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ALOJZY FELIŃSKI 

Ur. 1771 - Zm. 1820 

STANISŁAW DĄBROWSKI 

"Barbara Radziwiłłówna" 
• • od strony widza na scenie i 

Wszystkie analizy i krytyki „Barbary Radziwiłłówny" przez cały 19-ty wiek roz
trząsały walory tej k 1 asy cz n ej tragedii, jej piękna i ważności pozycji. A wido
wnia? Ta wzruszała się do łez fabułą i losem, w glorii świątobliwego cierpiętnictwa, 
kroczącej ku nieuchronnej śmierci, nieszczęsnej bohaterki. Więc nimb roman ty
c z ny otulał ofiarę okrutnej teściowej, tak czarnymi barwami odmalowanej Bony. 
Plotki, wieści, legendy utrwaliły te dwie pozycje tragedii: uroczą, bierną gołębicę 

i tchnącą nienawiścią okrutnicę. · 

Wiele dziesiątków lat patrwno w Polsce na perypetie domu Jagiellonów p.rzez 
pryzmat popularnej i znanej tragedii Felińskiego. Kultu autora tragedii dowodzi m. in. 
Szymon Konopacki w pamiętniku swoim pisząc, jak zebrane u starosty Kickiego 
towarzystwo po przeczytaniu przez Felińsk_iego „Barbary" porwało kopię utworu, roz
szarpało na części, „aby je zatrzymać jako święte relikwie". 

Aktorki wyciągające ręce po rolę Barbary z góry przeczuwały swe przyszłe sukce
sy i wzruszenia widowni. Otaczano aureolą bohaterkę Barbarę, której rysów twarzy 
doszukano się w obrazie Ostrobramskim, Barbarę, której zwłoki eskortował pieszo 
zbolały Zygmunt August do grobu w Wilnie. Malował tę romantyczną parę Matejko, 
zgon Barbary spopularyzował obraz Simlera. Kult Barbary długotrwały wcześnie się 
rozpoczął. Poseł króla Ferdynanda, Jan Lange, raportował z Krakowa w 1549 r. o kró
lowej, która „ma jakiś urok w obliczu i oczach". 

W siedemdziesiątych latach 19 wieku jeszcze zdawano sobie sprawę, że nie ma 
w klasycznych naszych dramatach utworu, któryby się dał tak często powtarzać na 
scenie. Tragedia, malowidło świetnej naszej epoki, chmurą nadchodzącej katastrofy 
otulona postać wzruszającej bohaterki, zawsze porywała górne balkony i galerię wy
pełnione młodzieżą, niedbającą o ziewające loże. 

Jeszcze w 1901 r. prosiła Modrzejewska Zapolską o napisanie specjalnie dla wi
dzów w Ameryce tragedii o Barbarze Radziwiłłównie. 

Wielu dramatopisarzy sięgało po· temat tragicznej królowej. 

Zaczął szereg ich Józef Wybicki swym utworem z 1779 r. „Zygmunt August" (wg 
przypuszczenia L. Simona, fragment tragedii o Zygmuncie Auguście rzekomo pióra 
J. Krasickiego jest wcześniejszą redakcją pióra Wybickiego). 

Nas~pnie temat opir1acowali : F:r,ands:zek Wężyik 18111 t11aigedię „Barbara", którą 
22. II.' 1811 wystawił Teatr Narodowy na benefis J. Ledóchowskiej. Przedstawienie 
tragedii, „która ma w sobie niemało scen przyjemnych dla Polaków", odbyło się przy 
przepełnionej widowni. Benefisantka grała Barbarę, jej matka Agnieszka Truskolaska 
rolę Bony. 

O krakowskiej premierze tej tragedii granej w marcu 1815 r. nie przechowały się 
żadne informacje. 
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---=====-=-=--- -- - -=--·- Posłowie 

Ten sam temat opracowali: Paweł Czajkowski w 1814 r. tragedię „Zygmunt Au
gust", Józef Krasiński około 1820 tragedię „Barbara Rad?:iwillówna", Walerian Kra
siński 1896 dramat „Sigismundus Augustus", Dominik Magnuszewski 1843 dramat 
„Barbara jeszcze Gasztołdowa żona". Kajetan Niezabitowski 1844 dramat „Barbara", 
A. E. Odyniec 1858 dramat „Barbara Radziwillówna" czyli „Początek panowania 
Zygmunta Augusta", grany tylko w W i 1 n ie 1858 z B. Leszczyńskim (Tarnowski) 

i J. Chełmikowskim w roli Zygmunta Augusta. 

Przekłady znane: na niemiecki język Juliusz Orion, Józef Brykczyński i Alfred 
Denis na francuski język, oba przekłady z Felińskiego. 

