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O autorce Zdjęć amatorskich z Paryża 

„Kurier Wileński” 6 IX 1931 nr 205, s. 3
1
 

 

O p. Marii Modrakowskiej, autorce drukowanych u nas wrażeń paryskich, znanej 

Wilnu z występów zeszłorocznych, pisze pan Klingsland z Paryża w nr 30 „Wiadomości 

Literackich” co następuje: 

 

Dzięki Związkowi Młodych Muzyków Polskich, który cieszy się już 

poważną opinią w sferach muzycznych, na koncerty, urządzane przez 

to ruchliwe bractwo przychodzą nawet… francuscy krytycy z 

nazwiskiem. Przyszli więc też i na debiut pani Modrakowskiej. Z 

miejsca wzięła ich swoim wdziękiem, dykcją i co najważniejsze, 

głosem. Pojawiły się pierwsze sprawozdania, bardzo pochlebne. 

Wyraźniej zarysował się ten stosunek, wyjątkowo przychylny, na 

drugim występie, decydującą zaś rolę odegrał koncert w École 

Normale de Musique, gdzie p. Modrakowska odśpiewała szereg 

melodii francuskich: Nigdy jeszcze[,] La poupée chérie de Séveraca
2
, 

Le Martin pécheur Ravela
3
 i stare piosenki francuskie nie były 

interpretowane bardziej promiennie i wzruszająco. 

Timbre jej głosu jest świetlisty, czysty i anielski. Cóż za piękny 

instrument. – technika jego jest tak doskonała, że słucha się głosu  

p. Modrakowskiej z taką samą rozkoszą jak fletu lub skrzypiec. 

Wdzięk, urok, wytworność, finezja dykcji, wyraz twarzy czynią z  

p. Modrakowskiej klejnot rzadkiej wartości”… To nie są frazesy 

jakiegoś reportera, lecz opinia tak rozstrzygającej osobistości jak  

p. Mangeot, dyrektor École Normale de Musique i naczelny redaktor 

„Le Monde Musical”! 

 

                                                             
1
 Redakcja kompletu felietonów Zdjęcia amatorskie z Paryża dotyczyła głównie korekt ewidentnych błędów w 

druku oraz uwspółcześnienia ortografii i interpunkcji. Oryginalne przypisy zamieszczono w tekście w nawiasie 
kwadratowym. Przypisy i komentarze dodane do tekstu oznaczone zostały jako odnośniki i wyjaśnione u dołu 
strony. Sformułowania w języku francuskim konsultowane z dr hab. Aleksandrą Kłaput-Wiśniewską, prof. AM w 
Bydgoszczy oraz dr hab. Małgorzatą Gamrat, którym składam w tym miejscu serdeczne podziękowanie.  
2 Kołysanka, skomponowana z okazji pierwszych urodzin córki Déodata de Séverac w 1914 roku. 
3 Pieśo Zimorodek pochodząca z cyklu Histoires naturelles, skomponowana w 1906 roku. 
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Po tym koncercie zaczynają piętrzyć się bajeczne propozycje. Masson angażuje p. 

Modrakowską, „idealną Melisande”, na sezon jesienny do „Opera Comique”, Cortot 

akompaniuje jej osobiście do pieśni Chopina. „His Master’s Voice” podpisuje umowę na 

wyłączność płyt gramofonowych
4
, impresariowie przelicytowują się o tournées koncertowe, 

zwraca się do niej z korzystnymi propozycjami Szwajcaria, odzywają się już teatry 

nowojorskie i studia kinowe. Zachwyt ogólny i… szczery. 

 Czytelnicy „Kuriera Wileńskiego” przekonają się przy tym, czytając Zdjęcia 

amatorskie z Paryża, że uzdolnienia p. Modrakowskiej nie ograniczają się jedynie do 

muzyki[,] lecz sięgają również w dziedzinę literatury
5
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4 Pomimo podpisanego kontraktu nie doszło do wyjazdu na sesję nagraniową, prawdopodobnie z powodu 
choroby artystki; na podstawie rozmowy z synem Marii Modrakowskiej, Tadeuszem Jackowskim 2.02.2022. 
5
 Autorem tego anonsu mógł byd Witold Hulewicz, który namówił Marię Modrakowską na napisanie dla 

„Kuriera Wileoskiego” relacji z jej pobytu w Paryżu. Publikowane felietony były następnie odczytywane na 
antenie rozgłośni radiowej w czasie przyjazdów ich autorki do Wilna. 
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Maria Modrakowska 

Zdjęcia amatorskie z Paryża (I) 

„Kurier Wileński” 23 VIII 1931 nr 193, s. 2–3 

 

Gdyby mi przyszła ochota przedstawić nasze życie na bruku paryskim przez pryzmat 

geometrii wykreślnej, narysowałabym po prostu trójkąt wirujący dokoła swej osi. 

Trzema kątami tej sympatycznej skądinąd figury, byłyby: 

1. Pleyel, 

2. Lamandé, 

3. Pekin, 

zaś osią jego: 

Nadia Boulanger. 

1) W Pleyelu mieści się Studio Stowarzyszenia Młodych Muzyków Polskich w 

Paryżu. Numer jego jest trzydziesty, a króluje w nim bezapelacyjnie prezes nasz, Feliks 

Roderyk Łabuński. 

O tym strasznym człowieku godziłoby się napisać więcej, ale nie chcę mu psuć opinii 

wśród młodych panien. Młody, przystojny, miły, ale nie daj Boże wyciągnąć go na jakieś 

wspólne (lub pojedyncze) szaleństwo. Albo musi pisać i pracować, albo musi się wyspać, 

żeby nazajutrz być w dobrej formie. Jedyna rzecz, na którą zawsze można go namówić, to 

nabożeństwo z udziałem śpiewaków Saint-Gervais lub Kapeli Sykstyńskiej
6
. 

Poza tym opiekuje się nami po ojcowsku, dbając o wszystkich razem i o każdego z 

osobna, i doprawdy nie wyobrażam sobie, co ja bym w Paryżu robiła, nie mając takiego 

prezesa. Zresztą jest to zdanie ogólne. 

                                                             
6 Od 1892 roku, z inicjatywy Charlesa Bordess, w kościele Saint-Gervais zaczął działad chór specjalizujący się w 
wykonawstwie renesansowej muzyki włoskiej i francuskiej. Podobny repertuar wykonywali muzycy Kapeli 
Sykstyoskiej. Jak napisał Piotr Orawski: „Niezwykłośd Kaplicy Sykstyoskiej *…+ polega *…+ na tym, że przed 
wiekami na blisko cztery stulecia zatrzymał się w niej czas. Całkiem dosłownie. W samym sercu zachodniej 
kultury przez niemal 400 lat rozbrzmiewała niezmienne ta sama muzyka” (https://piotrorawski.wordpress.com 
/czytelnia/, dostęp: 18.07.2022), chodzi o repertuar, w którym dominują utwory Palestriny, Josquina, Moralesa 
czy Allegriego. 
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Przybocznym jego sztabem są: wiceprezes, Tadeusz Szeligowski, generalny sekretarz, 

Bolesław Wojtowicz, i skarbnik, Zygmunt Mycielski. 

Studio nasze ma pozory cichego przytulnego lokalu, ale dzieją się tam rzeczy straszne, 

ścinające krew w żyłach, godne pióra Mirbeau
7
 lub Makuszyńskiego. 

Pomijam rewelacyjne granie na cztery ręce przez Szeligę
8
 z Mycielskim, pomijam 

ekspozycje nowych kombinacji kontrapunktycznych, ale stanowczo nieczyste siły emanują ze 

ścian i kaloryferów. Skuwają one nieraz całe Stowarzyszenie w łańcuch wspólnego 

szaleństwa, w którym nawet prezes musi brać udział, objawia się zaś ogólnym, 

spontanicznym, chronicznym i niebezpiecznym brakiem pieniędzy. 

A jednak mamy tyle żaru wewnętrznego, że z olimpijskim spokojem oglądamy puste 

wnętrza portfeli i z boskim uśmiechem stwierdzamy utratę kilku kilogramów cennego ciała.  

W Pleyelu odbywają się co czwartek popołudniowe audycje muzyczne, uczęszczane 

przez licznych gości. Można usłyszeć bardzo ciekawe kompozycje w doskonałym wykonaniu. 

W jeden czwartek np. grała młodziutka skrzypaczka, laureatka paryskiego konserwatorium, 

Grabowska, i prześliczna Greczynka Papaiuano, pianistka, która z wielkim talentem 

odtworzyła kompozycje swoich rodaków na temat ludowych greckich motywów, oraz polskie 

utwory. 

Wiadomo, że każdy dom ma swego ducha, otóż dobrym duszkiem naszego studia jest 

panna Nelly Łabuńska, chodzące źródło wszelkich informacji, francuszczyzny i świętej 

cierpliwości. 

2) Z Lamandé miałam okropne trudności. Myślałam, że nigdy już nie zobaczę murów, 

wśród których w samozaparciu i cnocie ćwiczy się męski kwiat naszej młodzieży.  

Szłam tam z biciem serca… 

A nuż mnie konsjerżka wyrzuci na zbity łeb? 

A nuż mnie pan dyrektor Jurgielewicz każe policją do domu odstawić? 

A nuż mnie pensjonariusze wrzątkiem obleją? 

                                                             
7
 Octave Mirbeau (1848–1917) – francuski pisarz, dramaturg, krytyk sztuki, zwolennik awangardy artystycznej.  

8 Chodzi o Tadeusza Szeligowskiego, przyjaciela Marii Modrakowskiej. 
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Wszelakiej białogłowie bowiem wstęp na Lamandé jest surowo wzbroniony, wszystko 

jedno, czy byłaby to matka, siostra, kuzynka, żona czy kucharka, czy też przypadkowo 

autentyczna kochanka. 

Bramy zamykają się hermetycznie na sam widok niewieściego oblicza. 

Ale nie darmo jestem kobietą! 

Prosiłam, groziłam, błagałam, płakałam, nic nie pomogło; nie chciano mnie tam 

zaprowadzić, choć jak mi Bóg miły, poza zebraniem materiału do felietonu nie miałam innych 

złych zamiarów. 

Wreszcie nie przyznając się do zamachu, który miałam wykonać, niby dla 

przyjemności spaceru, odprowadziłam Szeligowskiego na Lamandé i pod samą bramą 

powiedziałam niewinnie: 

- Za tydzień śpiewam w „Revue Musicale”, czy nie masz pieśni dla mnie? Poszukaj i 

znieś mi je zaraz, bardzo chcę zaśpiewać twoją kompozycję. 

Na te słowa wychyliła się zza firanki na parterze świeżo umyta i ogolona twarz 

Wojtowicza, (reszta tonęła w głębokim cieniu i negliżu). 

- Co się tu dzieje?! – krzyknął wielkim głosem. 

- Hallo! Bolek! Dzień dobry! Może dasz mi także twoją piosenkę na koncert do 

Revue? 

- Poczekaj, zaraz się ubiorę i wyszukam – zawołał i zniknął w mrokach pokoju. 

Uśmiechnęłam się. 

Zrobił się wielki rumor. 

W powietrzu zaczęły fruwać rękopisy wraz z różnymi częściami garderoby męskiej, 

mającej to do siebie, że nigdy jeszcze żadnej kobiety swoistym swym wdziękiem nie uwiodły.  

Korzystając z zamieszania, wsunęłam się chyłkiem na podwórze, gdzie pod 

melancholijnym i samotnym klonem, (nie dali biedakowi nawet mizernej brzozy do 

towarzystwa!) stoi piękny pomnik doktora Gałęzowskiego dłuta Cypriana Godebskiego. 

W głębi wznosi się trzon z napisem: 
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„Ecole polonaise fondée 1842, reconnue comme établissement d’utilité publique par 

décret de sa Majsté Napoléon III le 8 avril 1865”
9
. 

Szeligowski woła z góry: 

- Co ty tam smarujesz w zeszycie? 

- Robię notatki do felietonu! Najwyższy czas! - odpowiadam wesoło. 

Ledwie wyrzekłam te słowa, gdy jak za dotknięciem różdżki czarodziejskiej otwarły 

się wszystkie górne okna i ukazały się w nich wybladłe męskie oblicza. 

W szeregu sympatycznych źrenic wyczytałam wspólny, ogromny znak zapytania: 

Kobieta??? Skąd??? Którędy??? 

Ale nie powiem, żeby wyglądali tak[,] jak by mnie chcieli wrzątkiem oblać, wcale 

nie… 

Podniósłszy wzrok ku owym oknom, spostrzegłam w niszach popiersia Czackiego i 

Konarskiego, a na prawo tablicę pamiątkową ku czci poległych Polaków z roku 1863, 1870 i 

1914. 

Boże miłosierny! gdzie tych rodaków wicher nie nosił? 

Wchodzę do dużej, parterowej sali, służącej rozrywkom godziwym i wspólnym 

zebraniom. 

Oj, źle! 

Pachnie wybitnie złym tytoniem i starokawalerstwem. 

Spojrzałam na ściany. Gdybyż choć jedna kobieca główka uśmiechnęła się do mnie z 

ram obrazu! 

Nic! 

Oprócz alegorii Polski, same męskie postacie zdobią posępne mury. A więc na prawo 

Kościuszko i Pułaski, naprzeciw jacyś uczeni mężowie, na lewo… 

                                                             
9
 Z fr.: Polska szkoła założona w 1842 roku, uznana za instytucję użyteczności publicznej dekretem Jego 

Cesarskiej Mości Napoleona III 8 kwietnia 1865 roku. 
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Tfu! Urok czy co? 

Przecieram oczy, nic nie pomaga[,] troi mi się w oczach. Podchodzę bliżej i wciąż troi 

mi się w oczach od Mickiewiczów. 

Pośrodku portret, po obu jego stronach dwa olbrzymie, identyczne popiersia. To musi 

mieć jakieś głębsze znaczenie, zastanawiam się… 

Aha! Krasińskiego wylali, bo miał za dużo kochanek i z powodu wierszyka Boya… 

Słowacki zbyt się lubował w opisywaniu wdzięków niewieścich! No, a przecież 

„Sonety do Laury” zgasły całkowicie w cieniu „Dziadów” i „Pana Tadeusza”. Poza tym mąż 

ten sławny ożenił się i miał moc dzieci, może zatem służyć chłopcom za wcielenie wzniosłej 

tendencji: „Ora et Labora”
10

. 

Ale dlaczego po obu stronach portretu zawieszono sztychy przedstawiające tych 

właśnie królów polskich, którzy płeć piękną cenili i miłowali, jak Kazimierza Wielkiego i 

Zygmunta Augusta? 

Chyba dlatego, żeby dać do poznania, że mimo to, a może właśnie dlatego byli 

ostatnimi z dynastii. 

Pod ścianą stoi stare zakurzone, mahoniowe pianino. Otwieram wieko i czytam firmę: 

Mozart, Paris. Dotykam lekko żółtych, umarłych klawiszy, budząc niechcący widmo 

klawesynu. Z porwanych strun dźwięczy tęsknota za białymi rękami i jedwabnym 

robronem
11

, za białą peruką i uśmiechem malowanych, małych ust… 

Nie trzeba dotykać umarłych instrumentów… 

Dzięki Bogu, słyszę młode, żywe głosy moich chłopaków: 

- Gdzie jesteś? – i już wpadają z rękopisami i zaczyna się odczytywanie nut. 

Wojtowicz proponuje mi zwiedzenie małej poczekalni i jego pokoju na dole. Biegniemy. 

Mała, (słusznie tak nazwana) poczekalnia jest przygnębiająca. Nie czuć tu wprawdzie 

złego tytoniu, ale za to podłą kawę i jeszcze sroższą cnotę. W dużej sali widziałam 

przynajmniej rapiery i maski fechtunkowe, a tu na stole leżą tylko tygodniki: „Polak we 

                                                             
10

 Z łac.: Módl się i pracuj. 
11 Z fr.: robe ronde – okrągła suknia; balowa suknia dworska o konstrukcji kloszowej. 
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Francji” i „Les amis de la Pologne”, a na ścianach oprócz Świętych Pańskich i scen biblijnych 

nie ma nic innego. 

Westchnęłam ciężko z rozpaczy i z poczucia własnej bezradności. Nic nie rozumiem. 

Jak mogą tu wytrzymać ci młodzi, mili chłopcy i nie urwać się, a przy tym lubić Lamandé? 

Bo fakt jest, że ją lubią. 

Wojtowicz i Szeliga kwitną tu niby goździk z piwonią; Szałowski, co do którego mam 

podejrzenia, że jeszcze rośnie, ma wprawdzie niemiłosiernie chudy wygląd, ale twarz 

zadowoloną i uśmiechniętą i z powodzeniem może uchodzić za modrzew, Niemczyk jest zbyt 

ruchliwy, żeby go można przyrównać do kwiatu, ale w ostateczności może być wiatrem 

południowym; Mierzejewski zbladł i schudł w Paryżu, ale jako że ma wiele wrodzonego 

wdzięku, [s. 3] jest konwalijką w ogrodzie Lamandé. 

Mieszka tu jeszcze wielu innych ludzi, jak Sienkiewicz i Żebrowski, ale ponieważ 

piszę tylko o muzykach, więc niechaj mi wybaczą, że pominę tym razem opisywanie ich 

niezaprzeczonych walorów koleżeńskich i towarzyskich. 

Tak! ale gdzie leży zagadka przywiązania do Lamandé? 

Przypadek mi ją rozwiązał. Zwiedzałam pokój Wojtowicza, (przy otwartych drzwiach 

i w towarzystwie Szeligowskiego) gdy ten ostatni wrzasnął nagle: 

- Uwaga! – i wypadł z pokoju, ciągnąc mnie za rękaw. 

- To jest właśnie nasza Modrakosia – przedstawił mnie w dość prymitywny sposób 

miłemu, młodemu, małżeństwu. 

- A to państwo Jurgielewiczowie. 

Zmartwiałam. 

Stanęłam zatem przed obliczem dyrektora, wroga kobiet w ogólności (w szczególności 

chyba nie, kiedy się nie bał ożenić, i to z tak uroczą osobą!), świętego Piotra, dzierżącego w 

srogiej dłoni klucze do bram raju mężczyzn. 

Spojrzałam nań spod oka, udając, że się nic nie boję, chociaż w istocie obmyśliłam 

cały plan ucieczki; (do Wojtowicza, a potem przez okno na ulicę). 
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Ee, tak strasznie znów nie wygląda; młody, przystojny… 

I o bridge’u rozmawia… 

A pani o obiedzie… 

Nie są wcale tacy straszni… ale chłopcy są materialistami! Nie dlatego lubią 

Lamandé, że mają miłych ludzi za przełożonych, ale tylko dlatego, że jest tanio. 

Swoją drogą[,] gdy zamknęły się za mną bramy tego przybytku młodych, i po raz 

ostatni spojrzałam na chłopców przez żelazną kratę, serce ścisnęło mi się za wszystkie 

kobiety. Tylu ich marnuje się bez nas! 

A trochę miałam wrażenie, że opuszczam Jardin des plantes
12

. 

Na drugi raz nie przekroczę już zakazanych bram, lecz przyniosę banany i cukierki. 

Kto jak kto, ale Szeliga na pewno po nie przyjdzie. 

3) Pekin. Tutaj dzierży pałeczkę w dosłownym i przenośnym tego słowa znaczeniu  

Karol Lewicki, młody dyrygent synchronizujący obecnie w Paryżu filmy Paramountu. 

Wymachuje w tempie na trzy i na cztery, robi cudowne „andante” gdy ma do czynienia z Ly-

Tche [przypis: Kompot z owocu chińskiego o niezwykle egzotycznym, aromatycznym smaku.], lub 

też porywające „furiosa” przy Yut-tu
 
[przypis: Galaretowata ryba morska w sosie korzennym 

zaprawiona pędami bambusów.], zwłaszcza gdy ma rywala. 

Pekin bowiem to restauracja chińska w Quartier Latin umiłowana przez 

stowarzyszenie Młodych Muzyków Polskich w Paryżu, jako że jest zdrowa, czysta i tania, a 

przy tym smaczna. Za siedem franków można się najeść na sztywno, gdyż podają tu ryż „a 

discretion”. Kto chce, może go zjeść dwie wazy. 

Każdy z nas ma swój ulubiony przysmak: 

Łabuński miłuje karpia po chińsku zapiekanego w aromatycznych liściach[;] 

Szeligowski zamawia stale prosiaka na słodko; Szałowski mdleje z rozkoszy na samą myśl o 

kurze z migdałami; Sulikowski, uczeń Casadesusa, zaleca wszystkim krewetki gotowane w 

sałacie; Niemczyk wścieka się na „ziółka”, ale mimo to pożera wszystko; Lewicki zjada 

płetwy z rekinów, czarne jajka, mątwy i inne cuda; ja kocham glony morskie. 

                                                             
12 Z fr.: ogród botaniczny. 



11 
 

Ale Mierzejewski jest nieszczęśliwy. 

- Rany boskie! – wzdycha, - Jak wy możecie zjadać te świństwa! żeby tu tak tanio nie 

było… 

I wsuwa żałośnie wołu z cebulą, jedyne Europą zalatujące danie. 

Czasem bywają dania nowe. Wówczas ryzykujemy i zamawiamy na wiarę. 

Przynieśli nam raz taką rybę w kanarkowo-żółtym sosie, po zjedzeniu której Lewicki 

milczał i oblizywał się, jako że człek lubi niezwykłe smaki, zaś Szeligowski milczał także, ale 

był dziwnie czerwony. 

