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„Kobieta naszej epoki”, „budząca zachwyt cudowna artystka”, „wymarzona 

Melizanda”, „gwiazda pierwszej wielkości. Anonsowana wielkimi afiszami”, której śpiew 

„przypomina gotyckie witraże”. Tak oto, o talencie Marii Modrakowskiej, na początku lat 

trzydziestych XX wieku wypowiadał się Paul Valery oraz rozpisywała francuska i 

turecka prasa. Choć do niedawna w Polsce trudno było znaleźć bliższe informacje na 

temat jej działalności, obecnie, dzięki badaniom Renaty Suchowiejko (ukoronowanych 

monografią Muzyczny Paryż { la polonaise w okresie międzywojennym1), najbardziej 

spektakularne lata aktywności „polskiej Melizandy”, związane z pobytem artystki w 

Paryżu, są już szczegółowo udokumentowane.  

Poza oszałamiającą karierą sceniczną Modrakowska czynnie udzielała się w 

Stowarzyszeniu Młodych Muzyków Polaków w Paryżu [dalej: SMMP], współpracowała z 

powracającymi do Polski twórcami pomagając w pozyskaniu partytur i materiałów 

orkiestrowych (zarówno od osób prywatnych jak i oficyn wydawniczych), pisała 

powieści2 oraz felietony. Te ostatnie publikowane były w okresie międzywojennym na 

łamach „Kuriera Wileńskiego” w cyklu „Zdjęcia amatorskie z Paryża”. Stanowią one 

niezwykle cenne źródło do poznania kontekstu działalności SMMP. Pierwszy z odcinków 

„Zdjęć…” opublikowała na kartach swej monografii Renata Suchowiejko.  

Jak się wydaje, dla poznania aktywności Polaków w Paryżu, oraz dla 

uhonorowania Marii Modrakowskiej, która tak wiele uczyniła dla polskiej kultury (w 

okresie powojennym współtworzyła życie muzyczne i szkolnictwo muzyczne 

Częstochowy, pracowała w charakterze pedagoga oraz kształciła w zakresie emisji głosu 

czołowych polskich aktorów w krakowskiej PWST), warto skompletować i udostępnić 

pełen cykl jej międzywojennych felietonów. 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Renata Suchowiejko, Muzyczny Paryż à la polonaise w okresie międzywojennym. Artyści – wydarzenia – 
konteksty, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2020. 
2
 Maria Modrakowska, Agnès. Fantasie en 4 actes, „Le Monde Musical”, Paryż 1932; eadem, Anetka, 

Towarzystwo Wydawnicze „Rój”, Warszawa 1933. 



I. Maria Modrakowska – szkic biograficzny 

Maria Modrakowska (1896–1965) miała zostać pianistką, jednakże wybuch  

I wojny światowej na trzy lata uniemożliwił jej ćwiczenie na fortepianie. Podjęła studia 

w zakresie farmakognozji na Wydziale Przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego, 

które przerwała, by skupić się na kształceniu muzycznym – w warszawskim 

Konserwatorium studiowała równolegle grę na fortepianie w klasie Henryka Melcera-

Szczawińskiego i śpiew w klasie Heleny Zboińskiej-Ruszkowskiej. W Warszawie 

udzielała się na antenie Polskiego Radia prowadząc audycje muzyczne dla młodzieży, 

koncertowała wykonując pieśni staroniemieckie, wreszcie, przystąpiła do 

Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Dawnej, gdzie zachwyciła się muzyką francuską. Po 

jednym z koncertów Stowarzyszenia Feliks Łabuński, ówczesny Prezes paryskich 

„młodych polskich muzyków”, zaproponował jej starania o wyjazd stypendialny, który – 

w konsekwencji – otworzył przed nią najbardziej prestiżowe sale Paryża.  

Równolegle z kolejnymi sukcesami odnoszonymi w salonach muzycznych i na 

estradach koncertowych podjęła studia wokalne w klasie Claire Croiza (prywatnie – 

partnerki Artura Honeggera) i w zakresie historii muzyki u Nadii Boulanger, znajdując 

później zatrudnienie w École Normale de Musique. Niemal w tym samym czasie 

zachwyciła swą interpretacją dyrektora paryskiej Opéra Comique, Louisa Massona, i 

otrzymała angaż do roli Melizandy w dziele Debussy’ego3.  