Okres pomłodopolski przyniósł utwory Wyspiańskiego i Rydla. „Zgon Barbary 
Radziwillównej" Wyspiańskiego ukazał się po raz pierwszy w Kr a ko wie 14. III. 
1908 r. z M. Andruszewskim (Zygmunt August) i M. Borodzicz (Barbara). 23. X. 1909 
w Lodzi dano fragment, powtórzony 6. XII.. w W a r s z a w i e. Zgon Barbary grano 
również w Kij o wie 9. IX. 1910, a następnie 11. I. 1913 z K. Przystańskim i R. Mo
stowską Teatr Polski w W ars z a wie; obraz I, II i IV w reżyserii J. Sosnowskie
go, w dekoracjach K. Frycza grali Węgierko i M. Dulębianka 2. X. 1915. Lwowski 
Teatr w 20 rocznicę śmierci poety dal 27. XI. 1927 scenę zgonu, Teatr w Kat o w i
e ach 7. X. 1937 ze St. Czajkowskim, Z. Barwińską i W. Siemaszkową (Bona), Teatr 
w Po z n a n i u grał od 27. XI. 1932. W i 1 eń ski Teatr wznowił utwór na Pohulance 

27. XI. 1932. 
W Teatrze Wielkim w Warszawie 29. VIII. 1925 w „Zygmuncie Auguście" wystę

powali S. Gruszczyński (Zygmunt August), A. Czapska (Barbara), H. Zboińska-Rusz
kowska (Bona), dekoracje J. Wodyńskiego, reż. E. Młynarskiego. 
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W r. 1912 powstała trylogia Lucjana Rydla „Zygmunt August", której część druga 
„Złote więzy" poświęcona była Barbarze. 

W krakowskiej obsadzie prapremiery „Złotych więzów" L. Rydla z 9. XI. 1912 
Zygmunta Starego grał E. Rygier (w 1913 r. A. Mielewski), Zygmunta Augusta -
Adwehtowicz, Barbarę - J. Solska, Tarnowskiego - S. Stanisławski, Kmitę - M. 
Jednowski, Boratyńskiego - W. Nowakowski, Bonę - A. Kosmowska. 

31. III. 1914 wystawiono utwór Rydla w Teatrze Rozmaitości z wielkim powodze
niem w obsadzie: J. Kotarbiński - Zygmunt Stary, A. Liide - Bona, J. Osterwa -
Zygmunt August, J. Szylling - Barbara, W. Rapacki - Piotr Kmita, A. Rożański -
Radziwill Rudy, S. Knake-Zawadzki - Radziwill Czarny, E. Weychert - Piotr Bo
ratyński. Reżyserował L. Wostrowski, grano 8 razy, 1 raz grała na swoim benefisie 
rolę Barbary Maria Fedorowicz. 

Opery scenicznie realizowane tworzyli: Henryk Jarecki, „Barbara Radziwiłłówna" 
w 4 aktach z prol. w r. 1888. Adolf Kitschman dał libretto oparte na D. Magnuszew
skiego tekście dramatu „Barbara jeszcze Gasztołdowa żona". 

W prapremierze opery „Barbara Radziwillówna" we Lwowie 18. III. 1893 wystę
powali Gemma Bellincioni (Bona), Myszuga (Zygmunt August), M. Pawlikow-Nowa
kowska (Barbara), S. Bogucki (Stańczyk). Teatr dał nowe dekoracje i kostiumy, operę 
grano przy oświetleniu elektrycznym! Recenzje wypominały złe dekoracje, kostiumy, 
przedwczesne pokazanie rycerzy ze skrzydłami. M. Sołtys ocenił w krytyce piękno 
muzyki. 

„Zygmunt August" T. Jotejki, operę 5 aktową graną od 1925 roku, oparł kompo
zytor na libretcie przerobionym z tekstu dramatu Rydla. 

· W operze lwowskiej 5. V. 1926 występowali M. Sowilski - Zygmunt August, 
H. Lipowska - Barbara, F. Platówna - Bona, w reżyserii Mik. Lewickiego. Niektóre 
role grali aktorzy dramatu. Obrazy jak koronacja, Unia, śmierć w Knyszynie ma
larskością robiły silne wrażenie. 

Operę tę wystawiono w Poznaniu 1. X. 1927, w Katowicach 24. IX. 1928, w Kra
kowie na Wawelu 15. VIII. 1931. 

• * • 
Pod tytułem „Barbara" weszła tragedia Felińskiego na scenę Teatru Narodowego. 

Obsadę prapremiery w ars z a wskiej z 28. Il. czy 27. Il. 1817 r. stanowili Józefa 
Ledóchowska - Barbara, Konstancja Pięknowska - Bona, Marcin Szymanowski -
Zygmunt August, Józef Wolski - Tarnowski, Bonawentura Kudlicz - Boratyński, 

Ignacy Werowski - Kmita, Antoni Zieliński - Dowódca straży. Nieznana z nazwiska 
aktorka grająca Izabelę, wg recenzji wpadła w ton zwykłych, w tym czasie często 
spotykanych w dramatach powiernic, bez dworskości i dostojeństwa, „bez szlachet
ności w postawie, przystojności w chodzeniu". 

Sztukę powtórzono w tej obsadzie 7 i 8 marca tegoż roku. Niewiadomo co skłoniło 
kierownictwo sceny do powierzenia roli Bony 17-letniej aktorce Anieli Nacewiczów
nej w dniu 14. IV. 1818 r. Oczywiście było to zadanie ponad siły młodziutkiej, tech
nicznie słabej aktoreczki. 