- Tadek! jakże się czujesz po zjedzeniu tej ryby? – pytamy. 

- Jakbym zjadł sklep korzenny. – wymruczał głucho. 

Czasem przychodzi tu nasz beniaminek, najmłodsza i najładniejsza skrzypaczka, 

Genia Umińska. Niestety, rzadko, zbyt rzadko ją widujemy, gdyż utonęła całkowicie w 

rodzinie Dygatów i w lekcjach z Georgem Enescu. 

Ale wszystkie walory jej przemiłego humoru i koleżeństwa wyszły na jaw w naszej 

wyprawie koncertowej na Lyon i opiszę ją w następnym felietonie, gdyż szkoda, żeby się 

zmarnowały w przestrzeni i w czasie najweselsze chwile naszego cygańskiego żywota. 

I muszę zapoznać moich rodaków w dalekiej ojczyźnie z niezwykłym domem 

polskim, gromadzącym u siebie elitę życia artystycznego i towarzyskiego, z domem państwa 

Cyprianostwa Godebskich. 

A już zupełnie osobny felieton napiszę o najciekawszej i najniezwyklejszej kobiecie, 

jaką jest Nadia Boulanger. 

Paryż, latem 1931 r. 
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Maria Modrakowska 

Zdjęcia amatorskie z Paryża (II.1) 

„Kurier Wileński” 25 VIII 1931 nr 194, s. 2 

 

Nasza wyprawa koncertowa na Lyon odbywała się pod auspicjami raczej 

komunistycznymi, gdyż wyjechaliśmy z Paryża 1 maja rano, kiedy to autobusy i tramwaje 

gremialnie strajkują, zaś nieliczne taksówki (tylko nie „enregistré”!) mkną po ulicach z 

niebywałą, jak na Paryż szybkością, zaś każda z nich jest zajęta. 

Metra w ten piękny dzień wiosenny są zazwyczaj przepełnione. 

Punkt zborny był przy Gare du Lyon. 

Godzina: kwadrans po ósmej rano. 

Członkowie wyprawy: Eugenia Umińska, skrzypaczka, Maria Modrakowska, 

śpiewaczka, Bolesław Wojtowicz, pianista i kompozytor, Tadeusz Szeligowski, kompozytor i 

akompaniator. 

Dzień był piękny. 

Słońce przeglądało się w zroszonych trawach i liściach drzew, bieliły się wiśnie i 

grusze w polu, jednym słowem każdy szanujący się poeta powinien był napisać wiersz o 

wiośnie, względnie o słowikach i miłości. 

Ale nam brak stanowczo elementu poetyckiego. 

Genia Umińska przyszła o dwie minuty za późno, czym szalenie zdenerwowała resztę 

punktualnego towarzystwa, ja byłam głodna jak wilk (w tym wypadku wilczyca) i utonęłam 

przy bufecie kolejowym w café creme, Wojtowicz zafundował sobie beret baskijski i udawał, 

że go to nic a nic nie obchodzi, czy mu w nim do twarzy czy nie, Szeligowski zaś taskał 

najlżejszą z wszystkich walizek z miną Atlasa i wymyślał na wczesny pociąg. 

Mieliśmy koszta podróży za przejazd drugą klasą, ale jeszcze się nie urodził taki 

naiwny muzyk w naszym stowarzyszeniu, który by naprawdę drugą klasą pojechał. 

Rozumiało się samo przez się, że sto franiów chowamy do kieszeni, a jedziemy trzecią. 
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Zresztą trzecia klasa w dalekobieżnych pociągach francuskich ma skórzane siedzenia i jest 

zupełnie przyzwoita. 

Dzięki Bogu mieliśmy osobny przedział. 

Genia wsadziła na nos olbrzymie okulary, wyjęła z walizki niebywałej długości druty i 

zaczęła robić pulower z miną zawodowej Francuzki. 

Ja zabrałam się do korekty mego rękopisu. 

Wojtowicz (wciąż w berecie) palił papierosa i milcząc spoglądał w przyszłość. 

Szeliga wymyślał: 

„Zostawcie te druty i papiery! na miłość boską, baby, raz w życiu macie sposobność 

przejeżdżać przez Burgundię, a żadna z was ani nie spojrzy przez okno”. 

Genia zdejmuje posłusznie okulary, ja odkładam pióro i patrzymy. 

Nie ma co mówić! Ślicznie! 

Opisywać krajobrazów nie będę. Zamknijcie lepiej oczy i wyobraźcie Małopolskę 

Wschodnią, o wczesnej wiośnie, z tą różnicą, że nie ma chałup, że wszystkie ogródki i 

ogródeczki są otoczone kamiennymi murami, że od czasu do czasu widać ruiny zamku lub 

stary kościół gotycki, względnie romański, i że napisy na mijanych stacjach są francuskie. 

Poza tym takie same drzewa i łąki, rzeki i mokradła, niebo i słońce, bociany i inne ptaszki.  

Piękny jest świat! 

Szeliga uspokoił się znacznie, odkąd obejrzałyśmy okolicę i począł dyskutować z 

Wojtowiczem na temat zbliżających się wyborów we Francji, i jaki one wywrą wpływ na 

stosunek Polski do Sowietów. 

„Ożywiona tą gawędką [/] droga mija dosyć prędko”, powiada Boy. 

Ale z Paryża do Lyonu jest kawał drogi, i tej pouczającej pogawędki nie starczyło na 

podtrzymanie naszych humorów. 

Szeliga i Wojtowicz poczęli tedy urządzać turnieje i zapasy, ku czemu pobudzała ich 

zarówno chęć ruchu, jak i sposobność popisania się przed damami zręcznością i siłą. Obie z 

Genią wycofałyśmy się powoli na korytarz, gdyż tempo zapasów poczynało być niepokojące.  
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Teraz czas mijał już naprawdę szybko i połknąwszy w Dijon suche kanapki i banany, 

dojechaliśmy wreszcie do Lyonu. 

Godzina była czwarta, minut trzydzieści. 

Oblicza naszej gromadki raczej brudne i wycieńczone. 

Płaszcze i spódniczki oraz spodnie wymięte i zakurzone. Ogólny wygląd przypominał 

więcej ubogich krewnych z prowincji, niż sławnych artystów z Paryża. 

Wiadomo jednak, że pozory mylą. 

Na dworcu oczekiwała nas delegacja, złożona z trzech osób: p. Barciński, urzędnik 

konsulatu polskiego w Lyonie wygłosił hymn radosny na widok znajomej sobie twarzy 

Szeligowskiego, p. Rospond, docent uniwersytetu Lyońskiego, uśmiechał się wdzięcznie i 

nieśmiało, czym zdobył sobie od razu naszą sympatię, trzecią zaś, a właściwie pierwszą 

osobą, była pani Barret-Spalikowska, córka emigranta polskiego, sekretarka Instytutu 

Słowiańskiego w Lyonie. 

Pierwszy maj był obchodzony w Lyonie równie uroczyście jak w Paryżu, to znaczy 

nie było żadnego wehikułu ani tramwaju. Natomiast przed samym dworcem, na pięknym 

zresztą placu, stało mnóstwo karuzeli i innych w tym rodzaju pojazdów, odznaczających się 

miłą właściwością, że można nimi wprawdzie jeździć, ale tylko w kółko i bez walizek. 

Ścigani rozkoszną, kiermaszową muzyczką przypominającą jako żywo Respighiego i 

Strawińskiego, poszliśmy „per pedes apostolorum”
13

 do hotelu Simplon, w którym zajęliśmy 

cztery pokoje i poczęliśmy się na gwałt przekształcać w autentycznych artystów z Paryża.  

Na dole czekał na nas profesor Patouillet
14

. Rzadkością jest spotkać człowieka, o 

którym na pierwszy rzut oka pomyśli się: „oto prawdziwie w tym nie masz zdrady”. Ale 

profesor Patouillet mimo woli nasuwał ten werset z Pisma Świętego, zarówno swoim 

zewnętrznym wyglądem, jak i sposobem życia prostym, szczerym, serdecznym, bez żadnej 

pozy i blagi. 

Nasi kompozytorzy i przedstawiciele Stowarzyszenia Młodych Muzyków w Paryżu 

(wiceprezes i generalny sekretarz), objaśniali mu długo i szeroko cele i zamierzenia swoje, 

                                                             
13

 Z łac.: pieszo, na wzór apostołów. 
14

 Prof. Jules Patouillet (1862–1942), specjalista w zakresie slawistyki na Wydziale Literackim Uniwersytetu w 
Lyonie. 
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robiąc odpowiednie notatki, które mu potem wręczyli z gestem wręczania noty 

dyplomatycznej. 

Szeliga i Wojtowicz są pod tym względem nadzwyczajni, potrafią się  w okamgnieniu 

z rozbrykanych sztubaków przedzierzgnąć w śmiertelnie poważnych i ważnych ludzi, od 

których zależą co najmniej losy Europy. 

A potem nam kobietom wymyślają od hipokrytek! 

Pożegnawszy się z pr[of]. Patouillet, wybraliśmy się na głodno i na wesoło zwiedzać 

miasto, przewodniczył nam zaś p. Barciński, udający, że mu to robi szaloną przyjemność, 

jeśli cztery osoby po kolei pytają go ciekawie: 

„Jak to właściwie było z tą górą, która się obsunęła?”
15

 

Odpowiadał dzielnie wszystkim czworgu, wreszcie zaprowadził nas pod ową słynną 

górę, gdzie widać jeszcze ślady katastrofy i ruiny zwalonych domów, oraz mury 

opustoszałego, zagrożonego szpitala. Wszystko jest pięknie ogrodzone i ubezpieczone, i 

stanowi nawet źródło dochodów, gdyż za zwiedzenie ruin i nabycie fotografii z widokiem 

katastrofy płaci się wcale przyzwoity haracz. 

Góra z katedrą Notre Dame jest imponująca, zwłaszcza, że nie potrzeba tam się drapać 

pieszo, lecz można wygodnie i tanio dojechać tramwajem na sam szczyt. Zawsze byłam 

zdania, że góry tracą połowę swego uroku przez brak odpowiedniej lokomocji. (Taternicy 

mnie zamordują!) 

Do stóp góry przytulił się stary Lyon, kubek w kubek podobny do naszego 

warszawskiego Starego Miasta, razem z jego zapachami i śmieciami. Biedaczek skulił się w 

sobie i broni jak może (w dosłownym tego słowa znaczeniu) własnych śmieci, istnieje 

bowiem projekt zburzenia tego nieskanalizowanego zakątka i zbudowania wspaniałej avenue, 

otwierającej perspektywę na górę z katedrą. 

Mam wprawdzie żyłkę grafomańską i aż mnie korci, żeby opisać zachód słońca nad 

Saoną i Rodanem, ale boję się Szeligowskiego, który żywiołowo nie znosi mojej literatury. 

Poprzestanę zatem na wspomnieniu tego, co nam wszystkim zostało w oczach. 

                                                             
15 W listopadzie 1930 roku na skutek osunięcia się góry zasypana została dzielnica Lyonu St. Jean. 
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A więc spokojna, szara, leniwa i głęboka Saona, pełna statków i stateczków, z 

perspektywą starych, na wpół gotyckich budynków rysujących się strzelistymi wieżyczkami 

na tle różowego, lekko zamglonego nieba. 

I Rodan, szeroki, rozpędzony, szumny i zielony, ach! Jakiż zielony! 

Bo niebo było już zupełnie granatowe od zmroku, i tylko na zachodzie czerwieniło się 

purpurą dojrzałej  jarzębiny, a woda tej przedziwnej rzeki emanowała z siebie tak intensywną 

zieleń chryzolitu, że aż blask bił od niej oświetlając nam twarze seledynem. 

Rodan jest pusty, brak mu stateczków i statków. Ludzie powiadają, że jest zbyt 

kapryśny, by go można użyć do żeglugi, ale mnie się zdaje, że jest zbyt dumny. 

Czyż wypada królewiczowi z bajki trudnić się handlem? 

Zachwyceni i zmęczeni wracaliśmy do naszych hotelowych pieleszy, gdy uwagę naszą 

przykuł wspaniały pomnik konny. Chcąc się przekonać z kim mamy przyjemność, 

podeszliśmy bliżej i szukaliśmy napisu na piedestale pomnika. Z wszystkich czterech stron 

znaleźliśmy tylko jedno objaśnienie: „ Chef d’oeuvre de Gaujois (nie ręczę, czy nie 

przekręciłam nazwiska) Lyonnais”
16

.  

Wyobraźmy sobie pomnik Chopina w Warszawie, na którym ze wszech stron byłoby 

wyryte: 

– „Arcydzieło Szymanowskiego, warszawianina” – 

Tableau! Co?! 

       D.[okońćzenie] n.[astąpi] 

 

 

 

                                                             
16 Z fr.: Projekt Gaujois, mieszkaoca Lyonu. 
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Maria Modrakowska 

Zdjęcia amatorskie z Paryża (II.2)  

„Kurier Wileński” 26 VIII 1931 nr 195, s. 2 

 

Dokończenie 

Lyon wzbudził w nas niekłamany entuzjazm, ale panowie Barciński i Rospond 

wzdychali ciężko, przysłuchując się naszym zachwytom: 

– Tu trzeba pomieszkać, – mówili – tu można popaść w czarną melancholię. Państwo 

mieliście wyjątkowe szczęście, że nie lało, bo poza tym deszcz pada codziennie. Restauracje 

zabójczo nudne, rozrywek żadnych, publiczność śpi na wszystkich przedstawieniach i 

koncertach, o ile w ogóle przychodzi na koncert. Thibaud
17

 miał zaledwie czterdzieści osób 

na sali, o innych w ogóle lepiej nie wspominać. Lyon jest straszny… 

Nosy nasze wyciągnęły się do niebywałej długości. 

Ładna perspektywa na jutrzejszy występ, nie ma co mówić! 

Pożegnaliśmy się z rodakami zamyśleni i speszeni, starając się nie myśleć o jutrze. 

Obiad z winem dopomógł nam dzielnie do tego i zaniepokoiły nas tylko dzienniki lyońskie, w 

których wyczytaliśmy wiadomość, że jesteśmy co najmniej ósmym cudem świata, ale 

jednocześnie podany program naszego koncertu był niesamowity. Na zakończenie bowiem 

(według tego sympatycznego dziennika), Wojtowicz miał odegrać Poloneza Fis-dur Chopina 

we własnym układzie z akompaniamentem Szeligowskiego. 

– Ja się do jutra nie nauczę akompaniamentu – protestował Szeliga – niech Bolek gra 

sam. 

– Może by tak poprzestać na oryginale – zaproponował Wojtowicz. – Ostatecznie, to 

wcale nie najgorsza kompozycja. 

Rozeszliśmy się na senne leże lekko zaniepokojeni, co z tego wyniknie. 

Obudził nas nazajutrz rano deszcz. 

                                                             
17 Jaques Thibaud (1880–1953), francuski skrzypek. 



18 
 

Ciepły, miły, majowy, ulewny deszcz. 

Żeby uniknąć powtarzania się, powiem od razu, że padał z równym natężeniem i bez 

przerwy od rana do drugiej w nocy, tj. do chwili odejścia naszego pociągu. O ile się nie mylę 

to potem padał dalej. 

Spotkaliśmy się wszyscy na dole w hallu o jedenastej rano; oczekiwał nas pan 

Rospond, któremu powierzona została, ważna i zdaje się wcale przyjemna funkcja 

zaprowadzenia nas na próbę do Sali w gmachu Faculté des Lettres, gdzie miał się odbyć nasz 

koncert. Tam znów czekał już pr[of]. Patouillet, i on przedstawił nas po próbie Rektorowi 

Uniwersytetu Lyońskiego, dr. Jur. Gheusi. 

Przyjął nas pełen godności własnej i uniwersyteckiej. Od razu można było poznać po 

nim, że z równą łatwością broni oskarżonego przed prokuratorem, jak wykłada prawo 

rzymskie i wygłasza mowy polityczne. Stentorowy głos brzmiał niczym trąba sądu 

ostatecznego, a piękny jego „timbre” tłumaczył się tym, (tak nam to sam opowiadał), że będąc 

studentem występował w operze, podobno z dużym powodzeniem. 

Na śniadanie byliśmy zaproszeni do konsula polskiego w Lyonie p. Mikuckiego i jego 

małżonki. 

Rue Eugénie, przy której znajduje się ich willa, tonie w ogrodach i kwiatach. Tyle tu 

słowików, że trzymają naumyślnie koty, aby je trochę odstraszyć, gdyż podobno spać nie 

można przy nieustającym ich śpiewie. 

Niezapomniane śniadanie! 

Staropolska gościnność wyłaziła wszystkimi szparami. Przyjmowano nas nie tylko 

wspaniałym jedzeniem i cudownymi winami (z szampanem włącznie), ale sercem, szczerym 

polskim sercem. 

I dlatego popadliśmy w nastrój zgoła fantastyczny, który nas nie opuścił do samego 

koncertu i który sprawił, że graliśmy doskonale, jeśli nie użyję wyrażenia: „natchnieni”.  

I wyglądaliśmy niezgorzej. 

Genia, w białej draperii, robiła wrażenie muzy greckiej, Szeliga miał minę Cezara 

przed przejściem Rubikonu, Wojtowicz był blady i interesujący, ja zdaje się też nie psułam 

całości. 
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Jak już powiedziałam, graliśmy „w natchnieniu”. 

Nastrój nasz odbił się nie tylko na publiczności, która wbrew wszelkim złym 

przeczuciom wypełniła szczelnie salę i darzyła nas szczerymi oklaskami, ale i w recenzjach. 

Nie tylko nam, solistom wygłoszono tam pochwalne peany, ale nawet Szelidze napisano, że 

akompaniował „bosko” (divinement). 

Recenzja ta miała jedną dobrą stronę, że Szeliga stara się od tego czasu nigdy nie 

wykraczać poza linię tej „boskości”. 

Po skończonym koncercie, winszowali nam sukcesu zarówno Francuzi jak i Polacy. 

Jeden inżynier Polak mówił wzruszony: 

– Od dwudziestu lat po raz pierwszy słyszę polską pieśń. 

O, jak pięknie było słuchać tylu szczerych słów uznania i opuszczać Lyon mając ręce 

pełne kwiatów, w głowie resztki południowego szampana, a w kieszeni trochę zarobionego 

grosza. 

Pan Barciński wierny zasadzie „Usque ad finem”
18

, odprowadził nas na dworzec i 

wystarał się tamże o jakowyś posiłek dla ciała, gdyż jak wiadomo, we Francji można po 

dziewiątej spokojnie ginąć z głodu (mówię o potrawach gorących), a nic się nie dostanie, 

chyba w tych najdroższych restauracjach, do których żaden szanujący się polski młody muzyk 

nie chodzi. 

Jedliśmy koncertowo, budząc podziw całego personelu kolejowego z konduktorami 

włącznie. Nawet wytrzymały na nas p. Barciński zaniemówił, patrząc na znikające stosy 

bułek, mięsiwa i innych specjałów. 

Podróż powrotna należy raczej do opisów Dantejskiego Piekła, niż do mego 

skromnego felietonu, ale ponieważ Dante nigdy nie jechał przez całą noc przepełnioną trzecią 

klasą, więc trudno od niego wymagać, aby opis takowy wcielił do swojej „Boskiej Komedii”.  

A myśmy jechali i dojechaliśmy. 

Wprawdzie na drzwiach naszego wagonu i w ogóle całego pociągu rysował się 

ognistymi głoskami napis: „Lasciate ogni speranza”
19

, wsiedliśmy i ulokowaliśmy się mimo 

                                                             
18

 Z łac.: do kooca. 
19 Z wł.: Porzudcie wszelką nadzieję. 
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wszystko w dusznym, przegrzanym, przedziale, gdzie już drzemała wiekowa dama w brudnej 

chusteczce do nosa na głowie, leciwy jegomość z sztywno wyciągniętymi nogami i czarujący 

młodzian nieokreślonego pochodzenia i zajęcia, który z rozczulającą prostotą prosił Genię  o 

pożyczenie mu grzebienia do czesania. A ona, bez serca, odmówiła mu! 

Szeligowski niewiele myśląc zdjął surdut, rozpiął kołnierzyk, oparł kompozytorską 

swą głowę o twarde deski i chrapnął z miejsca w najwygodniejszej pozycji, jaką sobie można 

wyobrazić. 

Genia kokosiła się długo na swoim wąskim, twardym odcinku ławkowym, wreszcie 

zrezygnowana usiadła na ziemi, wsparłszy z wdziękiem swą tycjanowską głowę u kolan 

Szeligowskiego. 

Ja z Wojtowiczem, niby dwa bociany na warcie, staliśmy przez całą noc na korytarzu, 

wyglądając przez zalane deszczem szyby w beznadziejną ciemność, i rozmawiając o 

niebieskich migdałach, oraz o tym, co by było, gdyby Bank Amerykański w Paryżu zmienił 

nagle swego właściciela bez uprzedniego zawiadomienia swoich akcjonariuszy. 

Zaiste, była to wysoce interesująca rozmowa. 

Z powodu niej, a raczej po niej, mieliśmy nad ranem szklany wzrok, nogi ścierpnięte, 

cerę zielono-siną, a głos przepity. 

Gdy nasi towarzysze wyrwali się z objęć trzecioklasowego Morfeusza, weszliśmy do 

przedziału spocząć nieco w pozycji siedzącej. 

