencie powie· „A pamiętasz. jaką miała 

perukę na premierze «Bachantek»?" Ile razy się o Bachmann mówiło . tyle razy on o tej peruce. 

Mówimy o śmierci Mietka Stoora. o mnichach buddyjskich. o wierszu Staff a na śmierć nauczy

c1elk1 Wawrzyńskiej. która wyratowała dz1ec1 z pozaru. ale sama zginęła . o dziewczynie z «f-{olumbów» 

imieniem Ałła. o Joannie d'Arc. o zywych pochodniach Nerona. o inkwizyCJi. o esesowskich Einsatz

kommando. aż wreszcie deszcz 1 musimy przenieść się do domu 

Barbara Swinarska. Fragmentu listu do Zygmunta Grenia, opublikowany w „Życiu Literackim" 1975. nr 45 
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Sezon 2012/2013 

Premiera 

23, 24 marca 2013 r. 'I, EA.'l,Ril 1..4~ „. 
Modrzejewska w dramatach historycznych 

Dramat historyczny pojawiał się w dziwiętnastowiecznym teatrze krakowskim często, jako istotna 

część repertuaru wystawianego z pobudek patriotycznych. Odwoływano się do niego przy okazji 
ważnych dla polskości rocznic, upamiętniano wygrane bitwy, przypominano historyczne postacie. 
Przedstawicielami tego gatunku byli m.in.: Władysław Ludwik Anczyc, Józef Szujski, Konstanty 
Majeranowski, często na scenie powracano do Barbary Radziwiłłówny Alojzego Felińskiego, 

dramaty historyczne pisał też Józef Ignacy Kraszewski. Wśród ponad stu ról zagranych przez 

Helenę Modrzejewską w czasie sezonów spędzonych na krakowskiej scenie w latach 1865-1869, pod 
artystycznym kierunkiem Stanisława Koźmiana, kilka należało do tego repertuaru (poza Barbarą 
Radziwllówną) m.in. tytułowa postać w dramacie Józefa Szujskiego Królowa Jadwiga. 

Barbara Radziwiłłówna 

Mimika wyborna; deklamacja - w sztuce tej, jak wiadomo, nie łatwa, jeżeli 
nie ma razić jednostajnością - naturalna; w chwilach stanowczych uczucie 
do wysokiego stopnia potęgi podniesione i uwydatnione; ruchy szlachet
ne; wszystko to razem nadawało postaci życie i prawdę. 

(Antoni Kłobukowski) „Czas" 1865 nr 260 

Scena w akcie drugim, w której Barbara występuje z Augustem i scena w ak
cie trzecim Barbary z Boną, miały to piętno wykończenia, jakie talent pani 
Modrzejewskiej nadaje grze jej, ilekroć ją ogrzeje natchnienie zapału. Tu 
wszystko zdawało się łączyć w jedną całość, w jedną harmonię; urocza po
stać Barbary, głos dźwięczny, właściwa skala głosu, pełnia uczucia drgająca 
w każdym niemal nerwie, przypominały ową nieszczęśliwą królową, która 
za to poniosła tak srogie prześladowania losu, że się nie urodziła na tronie. 

(Antoni Kłobukowski) „Czas" 1866 nr 235 

W czwartym (akcie) mianowicie w scenie VII, kiedy Barbara wpada, aby 
powstrzymać Augusta, gotowego dobyć miecza przeciw własnym podda
nym, wzniosła się pani Modrzejewska do szczytu tragicznej siły i zapału, 
nie tylko mocą głosu drgającego wzruszeniem, lecz akcją pełną prawdy. 
Gdy wymawiała ze znaczącym gestem te wiersze: 
Oto piersi moje! 
Utop w nie wszystkie miecze, te miecze krwi chciwe, 
Które niesie na braci twoje ramię mściwe. 
W krwi mojej ugaś miłość tę zapamiętałą, 
Dla której gardzisz cnotą, ojczyzną i chwałą. ( ... ) 

Fotografie z atelier Walerego Rzewuskiego 

Gdy wymawiała te słowa, można powiedzieć, że porwała cały tłum wi
dzów za sobą, podbiła go, wprawiła w zapomnienie, stała się ideałem Bar
bary w rzeczywistości. 

„Czas" 1868 nr 54 

Królowa Jadwiga 

Najgłośniejszą miała rolę pani Modrzejewska (Jadwiga) i przyznać trzeba, 
że ją oddała od początku aż do końca z niestygnącym uczuciem, z za
pałem i prawdą, malującą namiętną walkę kobiecego serca z wyższą nad 
wszystko miłością ojczyzny i królewskiego obowiązku. Wśród wielu pięk
nych ustępów owej walki, wspomnimy pełną efektu i wzniosłą scenę koń
czącą akt trzeci, gdzie królowa oczekuje w krużgankach klasztoru Fran
ciszkańskiego na schadzkę z Wilhelmem w chwili, kiedy w głębi kościoła 
odzywają się pienia nabożne. 

(Antoni Kłobukowski) „Czas" 1866 nr 70 

Wczoraj przedstawiono dramat historyczny wierszem w pięciu aktach 
przez pana Józefa Szujskiego pod tytułem Jadwiga królowa polska. Dra
mat ten, który widzieliśmy już na scenie w zeszłym kursie, w niektórych 
ustępach autor nowo przerobił. Pani Modrzejewska jako Jadwiga pano
wała rolą i grą swoją w dziedzinie dramatu, w którym inne role, jak np. 
rola Jagiełły odegrana z całą prawdą przez pana Rapackiego, role Dymitra 
z Goraja (pan Benda), Wilhelma (pan Ładnowski syn), Bodzanty (pan 
Ładnowski ojciec) i.t.d. są tylko satelitami tej gwiazdy dziejowej. Grze 
ogólnej brakowało nieco więcej szybkości i jednolitości. 

„Czas" 1867 nr 76 

Opracowała: Elżbieta Bińczycka 