Szymanowski miał wówczas monopol na role pewnych bohaterów, Ledóchowska 
zaliczała po$tać Barbary do swych ról popisowych, grała ją na występie w Wilnie 
w 1819 r., Werowski wchodził wówczas w repertuar bohaterski. 

Doskonałym odbiciem upodobań ówczesnych i smaku teatromanów, spojrzeń na 
dramaturgię i wyrazu scenicznego tragedii, - są głośne recenzje w prasie dziennej, 
w „Gazecie Warszawskiej". 

Czytamy po prapremierze „Barbary" w nr 18 z 1817 r. wiele wyrazów uznania 
krytyka X-a (Mostowski) za ukazanie doskonałego dzieła na scenie, za dobór tematu: 
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Marcin Szymanowski jako Zygmunt August w przed
stawieniu prapremierowym „Barbary Radziwiłłówny" 

w r. 1817. 
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Józef Wolski jako Jan Tarnowski 
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w r. 1817. 
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„Zawsze wspomnienia Polaka mile zwracać się będą w owe Zygmuntowskie czasy, 
w których ojczyznę jego sława u obcych i lepsze od niej szczęście domowe uświet
niały. Z tego więc powodu Feliński zręcznie wybrał i wystawił nam Barbarę Ra
dziwiłłównę". 

„Zdarzenia... z historii naszej przeniesione na scenę tragiczną nie mogą wzniecać 
ani nagłego duszy wstrząśnienia, ani przerażać gwałtownie umysłu. Zająć je tylko 
zdołają boleśnie i czule, skutkiem ich nie okropność , ale litość i łzy będą" . 

Zanalizowawszy treść tragedii dorzuca krytyk X kilka krytycznych uwag doty
czących dzieła. Uraziła go sprawa rekwizytu tj. sztyletu: „W III akcie uwija się Bar
bara np\ scenie ze sztyletem (jeżeli go wówczas damy nosiły), trwa nadto długo; 

dość, żeb/ go dobyła przed samym powrotem Izabeli, a dwa wiersze z wezwaniem 
do żelaza należy przenieść na koniec tej sceny". 

Dalej krytykuje zbyt ostry ton przemówienia Kmity do Króla. Barbara, zdaniem 
recenzenta, była wystawiona „z chwalebną starannością" . „Aktorowie w ogólności 

dobrze grali, umieli swoje role choć ną pierwszej reprezentacji". 

A jak wyglądał styl ich gry? Król i Tarnowski „wymawiali głośno, zwolna i wy
raźnie, trzy istotne warunki, bez których żaden aktor, fini aktorka dokładnie rzeczy 
swo'jej wydać nie może, nie zbywało im w potrzebie na zapale i szlachetności". 

„Boratyński - przemawiał zbyt cicho, Werowski gdyby ton odmienił, niekiedy był
by doskonalszy". 

Uwagę największą widowni ściągała uwielbiana heroina sceny Józefa Ledóchow
ska w roli wzruszającej królowej. 

I 
„Nie można żądać ani dostojniejszej postawy ani szlachetniejszych poruszeń, któ-

reśmy w Pani Ledóchowskiej (Barbara) uważali. Szkoda, że słabość piersi nie odpo
wiada jej usiłowaniom i że znacznej części tego, co mówi, dosłyszeć nader jest trud
no. W tkliwych zwłaszcza chwilach ma niebezpieczny zwyćzaj zniżać jęszcze tonu, 
a tym sposobem najpiękniejsze wiersze nikną dla słuchającego. 

Prosić ją trzeba, aby przynajmniej na scenie więcej ku orkiestrze zbliżać się chcia
ła, przez co i ona i słuchacze wzaj'emnie zyskują" . 

Pięknowska, mimo wady młodości „duchowi swej roli jest wierna", lecz spotkał 
ją zarzut: zbyt jednostajna. 

· Widownia przyzwyczajona do stylu gry 18-to wiecznej obruszyła się na dojrzane 
poważne odstępstwo, w unowocześnieniu pozycji na scenie, w scenie II aktu „z sy
nem uważałem niezręczny nałóg, który na teatrze naszym wkorzenić zdaje się. Bona 
twarzą, spojrzeniem i mową jest zupełnie i ciągle do syna obróconą, to się nie godzi 
i tak się na lepszych widowiskach europejskich nie dzieje. Zawsze aktor mówiący 
do drugiego nieco tylko ukośnie ku niemu nakłoniony być powinien i niekiedy rzutem 
oka przypomnieć, że ma rzecz do niego, usta zaś stale i oczy najczęściej do parteru 
obracać należy, bo jest daleko istotniejszą potrzebą, aby widzowie wszystko, co aktor 
wyraża, doskonale zrozumieli, aniżeli żeby się przekonywali (o czym już wiedzą) 

z kim jest rozmowa. Dla tychże powodów i Boratyński i Kmita mówiąc do króla 
nadto prostokątnie do niego stawają". 