Genia była przejrzysta na twarzy, z fioletowymi cieniami pod oczyma, rozcierała sobie 

nogę i narzekała na ischias. 

Wiekowa dama zdjęła chustkę z głowy i wyglądała nieprzytomnie przez okno, leciwy 

jegomość wysysał sok z pomarańczy głośno i z zadowoleniem, zaś czarujący młodzian łupił 

ze skóry banana z zręcznością zawodowego rzezimieszka i spoglądał złem okiem na torebkę 

Geni, w której mieścił się ów nieszczęsny grzebień. 

Szeliga zaś, czerwony, błyszczący jak politura na mahoniowym stole, z włosami na 

sztorc, bez marynarki, z rozpiętym kołnierzykiem u sztywnej frakowej koszuli, której nie 

zdążył już zmienić, był imponujący i groźny, a przede wszystkim wyspany. 
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Dawał nam wszystkim szkołę z prawdziwym zamiłowaniem. Beształ Genię, że 

szukała drutów w walizce, mnie nawymyślał, że wiercę się i depcę mu po nogach, Bolka sklął 

od tumanów i jeszcze innych zwierzaków, jednym słowem zrobił się władczy i despotyczny, a 

my niebożęta słuchaliśmy go jak trusie. Jeden Wojtowicz odgrażał się zamglonym i cichym 

głosem, że odwdzięczy się za wszystko na Lamandé, ale czy to naprawdę uczynił, o tym 

historia milczy. 

Dojechaliśmy do Paryża nie wiedząc jak i kiedy. 

Zdaje mi się, że gdyby nas wówczas prosto z dworca zawieziono na szafot i ścięto 

głowy, nie spostrzeglibyśmy się od razu, że naprawdę brak nam głów. 

Zmęczenie jest rzeczą dobrą, jeśli się chce zapomnieć o doraźnych troskach 

życiowych, a nasze zmęczenie miało prócz tego jeszcze jedną miłą właściwość, że było 

wesołe. 

Znalazłszy się bowiem wreszcie we własnych łóżkach i zapadając w otchłań 

dwunastogodzinnego niebytu, mieliśmy głowę pełną uśmiechów i wspomnień, a w sercu 

gorące pragnienie, aby tacy koledzy i koleżanki na kamieniu się rodzili, i żeby na świecie 

było jak najwięcej takich konsulów polskich jak pan Mikucki. 

        Paryż, 21 maja 1931 
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Maria Modrakowska 

Zdjęcia amatorskie z Paryża (III) 

„Kurier Wileński” 4 IX 1931 nr 203, s. 2–3 

 

 Gdy gruchnęła wiadomość, że „Pader” wraca z Ameryki i da w Paryżu dwa koncerty, 

6 i 13 czerwca (pierwszy na pomnik Debussy’ego drugi [przypis: Drugi koncert został 

odwołany z powodu nagłego pogorszenia się stanu zdrowia pani Paderewskiej. Cały dochód, 

który już był z kompletnie wyprzedanej sali – pokrył Paderewski z własnej kieszeni. Gdy mu 

proponowano, że zagra na ten sam cel w jesieni – powiedział: „Przecież studenci nie mogą 

czekać tak długo!”] na rzecz studentów francuskich), w naszym stowarzyszeniu zawrzało jak 

w ulu. 

– Bilety! Bilety zniżkowe! Kiedy je można nabyć i u kogo?! 

Łabuński – niczym prestidigitator – dzielił się na trzydziestu prezesów, a każdy z tych 

trzydziestu odpowiadał z niezmąconą powagą i spokojem: 

– Nie wiadomo, czy w ogóle będą zniżkowe bilety. Dandelot
20

 (ajencja koncertowa) 

jeszcze nie wie, czy Paderewski zgodzi się na umieszczenie „zniżkowców” na estradzie. 

Okropność!!! 

Nerwy nasze, a zwłaszcza tych, którzy jeszcze Paderewskiego nie słyszeli (należałam 

do ich grona), były – mówiąc po literacku „napięte do ostateczności”. „Ostatecznością” zaś 

był jak zwykle chroniczny brak pieniędzy. 

W mózgach naszych poczęło pokutować osławione słówko Hamleta: „Być albo nie 

być” – trawestowane na „Jeść albo nie jeść” – gdyż tylko tym sposobem można było odłożyć 

trochę pieniędzy na koncert. 

                                                             
20 Georges Dandelot (1895–1975), francuski kompozytor i nauczyciel. 
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Byłam w tym samem położeniu, a o tyle gorszym, że otrzymałam depeszę od mojej 

przyjaciółki Nusi Tatarczuchówny (Kornicz Pokucie) i jej przyjaciółki Izy Liedlówny 

(Lwów). 

– Przyjeżdżamy Paryż wystawa stop Kup dwa pierwsze miejsca Paderewski stop 

       Nusia Iza stop 

Ogarnęła mnie rozpacz zrazu dzika, potem melancholijna. 

Kupić dwa pierwszorzędne bilety na koncert Paderewskiego po 100 franków! 

Bagatela! 

Wie o tym nawet laik w rzeczach tyczących się przyjaźni, że raczej można się narazić 

przyjacielowi niż przyjaciółce. Sunę zatem do Łabuńskiego i proszę go o pożyczkę: 

– Oddam na pewno piątego – zapewniam go solennie. – To majętne panny, nie zarwą. 

Łabuński wzdycha dyskretnie: – Nie mogę… Nie mam pieniędzy. Stowarzyszenie też 

nic nie ma… 

– To proszę zarezerwować dwa miejsca u Dandelota. 

Łabuński wzrusza ramionami: – Wykluczone. 

Mam łzy w oczach: 

– Panie Feliksie! To moja przyjaciółka i przyjaciółka mojej przyjaciółki! One muszą 

mieć bilety!!! 

Łabuński uśmiecha się po angielsku: 

– Zobaczymy. 

Co on zobaczył, tego do dziś dnia nie wiem ale wiem, że nazajutrz miałam dwa bilety 

po 100 fr. z prawem zapłacenia za nie dopiero piątego. 

Odetchnęłam. 

Jeszcze lżej zrobiło się i mnie[,] i wszystkim, gdy Łabuński zapowiedział uroczyście, 

że „Pader” zgodził się na estradowe krzesła, i że zniżkowe bilety w cenie 30 fr. są do nabycia 

u niego, tj. u Łabuńskiego (nie u Paderewskiego!). 
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Boże! Co się nie działo w naszym maleńkim Studio u Pleyela! Tłok nie do opisania, 

upał jeszcze gorszy, hałas, krzyk, urwanie głowy i telefonu, a w tym wszystkim Nelly 

Łabuńska z anielską cierpliwością stukała na remingtonie, informowała, tłumaczyła po sto 

razy jedno i to samo, Łabuński zaś, niby faraon we własnej osobie rozdzielał bilety, inkasując 

po 30 fr. i 30 ctm. od sztuki. 

Z trudem oddzielił najbardziej spragnionych, reszta miała pójść na drugi koncert. 

(Biedni oni!). 

Gdy się uporał z biletami, dręczono go w inny sposób. Raz po raz przyciskał go ktoś w 

kąciku do muru pytając tajemniczym szeptem: 

– Czy on naprawdę tak gra? 

– Czy on naprawdę posiada technikę? 

– Czy ręka mu jeszcze nie drży? 

– Czy palce go nie zawodzą? 

– A pamięć? 

Łabuński ocierał pot z czoła, przygładzał bujną czuprynę, odpowiadając coraz to 

ciszej: 

– Zobaczycie… 

Nadeszła wreszcie sobota. 

Koncert miał się rozpocząć o trzeciej po południu, ale my, „estradowcy” 

wyruszyliśmy już o drugiej, aby zająć najlepsze miejsca, gdyż zniżkowe bilety są 

nienumerowane. Olbrzymie wnętrze Teatru des Champs Elysées było jeszcze puściuteńkie, 

ale na estradzie, na najlepszych miejscach tkwiły już jakieś cztery podstarsze osobistości. 

Ochrzciliśmy je sowami, grzybami, kulfonami i t. p. epitetami, ale nic nie pomogło – ani 

drgnęli. Inna rzecz, że słowa po polsku nie rozumieli. Ulokowaliśmy się jak najbliższej 

fortepianu i siebie. A więc koło mnie Nelly Łabuńska i Szeligowski, przede mną urocza 

Jadzia Hennert (młoda śpiewaczka polska w Paryżu, tzw. Żadzia), nieco dalej Jerzy 

Hirschberg, mąż Żadzi, potem Zosia Massalska, śpiewaczka, Karol Lewicki, Fischer, 

Sulikowski i t. d. Jurek Sienkiewicz wsiąkł w widownię z Wojtowiczem i jego małżonką, 
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Łabuński dekorował balkon, to samo czynili Dygatowie z Genią Umińską. Moje dwie pan[n]y 

z Małopolski Wschodniej Nusia i Iza zadawały szyku w pierwszych rzędach, tuż za 

Ambasadą Polską w komplecie. 

Sala była nabita. Nie znalazłoby się skraweczka miejsca, gdzie można by jeszcze 

przysiąść lub przystanąć. 

W powietrzu unosił się sakramentalny szmer rozmów, hałas podnoszonych siedzeń 

przy krzesłach, szelest programów, kichanie, chrząkanie, pokaszliwanie i podniecenie. 

Nareszcie! 

Boczne drzwi estrady otwierają się… cisza… wchodzi… 

Nie, wcale nie on. 

Wchodzi jakiś pan i prosi uprzejmie, aby raczono już teraz zdjąć bibułkowe okładki z 

programów, gdyż przeszkadza to później słuchaczom a przede wszystkim wykonawcy. 

Ogólny śmiech – i jak na komendę zdzierają wszyscy okładki. Brzmi to niby krótka 

salwa karabinów maszynowych. 

A potem znów cisza – i tym razem wchodzi naprawdę on. 

Szczupły, średniego wzrostu Pan w długim surducie, niskim kołnierzyku i białym 

krawacie, z bujną, siwą czupryną. 

Nie, nie Pan. 

Panujący. 

Cała sala powstaje z miejsc i po chwili religijnego niemal milczenia – zrywa się burza 

oklasków. 

On kłania się z prostotą, po kilka razy i siada do fortepianu. Wówczas wszyscy siadają 

i oklaski milkną. 

Cisza. 

Siedzę tuż obok i widzę lwią głowę, szare, przenikliwe oczy i zaciśnięte usta. 

Zanim uderzył w klawisze, rozpoczęłam z nim walkę. 
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To nie może być, aby on naprawdę tak grał, jak o tym piszą i mówią. Niemożliwe, aby 

po tylu latach mógł jeszcze do tego stopnia czarować tłumy, że zapominają o 

najwymyślniejszych wymaganiach nowoczesnej techniki. To nic, że miał świeżo w Ameryce 

83 koncerty i powodzenie wprost niesamowite – przyczyna musi leżeć bądź w snobizmie 

publiczności, bądź w masowej sugestii, bądź w szacunku dla jego nazwiska. 

Siedziałam zacięta i zła jak wróg. Nastroiłam się na wyłapywanie nieczystych nutek, 

zamazanych gamek i owych słynnych „nierówności uderzenia”, które podobno Paderewski 

robi przy Chopinie, a których żywiołowo nienawidzę. 

Zaczął od Wariacji Brahmsa na temat Händla. 

Nic. 

Świetne, mistrzowskie wykonanie niezwykle trudnej i niewdzięcznej kompozycji. 

Żadnego żeru dla mego wrogiego nastroju, żadnego entuzjazmu. 

Sonata Beethovena d-moll, op. 31. Grałam ją niegdyś, znam każdą nutkę lewej i 

prawej ręki. 

Coś chwyta mnie za serce – coś mroczy mi pamięć i rozpędza wolę. Jest chwila, w 

której znika mi sprzed oczu sala, Erard i on, a pozostaje tylko czysta muzyka i wspomnienie 

najcudowniejszych przeżyć duszy. 

Sonata Chopina h-moll, op. 58. Jeszcze w pierwszej części jestem zdolna do 

stwierdzenia cudownej miękkości kiści, perlistych gam i pasaży i niezawodnej mocy 

rzucanych akordów – ale potem zapominam o wszystkim[,] i jest mi wszystko jedno jak on 

gra. 

Bo on nie gra, lecz improwizuje. Męczy się przy fortepianie, tworzy, wyłupuje z siebie 

serce niczym rubin najczystszy ze skały i rzuca go na klawisze, aż dźwięczą i śpiewają one 

groźnie, boleśnie, krwawo. Boże! Ten Finał z Sonaty! Tragedia ludzkości z krzykiem szału 

zrywa się do lotu. 

Kilka potężnych uderzeń w skrwawione skrzydła – i milknie… 

Ale natomiast na sali zrywa się szał entuzjazmu. 

Paderewski zmęczony, storturowany, kłania się i wychodzi. 
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W sali huczy, grzmi, brzęczy, roi się, niby w olbrzymim ulu. Wychodzimy do Foyer. 

Wszędzie ten sam nastrój, wszędzie błyszczące oczy, wypieki na twarzach i drżące ręce 

zapalające niepewnie papierosa. 

Szeligowski ma błędny wzrok i szepce ochrypłym głosem: 

– Ale mnie wziął… po łbie mi dał… niech go… 

Jerzy Hirschberg jest blady jak ściana, oczy mu tylko goreją jak u wilka i pojękuje z 

cicha. Wojtowicz wypłynął skądciś z mroków widowni i trzęsie Szeligowskim jak gruszką: 

– Te akordy! Czy ty widziałeś jak on bierze akordy? Wali w fortepian jak lew łapą, a 

każdy ton jest na swoim miejscu! 

 I demonstruje ręką w powietrzu niezrównane akordy Paderewskiego. 

Podchodzi, do nas Jean Levy, kolega z kursów Nadii Boulanger i Świetek 

(Światosław) Strawiński (syn Igora) pianista, najmilszy chłopiec na kuli ziemskiej. 

Chciałabym, żeby mój syn był podobny do Świetka Strawińskiego! 

Levy jest bardziej opanowany, ale Świetek ma łzy w oczach: 

– Oh, Madame – mówi do mnie swoim dziecinnym jeszcze głosem – Oh, Madame! Je 

suis bouleversé21… 

Wierzę mu. Bo Paderewski, to nie jest świetny pianista, ani nawet genialny wirtuoz. 

To Wielki Człowiek grający na fortepianie. Z muzyki jego emanuje przede wszystkim 

człowieczeństwo wyzwolone z wszelkiej „Bête humaine”
22

. 

I dlatego nie dziwię się już wcale, że sala wita go powstaniem, że Królestwo 

Angielscy wstają z miejsc, gdy on się przybliża, że Królowa Belgijska z cudowną prostotą 

prosi jego sekretarza, aby wybadał wpierw Mistrza, czy ma chęć przyjść do niej na obiad, nie 

chciałaby mu bowiem zrobić przykrości swym zaproszeniem. 

Niczemu się teraz nie dziwię. Grał potem Mazurki i Walce Chopina i ów 

zbanalizowany do obrzydliwości Nocturn Es-dur op. 9. Grał je z „nierównościami” lewej i 

                                                             
21

 Z fr.: Proszę Pani, jestem wstrząśnięty. 
22

 Z fr.: ludzka bestia, człowiek kierujący się pierwotnymi instynktami; byd może chodzi o nawiązanie do 
powieści Emila Zoli La Bête Humaine z 1890 roku 
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prawej ręki – a ja nie wściekałam się, lecz miałam łzy w oczach i nie mogłam nawet bić 

brawo. 

I Etiudę Chopina grał (a-moll op. 25) tę najtrudniejszą z wszystkich Etiud, której basy 

grzmią jak pobudka powstania i Salwa Ostatniej Reduty, a piorunujące pasaże prawej ręki 

przelatują niby wicher po pobojowisku. 

I grał cztery preludy Debussy’ego [przypis: Danseuses de Delphes, Voiles, Le vent 

dans la plaine, Minstrels], i śmierć Isoldy (Wagner-Schelling) i Campanilę Liszta. 

Nikt tak nie umie grać Campanili! Wirtuozi nadają jej zawrotne tempo, starając się 

olśnić brawurą rytmu i akrobatyką palców. A on gra ją stosunkowo wolno – lecz słyszy się 

muzykę stu srebrnych dzwoneczków. Każdy gra inaczej, każdy ma swoją fizjognomię i swoją 

indywidualność. Najprawdziwsza poezja! 

Przypomina mi się bajka Andersena, chińska bajka o „Cesarzu i słowiku”, w której 

opisana jest porcelanowa pagoda obwieszona srebrnymi dzwoneczkami. Gdy wiatr nad nią 

przeciągał, dzwoneczki dźwięczały, śmiały się i płakały. 

Ale on nagle zmienia rytm – i wówczas chwytamy się mimo woli za serce, jakby w 

gwałtownym, krótkim bólu. 

Ten człowiek nie na fortepianie gra. Wie, że zdobył nas wszystkich, wie, że pomimo 

początkowego oporu oddaliśmy się mu bezwolnie w ręce – wie, że na uderzenie jego 

zareagujemy wyżej niż instrument. Więc gra na nas, i cieszy go to – i trochę go to bawi. 

Chcecie jeszcze? Chcecie „bisów”? Macie! Jeszcze z wami poigram! Słyszeliście 

Tańce węgierskie Brahmsa? Znacie je przecież z każdego gramofonu, z każdej szanującej się 

kawiarni czy restauracji. A ja was przekonam, że ich nie znacie wcale! Bo nie  wiedzieliście, 

że można przy nich drżeć i skomleć o zmiłowanie. Zawieszę akordy nad klawiaturą i 

posłyszycie je, choć ich nie uderzyłem – a gdy je wreszcie uderzę, zwiniecie się w sobie jak 

po cięciu batem. Najmłodsi spośród was nie zniosą huraganowego rozpędu moich rąk, 

najbardziej wytrzymali nie zniosą oczekiwania na następny, ociągający się w rytmie takt! 

Oszaleliśmy wszyscy! Im dłużej on grał, tym więcej nas porywał. Przy każdym „bisie” 

(a było ich cztery: Tańce węgierskie Brahmsa, Reflets dans l’eau Debussy’ego, Walc Straussa 

i Moment musical Schuberta) wzmagał się entuzjazm publiczności. Z sali w ogóle nikt nie 

wychodził, nikomu na myśl nie przyszło, że on może przestać grać. Wszyscy czekali na cud 
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przedłużenia w nieskończoność tego cudu trzech godzin. Ale gdy zagrał Moment musical 

Schuberta, pojęliśmy, że „Królestwo jego nie jest z tego świata”. 

I nie mieliśmy już odwagi prosić go o więcej. Dłonie biły odruchowo oklaski – dusze 

modliły się w cichym skupieniu – syte Boga. 

Po skończonym koncercie pielgrzymowały falangi publiczności do pokoju 

Paderewskiego, aby tylko dłoń mu uścisnąć, spojrzeć nań z bliska lub kilka słów z nim 

zamienić. 

Nie poszłam. 

Nie mogłam patrzeć, jak wyrywają z nastroju siebie i jego. 

Zebraliśmy się potem wszyscy na dziedzińcu Teatru des Champs Elysées, aby ujrzeć 

go raz jeszcze. Był tam i Zygmunt Mycielski[,] i Józek Teslar z żoną, mignęła mi z daleka 

wytworna, czarna sylwetka Nadii Boulanger o niezwykle bladej dziś twarzy i zapatrzonych  w 

wieczność oczach. 

Wyszedł wreszcie Paderewski w zarzutce, w cylindrze, rozmawiając wesoło z 

najbliższą garstką znajomych. 

Gdy wsiadł do auta, krzyknęliśmy wszyscy bez komendy: 

– Niech żyje! 

Ukłonił się z uśmiechem po kilka razy i olbrzymia limuzyna wyjechała powoli z 

dziedzińca. 

Nie sposób było zabrać się do jakiejkolwiek pracy. Byliśmy zupełnie roztrzęsieni, a 

przy tym musieliśmy się dzielić głośno przeżytymi wrażeniami. Samotność zgniotłaby nas jak 

muchy. 

Poszliśmy zatem całą bandą na „café nature” i przez dwie godziny jeszcze nazwisko 

Paderewskiego nie schodziło z naszych ust. Nuciliśmy urywki dziś słyszanych utworów, 

ilustrując rękami sposób grania Paderewskiego, aż podskakiwały puste szklanki na 

marmurowych stolikach. 

Garson miał nas za niespełna rozumu, ale wybaczyliśmy mu wspaniałomyślnie jego 

niesłuszne (a może i słuszne?) podejrzenia. Nie był biedak na koncercie! 
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Ciężko nam było rozstawać się, tak ciężko, że postanowiliśmy spotkać się jeszcze o 

11-ej w nocy na Montparnassie. Ucieszyło mnie to bardzo, gdyż mogłam z miejsca 

zademonstrować moim krajankom Nusi i Izie włóczęgę nocną po Montparnassie. 

Ale ponieważ to zdanie jest właśnie tytułem następnego felietonu, kończę już moje 

wrażenia z koncertu Paderewskiego z cichym, wewnętrznym zdumieniem: 

– I jakżeż tu wierzyć w przyczynowość? Czy w najśmielszych snach przypuściłby 

ktokolwiek, że promotorem naszej nocnej bachanalii na Montparnassie (notabene kosztem 

ostatnich franków) był wielki Ignacy Paderewski? 
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Maria Modrakowska 

Zdjęcia amatorskie z Paryża (IV). Podróż po Montparnassie 

„Kurier Wileński” 6 IX 1931 nr 205, s. 2–3 

 

 Z Montparnassem zapoznał mnie Aleksander Janta-Połczyński, tzw. pan Olo, 

przemiły, młodziutki, znany już dobrze literat. 