„Jesteś wielkością na naszej prowincji i będziemy Cię obkadzać, jak się należy”4 

pisał do niej Tadeusz Szeligowski, a na łamach prasy donoszono o sukcesie rodaczki: 

 

Maria Modrakowska […] została zaangażowana do Opéra Comique w 

Paryżu, gdzie niebawem będzie śpiewała partię Mélisandy w operze 

Debussy’ego. Równocześnie […] mianowaną została profesorem w 

École Normale de Musique w Paryżu i prowadzi tam kursy techniki 

wokalnej, wraz z ogólnym poglądem na folklor europejski5.  

                                                             
3 Szerzej na ten temat w poniższych felietonach oraz: Wspomnienia Melizandy. List Marii Modrakowskiej-
Jackowskiej do Zygmunta Mycielskiego, redaktora „Ruchu Muzycznego”, „Ruch Muzyczny” 1962 nr 16; cyt. za: 
Tadeusz Gustaw Jackowski, W walce o polskośd, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1972, s. 487–489. 
4 Tadeusz Szeligowski do Marii Modrakowskiej, list z 30.10.1931; cyt. za: Tadeusz Szeligowski, Listy do Marii 
Modrakowskiej, red. Marcin Gmys, „Res Facta Nova” 2002 nr 5 (14), s. 129 – 152, tu: s. 134. 
5
 [NN], Polska śpiewaczka profesorem w Paryżu, „Młody Polak w Niemczech” (dodatek do „Polaka w 

Niemczech”) 20 I 1932 nr 1, s. 6. 



 

 

Ilustracja 1; Informacja prasowa o paryskich sukcesach Marii Modrakowskiej,  
„Młody Polak w Niemczech” (dodatek do „Polaka w Niemczech”) 20 I 1932 nr 1, s. 6. 

 

 

Ilustracja 2; Karta wizytowa Marii Modrakowskiej z okresu pobytu w Paryżu (ok. 1932):  
„Maria Modrakowska de l’Opéra Comique / Professeur de Chant { l’Ecole Normale de Musique”  
[Maria Modrakowska z Opéra Comique / Profesor klasy śpiewu w Ecole Normale de Musique]; 

upublicznione dzięki uprzejmości Tadeusza Jackowskiego. 

 

W postać Melizandy wcielała się w spektaklach wystawianych w maju 1932 

roku6; w zasadzie była to jedyna partia operowa  jaką wykonywała – jej uwagę 

przyciągała przede wszystkim liryka wokalna, którą uwielbiała interpretować w 

niewielkich salach, „najlepiej […] wśród znajomych”7. Było to związane 

najprawdopodobniej z typem osobowości – współcześni charakteryzowali ją jako osobę 

skromną, bezpośrednią, stroniącą od zachowań typowych dla gwiazd operowych8. Jako 

                                                             
6 Por. Renata Suchowiejko, Muzyczny Paryż…, op. cit., s. 67. 
7 Zygmunt Mycielski, Szkice i wspomnienia, Biblioteka „Więzi”, Warszawa 1999, s. 112. 
8
 Ibidem: „była *…+ prosta i bezpośrednia, tak nie było w niej nic z diwy czy promadonny, że te sukcesy, 

engagements i kontrakty ją samą wprawiały w kłopot i nawet nudziły. *…+ cała strona estradowa i reklamowa 
bardzo ją męczyła. *…+ Oficjalne hołdy i wspaniałe krytyki *…+ stawiały ją w roli, której wręcz unikała”. 



„urodzona pieśniarka” szybko sprofilowała swój repertuar skupiając się na liryce 

francuskiej.  

 

Tak sobie nieraz myślę, czy my, Twoi bliscy ludzie z Polski, nie obciążamy Cię 

zbytnio właśnie rolą wobec „Ojczyzny”, wobec „muzyki polskiej” etc., a czy 

pamiętamy dość o Tobie jako o tej Marysi, której czasem potrzeba więcej serca 

niż komukolwiek?9 

pisał do niej w 1934 roku Tadeusz Szeligowski. Szereg sukcesów artystycznych nie szedł 

bowiem w parze z marzeniami o spokojnym życiu rodzinnym. Pierwsze małżeństwo 

rozpadło się, zaś w późniejszym czasie, gdy poznała dyplomatę Tadeusza Jackowskiego, 

pozostającego w związku małżeńskim, wycofała się ze sceny, by – pomimo 

środowiskowego ostracyzmu – budować własne szczęście i założyć rodzinę. 