Dekoracja jedna przez całą sztukę ukazana w myśl kardynalnych zasad jedności 
nie była szczęśliwie dobrana z magazynu: „miejsce sceny nie jest przez dekorację 
dobrze oznaczone". I pochopnie pochwalony pietyzm wystawienia w dalszym ciągu 
krytyk obniżył, brakło splendoru dworu, skąpo dano statystów. 

„Dla dodania królowi powagi straż tym konieczniej jest potrzebną, że nawet 
Zygmunt o jej oddaleniu wyraźnie mówi„: „Te same osoby i w tych samych ubiorach 
raz wystiaiwirają panów radnych , drugi :raz posłów". „Brak kobiet obok słabej i umie
rającej królowej jest niestosownością". 

Ostrzej i szczegółowiej skrytykował wystawę Feliks na Szczerowoli Prawdolubski, 
w „Gaz. Warsz." (1817 - nr 89): „Przysionek zamkowy wybrany został, salą bowiem 
tego nazwać nie można, ściana tylna wychodzi zupełnie na ulicę, nie przez okno 
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Inicjał 
Zygmunta Aug'lista 

lecz przez kolumnadę. Orzeł biały, spod którego widać pióra p.rzyłbicy, mało podwoje 
te przystroił a nawet i w postawie swej coś świeższego od czasów Zygmunta znaczy". 

Oburzał się na tą nędzę, że czterech aktorów (statystów) reprezentowało i depu
tację sejmową i ministrów i służbę i posłów, oni to umierającą Barbarę wnosili na 
krześle na scenę. 

Wykpił krytyk i dwóch paziów, „którzy przez czas mowy Boratyńskiego pomiędzy 
sobą szeptali i stojącym za kulisami ze sceny grymasy stroili, ani powagi ani szcze-
rości obrzędowi temu dodać nie mogli". ' 

Podczas rewolucji 1830 r . patrioci warszawskiej widowni upominali się gorąco 
o sztuki narodowe, któreby podniecały do walki. Np. „Polak sumienny" z 24. XII. 1830 
domagał się wystawienia „Glińskiego", „Ludgardy" i „Barbary Radziwiłłówny". „Nie
chaj na długo jeżeli nie na zawsze ustąpi z teatru „Chłop milionowy" i inne fraszki 
teatralne zmysły tylko mamiące". 

Dyrekcja Teatru nie zrealizowała tych nawoływań w zupełności, dano tylko Lud
gardę i Glińskiego; w „Kurierze Polskim" 26. XII., 30 i 28. I. 1831 tłumaczyła się, że 
nie może się pokusić o wystawienie „Barbary Radziwiłłówny", gdy nieobecna jest 
Leontyna żuczkowska (późniejsza Halpertowa), która przez ten okres bawiła we 
Lwowie na występach. „Kurier Polski" z 8. I. 1831 podnosił z uznaniem piękny czyn 
akademików, którzy w Teatrze Narodowym wystawili fragment utworu Felińskiego: 
„Nie możemy się wydziwić, że Teatr Narodowy nie daje prawdziwie narodowej tra
gedii Felińskiego „Barbary Radziwiłłówny". Gdyby /'zakaz obalonego rządu nie był 
rekomendacją, wybór ustępu, jaki z niej zrobili na swoje widowisko zacni polscy 
akademicy, usprawiedliwiłby niecierpliwość, z jaką publiczność tego pięknego dzieła 
wygląqa". Na długie lata zeszła wyrokiem cenzury Barbara z afisza. 

Dopiero 24. VIII. 1907 r. wznowiły Rozmaitości trc;gedię w obsadzie: E. Nowicki -
Król, N. Siennicka - Barbara, M. Majchrzycka - Bona, S. Pichor - Izabela. W. Ra
packi - Tarnowski, A. Rożański - Kmita, A. Wolczyński - Boratyński. Przedsta
wienie nie miało stylu! 

9 



"' 

ALOJZY FELIŃSKI 

„BARBARA RADZIWILLÓWNA" 
Tragedia w 5 aktach 

os oby: 

ZYGMUNT AUGUST, król polski . . . . MIECZYSŁAW VOIT 

BARJBARA, jego Wina, córka Jerzego Radziwiłła, hetmana w. ks. lit. ZOFIA PETRI 

BONA, jego m~tka, iz domu Sforzów, książąt mediolańskich . . JANINA JABŁONOWSKA 

IZABELLA, jego siostra, wdowa po królu węgierskim, Janie Zapolyi EUGENIA HERMA 

JAN· TARNOWSKI, hetman w . koronny . . . . . . . . . . MARIAN NOWICKI 

PIOTR KMITA, marszałek w. koronny, wojewoda i „tarosta krakowski FELIKS ŻUKOWSKI 

PIOTR BORATYŃSKI, marszałek sejmowy SEWERYN BUTRYM 

POSEŁ SEJMOWY . . . . . . JÓZEF PILARSKI 

DOWÓDCA S'I'RAŻY ZAMKOWEJ JAN RUDNICKI 

POSEŁ BONY GUSTAW LUTKIEWICZ 

POSŁOWIE: 
JJohdcm Miku 

BOLESŁAW BOLKOWSKI, EUGENIUSZ KAMINSKI, JANUSZ KŁOSIŃSKI, JANUSZ KUBICKI, 

ZYGMUNT MALAWSKI, TADEUSZ MINC, WOJCIECH PILARSKI, STANISŁAW SKOLIMOWSKI. 