Byliśmy razem w hotelu Majestic, najwytworniejszym paryskim hotelu, na koncercie 

słynnej Ninon Vallin
23

, i jakoś dziwnie nie chciało nam się potem wracać do domu. Wówczas 

pan Olo zaproponował mi „Dominika”. 

– Co to jest? – spytałam trochę przerażona, gdyż Paryża jeszcze dobrze nie znałam, a 

po mojej mózgownicy pokutowały różne przesądy prababek o nocnej rozpuście w Paryżu.  

– „Dominik”, to knajpa rosyjska na Montparnassie; zobaczy pani, jak tam przyjemnie. 

Pan Olo był w smokingu, ja zaś w wieczorowej toalecie i w sortie
24

 – ale ponieważ w 

Paryżu wszystko wolno i nikt nikomu nie dziwuje się, pojechaliśmy zatem metrem i to drugą 

(tą podlejszą!) klasą na Montparnasse. 

Było już dobrze po północy, gdy weszliśmy do „Dominika”. Jest to mały i niski 

lokalik obstawiony wąskimi bufetami, przy których od wewnątrz kręcą się przemęczeni i 

zasapani garsoni, a od zewnątrz na wysokich taboretach zasiadają rozbawieni goście. 

„Dominik” słynie z małorosyjskiego barszczu, kulebiaków, zakąsek i „czystej”. 

Spróbowaliśmy wszystkiego po trochę i było nam bardzo wesoło. 

– Czy pani była już w „boîcie” [przypis: Boite – pudełko. Dlatego wszystkie te lokale 

są tak niezwykle małe.]? – spytał mnie mój towarzysz. 

– Nie! nigdy! ale mam straszną ochotę zobaczyć prawdziwą „boitę”! 

– No to chodźmy! Tuż obok jest „College Inn”[,] przemiła dziura. Mają tam świetne 

aleksandrynki. 

                                                             
23

 Ninon Vallin (1886–1961), francuska sopranistka, zdobyła międzynarodową sławę występując na scenach 
operowych, operetkowych i recitali estradowych. 
24 Futrzane okrycie kobiece wkładane na strój wieczorowy. 
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– Co to „aleksandrynki”? 

– Zaraz pani zobaczy. 

Wyprowadziliśmy się tedy od „Dominika” i za chwilę pan Olo podnosił zasłonę z 

czarnego aksamitu dzielącą lokal boîty od ulicy. 

Pojęcia nie mam, dlaczego pan Olo polecił mi nakazującym tonem iść na prawo. Zali 

zwątpił nagle w moje zdolności orientacyjne? Na lewo był przecież bufet z baterią butelek i 

białym mixterem, na wprost zaś drzwi z napisem „Lavabo” – Gdzież zatem można było iść 

jeśli nie na prawo? Stało tam może 7 małych stolików, wzdłuż ścian czerniły się wąskie, 

pluszowe kanapki, podłoga wyłożona czarnym suknem miała pokaźną łysinę dancingową. 

Ciemne ściany pozawieszane były dziwacznymi sprzętami: a więc talia kart ułożona jak do 

rozgrywki w pokera, szachownica z przyklejonymi szachami w mata królowi i królowej, 

rapiery, maski fechtunkowe, kijek do golfa, szpicruta, dżokejka, wachlarze z wojennych 

banknotów (między niemi i nasze polskie 100 markówki z Kościuszką), czapki studenckie 

etc. 

W kącie 1/3 salki zajmował doskonały czarny fortepian, a za nim, zalany do 

czerwoności taper – Amerykanin dokazywał cudów, naśladując orkiestrę jazzową i 

improwizując na poczekaniu binesy, tanga i inne trotty. 

Tuż przy nim siedział samotny młodzian i wlewał w siebie szampana z miną 

samobójcy. Z drugiej strony szalało przy coctailach i tańcu irlandzkie towarzystwo złożone z 

trzech młodych mężczyzn i jednej panny(?!) 

Młoda Irlandka nieprawdopodobnie wesoła i szczupła, o rudawych włosach i długiej 

twarzy, była raczej brzydka, zwłaszcza, że alkohol wypolerował jej nos i policzki na kształt 

szkarłatnego zwierciadła, oczy zaś zaćmił mgiełką niebezpiecznych oparów. Ale 

promieniowało z niej szczęście i powodzenie. Oto wszyscy trzej chłopcy starali się dziś o jej 

względy, a ona, w poczuciu swej siły, nie wybierała żadnego! Może przyjdzie ten czwarty? 

Ten jedyny? Tańczyła niezmordowanie – wciąż inny brał ją w ramiona, ona zaś przystawała 

tylko na krótką chwilę przy stoliku, wychylała duszkiem cocktail i już gięła się dalej w 

zielonej obcisłej sukni, nieładna, koścista, pewna swej zwycięskiej kobiecości.  

W kąciku pod oknem całowała się młoda parka. Oboje przystojni i dobrze ubrani. Nic 

do siebie nie mówili, tylko trzymali się za ręce i pili dwoma słomkami z jednego kieliszka 
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patrząc sobie w oczy – zaś w chwilach wolnych od całowania tańczyli tango przylepieni do 

siebie jakby syndetikonem
25

 od policzków począwszy, na kolanach skończywszy. 

Byłam zbudowana ich wielką miłością, ale zapytywałam się w duchu, (nie chcąc 

gorszyć młodszego ode mnie p. Ola): „poco oni tu czas tracą?” 

Przy największym stoliku siedziała para grubych étrangerów
26

. Na pewno 

małżeństwo. Nie całowali się, jeśli tańczyli, to umiarkowanie, rozmawiali mało, pili średnio, 

nie roześmiali się ani razu. 

– Deux alexandrines
27

! – zamówił pan Olo, i nareszcie dowiedziałam się co oznacza ta 

wdzięczna nazwa. Przyniesiono nam śmietankowe cocktaile posypane kakaowym proszkiem, 

z mieszaniną szampana, koniaku i wermutu. 

Dobrze! Bardzo dobrze! 

Piłoby się tego bez końca i miary, jako że gładko przechodzi przez gardło, na 

podniebieniu pozostawia smak lodów czekoladowych a w głowie objawienie życia w nowej 

lepszej formie. 

Zacne aleksandrynki! 

Nie wiem jak wiele czasu strawiliśmy przy nich i przy bluesach – ale nagle stało się 

coś nieoczekiwanego. 

Oto ponury i samotny młodzian wyrzucił tapera, siadł do fortepianu i począł grać. 

Najpierw jakieś luźne takty, niepowiązane motywy – potem uroczą wiedeńską 

piosenkę: 

– Ich hälte dich so gerne. / Noch einmal allein geseh’n…
28

 a potem rapsodie i 

Liebestraum Liszta. 

Półprzytomny, pijany i blady oparł się o ścianę, głowę pochylił jakby szukając czegoś 

pod fortepianem, i grał, grał, coraz lepiej, coraz świetniej. 

                                                             
25 Półpłynny klej wyrabiany z odpadków skóry lub kości. 
26

 Z fr.: obcokrajowców. 
27

 Z fr. dwie aleksandrynki. 
28 Tango, słowa – Wilhelm Sterk, muzyka – Willy Engelberger. 
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Grube małżeństwo zapatrzyło się przed siebie i znieruchomiało – czuła para objęła się 

w niemej ekstazie – Irlandka usiadła nareszcie i rozparła się łokciami na stole, a jej 

towarzysze wpatrywali się w nią głodnym, tępym wzrokiem. Przy barze gromadziło się coraz 

więcej ludzi, i wciąż jeszcze podnosiła się czarna zasłona wpuszczając nowych gości, 

żądnych niezwykłej sensacji. 

Padały rozkazy i prośby: 

– Etiudę Chopina – Prelud Rachmaninowa! Nocturn Chopina – Sonatę Areńskiego
29

! 

– Walc Ravela! 

Wszystko grał, wszystko umiał. Kim był ten tajemniczy nieznajomy? Nie 

dowiedzieliśmy się nigdy jego nazwiska, nie spotkaliśmy go już nigdy więcej. 

Tak zawarłam znajomość z Montparnassem. Potem nie chodziłam tam wcale, gdyż nie 

miałam czasu, zdrowia ani pieniędzy. 

Ale teraz po koncercie Paderewskiego umówiliśmy się znów, tym razem całą bandą o 

11-ej w nocy w Rotondzie, charakterystycznej kawiarni Montparnassu. Przypomina ona coś 

niecoś krakowskiego Michalika, gdyż ściany jej są od góry do dołu pozawieszane obrazami, 

wśród których trafi się czasem arcydzieło, częściej jednak okropny bohomaz. 

Na dole można dostać butelkę dobrego białego wina za 15 franków – na górze ta sama 

butelka kosztuje 70 fr., ale za to są tam czerwone lampy, obrusy i dancing. 

Rzecz prosta, że siedzieliśmy na dole. Paderewski nie wyszumiał nam jeszcze z głów i 

trzeba było drasnąć kilka buteleczek, żeby spaść z chmur i rozejrzeć się po świecie. 

Nusia ma przerażone oczy: 

– Marysieńko… co to takiego? 

Zbliża się ku nam jakowyś ludzki stwór, żółtolicy, skośnooki, szpetny i niesamowity. 

– To nie Chińczyk. Tadek, co to? 

– A licho go wie! Nie umiem rozpoznawać Mongołów. Pewnie Japończyk. 

                                                             
29

 Anton Areoski (1861–1906) – rosyjski kompozytor, pianista i pedagog, uczeo Rimskiego-Korsakowa; jako 
najmłodszy profesor w historii Moskiewskiego Konserwatorium nauczał m.in. Skriabina i Rachmaninowa; jego 
twórczośd uległa zapomnieniu. 
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– Wcale nie Japończyk, a Syjamczyk – oburza się Lewicki, który zawsze wszystko 

wie. 

Za nami siedzi towarzystwo złożone z negrów. Między nimi jeden śliczny, o 

szlachetnej budowie czaszki i szczęki i czarny literalnie jak sadze. 

Stefan Kergur
30

, rzeźbiarz i malarz, zachwyca się nim głośno: 

– Cudny: chciałbym, żebyście mogli dotknąć jego skóry. Nie macie wyobrażenia, jaką 

aksamitną skórę mają te odmieńce! 

Jeszcze dalej siedzą Chińczycy i rozmawiają śmiesznie wysokimi głosami. Jest i 

Chinka, mała, tłuściutka, w białym pulowerze i czarnym berecie. 

W kącie bieli się turban Hindusa, naprzeciw rozsiadła się gromada Żydów, reszta 

miejsc zapchana studenterią, cyganerią i étrangerami. 

– Oni chyba na Wystawę Kolonialną przyjechali – dziwi się Iza. 

– Ale skąd! W tej dzielnicy i w Quartier Latin co krok to murzyn albo Chińczyk. Nic 

nadzwyczajnego. 

Wchodzi jakiś gentleman z Japonką w barwnym kimono. Ma ona wąziutkie, skośne 

brewki, błękitne powieki i maleńkie czerwone usteczka. Siadają tuż koło nas. Śledzę uważnie 

poruszenia ich warg, i coś znajomego wyczuwam w ich układzie. 

– Cicho chłopcy! 

Nadsłuchujemy pilnie i nagle do chodzi nas śpiewny głosik, wychodzący 

niezaprzeczenie z małych japońskich usteczek: 

– Ja nie potrzebuję, żebyś ty mi wierzył… – Wybuchamy głośnym śmiechem. To ci 

heca! Japonka w Paryżu mówiąca najczystszą polszczyzną z Nalewek! 

Fischer siedzi wytworny i milczący, od czasu do czasu tylko śpiewa urywek z trzeciej 

części Sonaty Chopina, a śpiewa go rozdzierająco serdecznie. 

– Wik, przestań! – grozi Szeligowski – teraz bawimy się i nie psuj nam humorów 

słowiańską melancholią! 

                                                             
30 Członek nowopowstałego Klubu Polskiego (Cercle Polonais, właściwie: Cercle des Artistes Polonais à Paris). 
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Kergur kończy trzeciego Calvadosa [przypis: Mocny likier.] i kiwa z uznaniem głową, a jego 

Velasquezowska bródka drży z zadowolenia. Lewicki przez pomyłkę napił się citron pressé
31

 

i jest smętny – nie może odżałować, że tyle cennego miejsca w żołądku zapełnił 

nieszlachetnym płynem. Jureczek Sienkiewicz ma coraz silniejsze rumieńce, strzyże 

wąsikami z nieprawdopodobną szybkością i rujnuje się jeszcze na jedną butelkę wina. 

O drugiej w nocy było już wcale wesoło. 

– Tadek! Pijesz i nie śpisz? Co się stało! 

Zaiste, Szeliga nocy tej naprawdę nie spał i pił, dwa niepokojące objawy działania 

prawdziwej sztuki na wybitne umysły. 

Brakowało nam tylko Łabuńskiego, który jak wiadomo nigdy nie szaleje, oraz 

Wojtowicza, przeżywającego miodowe tygodnie – ale niedobór ten uzupełniały z wdziękiem 

moje przyjaciółki: Nusia i Iza. 

– Na nic takie siedzenie w jednym miejscu! – zirytował się Szeliga. – Chodźmy się 

włóczyć! 

– A dokąd? A dokąd? – zaśpiewał falsetem Fischer. 

Sienkiewicz już wstał, płacił, sięgał za olbrzymi parasol i podawał rękę Nusi. 

– Idziemy – wyrzekł słodko ale stanowczo. 

Niezwykła jego energia podziałała na nas ożywczo. Przecisnąwszy się gęsiego przez 

kawiarnię, wydostaliśmy się na Bulwar. Przed nami iskrzyły się kolorowe światła reklam, 

migotała perspektywa bulwarów, kotłowało się bujne, młode życie. Nad nami błyszczał 

poczciwy księżyc i wyrozumiałe gwiazdy. 

Co do licha! W Paryżu jesteśmy, czy nie w Paryżu? Nikt nas tu nie zna, nikogo nie 

obchodzimy, żadna stara dewotka nie obmówi nas jutro po mieście, że widziała nas 

wałęsających się niepewnym krokiem, trzymających się czule za szyję i wyśpiewujących 

niestworzone historie. 

Sienkiewicz i Szeligowski wymachiwali parasolami (choć jako żywo od rana pogoda 

była świetna). Lewicki włożył melon na bakier i stawiał siedmiomilowe kroki – Fischer 

                                                             
31 Lemoniada. 
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związał swój jedwabny, biały szalik z niezwykłym wdziękiem i odważył się przekrzywić 

nieco na lewo swój nieposzlakowanego fasonu melonik. Peleryna Kergura powiewała jak 

średniowieczna wizja – a my, białogłowy byłyśmy wesołe i miłe. 

Zaglądnęliśmy do Coupoli. Tłok, hałas, dym. 

W Café du Dôme jeszcze gorzej. Prawie sami murzyni i podejrzane panienki w 

aksamitach i piórach. Do „Cigogne” dostać się nie sposób – u „Wikingów” za drogo – 

„Jockey” zapchany aż po dziurki od klucza. 

– Pójdziemy do Dżungli – zadecydował Fischer, i przykazawszy nam czekać na ulicy, 

wszedł do wnętrza tajemniczej boîty. Po chwili ukazał nam się posępny i nieprzenikniony.  

– Jest – jeden – przy oknie. 

– Co takiego? 

– Stolik. 

Wepchnęliśmy się wszyscy naraz, gdyż za nami już Amerykanie jacyś walczyli o 

wejście. Rzuciliśmy się łapczywie na „ten jeden pod oknem” i od razu poczęliśmy zdejmować 

z siebie kapelusze i wszystko co się dało. Nazwa tego lokalu nie kłamała i wątpię, czy w 

prawdziwej dżungli panował kiedy tak tropikalny upał jak tu, na Montparnassie. 

„The Jungle” – to pokój nie większy od sali klubu literatów polskich w Wilnie, tylko o 

wiele niższy i rozdzielony słupami pomalowanymi w bambusy. Po suficie latają futurystyczne 

papugi, po ścianach wspinają się lwy i inne tygrysy, po kątach małpy zażerają się bananami, a 

w środku stoi autentyczny, gruby murzyn we fraku i przy dźwiękach murzyńskiego jazzu 

śpiewa angielskie piosenki. 

Przynoszą nam szampana 

– Zatańczymy? 

– Naturalnie! 

Wrzynamy się z trudem w gąszcz ludzkich ciał, kłębiący się na środku salki. 

Depczemy sobie i innym po nogach, falujemy głowami, biodrami, rękami, nie poruszając się 

wcale z miejsca. Jakaś tłusta Francuzeczka w białej bluzce i zielonym, maleńkim kapelusiku 

ledwie trzymającym się jasnej czupryny, drze się wniebogłosy: 
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– J’ai deux amours / Mon pays et Paris
32

! 

Wszyscy śmieją się do rozpuku i wtórują – my też. 

Ogarnia nas masowe szaleństwo. Przerywamy pary, bierzemy się za ramiona jak 

skauci na boisku i maszerujemy wężem między stolikami, słupami i jazzem. Prowadzi nas 

owa tłusta Francuzka. Biała bluzka zmięta jest niemiłosiernie i wychodzi spod paska 

spódnicy, zielony kapelusik opadł na lewe ucho. Wymachuje rękami i ryczy, a z nią ryczymy 

my wszyscy, garsoni, bęben i saksofon i gruby murzyn we fraku: 

„J’ai deux amours Mon pays et Paris!” 

Nusia jest zachwycona: 

– Jak żyję, nie widziałam czegoś podobnego! Wyobraź sobie taką scenkę w „Adrii” 

warszawskiej, albo w lwowskiej „Bagateli”! 

Czerwoni, zgrzani, rozbawieni, siedzimy przy naszym stoliku pod oknem i zapijamy 

się drugą butelką „suchego”. Szeligowski oblicza po cichu ile franków na osobę wypadnie 

dzisiejsza rozpusta, nos przedłuża mu się nieco, ale mimo to zamawia trzecią butelkę: 

– Ostatecznie, jak podzielić przez osiem, to znów nie tak drogo – szepce mi do ucha, 

ale po chwili napada go szewska pasja i krzyczy: 

– Co do diabła! Czy naprawdę polski muzyk jest takim żebrakiem, że raz na rok w 

Paryżu nie może się napić szampana? Skandal! Jestem tu od dwóch lat, po raz pierwszy 

wybrałem się na nocną włóczęgę po Montparnassie i zamiast bawić się niefrasobliwie, męczę 

się obliczaniem[,] czy starczy mi franków na kropelkę wina czy nie! Tfu! Psiakrew! 

Fischer pochyla się ku niemu: 

– A widzisz! To wszystko przez twoją politykę! Ja zawsze mówię, że gdybyś był 

mojego zdania co do ustroju… 

Szeliga czerwieni się i już ma wybuchnąć, aż Kergur przerażony nakrywa mu twarz 

swoim olbrzymim Rembrandtem. 

Ale w tejże chwili wchodzi tak wytworne towarzystwo, że wszyscy milkną, 

przyglądając się z podziwem. 

                                                             
32 Z fr.: Mam dwie miłości / mój kraj i Paryż! 
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Dwie starsze damy, dwóch starszych gentlemanów. Dwie młode damy, dwóch 

młodych gentlemanów. Cylindry, fraki, balowe toalety, sorties, brylanty i perły, zapach 

pierwszorzędnych perfum. 

Amerykanie. 

Starsi zajmują stolik, młodsi tańczą. Sienkiewicz zapomina o Bożym świecie i gapi się 

na blondynkę, mało mu oczy nie wylezą. 

A jest na co! 

Drobna, szczuplutka, prawdziwa „fausse-maigre”
33

, o okrągłej buzi z zadartym 

noskiem i nieco zbyt szerokimi, ale ładnymi, zmysłowymi ustami. Cera złotawa, bez śladu 

rumieńca. Niebieskie oczy śmieją się spod firanki jasnych rzęs, nad czołem rozwiewa się 

płowy obłok włosów. Długie czarne rękawiczki nabijane strassami zsuwają się z krągłych 

ramion, więc poprawia je co chwila wdzięcznym, zalotnym ruchem. Czarna toaleta krzyczy 

Worthem o kilometr – na krześle rzucone niedbale leży białe, aksamitne sortie z gronostajami. 

Sądzę, że prawdziwymi są perły opalizujące na złotawej skórze jej szyi i piersi. 

Młodziutka jest ładna i bogata. Młody człowiek, który z nią tańczy, jest zerem, 

niczym. Jeśli istnieje, to przez nią, jeśli pracuje, to dla niej. 

Amerykanka. 

A ta druga? 

Wysoka, prosta, giętka i dumna. Pod obcisłą, białą suknią zahaftowaną srebrem i 

ściągniętą aksamitnym zielonym paskiem, zgaduje się cudowne, wysportowane, luksusowe 

ciało. Głowę odrzuca w tył, aż krótkie ciemne loki dotykają obnażonych pleców. Mruży 

ogromne, szare oczy i śmieje się szerokim, zdrowym śmiechem. W uszach błyszczą 

niezrównane brylanty, z jednego ramienia zwisa czarne sortie z szynszylami. 