Przygotowując się do długo wyczekiwanego tournée po Ameryce, Australii i Japonii 

przyjechała do Polski, gdzie w majątku przyjaciela – Jacka Trawińskiego, w Olsztynie 

pod Częstochową zastała ją wojna. Jako że partner (po uzyskaniu rozwodu pobrali się w 

Warszawie w 1942 roku) znajdował się na liście Gestapo, ukrywała się pod panieńskim 

nazwiskiem, jednakże została rozpoznana przez oficera SS pamiętającego ją ze scen 

koncertowych. Zapewnił, że do końca jego służby może być spokojna. A ona – udzielała 

schronienia powstańcom i, korzystając z pełnionych funkcji urzędowych, ułatwiała 

wyrabianie fałszywych dokumentów10. 

Po wojnie, ze względu na polityczne zaangażowanie męża, Państwo Jackowscy 

mieli problemy ze znalezieniem pracy i mieszkania. Tadeusz wyjechał do Warszawy, 

Maria zaczęła pracować w Częstochowie. Dzieci powierzyła opiece bursy Braci 

Szkolnych, którą opłacała nauczając języków obcych, sama przemieszkiwała w domach 

przyjaciół, a następnie w budynku szkoły muzycznej. Z instytucjami Częstochowy Maria 

Modrakowska związana była do roku 1949. Staraniem przyjaciół przeniosła się do 
                                                                                                                                                                                              
Potwierdzeniem tej opinii jest także opowieśd Marcelle de Manziarly, francuskiej pianistki i kompozytorki, 
zaprzyjaźnionej z polskim środowiskiem SMMP, szczególnie z Zygmuntem Mycielskiem. Fragment jej relacji 
przytoczyła Wanda Szczuka: „Paryż oszalał za nią *…+ miała głos niewiarygodnie czysty, przepojony urzekającą 
słodyczą, jedwabisty, niepokalany żadnym sztucznym efektem. Dykcję – jak kryształ i wielką, olbrzymią kulturę. 
Z tą koroną złotych warkoczy wyglądała jak posąg godności i piękna. Każda pieśo w jej wykonaniu nabierała 
jeszcze większego blasku”; Wanda Szczuka, Wspomnienie o Marii Modrakowskiej-Jackowskiej, „Za i przeciw” 
1967 nr 8, cyt. za: Tadeusz Gustaw Jackowski, W walce…, op. cit., s. 490–491. 
9 Tadeusz Szeligowski do Marii Modrakowskiej, list z 26.08.1934; cyt. za: Tadeusz Szeligowski, Listy…, op. cit., s. 
150. 
10

 Por. wspomnienia syna Antoniego Jackowskiego przywołane w eseju Rity Pagacz-Moczarskiej, Maria 
Modrakowska …, op. cit., s. 79. 



Krakowa, gdzie zajęła się upowszechnieniem kultury muzycznej pracując jako kierownik 

działu muzycznego Wojewódzkiego Domu Kultury Związków Zawodowych11. 

Organizowała tam audycje i prelekcje z prezentacjami muzycznymi. W Krakowie podjęła 

także pracę w szkolnictwie muzycznym oraz w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej.  

W 1965 roku, będąc we Wrocławiu, gdzie odwiedzała nowonarodzonego wnuka, 

zmarła niespodziewanie. „Kultura polska utraciła wybitnego artystę muzyka i 

pedagoga”12. 

 

 

Ilustracja 3; Informacja o śmierci Marii Modrakowskiej, „Gazeta Krakowska” 1965 nr 249, s. 2. 

 

II. Maria Modrakowska – promotorka kultury polskiej 

„Paryż miażdży. Z miazgi tej trzeba ulepić człowieka” zapisał 20 X 1930 roku w 

notatniku Zygmunt Mycielski13. Jak się wydaje, nieco inaczej Paryż przyjął 

Modrakowską, gdyż – jak zaznaczyła Renata Suchowiejko – śpiewaczka „wkroczyła 

szturmem na scenę muzyczną i zdobyła ją od razu, zyskując status gwiazdy”14. Z całą 

pewnością, w kształtowaniu jej osobowości muzycznej – „lepieniu” świadomej artystki 

                                                             
11

 Por. Rita Pagacz-Moczarska, Maria Modrakowska – „polska Melizanda”, „Alma Mater” luty–marzec 2021 nr 
222–223, s. 82. 
12 Nekrolog zamieszczony w „Gazecie Krakowskiej” 20 X 1965 nr 249, s. 2. 
13 Cyt. za: Beata Bolesławska-Lewandowska, Paryskie lata studiów Zygmunta Mycielskiego w świetle jego 
zapisków i korespondencji, w: Muzyka Polska za granicą, t. 2 Między Warszawą a Paryżem (1918–1939), red. 
Beata Bolesławska-Lewandowska, Jolanta Guzy-Pasiak, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2019, s. 85–100, tu: s. 
99. 
14 Renata Suchowiejko, Muzyczny Paryż…, op. cit., s. 61. 