Rzecz dzie je się w Krakowie, s.tolicy wówczas jrólestwa Polskiego w zamku Królewskim 

ł 

Scenografia: JÓZEF RACHWALSKI Reżyseria : KAZIMIERZ DEJMEK 

Kier. literacki: JAN KOPROWSKI Asystent reżysera: KRYSTYNA FELDMAN 
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' Najpiękniej scenicznie i najczęściej związała się tragedia Felińskiego z sceną 

kr akowską od premiery 7. III. 1818 24 razy wznawiana do 1891. 

4. XII. 1831 występowała gościnnie L. żuczkowska (późniejsza Halpertowa) w roli 
Barbary, króla grał J. Pfeiffer. Teatr dał nową wystawę. 

W, r. 1844 pokusiła się niepotrzebnie o tę rolę boha terki M. Fonteliwe. Zespół 
krakowski dał w lecie „Barbarę" w Poznaniu. Zygmunta Augusta grał J . Pfeiffer, 
Barbarę - J. Radzyńska (w tym roku grała też odpowiedniejszą dla siebie rolę 

Bony). Salę tronową sprowadzono z Wrocławia, pędzla Gropiusa. 

22. X. 1863 raziła w przedstawieniu prostacza Perchorowiczowa jako Izabela. 
J. Benda monotonny i patetyczny, grał coraz piękniej króla do r . 1874, Bona bez do
stojeństwa. Znakomitą Barbarę ukazała A. Hoffman, J. Królikowski - Tarnowskiego. 

14. XI. 1865 Barbarę Modrzejewskiej oklaskiwano gorąco, pięknie choć z małą 
dozą ciepła grał W. świeszewski '- Zygmunta, B. Wolska - Bonę, M. Łapińska -
Izabelę, W. Rapacki objął rolę Tarnowskiego (za mało rycerski), W. Wolski grał 

Kmitę, E. Deryng - Boratyńskiego, A. Ladnowski - Posła. Dnia 27. VII. wrócił 
Benda do roli Króla. Prasa zachwycała się szczerością, uczuciem, plastyką i zapałem 
Modrzejewskiej, która „w rolach podobnych mogłaby się mierzyć z pierwszorzędny

mi artystkami zagranicy, a powagą gry wiele artystek przewyższyć by mogła" . Pani 
M. wiernie się ucharakteryzowała: ubraną była według por tretu Barbary, zdjętego 
z miniatury umieszczonej w pugilaresie Króla Zygmunta Augusta. Recenzent „Cza
su" (N. 43 z 1866 r.) wystąpił z pretensją do dyrekcji, że „retoryczna" Barbara Fe
lińskiego 'Wciąż jest dawana, gdy dyrekcja „poczuje w sobie .skrupuły z zaniedbania 
klasycznych sztuk". Czemu nie „Ludgarda", „Gliński" lub „Barbara" Wężyka? Przy
tem aktorzy „zaprawieni na naturalności potocznej na realizmie sztuk nowszego kroju, 
nie umieją stąpać w koturnie", aleksandryny przemieniają w prozę bez utrzymania 
średniówki i nacisku na rym. „Wartość Barbary Felińskiego leży w sile deklamacji, 
czyżbY" tajemnice tej sztuki z Osińskim poszły do grobu?". Nie zachwyciła prasy 
w 1866 r. w październiku Izabela w wykonaniu ślicznej -Sliwińskiej. Z dawnych wy
konawców Bol. Ladnowski grał Boratyńskiego. 

W 1868 r. grano dwukrotnie tragedię w powyższej obsadzie. Modrzejewską obda
rzył nieznany wielbiciel-poeta wierszem: 

DO ARTYSTKI W ROLI BARBARY 

Niegdyś nasz gród królews:d, pyszny Kraków stary 
Nie chcial się do stóp sklonić królowej Barbary -
Wieki przeszly - a wczoray przed Barbary Cieniem 
Caly Kraków oklaski sypal z uniesieniem. 
Tak jak magik dotknięciem czarodziejskiej laski, 
Wywoluje świat zmarlych i nadziemskie blaski, 
Urokiem twej gry, gracji, talentu na ziemi 
Blyslo na chwilę świetnej przeszlości widzenie, 
Jeśli wdowa Gasztolda byla li podobną, 
Jeśli miala twe oczy i postać nadobną, 

To na miejscu Augusta postawiwszy siebie 
Któżby niechcial korony wyrzec się dla Ciebie? 
Dziś nad ludźmi prawdziwą może być królową 
Tylko kaplanka ... j ej to każde slowo, 
Gest, spojrzenie, tak wlada nad tlumem zebranym 
Jak najszczęśliwsze berlo nad ludem poddanym. 
I ty Pani tak rządzisz bez różnicy stanów 
Sercami wszech Krakowianów. 

M ... D . 
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W 1869 r. wróciła do roli Barbary Antonina Hoffman, gdy Modrzejewska grała 
w Warszawie; rolę Bony objęła A. Aszpergerowa. 