Zdrowa jest, śliczna, bogata. Młody człowiek, który z nią tańczy, odda jej wszystko co 

ma, a jeśli nie ma, zamorduje, ograbi, ukradnie – dla niej. 

Amerykanka. 

                                                             
33 Z fr. fałszywie szczupła, na pierwszy rzut oka szczupła. 
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Gdy opuściliśmy „Dżunglę”, niebo było błękitne, a różowość świtu dawno już utonęła 

w Sekwanie. Dozorcy zlewali ulice długimi, gumowymi wężami – taksówki polowały na 

podobnych nam gości, kościoły dzwoniły radośnie i uroczyście. 

Była niedziela, siódma rano. 

– Nie ma co, tylko trzeba pójść na białą kawę – zadecydował Szeliga. 

Jakże dobrą, wonną i gorącą była kawa o 7-ej rano w niedzielę dnia 7 czerwca, w Café 

du Dôme na Montparnassie! Prawdziwie „domowa kawa”! Wlała w nas energię i nowe życie 

i pozwoliła wrócić do domu nie budząc podejrzeń w argusowym wzroku konsjerżki. 

Minęła niedziela – minęło wiele dni – ale ilekroć spotkaliśmy się później, zawsze 

wspominaliśmy naszą – bodaj czy nie ostatnią! – włóczęgę nocną po Montparnassie. Dała 

nam ona jeszcze jedno wspomnienie więcej – a mnie pozostawiła realny dowód swego 

istnienia w postaci małego bożka murzyńskiego z hebanu i mosiądzu, którego Sienkiewicz 

ofiarował mi w Dżungli „na szczęście”. 

To „Czarne Mzimu” jeździ ze mną wszędzie, wytrzeszcza na mnie mosiężne oczy i 

śmieje się białymi wargami, a na głowie chwieje mu się pstry pióropusz z rafii i dźwięczy 

mosiężny naszyjnik z koralami. 

Jeśli los rozrzuci nas wszystkich po świecie, i nie pozwoli nam zejść się znów razem, 

jeśli każdy z nas w innej stronie świata będzie i nawet słuch o nim zaginie, wówczas będę 

czarować przez ciebie, małe, czarne Mzimu. Wezmę cię w ręce i szeptać będę do hebanowego 

ucha: 

– Leć do moich przyjaciół, i powiedz im, że myślę o wszystkich i o żadnym nie 

zapomniałam, a jeśli są smutni, przypomnij im Dżunglę i włóczęgę po Montparnassie, dobre, 

czarne Mzimu!  
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Maria Modrakowska 

Zdjęcia amatorskie z Paryża (V)  

Kapłanka muzyki – Nadia Boulanger  

„Kurier Wileński” 12 IX 1931 nr 210, s. 2–3 

 

 „Nadia nie zawiedzie!” 

„Jeśli Nadia powiedziała, że będzie tak, to na pewno tak będzie”. 

„Spytaj się Nadii”. 

„Tę kwestię powinna rozstrzygnąć Nadia”. 

„Nie martw się. Idź do Nadii, ona na pewno pomoże, lub znajdzie wyjście z tej 

sytuacji”. 

Takie zdania padają co chwilę pośród uczniów Nadii Boulanger. 

Bo ona nie tylko mistrzynią ich jest, ale matką, siostrą i przyjaciółką. 

Nie tylko tym troszczy się, czy stretta w fudze należycie wypadła i czy ilość zadań 

kontrapunktycznych jest zadawalająca. 

Nadia troszczy się czy uczeń jej ma z czego żyć, czy nie wpadł w nieodpowiednie 

towarzystwo, czy charakter jego odpowiada szlachetności muzyki, nad którą pracuje – czy 

prócz pomocy doraźnej dla ciała – nie potrzeba mu pomocy dla ducha i serca. 

Bo Nadia spojrzy w oczy i wie co komu dolega – weźmie za rękę i powie właśnie to 

słowo, na które czekało się w udręce i tęsknocie za wyzwoleniem. 

Nadia jest religijna. Jest tak głęboko religijna, że myśląc o niej pochyla się 

mimowolnie czoło. I dlatego – nie będzie to zbyt śmiałe, co o niej powiem. Bo 

niedostatecznym wydało mi się przyrównanie jej do matki, siostry i przyjaciółki.  

Ona jest Eucharystią dla nas wszystkich, którzy blisko jej żyjemy. 
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Idzie od niej tak potężny prąd żywej wiary w Boga, wiary popartej życiem i czynami, 

że nie sposób uchylić się spod tego przemożnego wpływu. 

Jeśli wierzyć w przeznaczenie – to Nadia przed wiekami jeszcze została 

predestynowana na arcykapłankę muzyki. 

Poznałam Nadię przez moich kolegów (Łabuńskiego, Szeligowskiego, Mycielskiego i 

Wojtowicza), prosiłam ich bowiem, aby mnie zapisali na kurs analityczny kantat Bacha, który 

mnie niezmiernie interesował, a który Nadia prowadzi prywatnie u siebie co środy, od 3 do 5, 

czasem do 6 po południu. 

Słyszałam o niej wiele od chłopców – tak wiele, że mimo woli stworzyłam sobie w 

myśli jej obraz. Nie wiem, dlaczego, wyobraziłam ją sobie nieładną, niemłodą, trochę „hic 

mulier”
34

 – bardzo apodyktyczną i bardzo dobrą o pozorach szorstkości. 

Jakżeż inną była prawdziwa Nadia! Wytworna, pełna prostoty w obejściu – ubrana 

prawie zawsze czarno lub biało. Szlachetna twarz o czarnych wymownych oczach i niezwykle 

kobiecym uśmiechu. Gęstwa ciemnych, zawsze trochę rozburzonych włosów, wśród których 

gdzie niegdzie przewija się srebrna nitka, a której przeczy świeżość cery. Między brwiami 

tworzy się często prostopadła zmarszczka – przeczą jej zaś dołeczki na policzkach. Niski, 

altowy głos pełen świeżości, energii i woli – głos przybierający rzewną intonację wiolonczeli, 

gdy nam wykłada objawienie geniuszu Bacha. 

Jedyna kobieca twarz, której nie szpecą, nie mogą zeszpecić binokle – twarz, którą 

zapamiętuje się na całe życie. 

Nieraz, gdy ktoś spontanicznie zapytał ją o wychowaniu, jakie odebrała – odpowiadała 

z prostotą: 

– Siostra moja i ja – żyłyśmy zawsze w cieniu naszej matki. 

Zaiste, cześć matce, która taką córkę wychowała! 

Matka Nadii, – dziś stara, schorowana kobieta, o twarzy jeszcze niezwykle pięknej i 

uduchowionej i o nadzwyczaj żywym umyśle – była pierwszorzędną muzyczką i śpiewaczką 

rosyjską. 

                                                             
34 Z łac. kobieta energiczna. 
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Dziadek i ojciec Nadii byli profesorami konserwatorium. Można zatem powiedzieć, że 

Nadia wyrosła w atmosferze muzyki. 

Opowiadała mi raz z uśmiechem, że nie pamięta wcale, kiedy ojciec ją nauczył 

odczytywać partyturę. W każdym razie o wiele wcześniej i chętniej czytała partytury niż 

książki dziecinne. 

Dalszym jej wykształceniem muzycznym kierował słynny kompozytor i wielki 

człowiek Gabriel Fauré, którego pamięć Nadia do dziś dnia czci jak świętego. 

Nadia skończyła wcześnie konserwatorium paryskie, w którym zdobywała kolejno pierwszy 

medal za solfeż, i pierwsze nagrody z harmonii, akompaniamentu, z klasy organowej, 

kontrapunktu i fugi. W roku 1908 stanęła do konkursu o „Grand prix de Rome” [przypis: Do 

konkursu o „Grand prix de Rome” stawali i stają od szeregu lat najwybitniejsi kompozytorzy. 

Debussy zdobył tam pierwszą nagrodę swoją kantatą: La demoisselle élue.] i zdobyła drugą 

nagrodę. 

Przez szereg lat dzieliła swój czas między kompozycję, występy i pracę pedagogiczną. 

Napisała cykl pieśni, utwory symfoniczne, oraz muzykę do Umarłego miasta, dramatu 

Gabriela d’Annunzio
35

. Tę ostatnią pracę wykonała wspólnie z świetnym, niestety 

przedwcześnie zmarłym kompozytorem, Raoulem Pugno
36

. 

Jednocześnie daje szereg recitali organowych, bądź też jako pianistka. Ma ogromne 

powodzenie w Paryżu, Berlinie, Rzymie, Amsterdamie i Antwerpii. Wszystkie recenzje 

podnoszą walory jej świetnej techniki i niezwykle mądrej intuicji muzycznej. Poza tym jej 

sztuka odtwórcza miała w sobie zawsze szlachetny pierwiastek zatarcia swego „ja” w obliczu 

wykonywanego przez nią dzieła. 

I dlatego właśnie, każdy, co ją bliżej poznał, ją i niezłomną, świetlaną wytyczną jej 

życia – nie zdziwił się bynajmniej, gdy pewnego dnia Nadia Boulanger zrezygnowała 

całkowicie z kompozycji i wirtuozerii, aby poświęcić się wyłącznie kształceniu młodych  

talentów. Ze swego pedagogicznego zawodu uczyniła apostolstwo. 

                                                             
35

 Gabriel D-Annunzio (1863–1938), włoski poeta, dramaturg, prozaik, polityk.  
36 Raoul Pugno (1852–1914), francuski poeta i kompozytor. 
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Przez piętnaście lat jest profesorem Konserwatorium Paryskiego, w którym szczególną 

opieką otacza Henryka Dallier
37

 i młodziutką swoją, genialną siostrę Lili Boulanger
38

. 

Historia Lili jest tak wzruszająca i tak prosta, że trudno ją opowiedzieć. 

Ot – kwiat ścięty – słowik zmarznięty – dziecko cudowne. 

I to wszystko nic nie mówi, bo i jakże może wyrazić tragedię dwudziestu lat życia 

pełnego miłości, poświęcenia, muzyki i nadludzkiej wprost pracy? 

Trzeba być u Nadii i posiedzieć w milczeniu w jej mieszkaniu. Z wszystkich ścian, z 

półek, z fortepianu, z organów – patrzy słodka, dziewczęca twarzyczka Lilly. Przed każdym 

popiersiem, portretem czy fotografią stoją naręcza świeżych kwiatów. 

Jakże musiano ją kochać, tę niezwykłą, śliczną dziewczynkę, jak musiano cierpieć, 

gdy odeszła  w wieczność. 

Mała, słodka, Murillowska Madonna… A jednak, to wątłe dziecko płonęło tym 

samym zarzewiem pracy, co siostra jej Nadia. Kończy Konserwatorium i w 1913 r. staje 

również do konkursu o „Grand prix Rome”, na którym zdobywa pierwszą nagrodę za słynną 

kantatę Faust i Helena. 

Emil Vaillermoe
39

 tak opisuje nam scenę jury: 

 

Przy fortepianie siedziała siostra kompozytorki, artystka o wielkim 

talencie i sercu, imieniem Nadia Boulanger, która temu ubiegającemu 

się o nagrodę dziecku była powiernicą przewodniczką i żywym 

przykładem. Wykonywała ona dzieło swojej siostry mądrymi, 

wszechwiedzącymi palcami, powołując do życia uśpione w rękopisie 

dźwięki, niby kwiaty spomiędzy kart zielnika. I czyż trzeba dodawać, 

że w wykonanie to wlała całą swą siostrzaną, żarliwą miłość i wysoką 

wiedzę techniczną i muzyczną? 

Za nią zaś stała smukła i wiotka Lili, o słodkiej twarzy ocienionej 

skrzydłami kapelusza, wcielenie młodości, wdzięku i skromności. 

                                                             
37 Henri Dallier (1849–1934), francuski organista. 
38 Właściwie Marie-Juliette Olga „Lili” Boulanger (1893–1918), francuska kompozytorka, pierwsza kobieta 
zwyciężczyni nagrody Prix de Rome. 
39

 Prawdopodobnie chodzi o Émile-Jean-Josepha Vuillermoza (1878–1960), francuskiego krytyka 
specjalizującego się w dziedzinie muzyki, filmu, teatru i literatury. 
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Żywy symbol natchnienia, najmłodsza  z muz wsłuchana z głębokim 

wzruszeniem w rozwijającą się melodię swego dzieła. 

Wszyscy poprzedzający ją kompozytorzy bladzi byli, nerwowi i 

niespokojni. Wybijali drżącymi rękami rozpaczliwe takty nad 

głowami wykonawców. – Lili nadawała rytm li tylko biciem swego 

serca, promieniując myślą, uczuciem i nieziemskim spokojem. 

 

W trzy lata potem Lili już nie żyła. Umarła podczas wojny. Ale resztę gasnących sił poświęca 

jeszcze na zorganizowanie wespół z Nadią francusko-amerykańskiego komitetu z pomocą 

zmobilizowanym uczniom Konserwatorium. I pracuje niezmordowanie. Dzieła, które po niej 

zostały, prześwietlone są nieziemskim pięknem, tajemnicą zaświata, żalem za życiem, 

rzewnością wielką, a czasem ekstazą, do której jest zdolna tylko dojrzała ku wieczności dusza 

[przypis: Lili pisała utwory na dużą orkiestrę i chóry – kantaty, oratoria i psalmy. Wykonują 

je we Francji co roku.]. 

Po śmierci Lili, Nadia poświęca się muzyce z wzmożoną energią. To jedyny most 

łączący ją ze zmarłą. Pamięć o siostrze przeradza się w kult. W marcu, miesiącu jej śmierci, 

Nadia nigdzie nie bywa, nikogo nie przyjmuje, nie chodzi do teatru ani na koncerty. Przed 

popiersiami, portretami i fotografiami Lili pachną naręcza najświeższych, najpiękniejszych 

kwiatów – mieszkanie przybiera mimo woli pozory mauzoleum – chodzi się na palcach, 

rozmawia półgłosem. 

Ale miesiąc marzec mija – i Nadia żyje dla żywych.  

Pracuje z tym żarem wewnętrznym nie znajdującym chwili spoczynku i stwarzającym 

sobie coraz to nowe zadania. Od chwili powstania École Normale de Musique Nadia 

prowadzi w niej klasę harmonii, kontrapunktu i historii muzyki. Kolegami jej w tej Wyższej 

Szkole Muzycznej (również Konserwatorium) są: Paul Dukas, George Enesco, Alfred Cortot, 

Pablo Casals i Jaques Thibaud. 

Nazwiska mówią same za siebie. Do Kursów w Konserwatorium dorzuca jeszcze dwie 

klasy harmonii i historii muzyki współczesnej w świeżo założonym i świetnie rozwijającym 

się Konserwatorium Amerykańskim w Fontainebleau. 

W 1925 r. wysyła ją Francja do Stanów Zjednoczonych. Wygłasza odczyty i 

konferencje na temat muzyki współczesnej oraz daje recitale organowe w szeregu miast: New 
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York, Boston, Filadelfia, Chicago, Saint-Louis etc. Zdobywa sobie wszędzie niezwykłe 

uznanie i powodzenie. 

I na odwrót, Nadia wraca z Ameryki pełna wiary w przyszłość muzyki amerykańskiej. 

Sama tak powiada: „Wierzę w muzykę zrodzoną z jazzu, tak jak wierzę w muzykę 

zrodzoną z niebotycznych skał, z ziemi i pustyni. Taka muzyka wyprzedza epokę – i jest poza 

nawiasem wszelkiej banalności i przyzwyczajenia”. 

I dlatego też ta Wielka Klasyczka wzrosła na Bachu, Haendlu i Francku, jedna z 

pierwszych przyniosła do Europy z Nowego Świata – nowy świat rytmu, świeży powiew 

dziewiczych puszcz i nowy świat wizji, do których teraz już otwierają nam wrota tacy 

muzycy jak: Roger Sessions, Roy Harris, Copland, Herbert Elwell – wszyscy prawie 

uczniowie Nadii. 

Ale Nadia jest tak skromna, że nie lubi, szczerze nie lubi, gdy ją ktoś wielbi za 

wychowanie wielkiego talentu. Ona tak kocha swoich uczniów, że rada by zniknąć w blasku 

ich twórczości. 

Nie będę mówić o fanatycznie kochających ją Amerykanach, o wielbiących ją 

własnych rodakach, którzy ochrzcili ją piękną nazwą „Księżniczki muzyki” – (La Princesse 

de la musique) – nie mogę jednak pominąć milczeniem jej zupełnie wyjątkowego 

ustosunkowania się do Polaków.  

„Mes Polonais” – mówi Nadia z dumą wskazując grupę swych uczniów. Jakże 

serdecznie zajmuje się ona tymi „swoimi Polakami!” Jak stara się im pomóc we wszystkim, 

wszystko ułatwić, i jak niezwykle czułą otacza ich opieką. A poza tym, jak dba o 

spopularyzowanie polskiej muzyki w Paryżu i jak interesuje ją każdy nowy, polski talent 

muzyczny! 

Gdy stowarzyszenie Miłośników Muzyki Dawnej w Warszawie z Rutkowskim na 

czele poczęło wydawać stare polskie utwory, Nadia pierwsza z zagranicy zwróciła się z 

prośbą o przysłanie jej nut, aby dokładnie poznać naszą kulturę muzyczną. Dzięki temu 

stowarzyszeniu, świadectwo wypadło bardzo na naszą korzyść, i odtąd Nadia o każdym z 

dzieł wydanych przez Miłośników wie, mówi i każde z nich zna [przypis: Dziś wszystkie 

wydawnictwa Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Muzyki oraz Towarzystwa 

Wydawniczego Muzyki Polskiej są do nabycia w Paryżu u Maxa Eschiga 48 Rue de Rome.]. 
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Jednym z najulubieńszych jej kompozytorów jest Szymanowski. Wszystkie dzieła 

jego ma u siebie, i wszystkie zna zadziwiająco dokładnie. 

Nadia wierzy w młode, polskie talenty muzyczne! I wiarą tą umie natchnąć „swych 

Polaków”. Umie wynaleźć to słowo zachęty, które daje maximum pracy z maximum 

dodatnich wysiłków. 

Polacy powinni być Nadii zupełnie wyjątkowo wdzięczni i oddani. Może w kraju nie 

wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że my zagranicą bynajmniej nie jesteśmy tak „sławni” jak 

nam się to w obrębie naszej Ojczyzny wydaje. Że niemal wszyscy cudzoziemcy mieszają nas 

z Rosjanami i o Polsce często gęsto nie wiedzą gdzie jest i czy w ogóle jest. 

Muzyka rosyjska, dzięki Strawińskiemu i Prokofiewowi stale mieszkającym w Paryżu, 

zatoczyła tak szerokie kręgi na zachodzie, że stanowisko godne dla muzyki polskiej trzeba 

zdobywać usilną propagandą. Ogół Francuzów, Hiszpanów, Amerykanów i Anglików pojęcia 

nie ma o polskiej muzyce, choć skądinąd są bardzo wykształceni w muzyce niemieckiej, 

francuskiej i właśnie rosyjskiej. 

I dlatego powinniśmy niezmiernie cenić, że cudzoziemka, i to tak wybitna 

cudzoziemka z własnej woli, bo naprawdę umiłowali polską muzykę i jej przedstawicieli – 

szerzy wieści o nas i znajomość naszej muzycznej kultury. 

A z Nadią liczy się cały muzyczny i artystyczny świat Paryża! 

My, „jej Polacy” paryscy, kochamy Nadię, i gotowiśmy w ogień skoczyć na jedno jej 

słowo. 

A kochamy ją nie za jej „propagandę polską” ale za to, że jest taka jaka jest. 

I kocham ją bardzo, i wiele jej zawdzięczam [przypis: Będzie jeszcze mowa o tym w 

następnych felietonach.] – a dziś, gdy kończę ten artykuł, cieszę się, że Nadia nie umie po 

polsku. Bardzo się cieszę. 

Bo obawiam się, że byłaby poważnie niezadowolona i z tego że piszę o niej w 

„superlatywach” i że w ogóle o niej piszę. 

Przecież hasłem jej życia jest wypowiadane przez nią często zdanie: 
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– Doprawdy, czyż warto się interesować kimś li tylko dlatego, że żyje dla tych, 

których kocha, – że robi to co lubi i pracuje nad rozszerzeniem horyzontu swego umysłu? 
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Maria Modrakowska 

Zdjęcia amatorskie z Paryża (VI)  

Dom Cyprianostwa Godebskich 

„Kurier Wileński” 15 IX 1931 nr 212, s. 2 

 

Rodaku! 

Jeśli na bruku paryskim napadnie cię chandra i nostalgia, jeśli nie wiesz co począć ze 

swoją polską egzystencją wśród francuskich istnień, jeśli zwątpisz w przyjaźń krajana na 

obczyźnie i w możliwość prawdziwego humoru przypomnij sobie Godebskich i skieruj 

samotne swe kroki w stronę Gare Saint-Lazare, owej śmiesznej dzielnicy, w której każda 

ulica ochrzczona jest nazwą innego miasta. 

Jest tam Rue de Havre i Rue d’Amsterdam, Rue de Londres i Rue de Rome i właśnie 

ta ulica, w którą radzę Ci pójść. Nazywa się ona niewiadomo dlaczego (pewnie dla 

towarzystwa innych ulic), Rue d’Athènes, i jest przy niej dom, noszący numer 22. 

Nie zrażaj się tym, że stary ten dom nie posiada windy, i że jesteś zmuszony drapać się 

po krętych schodach na piąte piętro. Schody bowiem są froterowane i wyścielone czerwonym 

wojłokiem
40

, na każdym piętrze stoi wygodna kanapka, a przy ostatnich drzwiach na samej 

górze wisi piękna, staroświecka wstęga z mosiężną rączką. Czyż mimo twej woli nie zbiera 

Cię ochota pociągnąć za tę wstęgę? 

Rozlega się dzwonek. Miły, sympatyczny, nie elektryczny dzwonek. 

Drzwi otwiera przed tobą służąca, ale wita cię Happy. 

Przedstaw mu się koniecznie, aby wiedział z kim ma przyjemność (czy 

nieprzyjemność) i by mógł cię należycie obwąchać. Czy myślisz, że to tak łatwo zapamiętać i 

rozróżnić trzysta rozmaitych zapachów ludzi przewijających się przez ten przedpokoik, gdy 

się jest tylko malutkim pekińczykiem? 

                                                             
40 Rodzaj filcu. 



50 
 

Pozwól mu zatem wesprzeć się łapkami o twoje kolana, aby jego czarny jak trufla 

nosek mógł rozpoznać kim jesteś, skąd przybywasz, czyś dobry jest czy zły, czy masz w 

domu pieska czy kotka i co jadłeś dziś na śniadanie. 

A potem zaprowadzi cię Happy w radosnych podskokach do salonu, zapełnionego 

szczelnie fortepianem i antycznymi meblami, którego oszklone drzwi prowadzą na płaski 

taras – i skąd widać perspektywę dachów dzielnicy Gare Saint-Lazare. 

Pozwoli ci usiąść w głębokim, zgrzybiałym fotelu, a sam wciśnie się w poduszkami 

wysłaną kanapę i będzie pilnie obgryzał czarną, gumową piłkę. 

Ty zaś błądząc wzrokiem po starych portretach, pomyślisz: 

Cyprian Godebski… 

Powróci do ciebie najwcześniejsze dzieciństwo, kiedy to z wypiekami na twarzy 

rozczytywałeś się w wojnach napoleońskich, a bitwę pod Raszynem umiałeś na pamięć, 

jakbyś sam brał w niej udział! 

Bo które dziecko polskie nie zna nazwiska Cypriana Godebskiego, którego Bonaparte 

mianował pułkownikiem swych wojsk i baronem Frankenthal, a który zginął w bitwie pod 

Raszynem, jak przystało na Polaka zacnej krwi i nazwiska. 

A nazwisko to i imię brzmi dalej wśród żywych. 

Syn – Cyprian Godebski, urodzony w 1835 r. w Mery sur Cher koło Bourges, 

wychował się i mieszkał w Paryżu. Za panowania Ludwika Filipa jest przywódcą emigracji 

polskiej. Piastuje urząd bibliotekarza Wersalu – funduje szkołę na Battignolles [przypis: 

Szkołę tę, obecnie przy rue Lamandé 15 opisałam w pierwszym felietonie.]. Ale przede 

wszystkim jest wybitnym rzeźbiarzem. Nie sposób wymienić tu wszystkie jego dzieła, 

poprzestanę zatem na najcelniejszych. A więc w Polsce: pomnik Mickiewicza w Warszawie i 

pomnik Kopernika w Krakowie na dziedzińcu Biblioteki Jagiellońskiej, a we Francji: pomnik 

Teofila Gautier, pomnik Rossiniego, popiersie Berlioza, Constantina Guys, generała le Flô i 

dr-a Gałęzowskiego, oraz prześliczny posąg Matki Boskiej, zwany Vierge à la Pointe du 

Rocher. 

Umarł w Paryżu 1909 r. I znów dalej żyje imię i nazwisko: 
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Wnuk – Cyprian Godebski. To już niemal dynastia Godebskich, gdyż od trzech 

pokoleń dzierżą bezsprzecznie we Francji berło polskiej kultury, będącej najszlachetniejszym 

stopem arystokracji ducha i umysłu z arystokracją krwi. 

Cyprian Godebski, tzw. „Cipa” – pojechał z ojcem swym do Krakowa, i podczas gdy 

ojciec rzeźbił pomnik Kopernika, syn zakochał się i ożenił z piękną Idą Kasparek, córką 

ówczesnego Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesora Prawa Międzynarodowego. 

Znajduje w niej idealne dopełnienie swych dążeń i usposobienia „par excellence” 

artystycznego. 

Dziad był artystą-żołnierzem, ojciec – artystą-rzeźbiarzem – wnuk ukochał muzykę i 

w niej zamknął swoje życie. Nie gra, ani nie komponuje, aczkolwiek zna się świetnie na 

muzyce i przez szereg lat pisuje artykuły muzyczne do różnych pism francuskich. I co za 

skrzący się dowcip, jaki humor niewyczerpany emanuje z Cipy Godebskiego. Dowcipny jest i 

złośliwy czasami – lecz tylko wobec tych, którym złośliwość zaszkodzić nie może. A prawdę 

powiedziawszy, wszyscy uwielbiają jego artystyczną złośliwość i nadają mu przezwisko: 

„Enfant terrible”. Bo Cipa Godebski jest Panem i nikogo się nie boi, ani na nikim mu nie 

zależy – a wszystkim mówi prawdę w oczy. Nic dziwnego zatem, że dostał mu się ten 

przydomek, będący jednak jeszcze jednym plusem jego nieprzeciętnego umysłu. 

Przez salon Godebskich przewija się szereg wybitnych kompozytorów. Maurice Ravel 

jest od najwcześniejszej młodości ich serdecznym przyjacielem. Jego słynna Ma mère l’Oye 

została zinstrumentowana o wiele później – oryginał napisany był na fortepian na cztery ręce 

dla „Mimi et Jean” – dwojga dzieci Cyprianostwa. Dla Mimi napisał również Ravel swoją 

Sonatinę. 

Znane studium portretowe słynnego malarza Georgesa d’Espagnat
41

, przedstawia Cipę 

Godebskiego z synkiem na kolanach u siebie w salonie. Przy fortepianie siedzi sławny 

pianista hiszpański Ricardo Viñez, naokoło zaś stoją zasłuchani: Florent Schmitt, [Déodat de 

Séverac, Michel-Dimitri] Calvocoressi, Albert Roussel, Maurice Ravel i Manuel Falla. 

 

 

 

                                                             
41 Georges d”Espagnat (1870–1950), francuski malarz, ilustrator i grawer. 
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Georges d’Espagnat, Spotkanie muzyków u Godebskich,  

źródło: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b52514549m/f1.item, CC-4.0 

 

Wszyscy ci ludzie, to „habitués de la Maison”
42

 – przyjaciele Godebskich. 

Manuel Falla cykl sławnych swych pieśni hiszpańskich złożył u stóp królowej Salonu 

Polskiego w Paryżu – Idzie Godebskiej.  

Cyprianostwo Godebscy mają dwoje dzieci – niegdyś Jean et Mimi – dziś Jan i Maria. 

Jan jest artystą malarzem, Maria wyszła za mąż za deputowanego departamentu 

Sekwany, rannego na wojnie, p. Blacque-Belair. 

Jeśli ktoraś z czytelniczek (a może i czytelników) zechce zobaczyć podobiznę tej 

prześlicznej istoty, podobnej raczej figurce z serwskiej porcelany, niż żywej kobiecie, a 

jednak pełnej humoru i serdecznego ciepła, niech sobie wyszuka numer „Vogue” z marca 

1931 r. Jest tam duża fotografia na której pani Mimi siedzi w zwykłej swej pozie z lekko 

pochyloną głową i uśmiecha się jednym ze swoich dobrych, ślicznych uśmiechów. Pod 

                                                             
42 Z fr. stali bywalcy domu. 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b52514549m/f1.item


53 
 

fotografią podpis: Madame Aimery Blacque-Blaire neé Marie Godebski, la charmante femme  

du député de la Seine, porte ici une jolie robe d’Irène [Dana] en crepes Mongol blanc
43

… 

Oprócz przodujących nazwisk muzycznych i literackich, oprócz nazwisk najwyższej 

arystokracji francuskiej, jak książąt de Polignac itd., w salonie Godebskich spotyka się 

najwybitniejszych Polaków, przebywających stale lub chwilowo w Paryżu. 

Ale i dla tych najmłodszych rodaków-muzyków, literatów czy malarzy – dom 

Godebskich jest zawsze otwarty. 

Jeśli wyczują prawdziwy talent, nie ustaną w usilnych staraniach, aby jak najprędzej 

mógł rozwinąć skrzydła do lotu. Wiedzą o tym polscy artyści w Paryżu i wysoko sobie cenią 

przyjaźń Godebskich. 

Ale ja cieszę się niezmiernie, że ten jedyny w swoim rodzaju dom  poznałam dzięki 

przemiłej i kochanej pani Jacy Świerczewskiej, a nie dzięki memu talentowi, ani powodzeniu 

w Paryżu. Bo gdy zaczęłam być sławna i „rozrywana” po innych salonach, myślałam zawsze 

z uśmiechem: 

– „Jest taki dom w Paryżu na 22 Rue d’Athènes, w którym przytuliłam się i 

zakwaterowałam wówczas, gdy pies jeszcze o mnie nie wiedział; a było mi tam dobrze i 

ciepło jak nigdzie”! 

   

 

 

 

 

                                                             
43

 
 
Z fr.: Madame Aimery Blacque-Belaire, z domu Maria Godebska, urocza żona deputowanego znad Sekwany 

nosi ładną sukienkę z krepy w odcieniu mongolskiej bieli zaprojektowaną przez Irène Dana. 
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Maria Modrakowska 

Zdjęcia amatorskie z Paryża (VII.1)  

Jak zostałam zaangażowana do Opéra-Comique 

„Kurier Wileński” 26 IX 1931 nr 222, s. 2 

 

 Wszyscy przyjaciele i znajomi pytają mnie bez końca: 

 – No i dobrze, ale jak to się stało właściwie, że zostałaś zaangażowana do Opéra-

Comique, i że w ogóle zrobiłaś karierę? Przecież na to wcale się nie zanosiło? 

Jeśli słuszna Wajdelotom wierzyć, w przysłowiach mieści się mądrość narodów, a ja 

znam takie trzy przysłowia, w których mieści się historia mojej kariery: 

1. Zdarza się to w najlepszych rodzinach. 

2. Nieszczęścia chodzą po ludziach. 

3. Są rzeczy między niebem a ziemią, o których się filozofom nie śniło. 

Ale przyjaciele moi są ciekawi. I nie zadawala ich bynajmniej zwięzłość, obrazowość i 

prostota tej odpowiedzi. Oni chcą wiedzieć wszystko od początku, dokładnie ze szczegółami i 

o ile możności z ilustracjami. 

Straszni ludzie! 

Ale jako, że mam miękkie serce, poświęcam się i odpowiadam po sto razy jedno i to 

samo, aż brzydnie mi życie razem z moją karierą. 

Dziś zbuntowałam się. 

Nie będę sobie psuć głosu na próżne gadanie! Nie będę! Figla spłatam wszystkim tym, 

którzy mnie jeszcze po powrocie z Paryża nie widzieli i chyłkiem milczkiem opiszę 

dokumentnie całą historię, poproszę Redakcję, żeby mi to bez błędu wydrukowała (wiadomo, 

że ludzie chętniej czytają drukowane niż pisane) a potem wytnę sobie felieton z „Kuriera” i 

będę go stale nosić przy sobie. Kto mi zada to zabójcze pytanie otrzyma wycinek do 

przeczytania, a ja będę mieć święty spokój. 

I jeszcze jedno. 
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Według projektu miałam napisać dwa felietony: „My wszyscy” i „Moja kariera”. Ale 

teraz połączę oba rozdziały w jeden długi. Tak długi, że jak amen w pacierzu, będą dwa 

„d.c.n.” 

Uwaga – zaczynam! 

Oczywiście zaczynam od Paryża, gdyż kariera moja na łonie ojczyzny nosiła cechy 

krajowego wyrobu, a naród, wiadomo, łasy jest na zagraniczne cuda i niezbyt go interesują 

swoiste ptaszki. 

Choć po prawdzie, to Paryż jednak zaczął [się] w kraju. Bo gdyby nie subwencja od 

rządu, nie byłabym nigdy pojechała do nadsekwańskiej stolicy. A jeszcze ściślej mówiąc 

Paryż zaczął się w Wilnie; gdy bowiem przyjechałam do Wilna w październiku 1930 r. aby 

wziąć udział w pierwszym koncercie, organizowanym w Województwie, Szeligowski 

opowiadał o Paryżu, a mnie zżerała głucha zazdrość, że nigdy tych cudów nie zobaczę, że nie 

usłyszę muzyki, tej, której pragnę, że nie poznam Nadii Boulanger i innych, niezwykłych 

ludzi. I wówczas Witold Hulewicz wpadł na pomysł genialny: 

– Powinnaś zwrócić się do Ministerstwa W. R. i O. P.
44

 z prośbą o subwencję na 

dokształcające studia muzyczne i śpiewacze. Kto jak kto, ale ty powinnaś je otrzymać. 

Stachowie Węsławscy
45

 aż podskoczyli z wrażenia. 

– Ma się rozumieć, pisz w tej chwili podanie. A z wiosną wyjedziesz. Odwiedzimy cię 

na pewno. 

(Nie przyjechali gałgany). 

A Szeligowski dodał: 

– Ja zaś urządzę ci życie w Paryżu, zapoznam cię z kim trzeba i nauczę cię jak w 

stolicy Francji można tanio żyć. 

Wykiwał mnie także. Bo właśnie gdy przyjechałam do Paryża on siedział u 

narzeczonej w Polsce, a to co on obiecał, Łabuński za niego wykonał. Ale jako, że 

                                                             
44 Ministerstwo Wyznao Religijnych i Oświecenia Publicznego – organ administracji rządowej IIRP zarządzający 
szkolnictwem, patronujący nauce, literaturze i sztuce, sprawujący nadzór nad archiwami, bibliotekami, 
czytelniami, muzeami i teatrami oraz realizujący zadania paostwa w sprawach wyznaniowych. 
45

 Rodzina Stanisława Węsławskiego (1896–1942), adwokata, twórcy utworów fortepianowych i pieśni; 
kierownik muzyczny Rozgłośni Polskiego Radia w Wilnie. 
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małżeństwo ważniejsze jest od przyjaźni, wybaczam mu wszystko, tym bardziej, że jak raz 

znalazł się w Paryżu troszczył się o mnie jak kokosz o pisklę. 

Tutaj więc historycy będą mogli doszukać się początku Paryża. 

Napisałam podanie, subwencję otrzymałam, za co życzę Wydziałowi Kultury i Sztuki 

wszystkiego najlepszego, co jest do osiągnięcia w sprawach ministerialnych, zaś ludziom, 

wchodzącym w skład tej zacnej instytucji, spełnienia wszystkich marzeń prywatnych. 

Doprawdy, wątpię, czy było kiedy na świecie wdzięczniej bijące serce stypendialno-

subwencjonalne niż moje. 

Przyjechałam tedy do Paryża 2-go marca popołudniu w roku bieżącym. Trzecią klasą, 

wymęczona, osamotniona, rozklekotana na duszy i ciele ze zwiędłymi bukietami w dłoni i źle 

powiązanymi paczkami, zawierającymi resztki czekoladek od Wedla i torciki pralinowe od 

Fuchsa, w które mnie zaopatrzyła, dbała o moje dobro moralne i materialne garstka 

najbliższych przyjaciół. Nie wiem, czy oni istotnie uważają się za moich najbliższych, ja 

jestem o tym przekonana, bo któż inny zdecydowałby się wstać w chłodny marcowy poranek 

o godzinie siódmej rano, i czekać na dworcu do ostatniej chwili, machając chustkami i 

kapeluszami wytrwale, do zniknięcia wagonów za horyzontem. 

Gdy na Gare du Nord dostrzegłam w tłumie obcych popielaty kapelusz Łabuńskiego, 

myślałam, że ze łzami radości rzucę mu się na szyję. 

(Łabuńskiemu, nie jego kapeluszowi). 

Odwiózł mię zacny i kochany prezes do hotelu. Zajął się bagażem, i obiecał przyjść 

nazajutrz rano, aby mnie zapoznać ze Stowarzyszeniem, oraz kompozycjami Młodych 

Muzyków, które miałam wykonać 17.III. na koncercie polskiej muzyki współczesnej, 

organizowanym przez Stowarzyszenie. 

Najbardziej niepokoiły mnie kompozycje. Chryste Panie, myślałam, a jeśli oni 

popisali jakieś okropności, a ja będę musiała to śpiewać? 

Obawy moje okazały się płonne. Przedstawione mi pieśni były ciekawe, niektóre 

bardzo ładne, a wszystkie nosiły cechy niezaprzeczonego talentu. 

Najważniejsza w instrumentacji i najładniejsza wokalnie była Aria Łabuńskiego na 

sopran, flet, fagot, klarnet i harfę (do psalmu Kochanowskiego). Bardzo melodyjny był 
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Tryptyk Wojtowicza p.t. Dziecko zasypia, na ten sam zespół instrumentalny z głosem. 

Szałowski zastąpił zaś harfę celestą, i Sonet jego miał ciekawy, deklamacyjny charakter. 

Pieśni z akompaniamentem fortepianu były mi znane jeszcze w Warszawie, z wyjątkiem 

trudnej, lecz interesującej w konstrukcji pieśni Mycielskiego; a więc: Węsławskiego, Palestra, 

Kasserna, Perkowskiego, oraz Zielone Pieśni Szeligowskiego, które, jak przekonałam się 

sama, mają w Paryżu wprost niesamowite powodzenie. 

Oprócz mnie, w koncercie tym miała wziąć udział znakomita pianistka, Aline van 

Barentzen. 

Koncert miał się odbyć w sali Chopina, małej sali Pleyela. Co dzień, idąc na próbę 

odczytywałam afisze z moim nazwiskiem i było mi bardzo niewyraźnie. Myślałam sobie: 

Wydrukowali cię tu nieboże, a pies z kulawą nogą nie wie kim ty jesteś i skąd pochodzisz. 

Ano trudno, trzeba będzie odśpiewać swoje, a potem zabrać się do roboty. 

Wszystko było dobrze, dopóki nie wyszłam na estradę. Ale gdy zobaczyłam małą, 

niezbyt pełną salkę i kilkadziesiąt par obcych oczu, wlepionych we mnie z niemym 

zapytaniem: „co też nam ona pokaże”, było mi nieprzyjemnie. Na pierwszy ogień szła Noc 

księżycowa Stacha Węsławskiego. Zamknęłam oczy, przypomniałam sobie prędko Wilno, 

Stachów, moje przemiłe występy u Literatów i wzięłam mocno w garść moje roztrzęsione 

artystyczne wnętrze. 

I jakoś poszło. 

Poszło nawet nie najgorzej. Po skończonym koncercie kilku muzyków francuskich 

prosiło Łabuńskiego aby mi ich przedstawił, przyszli i Godebscy i przyprowadzili młodego, 

sympatycznego bruneta. Pani Ida zaś objaśniła mnie: 

– To jest Georges Dandelot, krytyk najpoważniejszego pisma muzycznego „Le Monde 

Musical”. Zachwycony panią. 

Georges Dandelot powiedział mi parę miłych słów a potem zniknął mi z oczu. Poszliśmy na 

kolację i wówczas po raz pierwszy ujrzałam niemal w komplecie „Nas wszystkich”. Feliksa 

Łabuńskiego, jego siostrę Nelly, Wojtowicza, Szeligowskiego, Lewickiego, Sienkiewicza i 

Fischera znają już czytelnicy z poprzednich moich felietonów. Ale nie znają jeszcze Alfreda 

Gradsteina, popularnego już w paryskich kołach muzycznych młodego kompozytora 

polskiego, którego mazurki i oberki Artur Rubinstein wcielił do swego repertuaru [przypis: 
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Kompozycje A. Gradsteina wyszły nakł. Maxa Eschiga w Paryżu: Scherzo, Humoreska, 

Berceuse, Mazurki i Oberki na fortepian oraz Walc na skrzypce i fortepian.]. Jest on par 

excellence kompozytorem fortepianowym. Z Panem Fredziem zaprzyjaźniłam się bardzo i 

niejedną chwilkę przegawędziliśmy pożytecznie i miło. 

Był oczywiście i Zygmunt Mycielski, kochany szczero-złoty chłopak, uczeń Paula 

Ducasa i Nadii Boulanger. Była [Maria] Maneta Radwan, której niestety nigdy nie miałam 

sposobności słyszeć, ale o której niezwykłym talencie komiczno-charakterystycznym i 

pięknym głosie mówiono mi wiele. I Zosia Massalska, śpiewaczka mająca już we Włoszech 

wyrobione nazwisko, a która niedawno śpiewała w Paryżu na koncercie dawnej muzyki 

polskiej i zyskała duże uznanie dla walorów swego czystego, doskonale wyszkolonego głosu. 

Był i Jerzy Hirschberg, jeden z ciekawszych ludzi, jakich miałam sposobność poznać, 

pracujący w bibliotece Polskiej w Paryżu, i żona jego, Jadwiga Hennert, zwana przez nas 

wszystkich Żadzią. Słyszałam ją kilka dni przedtem na koncercie polskim w Sorbonie i 

zachwyciłam się szczerze jej ślicznym, ciepłym głosem, doskonałą dykcją, bezpośredniością 

uczucia i prawdziwym temperamentem artystycznym. Przy tym Żadzia ma dużo prostoty. Jest 

młoda i śliczna. Potrójny urok, któremu trudno się oprzeć. Była wreszcie i Sława Kowalska, 

kształcąca się w Paryżu w śpiewie i pełniąca urząd bibliotekarki w naszym stowarzyszeniu. 