W 1870 r. w czerwcu występowała Modrzejewska, M. Borkowska grała słabo 

Izabelę, tegoż roku 22. XI. gościnnie grała Barbarę Aleksandra Rakiewiczowa zdo
bywając sukces jak i L. Ortyński grający Tarnowskiego. Modrzejewska wciąż wra
cając de;> roli Barbary pogłębiała ją i wzmacniała coraz bardziej w wyrazie gry. 

Po czterech latach 5. IX. 1874 we wznowionej tragedii sprawozdawca „Czasu" 
widział sporo grzechów przeciw sceniczności, ale przyznał jej „nieokreślony jakiś 

urok, który silnie pociąga i owłada tak, że umiejąc ją prawie na pamięć słucha się 
jej z religijną uwagą". Piękną grę gościa Rakiewiczowej oklaskiwała pełna widownia. 
Józef Szymański wystąpił w roli Tarnowskiego a J. May w roli Izabeli. 

W 1879 r. recenzent „Przeglądu Polskiego" osądził że w sztuce z ról najbardziej 
upośledzoną, najbardziej konwencjonalną i bladą jest biedna Barbara sama: „Przez 
pobożną cześć dla dramatu polskiego i jego tradycji poddaje się pani Modrzejewska 
wszystkim uciążliwym warunkom tej roli i za intencję samą już należałaby jej się 

wielka od publiczności wdzięczność. Cóż dopiero kiedy z ubogiej roli robi coś tak 
pięknego, kiedy ubogiego poetę wspomaga swoją myślą, swoją wyobraźnią, swoją 
poe--'\ią i czczej figurze nadając życie i urok jakiego ona sama przez się nie ma, 
stwarza po prostu to, co· Feliński chciał stworzyć". Recenzent podkreśla wspaniale 
momenty w grze Modrzejewskiej od pierwszej chwili przywitania z Izabelą, „które 
zrobione było z popędem i wyrazem takim, że szmer cichego zdumienia przeszedł 
po sali. Wszystko w grze stawało się prawdziwem, żyjącem i poetycznem. Nigdy 
może piękność jej nie jaśniała bardziej zajmującym sympatycznym wdziękiem, jak 
w Barbarze. A do tego ten instynkt szczęśliwy czy ta umiejętność wielka, przez 
którą pani Modrzejewska tak umie stosować nowoczesny sposób deklamacji i gry 
do sztuki w stylu francuskim". 

-Gdy w 1879 r . Modrzejewska gościnnie występowała w Krakowie, już po tryum
fach w Ameryce, utwierdziła wśród publiczności przekonanie, że jest idealną przed
stawicielką Barbary. Swietny strój jej, który poprzednio na balu w Tuillierach no
siła księżniczka Iza Czartoryska, dodawał blasku jej urodzie. (Chyba niepotrzebnie 
tylko przystroiła się w wielki wspaniały płaszcz koronkowy!). Rola jeszcze subtelniej 
wycieniowana udowodniła, że artystka wciąż ją cyzelowała. Jak zwykle starannie 
obmyślone pozy, jak rzucenie się w objęcia Izabeli, jak zawiśnięcie na szyi Augusta 
w chwili miłosnego zachwytu, odejście po rozmowie z Boną w pierwszym akcie 
doceniała publiczność jak i nasilenie ekspresyjne miejsc najmocniejszych. Modrze
jewska umiała klasyczny wiersz ozdobić powiewem romantyzmu. J. Rychter, reżyser 
tragedii i oklaskiwany odtwórca Tarnowskiego, zadbał o wystawę, kostiumy i portre
towe charakteryzacje wykonawców, np. Zygmunt August R. Żelazowskiego wedle 
Matejki wizerunku króla z Unii lubelskiej. Obsadę stanowili Br. Wolska (Bona), 
L. Slay.rska - Izabela, (niewiadomo dl&czego w empirowej sukni!!), E. Rygier -
Kmita, i J. Nawarski - Boratyński. 

Recenzent „Przeglądu Polskiego" (1879 str. 444-446) podziwiał wówczas kapitalną 
intuicję gościa - Modrzejewskiej, która własnym instynktem doszła do stopienia 
nowoczesnego sposobu deklamacji 

0

i gry w sztukę w stylu francuskim (tj. klasycznym). 
„Jakiś stały ton wzniosły i czuły, jakieś ogólne pathos w każdym słowie, ruchu, 
i spojrzeniu, jakiś idealizm ogólny nieokreślony, nieco sentymentalny, wszystkie 
rogi i kanty rzeczywistości, starannie ukryte, a przy tym przecież naturalność i prawda. 
W Barbarze pani Modrzejewska tak umiera jak żeby czuła nad sobą wzrok Osiń
skiego, jak żeby Wężyk szeptał jej do ucha, że „miara to jest doskonałość" i jak 
żeby w ich teatrze wszystko, nawet śmierć, musiała się poddawać pewnym regułom 
dobrego tonu, i nie razić, nie straszyć, nie wzruszać zbytecznie". 