      (D. c. n.) 
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Maria Modrakowska 

Zdjęcia amatorskie z Paryża (VII.2)  

Jak zostałam zaangażowana do Opéra-Comique 

„Kurier Wileński” 27 IX 1931 nr 223, s. 2–3 

 

 Po tym moim występie 17 marca ukazało się w pismach francuskich kilka bardzo 

dobrych recenzji, m.in. świetna krytyka Georga Dandelota w „Monde Musicale”, w której 

przepowiedział mi „une brilante carriere”
46

. Oczywiście, ucieszyło mię to bardzo, ale 

przepowiednię tę przyjęłam nader sceptycznie. Zdaje mi się, że koledzy moi wzięli ją również 

na objaw raczej francuskiej galanterii niż za krytyczną opinię. 

 Nastała zupełna cisza. Pracowałam u Nadii Boulanger, zapisałam się na kurs śpiewu i 

interpretacji w École Normale de Musique prowadzonej przez M-me Croiza [przypis: Wyższa 

szkoła muzyczna równorzędna Konserwatorium], chodziłam na wszystkie możliwe koncerty 

(oczywiście najtańsze miejsca na strapontenach
47

 lub réduity
48

). Opracowałam moją powieść, 

chodziłam do Pekinu na obiad i do Taverne Saint-Michel na czarną kawę, gdzie w tym 

samym celu schodziliśmy się „My Wszyscy”. 

 Z początkiem kwietnia, po Wielkiej Nocy, Łabuński, dbający jak zwykle o cele 

Stowarzyszenia, zawiadomił mię, że po porozumieniu z Nadią Boulanger zapadła decyzja, 

abym 25 kwietnia zaśpiewała Rymy dziecięce Szymanowskiego na koncercie S.M.I. 

 Ucieszyłam się bardzo. S.M.I. bowiem, czyli  Société Musicale Independante, 

założone przez Gabriela Fauré, to potężne stowarzyszenie, w skład którego wchodzą sami 

luminarze jak: Maurice Ravel, Florent Schmitt, Louis Aubert, Nadia Boulanger, [Jean] Roger-

Ducasse, Philippe Gaubert, Gabriel Grovlez, Artur Honegger, [Jaques] Ibert, Charles 

Koechlin, Léon Moreau, Albert Roussel, Bela Bartók, Alfred Casella, Georges Enescu, Blair 

Fairchild, Manuel de Falla, Eugene Goossens, Joseph Jongen, Igor Strawiński, Arnold 

Schoenberg, Karol Szymanowski, Joaquin Turina. 

                                                             
46

 Z fr.: błyskotliwa kariera. 
47

 Dostawka, składane siedzenie (oszczędzające miejsce). 
48 Bilety ulgowe. 
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 Stowarzyszenie to urządza raz na miesiąc koncert, poświęcony bądź dziełom 

kompozytorów, wchodzących w skład komitetu, bądź niewydanym dziełom najmłodszych 

kompozytorów. Na koncerty takie chodzą wydawcy muzyczni, którzy wyłapują celniejsze 

utwory, aby je wydrukować. Chodzą i krytycy najpoważniejsi, ciekawi nowych prądów w 

muzyce współczesnej. 

 Przez kilka dni panował lekki niepokój, komu powierzyć trudną i odpowiedzialną 

partię fortepianową w Rymach dziecięcych. Chodziło bowiem „Nam Wszystkim” o to, aby 

Szymanowskiego godnie odtworzyć. Wówczas Łabuński, wiedziony przedziwną intuicją 

wybrał młodziutkiego Jerzego Sulikowskiego, przybyłego niedawno do Paryża, absolwenta 

konserwatorium w Łodzi. Wybór nie mógł być lepszy. Sulikowski opanował świetnie 

zarówno technicznie jak i pamięciowo, całą swą partię, a przy tym okazał tak niezwykłą 

wnikliwość w intencje śpiewaczki, że odtąd obrałam go na stałego mego współpracownika.  

 Koncert S.M.I. odbył się w sali koncertowej École Normale de Musique. Było pełno. 

Miałam śpiewać dopiero pod koniec mimo pozornego opanowania byłam lekko stremowana. 

Nie tym, że się pomylę, gdyż oboje z Sulikowskim umieliśmy wszystko przez sen, ale tym, że 

oto przed wyłącznie francuską publicznością mam śpiewać po polsku. Że pieśni te mogą 

stracić wiele, jeśli nie zrozumie się dowcipu i pointy słów. Lecz spojrzałam na twarze „Nas 

Wszystkich”, siedzących w dalszych rzędach i pomyślałam: 

 – Oni zrozumieją. 

 I śpiewałam dla nich. 

 Okazało się też, że muzyka Szymanowskiego nie wymaga koniecznie słów. Mówi 

sama za siebie, a geniusz twórczy wyraża dźwiękami to, czego słowa i tak nigdy wyrazić nie 

potrafią. 

 Szymanowski odniósł wielki triumf. 

 Po koncercie przyszedł znów Georges Dandelot, któremu podziękowałam za jego 

pierwszą, świetną recenzję. Wielu słuchaczy szczerze mi winszowało, a Nadia Boulanger 

przedstawiła mi Florent Schmitta, który uścisnął mi rękę i rzekł do Nadii: 

 – Elle chant bien, cele – ci – hein
49

? 

                                                             
49 Z fr.: Dobrze śpiewa, co? 
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 Kto zna Florent Schmitta, jego dziwactwo i szorstkość, wie, że słowa te należało 

uważać za szczyt uznania. 

 Tego wieczoru poznałam Augusta Mangeot, dyrektora École Normale de Musique, 

naczelnego redaktora pisma „Le Monde Musicale”. Wypytywał się o różne szczegóły, tyczące 

mego życia artystycznego. Opowiadałam jemu i Nadii o moich dziecinnych koncertach, 

połączonych z pogadankami w Radio i Filharmonii Warszawskiej, o mojej pracy jako 

członkini chóru oraz o celach i zamierzeniach tego Stowarzyszenia, które ich niezmiernie 

zajęło. Mangeot spytał mnie mimochodem, czy w najbliższym czasie nie śpiewam 

gdziekolwiek w języku francuskim. Chciałby mnie bowiem usłyszeć  w jego rodzimym 

języku. Odparłam, że nie, ale, że uczęszczam na kursy pani Croiza i że właśnie na następujący 

czwartek przygotowałam kilka pieśni francuskich, aby je opracować wspólnie ze słynną 

interpretatorką. 

Kursy te odbywają się w École Normale de Musique i mają niezwykły charakter.  W 

roku bieżącym prowadzili kursy: śpiewacze – pani [Clair] Croiza, dla skrzypków – Jacques 

Thibaud, dla pianistów – Alfred Cortot. Można się zapisać na cały kurs i wówczas trzeba 

opracować wszystkie programowe utwory wykonywane w przewidzianym porządku, lub też 

chodzić jako słuchacz, bez prawa wykonywania, płacąc każdorazowo za bilet wstępu. Kursy 

odbywają się 2 do 3 razy w tygodniu przez 2 miesiące – w dużej sali koncertowej. Mistrz 

siedzi w pierwszym rzędzie krzeseł, uczeń gra lub śpiewa na estradzie, reszta uczni lub gości 

zapełnia salę, jako publiczność. Po wykonaniu danego utworu oklasków oczywiście nie ma, 

lecz wszyscy, robiąc odpowiednie notatki słuchają w skupieniu uwag Mistrza, wygłaszanych 

bądź ze swego miejsca, bądź też z estrady, nierzadko z ilustracją odpowiedniego ustępu. 

Rzecz prosta, że na kurs taki zapisują się uczniowie bardzo zaawansowani, częstokroć 

prawdziwi artyści, którzy tym sposobem mają możność dać się poznać wielkiemu wirtuozowi 

i skorzystać z cennych jego uwag. 

Na kursie pani Croiza, na który przygotowałam szereg pieśni (Histoires Naturelles 

Ravela, La pouppée cherie Séveraca i kilka starofrancuskich chansons)[,] śpiewało przede 

mną kilka nieciekawych uczennic i właśnie te same, zgłoszone przeze mnie pieśni. Żadzia, 

siedząca koło mnie, szczypała mnie co chwilę w łokieć. 

– Idź już śpiewać. Pokaż im, jak się to śpiewa. Przecież to okropne. 
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Ale się nie śpieszyłam. Przeżywałam wówczas największą bodaj tremę w moim życiu. 

Bo czyż może być coś gorszego, jak śpiewać przed uczennicami, wyłapującymi każdy 

najmniejszy błąd głosowy i oddechowy, a tutaj nawet błędy wymowy? Czy moje bądź co 

bądź cudzoziemskie in, im, en, em, om, on, o, eau, au, nie mówiąc już o e otwartych i 

zamkniętych nie wzbudza na sali uśmiechu politowania jeśli nie wręcz wesołości? 

Nie kwapiłam się zatem z wystąpieniem na estradę i obie z Żadzią słuchaliśmy z 

prawdziwym zachwytem cudownego wprost głosu Francuzki, pani Bernadet Delprat [przypis: 

Zaangażowanej razem ze mną do Opéra-Comique.], śpiewającej właśnie słynną arię z Alcesty 

Glucka. 

 To jest głos. Głos z masywnego złota, olbrzymi, szeroki, równy a taki łatwy, że 

porywał samym dźwiękiem, nie każąc myśleć ani o interpretacji, ani o dykcji. Wbrew 

przyjętemu zwyczajowi, po skończonej arii odezwały się liczne oklaski. Pani Croiza wraz z 

Mangeot asystującym wszystkim kursom, podeszli do młodej śpiewaczki rozmawiając z nią 

długo i z wielkim ożywieniem. 

 Moje samopoczucie opadło poniżej zera. 

 – Mój Boże, po tym cudownym głosie mam śpiewać ja, właśnie ja (Przeklinałam 

chwilę, w której nie chciałam wejść pierwsza na estradę). Takie nieawantażowne
50

 piosenki, i 

po rodowitej Francuzce, ja, cudzoziemka! 

 Kochana Żadzia szeptała mi wciąż do ucha. 

 – Idź już, idź już. 

A ja rada bym pójść, ale w mysią dziurę. Zdjęłam czapkę, poprawiłam odruchowo 

włosy, chrząkałam raz po raz i marzyłam, żeby o mnie zapomnieli. Ale pani Croiza spojrzała 

do swego notatnika, poszukała mnie wzrokiem po sali i odezwała się swym pięknym niskim 

głosem: 

– C’est à vous Madame
51

. 

Mangeot usiadł obok niej. Reszta sali wrzała jeszcze przytłumionym echem wrażenia, 

wywartego wspaniałym głosem Deprat.  Ale gdy akompaniatorka uderzyła pierwsze akordy 

                                                             
50

 Niekorzystne, mało efektowne. 
51 Z fr.: Teraz Pani kolej. 
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zaległa wzorowa cisza i zaczęłam śpiewać. Wiem, że pierwsze takty były okropne. Głos mi 

drżał i dziwnie wysychało mi w gardle. Ale potem, rozśpiewałam się jakoś. 

Oklaski. Naprawdę oklaski. 

I głos pani Croiza: 

– Allez! allez!
52

 

Śpiewałam więc La pouppèe cherie Severaca. 

Burza oklasków. 

Byłam oszołomiona. 

– Co? Oklaski za te drobiazgi, po tamtych, wspaniałych ariach? 

Śpiewam tedy wszystkie przygotowane pieśni, na końcu zaś starofrancuską piosenkę z 

XVI wieku, Le petit Bossu tortu. 

Co się potem działo, to trudno opisać. Wrodzona skromność nie pozwala mi na 

opisanie tego fragmentu mojego żywota. 

Pani Croiza wzięła mnie za rękę, mówiąc serdecznie: 

– Nie chcę pani w tej chwili właśnie zwracać uwagi na drobiazgi, ale proszę przyjść 

do mnie w tygodniu, a wszystko co pani zechce, wyjaśnię i pomogę. 

I rzeczywiście otrzymałam od niej kilka niezrównanych wskazówek tyczących 

wykonania pieśni Ravela i Debussy’ego, a zwłaszcza wymowy francuskiej. – 

Ale najwięcej zadziwił mnie Mangeot, który przystąpiwszy do mnie zapytał prosto z 

mostu: 

– Czy pani posiada w swym repertuarze partię Melisandy [przypis: Pelleas et 

Melisande, słynna opera Debussy’ego do dramatu Maeterlincka. Pierwszą wykonawczynią 

tytułowej roli była Mary Garden.]? 

                                                             
52 Z fr. Dalej, dalej! 
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– Nie, nigdy w życiu nie śpiewałam w operze. Pelleasa znam dobrze, gdyż zrobiłam 

jego przykład właśnie pod muzykę Debussy’ego, ale nie potrafiłabym teraz zaśpiewać ani 

jednego taktu. 

– To nic, powiada Mangeot, – ale w przyszłym tygodniu musi pani zaśpiewać przed 

dyrektorem Opéra-Comique [przypis: Opéra-Comique, uważana słusznie za pierwszą i 

najlepszą operę Francji ma poniekąd monopol na wystawianie Pelleasa i Melizandy. Wielka 

Opera nigdy tego dramatu muzycznego nie wystawia.]. 

Zdruzgotał mnie doszczętnie. 

Ja do opery! 

Ja, która pojęcia nie mam jak scena wygląda inaczej niż od strony widowni, ja, o 

której wszyscy recenzenci pisali unisono, że mam „maleńki głosik”, i która sama święcie w to 

wierzyłam. 

Nie, ja i opera! 

Porwałam Żadzię za rękaw i poleciałyśmy obie jak szalone prosto do Pleyela, gdzie 

odbywała się właśnie jedna z naszych czwartkowych audycji. 

Siedziałyśmy już na rozżarzonych węglach, nie mogąc się doczekać końca audycji, 

aby podzielić się z kolegami fantastyczną wiadomością. 

Nareszcie. Audycja skończona. 

Wpadłyśmy na Łabuńskiego niczym dwie bomby, krzycząc jedna przez drugą, aż 

nieszczęsny prezes zatkał uszy rękami, nie wiedząc o co chodzi. Gdy się wreszcie 

dorozumiał, wzruszył ramionami i rzekł: 

– Mangeot nie jest dyrektorem opery.  

Oblał nas z miejsca zimną wodą. 

Zapewne, Mangeot nie jest dyrektorem opery, i z tego wszystkiego może nic nie być. 

Wdzięczna byłam Łabuńskiemu za jego realny sposób patrzenia na życie, nie dopuszczający 

do żadnych rozczarowań. 

Ale Lewicki zapalił się: 
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– Otóż właśnie, że ja ją wyuczę partii Melizandy. Od jutra zaczynamy lekcje, i 

zobaczycie, że ją zaangażują. 

Uspokoiłam się coś nie coś, ale koledzy krzyczeli: 

– Kiedy masz śpiewać przed dyrektorem i co? 

– Nic jeszcze nie wiem, ale mają mnie zawiadomić. 
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Maria Modrakowska 

Zdjęcia amatorskie z Paryża (VII.3)  

Jak zostałam zaangażowana do Opéra-Comique 

„Kurier Wileński” 29 IX 1931 nr 224, s. 2 

 

 Minęło kilka pracowitych dni i powoli zaczęliśmy zapominać o tej aferze z operą. 

Jednego wieczora poszłam na koncert S.M.I.[,] na którym śpiewała Pani Croiza, chcąc 

usłyszeć w jej wykonaniu kilka pieśni, między innymi La Flûte enchantée Ravela. Po 

skończonym koncercie poszłam do Foyer artystów przywitać się z nią i powinszować 

zasłużonego sukcesu, i spotkałam tam oprócz wielu ludzi, znanych mi tylko z nazwiska i z 

widzenia, Nadię Boulanger i pana Mangeot. 

Pani Croiza przedstawiła mnie wielu osobom, a wreszcie zapytała, czy nie mam z sobą 

nut. 

– Nie, naturalnie, że nie mam. 

– To może w École Normale jest La Puppée cherie? Musi ją nam pani zaśpiewać. 

Na miłość boską! Teraz? Po koncercie? Źle ubrana, w wełnianej sukience, z 

rozfryzowanymi włosami, w zabłoconych bucikach? (Deszcz lał przez cały dzień 

niemiłosiernie). 

Może nie będzie nut? 

Ach, co za szczęście! Mangeot wraca i mówi, że nie może nut znaleźć. 

– To zaśpiewa nam pani bez akompaniamentu. 

Co było robić? Wracamy na opustoszałą do trzech ćwierci salę, wychodzę na estradę, i 

w półświetle, przy niemal pustych krzesłach, oparta o zamknięty fortepian śpiewam moje 

piosenki. 

A wyglądam, pożal się Boże. 

………. (Te kropki to moja skromność). 
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Nadia patrzy mi w oczy poważnie i badawczo, a Mangeot mówi do niej: 

– Powinna grać Melizandę. 

– Naturalnie. Napiszę w tej sprawie list do Massona [Dyrektor Opéra-Comique.]. 

I napisała ten list. Wojtowicz sam wrzucał go do skrzynki, po swojej lekcji z Nadią. 

Wkrótce potem dostałam kartkę od Mangeot, aby przyjść 20 maja o 3-ciej po południu 

do École Normale na popis uczniów klasy operowej, na którym będą obecni różni 

kapelmistrze i dyrektorzy oper i operetek. Proponuje mi, abym wraz z panią Dalprat na 

samym końcu, nadprogramowo, zaśpiewała te same pieśni, które śpiewałyśmy na kursie pani 

Croiza. 

Zapakowałam nuty do teki i poszłam z „Nami Wszystkimi” na ów popis. 

W École straciłam ostatecznie swój sztucznie robiony tupet, którym sama przed sobą 

zgrywałam się, kiedy popisywałam się swoimi pieśniami przed krytyką francuską. Impetem 

ostatecznym do decyzji, a raczej siłą, której w końcu zdenerwowana i przerażona, aby się nie 

ośmieszyć, uległam biernie, byli „Nasi Wszyscy”. Właściwie, za pomocą dyskretnych 

szturchańców i tym podobnych fizycznych bodźców, wypchnęli mię na estradę. 

Po skończonym występie Mangeot oświadczył mi, że Dyrektor Masson z Opéra-

Comique chce ze mną mówić. 

Stanęłam przed czarnookim, wytwornym panem, przypatrującym mi się od góry do 

dołu, świdrującym mnie na wylot wzrokiem. Miałam zupełnie to samo wrażenie, jak będąc 

dziewczynką oddaną do klasztoru stanęłam po raz pierwszy przed przełożoną. 

– Czy pani jest wolna jutro o 3-ciej po południu? 

– Tak. 

– Proszę przyjść do Opery. Chciałbym z panią pomówić. 

Mina moja musiała być wybitnie nieinteligentna. 

Chłopcy pytają: 

– No i co? 
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– A nic. Kazał mi jutro o trzeciej przyjść do Opery. 

– Chce cię pewnie zaangażować na jakiś debiut? 

– E, co znów. 

– Przecież nie będzie cię pytał czy spałaś dobrze tej nocy i czy jesteś przy apetycie – 

irytował się Szeligowski. 

O mały włos nie spóźniłam się na trzecią godzinę dnia następnego, gdyż byłam 

właśnie w transie opisywania naszej koncertowej wyprawy na Lyon. 

Lewicki, który jak cień chodził za mną wiernie przez cały ten zwariowany okres 

mojego życia i pomagał mi w czym tylko mógł, wściekał się nie na żarty. 

– Jak można się spóźniać! Tu chodzi o wielką rzecz, a ona gryzmoli felietony! 

Odprowadził mię pod sam gmach Opery. 

Wchodziłam na ciemne schody gmachu Opery z uczuciem dziwnie obcym. Nigdy nie 

byłam jeszcze w teatrze od tyłu. Potrącałam nogą jakieś tekturowe owoce na półmiskach, 

wyminęły mnie dwie roześmiane panie, (pewnie artystki), paru służących przyglądało mi się 

spod oka. Czułam się jak na cenzurowanym. Sekretarz obejrzał mię i zapytał: 

– Pani do kogo? 

– Do dyrektora. 

– Pani jest tancerką? 

Nie rozumiem dlaczego w Paryżu wzięto mnie już po raz drugi za tancerkę. Nie mam 

przecież w sobie nic z baletnicy, ale przyznam się szczerze, że pomyłka ta sprawiła mi 

przyjemność. 

– Nie, śpiewaczką. Pan dyrektor zamówił mnie dziś na 3-cią. 

Telefon i po chwili sekretarz wskazuje mi uprzejmie drzwi, wiodące do gabinetu 

dyrektora. Mimochodem zapytuje mnie, czy gram w tenisa czy też w golfa. Bóg raczy 

wiedzieć do czego mu to było potrzebne. Odpowiedziałam, że namiętnie uprawiam oba 

sporty, czym zdawał się być zachwycony. (Zełgałam, bo zielonego pojęcia nie mam o 

żadnym z tych sportów. Znam je wyłącznie z widzenia). 
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Przeżegnałam się ukradkiem i otwarłam ciężkie, wyściełane materacami drzwi. 