W 1890 r. Modrzejewska wystąpiła 20. XII. znów wzruszając do łez widzów, 
piękniejsza niż kiedykolwiek, „mówiła klasycznie, spoczywając na średniówkach, nie 
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zacierając rymów". Adam Dobrowolski specjalnie zwracał uwagę w recenzji („Ku
rier Polski" s. 50) na chwile konania Modrzejewskiej, „które artystka umie przepro
wadzać z dziwnie estetyczną miarą, a pomimo to czynić na widzach wstrząsające 
wrażenie„. poprzedza konanie mieniącym się wyrazem twarzy; zdaje się że mgła 

zachodzi na jej czoło i zakrywa oczy i potem dopiero następuje sen śmierci wyko
nany tak, że koniec nieszczęśliwej królowej promienieje aureolą męczeństwa". Z no
vvych wykonawców ukazali się W. Werner - Boratyński, W. Antoniewski - Tar
nowsK1. 

Kulturalny, inteligentny, literacko zaawansowany dyrektor Teatru Lwowskiego, 
J. Nepomucen Kamiński wystawił tragedię 27. IX. 1818 r. po raz pierwszy z ogrom
nym pietyzmem i starannością w obsadzie i w wystawie. Barbarę grała Apolonia 
Kamińska, Zygmunta Augusta - Antoni Bensa ubóstwiany amant-bohater lwowski, 
Bonę - Józefa Bensowa, Kmitę - Witalis Sosnowski (późniejszy Smochowski), zna
komity przedstawiciel czarnych charakterów, Boratyńskiego - J. N. Kamiński. 

„Pamiętnik Lwowski" z 1819 r. z czcią przystępując do analizy dzieła dorzucił, 

do poczynionych w „Cwiczeniach naukowych" z 1818 r. (N. 4) przez Kazimierza Uwa
gę (Brodziński) krytycznych spostrzeżeń, zauważone braki jak niestosowność utrzy
manej w sztuce a nieusprawiedliwionej jedności miejsca, sztuczne, bierne przeby
wa':qie na scenie Izabeli, odejście otrutej Barbary i powrót na śmierć na scenę. 

Barbara „zanadto opisuje, Bona zanadto rozprawia", lecz wszystkie braki zdaniem 
recenzenta kryla piękność wiersza. 

Nigdy piękne, czule i wyniosłe myśli w jednym wierszu stokrotnie piękniejsze, 
zajmują nas ciągle i ledwie że dozwalają dziwić się nad polskim Rasynem" .. 

Zachwyty wzbudził grą Augusta - Antoni Bensa, „zdawało się, że P. Bensa 
w Auguście wznosi się nie tylko nad Cyda, Koryolana itp. ale nawet nad samego 
siebie". Wrażenie gry było tak silne, że go wśród akcji wywoływano, „czego jeszcze 
na polskim teatrze u nas nie bywało". A. Kamińska w roli tytułowej w najczulszych 
miejscach wpadała w przesadnie płaczliwy ton (co było manierą i gustem epoki!). 
Mówiła zbyt szybko i za cicho. Kamiński (Boratyński) dopiero na drugim wieczorze 
błysnął piękną grą. Brakiem mimiki w niemych scenach raziła Izabela. Bonie Ben
sowej brakło w grze dumy i chytrości, była tylko złośliwą, W. Sosnowski (Smo
chowski) w roli Kmity i J. N. Nowakowski jako Tarnowski, wówczas młodzi jeszcze 
aktorzy, a później główne filary lwowskiej sceny, grali „z godnością i charakterem". 
Imponowała widowni wspaniałość nowych bogatych kostiumów. A na widowni mniej 
było widzów niż na „Wiśliczankach"„. 

Teatr lwowski od premiery 1819 r. do 1911 r. grał trag_edię 24 razy w tym do 
1851 r. 16 razy. 

5. I. i 8. VI. 1821 r. z nowych sil L. Rudkiewicz grał Boratyńskiego z powodzeniem. 
W 1822 r. wznowił dyr. Kamiński „Barbarę". 15. XI. 1830 r. występowała w roli ty
tułowej grająca gościnnie L. Zuczkowska (Halpertowa). W 1843 r. T. Cenecka gra
ła Barbarę. 

9 i 11. II. 1848 r. Barbara na scenie przyjęta była przez „Gazetę Lwowską" jako 
utwór z minionej epoki, nie wzbudzający większego zainteresowania. (Może to było 
też skutkiem okresu i nastroju karnawałowego). Najwyższe pochwały recenzentów 
„Gazety Lwowskiej" spotkały T. Cenecką za pełne prawdy i konsekwentnie mocne 
ujęcie roli Bony, którą „grała z wrzącą ochotą". Aszpergerowa popadła w płaczliwy 
rzewny ton w Barbarze. Fatalną była Izabela - J. Łozińska (w charakterze mieszczka 
czy subretka), Rudkiewicz - Boratyński od 27 lat. Prasa lwowska nie szczędziła naga
ny dyrekcji za nędzną wystawę: 

„Dziwić się trzeba, że Tarnowski nie był we fraku a Boratyński w sukmanie or
ganisty. Jakoż August w czasie żałoby po ojcu, miał na sobie wszystkie jaskrawe 
kolory, które czyniły go podobnym do arlekina włoskiego. Niektóre ubiory bohate
rów polskich miały być nowe, lecz nadzwyczaj ubogie i ladajakie, obcisłe i nie-
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zgrabne, wyglądały jakby nicowane lub ze starych gałganów zszyte. Najsławniejszy 
zaś był tron Zygmunta. Nie wiedzieć n awet do czego przyrównaćby go można. Ka
napka koloru niewiadomego, gdyż barwa właściwa spełzła przez czas, obszarpana, 
poplamiona i takież same firanki. Oto tron!" 