Przy biurku siedział Masson, obok stał jakiś jegomość, z którym Masson był po 

imieniu. Przywitawszy się ze mną nader uprzejmie, odezwał się nie do mnie, a do owego 

jegomościa: 

– Ta pani jest bardzo zdolna. Ta pani ma przyszłość przed sobą. Ta pani będzie miała 

w Paryżu wielkie powodzenie. 

Jegomość kiwał głową i uśmiechał się z samopoczuciem wyższości. Ja milczałam i 

uśmiechałam się też, ale bez samopoczucia wyższości. A potem Masson odwrócił się nagle do 

mnie i zapytał ni stąd ni zowąd: 

– Co pani robi w Polsce? 

– Co ja robię? miły Boże! dużo rzeczy robię! Wyliczam mu po kolei radio, pogadanki 

itd. 

– Czy pani umie partię Melizandy? 

– Nie, nie umiem. 

– To się pani nauczy. Występowała pani kiedykolwiek w Operze? 

– Nigdy. 

– To bardzo dobrze. To właśnie to, czego potrzeba do roli Melizandy. Czy przyjedzie 

pani w przyszłym roku do Paryża? 

– Nie… nie wiem… ostatecznie… nie miałam zamiaru… naprawdę… ostatecznie… 

– Proszę przyjechać w zimie. Wystawiam Peleasa i angażuję panią do roli Melizandy. 

Hein? – zwrócił się znów do jegomościa, który kiwnął głową z uznaniem. 

W pierwszej chwili zdawało mi się, że dostałam paraliżu mózgu. Tak mi jakoś krew 

uciekała z głowy, w której poczułam dziwną pustkę. Potem zdawało mi się, że całe ciało mam 

sparaliżowane. I nagle zaczęłam uświadamiać sobie powoli fakt po fakcie: zima w Paryżu… 

występy w Operze… Melizanda… 

Nie mogłam sobie nic mądrzejszego wykrztusić ponad: 
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– Dobrze… dziękuję… przyjadę… nauczę się. 

Wstaję i żegnam się. Obaj panowie ściskają mi dłoń. 

Przy drzwiach Masson mówi dość ostro: 

– Proszę zdjąć buciki. 

Przerażam się. Buciki? Po co? Ale posłusznie i bez wahania zdejmuję je, choć ręce mi 

drżą ze strachu. 

Masson przygląda mi się a ja stoję pod drzwiami z trzewikami w garści, bezradna, 

zażenowana, i niema. 

– No tak. Peleas będzie musiał dostać koturny. W porządku. Melizanda powinna być 

drobniejsza, niższa, ale jak pani włoży sandały to się dopasujecie z Panzerą [przypis: Charles 

Panzera, słynny estradowy baryton francuski, śpiewający jedyną partię operową, mianowicie 

Peleasa, bawi obecnie w Nowym Yorku na gościnnych występach w Metropolitan House.]. 

Uspokojona włożyłam obuwie i wyszłam na ulicę. Lewicki przyleciał pod bramę 

blady i zdenerwowany. 

– No? 

– Kazał mi buty zdjąć, ale jeszcze nie grałam. 

– Zwariowałaś, co ty pleciesz, opowiadaj porządnie. 

Zanim doszliśmy do autobusu, zdołałam mu coś niecoś wyklarować. Był bardzo 

zadowolony, ale bynajmniej nie zdziwiony. 

– Ale Szeliga z Wojtowiczem wytrzeszczą gały. A co? Nie mówiłem, nie 

przewidywałem pierwszy… 

Szeligowski i Wojtowicz siedzieli w małej kawiarence, przy Quart de „Vichy”. 

Ujrzawszy nas rzucili się wprost: 

– Jakże, opowiadaj, prędko! Byłaś? Mówiłaś? 

Opowiedziałam wszystko dokładnie. Szeliga zbaraniał. Wojtowicz zamilkł, tylko 

Lewicki, w poczuciu swoich sił proroczych powtarzał bez końca: 
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– A co, nie mówiłem pierwszy, nie przewidywałem? 

Nagle Szeligowski odezwał się uroczyście i serdecznie: 

– No tak. Zrobiłaś karierę w Paryżu. A teraz, zanim ci się w głowie przewróci, 

pamiętaj, że jak tu zamieszkasz na stałe, to żona moja i ja będziemy mieli u ciebie zajazd. 

Przysięgasz? 

– Przysięgam! 
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Maria Modrakowska 

Zdjęcia amatorskie z Paryża (VIII)  

U paryskich nuworyszów 

„Kurier Wileński” 6 XI 1931 nr 257, s. 2–3 

 

 Było to już po zaangażowaniu mnie do Opéra-Comique. 

 Pewnego dnia otrzymuję wytworną kopertę, a w niej welinowy bilet o złoconych 

brzegach: „Pani i Pan Dreyfuss-Rose mają zaszczyt zaprosić Panią na obiad w sobotę o godz. 

8-ej wieczorem”. 

 Obracałam bilet w palcach, pojęcia nie mając co z tym fantem zrobić. 

 Dreyfuss-Rose? 

 Nie znam takich. 

 Dreyfuss… aha, jakaś głośna afera przed laty, potem milczenie, potem znów 

wznowienie, a obecnie porozwieszane wszędzie afisze teatralne z napisem: „Affaire 

Dreyfuss” – wszystkie miejsca wyprzedane. 

 Ale Dreyfuss-Rose? 

 Oczywiście kogóż się miałam zapytać jeśli nie Nadii Boulanger? 

 Nadia czyta bilet, uśmiecha się najmłodszym ze swoich uśmiechów, który daje jej 

najwyżej 20 lat, i odpowiada energicznym, w tej chwili lekko rozbawionym głosem: 

 – Dreyfuss-Rose, to milionerzy paryscy, nuworysze. Oboje młodzi, bezdzietni, nie 

wiedzą po prostu co robić z pieniędzmi. On kupił niedawno 50 proc. Monte Carlo; oboje 

subwencjonują razem z Rotszyldami École Normale de Musique, i chodzą pilnie na wszystkie 

najpoważniejsze koncerty, choć wiem, że nudzą się śmiertelnie. Ale to należy do szyku. Od 

czasu do czasu wydają u siebie w pałacu prywatne koncerty, i… 

 Przerwała nagle i spojrzała na mnie badawczo: 

 – Czy oprócz tego zaproszenia nie otrzymała Pani żadnego innego listu? 
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 – Nie. 

 – Proszę tego zaproszenia nie przyjąć, wymówić się. 

 – Dlaczego? 

 – O, to bardzo proste. Oni po prostu chcą, aby Pani u nich w salonie zaśpiewała. Gdy 

Pani przyjmie zaproszenie na obiad, nie wypada odmówić, a sama Pani wie, że pod żadnym 

warunkiem nie wypada śpiewać w obcym salonie bez odpowiedniego „cachet” [przypis: 

honorarium.], zwłaszcza w najbogatszym salonie paryskim. 

Odpisałam zatem, że niestety jestem właśnie zaproszona gdzie indziej. Aliści, ku 

memu wielkiemu zdumieniu otrzymuję natychmiast inną kartę: „Madame i Monsieur 

Dreyfuss-Rose niezmiernie żałują i t.d., i wobec tego proszą o zaszczycenie ich swoim 

towarzystwem po obiedzie, o 11-ej”. 

Telefonuję do Nadii: 

– Proszę Pani, co mam teraz zrobić? 

– Pójść koniecznie, ale pod żadnym warunkiem nie śpiewać. 

 Ubrałam się tedy jak mogłam najstaranniej, zrujnowałam się na manicure, fryzjera i 

taksówkę, i o 11-ej zajechałam przed cudowny pałacyk przy Avenue Foche; wygalonowany i 

obwieszony złotymi sznurami kamerdyner otwierał drzwiczki pojazdów i wpuszczał do 

wnętrza wciąż jeszcze przybywających gości. 

 Wchodziłam na marmurowe schody z miną pozornie „lekko blasée”
53

, ale po drodze 

zdążyłam zauważyć cudowne stoły Louis XV i gablotki zapełnione najautentyczniejszą 

chińszczyzną. 

 Gdy dotarłam na pierwsze piętro, obleciał mnie zimny mróz przerażenia. Boże 

miłosierny! Jeśli ja tym wszystkim służącym będę musiała dać napiwki, to na pewno nie 

starczy mi na obiady do końca miesiąca. 

 Ale opanowawszy się, rzec można do doskonałości, oddałam się w ręce trzem 

cammerrierom, w czarnych jedwabnych sukienkach z rękawami i białych, muślinowych 

fartuszkach. Jedna zdjęła mi sortie, druga przyondulowała mi włosy, trzecia wygładziła 

                                                             
53 Z fr.: lekko zblazowana. 
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paznokcie i ofiarowała do wyboru kilkanaście odmian najrozmaitszych pudrów. Zdaje mi się, 

że gdybym zażądała wanny, nie zdziwiłyby się zbytnio. 

 Wyprzedzona przez dwóch, skromniej wygalonowanych lokai, weszłam do salonu, 

gdzie półgłosem rozmawiało kilka osób, zaproszonych widocznie tak jak ja, na spędzenie 

wieczoru po obiedzie. 

 Wiadomo, że we Francji panuje zwyczaj witania się i nawiązywania rozmowy w 

salonie z nieznajomymi tylko wówczas, gdy pani domu przedstawi sobie wszystkich 

wzajemnie. Siadłam zatem w wygodnym, antycznie wyglądającym i skrzypiącym fotelu, i 

rozglądałam się w milczeniu. 

 Salonik był niewielki, zastawiony cennymi meblami z końca XVI wieku w kącie, koło 

rzeźbionego w marmurze i alabastrze kominka płonęła przyćmiona lampa, kładąc na 

wszystko abażur półmroku, półświatła, półszeptu i półgłosu. 

 Naprzeciw kominka szklane drzwi oddzielały salonik od dalszych apartamentów, 

tonących również w tajemniczym cieniu. 

 Ale po chwili, za tymi szklanymi drzwiami rozbłysło światełko i oto w dalekiej 

perspektywie błękitny salonik począł się napełniać jakby świtem poranka. Dwóch lokai 

rozsunęło szklane podwoje i zapaliło światło w następnym pokoju, który nagle zróżowił się 

zachodem słońca. Obaj przeszli w nabożnym skupieniu przez łąkę różowych kobierców, aby 

rozsunąć jeszcze ostatnią kryształową ścianę dzielącą nas od reszty apartamentów. 

 Suchy trzask kontaktów, i salonik nasz rozżarza się nagle niby kielich Graala, 

intensywną purpurą żywej krwi. Miękka czerwień atłasu lśni na ścianach, w rżniętych wazach 

więdną snopy pąsowych róż. 

 W błękitnym, dalekim pokoju otwarły się drzwi, a z nich, jak z rogu obfitości poczęły 

się wysypywać kwiaty i owoce… 

Przepraszam… Panie i Panowie. 

Wyroił się brzęczący, dźwięczący, świegotliwy, szumiący tłum, mieniły się kolorami 

tęczy jedwabie i koronki, a wśród tych motylich i ptasich skrzydełek przesuwały się ociężale 

czarne fraki, podobne czarnym, ociężałym żukom. Nad utlenionymi, ondulowanymi 
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główkami, nad błyszczącymi godnie łysinami nad czerniejącymi nieśmiało męskimi 

czuprynami, począł się unosić zmysłowy, opalizujący obłok dymu z cygar i papierosów. 

Tłum zbliżał się ku nam. 

Na czele szła, kołysząc się w biodrach młoda, wypielęgnowana pani domu. Wspaniała 

toaleta z crèpe satin
54

 o kolorze zgęszczonej wody, opadała bogatymi fałdami z jej zbyt 

obfitych bioder, spod długich, perłowych rękawiczek wyglądały jędrne, grube, czerwone 

ramiona. Na krótkiej szyi wdzięczyła się pełna, sympatyczna i zadowolona twarz, okolona 

świetnie zrobionymi lokami. 

Szła pewnym krokiem, wachlując się niedbale zielonymi, strusimi piórami, za nią zaś 

szedł szumiąc i brzęcząc rój gości. 

Germaine Dreyfuss-Rose. 

Pamiętała doskonale wszystkie najtrudniejsze nazwiska, przedstawiła jednych drugim, 

dodała samotnym towarzyszy lub towarzyszki, uśmiechała się, rozmawiała o pogodzie,  o 

wyborach, o Wystawie Obrazów i o Derby. 

– O, Germaine, –  usłyszałam za chwilę ekstatyczny okrzyk kobiecy. – skąd Pani 

znów ma tę cudowną toaletę? 

– To Lucien Lelong, krzywi się pogardliwie miliarderka, nie jestem zadowolona, na 

prawym ramieniu jest błąd… 

I poprawia urojone fałdeczki. 

Czerwony salonik zapełnia się po brzegi. Koło mnie siedzi starsza osoba w fioletach i 

rozdziera mi serce i oczy jaskrawym niedoborem barw. Jeśli się nie zna dokładnie wnętrza 

salonu, do którego się jest zaproszoną, powinno się stanowczo ubierać biało lub czarno. Ach, 

ten fiolet na tle czerwonego atłasu tapety! 

Ale rozmowa płynie mimo to dość gładko. Mówimy o Maurois, o Duhamelu, i o Marise 

Choisy
55

. Tą ostatnią gorszymy się oczywiście, jak przystoi w porządnym domu, nie mającym 

pojęcia o zepsuciu tego świata. Dama w fioletach gorszy się namiętnie i z lubością, ja z 

                                                             
54

 Z fr.: satynowa krepa. 
55

 Francuscy pisarze i pisarka, autorzy powieści psychologiczno-obyczajowych: André Maurois (1885–1967), 
Georges Duhamel (1884–1966), Marise Choisy (1903–1979). 
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wrodzonej uprzejmości [przypis: Marise Choisy, autorka reportażu z domu publicznego gdzie 

w tym celu zgodziła się na służącą, osoba z najlepszego towarzystwa, która śmiałą swą 

książką p.t. Un mois chez les filles narobiła dużo hałasu i pozrażała sobie wiele salonów 

paryskich.]. 

Podchodzi znów ku nam Germaine. 

– Madame Modrakowska? Nieprawdaż? – uśmiecha się sympatycznie, chcę Pani 

przedstawić mojego męża. 

Gruby, błyszczący, rozpromieniony Pan w wieku około czterdziestki kłania mi się z 

dobrodusznym uśmiechem. 

– Byliśmy na Pani koncercie… 

I wymienia parę miłych komplementów. 

W różowym saloniku rozkładają stoliki do brydża. Gwar rozmów milknie tam, i tylko 

coraz gęstszy dym snuje się tęczowymi pasmami między głowami grających. 

Za to w błękitnym saloniku tańczą, w czerwonym zaś toczą się mniej lub więcej 

ożywione rozmowy. 

Czterech lokai obnosi aromatyczną, czarną kawę w prześlicznych, miniaturowych 

filiżaneczkach. Rozlewają też koniak w olbrzymie puchary z cienkiego szkła. 

Waham się, czy mam pić dziś koniak… jutro śpiewam… ale pan domu uspokaja mnie 

dobrodusznym, szerokim ruchem dłoni: 

– O, proszę się nie obawiać… ten koniak ma co najmniej sto lat. 

Czyż można się było oprzeć takiemu zapewnieniu? 

Przytykam zatem do ust lekką, szklaną bańkę, na dnie której leży kropla koniaku niby 

topaz najczystszej wody. Odurza mnie nieprawdopodobny zapach starego wina zmieszany z 

wonią przegniłych, mokrych liści jesiennych i więdnących w szampanie róż. 

– Czy Pani może ma nuty przy sobie? – zapytuje mnie mile pan domu. 

Aha, zaczyna się, pomyślałam, i odparłam z najczarowniejszym i najmniej 

inteligentnym wyrazem twarzy na jaki mnie było stać: 
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– Nuty?... o, przecież byłam proszona na wieczór, jakżeż więc mogłam przyjechać z 

nutami?... musiałam się po drodze z próby przebrać, rozumie pan… 

– Ach… 

Pan domu znika, a ja znów pozostaję z moją fioletową damą. Mam nieprzezwyciężoną 

ochotę zmienić tło jej sukni. Może w różowym salonie fiolet będzie znośniejszy? Proponuję 

jej zatem promenadę przez amfiladę salonów. 

Nie, to niesłychane! 

Teraz dopiero zauważyłam, że obrazy na ścianach mają u góry mosiężne tabliczki, a 

na nich jaśnieje wyryty napis z nazwiskiem malarza, datą jego urodzenia i śmierci, oraz temat 

obrazu. Nad tabliczkami umiejętnie rozmieszczone żarówki rzucają blask na napisy i ciągną 

ku sobie mimo woli oczy gości. 

Mam szacunek przed tymi Holbeinami, Rembrandtami, Rubensami, Davidami, 

Ingresami i innymi. 

– Te dwie brunetki w koronkach, to artystki z Comédie Française, objaśnia mnie moja 

towarzyszka. Kto wie, czy nie usłyszymy dziś wieczorem ich niezrównanych dialogów. 

Zmieniam prędko temat rozmowy. 

Unoszę się zachwytem nad starym fotelem, stojącym w kącie różowego salonu, i już 

mam podzielić się wrażeniem, gdy uwagę moją przykuwa mosiężna tabliczka przybita do 

oparcia. Czytam: Autentyczny fotel Marii Antoniny. 

Na fortepianie, niedbale rzucone, leżą stare, męskie rękawiczki z białej niegdyś, dziś 

żółtej skóry, zahaftowanej złotymi i kolorowymi nićmi. Chcę je wziąć do ręki, ale 

powstrzymuje mnie etykietka: Autentyczne rękawiczki księcia Orleanu… 

Zaczyna mi być trochę nieswojo… mój Boże… tyle autentycznych przedmiotów… a 

nuż dywan[,] na którym stoję jest autentycznym latającym dywanem i ja nagle uniosę się w 

przestworza, polecę nie wiadomo gdzie, właśnie przed jutrzejszym występem? Bezpieczniej 

będzie nie wyrażać nawet w myśli żadnego nieroztropnego życzenia. 

Podchodzi do mnie pani domu z jakimś starszym, łysym jegomościem. 

Jegomość kłania mi się szarmancko i sepleni: 
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– Niezmiernie się cieszę, że będę miał przyjemność posłyszenia dziś pani… 

Udaję naiwną: 

Dziś? Ja dziś nigdzie nie występuję… 

Germaine Dreyfuss-Rose czerwona jest i błyszcząca i uśmiecha się coraz 

sympatyczniej: 

– Właśnie mąż mówił mi, że pani nie wzięła nut… jaka szkoda… ale pani umie tyle 

rzeczy na pamięć… 

– Nie, nie umiem… 

– A zresztą mamy tu jedną panią, która wszystko potrafi z pamięci akompaniować. 

I za chwilę przyprowadza zabiedzone, chude stworzenie w czarnej koronce, pytając 

mnie trwożnie: 

– Debussy’ego?... albo Ravela?... a może Schuberta?... umiem i starofrancuskie 

piosenki, wszystko umiem… 

Jest mi jej serdecznie żal, ale kiwam wciąż przecząco głową: 

– Nie… nic nie umiem… 

Pan domu podchodzi: 

– Przecież coś musi pani umieć… 

– Owszem, umiem… 

Stworzenie w czarnej koronce ożywia się: 

– No co? 

– Całe Rymy dziecięce Szymanowskiego i Pieśni Zielone Szeligowskiego odpowiadam 

bezlitośnie. 

Kąciki warg przez chwilę podniesione w nadziei usłyszenia czegoś znajomego, 

opadają prawie boleśnie. 

–  Nie… tego naprawdę nie umiem. 
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Oboje państwo nalegają: 

– To może pani bez akompaniamentu zaśpiewa? tak jak wtedy, w École Normale? 

Zdrętwiałam. 

Nagle przybieram minę primadonny i mówię znudzonym, rozkapryszonym tonem: 

– Och doprawdy… tak mi przykro… na śmierć zapomniałam, że mam jutro rano 

próbę w Opéra-Comique… o… musze już odejść… tak mi przykro. 

I żegnam się nad podziw szczerze i serdecznie prawie. 

W różowym pokoju lokaje poczynają ustawiać w rzędy fotele rokoko, w błękitnym 

saloniku tworzy się rodzaj małej scenki. Zapewne usłyszą tu dziś zebrani goście niezrównany 

dialog dwóch artystek z Comédie Française. Ciekawam, jakie dostały „cachet” i czy w ogóle 

je dostały? Może były zaproszone na obiad? 

I na tej scenie miałam dziś ja, bez akompaniamentu, jak w École Normale… 

Brrrr… 

Owijam się w sortie i wychodzę, unikając starannie legionu służby. Jakoś mi się 

udało… 

Gdy się znalazłam za bramą, Avenue Foch tonęło w blasku księżycowej, czerwcowej 

nocy. Nieliczne auta mknęły cicho wśród wspaniałych drzew tej cudownej ulicy, z daleka 

lśnił niby olbrzymi klejnot łuk triumfalny na Etoile. 

Za mną pozostał śliczny pałacyk paryskich nuworyszów. 

Mój Boże, westchnęłam pierwszy raz szczerze tego wieczora. Że też najczęściej ci 

ludzie mają pieniądze, którzy naprawdę pojęcia nie mają co z niemi począć… 

A zresztą? Może lepiej jest pragnąć czegoś aniżeli mieć? 

   

 