2. VIII. 1851 r. dano tragedię na benefis K. Sułkowskiej . Dziwnie chłodno oceniła 
występ i grę Modrzejewskiej „Gazeta Narodowa" w 1867 r.: „Za mało słodyczy i ła
godności". Uznanie znaleźli J. Hubertowa - Bona, K. Królikowski - Tarnowski, nie 
zadowolili krytyki B. Linkowska - Izabela, A. Miłaszewski - Zygmunt, J. Bara
nowski - Boratyński, zyskał uznanie J. Szymański - Kmita. Jak i w innych obsa
dach wykonanie utykało na nieumiejętności aktorów mówienia wierszem! 

W 1874 r. Aszpergerowa grała Bonę, M. Zboiński - Tarnowskiego, w 1879 r. 
B. Ladnowski - Zygmunta. 

W r. 1911 Ludwik Heller, dyrektor lwowskiego teatru, dał doskonały cykl retro
spektywny najcelniejszych dzieł literatury dramatycznej polskiej i obcej. Przeważnie 
po wieczornej premierze przechodziły te sztuki już na przedstawienia popołudniowe 
dla młodzieży szkolnej, gdzie cieszyły się ogromną frekwencją i powodzeniem. Jako 
piąte przedstawienie z cyklu polskich utworów dramatycznych dnia 6. XI. 1911 r. 
wystawiono „Barbarę Radziwiłłównę" w obsadzie: St. Hierowski - Zygmunt August, 
Luszczkiewicz - Barbara, Rotter - Bona, L. Darwińska - Izabela, W. Jaworski -
Tarnowski, M. Szobert 7 Kmita, J. Chmieliński - Boratyński, którego grał tu od 
1890 r., dalej - M. Bielecki - Poseł I, W. Ratschke - Poseł II i F. Frączkowski -
Dowódca straży zamkowej. Była to obsada dobrana z pietyzmem z najlepszych sił. 

Młodziutka Luszczkiewiczówna, wielki a tak wcześnie i tragicznie zgasły talent dra
matyczny, wówczas stawiała pierwsze kroki na scenie! 

Poznań ujrzał „Barbarę Radziwiłłównę" po raz pierwszy 27. IV. 1818 r. za dyrekcji 
Milewskiego. 

Po 25 latach wznowiono tragedię w sierpniu 1843 r. dwa razy w· imprezie Toma
sza Chełchowskiego z ogromnym sukcesem', z Teresą Palczewską w roli Barbary, 
J anem Królikow.:.kim w roli Posła. 

W 1844 Teatr krakowski wystawił tragedię w swojej obsadzie z tego roku. Grano 
22. VIII. 1867. W 1869 r. Bonę grała Aszpergerowa, 1. IV. 1876 Barbarę grała gościnnie 
H. Ladnowska, Zygmunta - W. Terenkoczy, Kmitę -.,.... Lucjan, Tarnowskiego -
J . Nawarski, Boratyńskiego - J . Jejde, Bonę - J. Nawarska. 

15. IV. 1877 Barbarę grała gościnnie A. Rakiewiczowa a Bonę - Maria Doro
szyńska. 

Dnia 10. I. 1895 podczas gościnnych występów dała Modrzejewska na pierwszy 
swój występ Barbarę. J. Sosnowski grał Zygmunta, E. Królikowska - Bonę, Z. Trz
cińska - Izabelę, Kaz. Królikowski - Tarnowskiego, M. Skirmunt - Kmitę, J. Ja
kubowski - Boratyńskiego, M. Wojdałowicz - Posła. „Kurier Poznański" osądził 

jako już przestarzałą deklamatorską tragedię, którą genialna gra gościa wydobywa, 
wyposażając postać królowej skarbami uczuć, subtelnych rysów, stawiając młod

szym koleżankom arcywzór kreowania klasycznych polskich bohaterek. 
Dla Polaków zamieszkujących Bukowinę wystawienie Barbary 10. VII. 1858 

w Czerniowcach przez zespół lwowski było wielkim zdarzeniem. Wznowiono tragedię 
w czerwcu 1863 za dyr. Ortyńskiego. Bohaterką wieczoru była młoda aktorka Modrze
jewska. Gazeta niemiecka „Bukowina" w recenzji wyraziła zachwyty nad jej grą, 

artystka wywQ\ływała realizmem gry w scenie śmierci wzruszenia i łzy. Uznamie 
zdobyli również B. Ladnowska (Bona), L. Eisenbach - Ortyński (Zygmunt August) 
i W. Rapacki grający Tarnowskiego z zwykłą „genialnością". 

J'6'Z.ef Rachwalski 
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