(by strawestować słowa Mycielskiego) – istotną rolę odegrało środowisko skupione 

wokół Nadii Boulanger i École Normale de Musique, w tym grono polskich 

kompozytorów zrzeszonych w SMMP w Paryżu. Przyjeżdżając bowiem na stypendium 

do stolicy Francji w pierwszych dniach marca 1931 roku przygotowała w przeciągu 

kilku dni utwory polskich kompozytorów, w tym kilka prawykonań.  

„Mało kto włączał wtedy nowych i nieznanych kompozytorów do swego 

repertuaru – ale Modrakowska nie miała repertuaru”15 wspominał Mycielski. Artystka 

przybyła bowiem do Paryża jako niezwykle utalentowana, stosunkowo młoda osoba. 

Tadeusz Szeligowski we wrześniu 1931 roku pisał do niej: „A ty dobrze ambasadoruj 

sprawom polskim”16. Polska kultura pozostawała bowiem bliska sercu artystki – starała 

się uzupełniać koncerty utworami polskich kompozytorów, dokonywała prawykonań 

najnowszej polskiej literatury wokalnej, promowała kulturę rodzimą dbając o 

przygotowanie programów z tłumaczeniem na język francuski tekstów polskich pieśni, 

jakie interpretowała (m.in. pieśni Fryderyka Chopina). Z jej inicjatywy Francis Poulenc 

opracował Huit chansons polonaises [Osiem pieśni polskich], które wykonywała w czasie 

podróży koncertowych. Z myślą o niej swe liryki tworzyli m.in. Tadeusz Szeligowski i 

Zygmunt Mycielski, zachwyceni, gdy włączała ich dzieła do swych programów. Do 

największych zasług Marii Modrakowskiej dopisać należy w tym okresie wykonanie 

(wraz z Jerzym Sulikowskim przy fortepianie) w kwietniu 1931 roku pełnego cyklu 

Rymy dziecięce Karola Szymanowskiego17. 

Kiedy już zaprzyjaźniła się z gronem twórców polskich przebywających w Paryżu 

i dała się poznać jako znakomita interpretatorka ich pieśni, wypracowała zasadę 

„pierwszej auditorii”, jak pisał w 1933 roku Mycielski18. Kompozytorzy zaś chętnie 

                                                             
15

 Zygmunt Mycielski, Szkice i wspomnienia, Biblioteka „Więzi”, Warszawa 1999, s. 111–113, tu: 111. 
16

 Tadeusz Szeligowski do Marii Modrakowskiej, list z 17.09.1931; cyt. za: Tadeusz Szeligowski, Listy…, op. cit., s. 
132. 
17

 Kinga Karska, Recepcja poetek z kręgu Skamandra w liryce wokalnej polskich kompozytorów dwudziestolecia 
międzywojennego, „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ” 2014 nr 1 (Nauki Humanistyczne, Nr 
specjalny 5), s. 69–77, tu: s. 70. 
18 „Kapitalną piosenkę udało mi się dziś zrobid. W poniedziałek zaniosę to Modrakowskiej. Zapewne p. Hennert 
weźmie moje pieśni na swe tournée po Hiszpanji, Majorce itd. – zależed to jednak jeszcze będzie od Modrakosi, 
która chce mied prawo pierwszej auditorii”; list Zygmunta Mycielskiego do matki Marii z Szembeków 
Mycielskiej, Paryż W.*ielka+ Środa 1933, korespondencja z matką pochodzi ze zbiorów Biblioteki Jagiellooskiej, 
sygn. Przyb. 53/50, za udostępnienie fotografii listów składam podziękowania dr hab. Beacie Bolesławskiej-
Lewandowskiej. 



podsuwali jej swoje partytury mając pewność, że ich utwory zabrzmią w mistrzowskich 

wykonaniach.  

 

 

Fotografia nr 1; Maria Modrakowska w 1931 roku 

 

W okresie powojennym Maria Modrakowska niemal wyłączyła się z życia 

koncertowego (gdy zakończyła się wojna miała już niemal pięćdziesiąt lat, co mogło 

zaważyć na podjęciu decyzji o wycofaniu się z estrady i sceny). Wymienić można 

pojedyncze występy, które traktowano w randze wydarzenia. Pierwsze związane były z 

pobytem w Częstochowie, gdzie w maju 1945 roku, anonsowana jako „słynna rodaczka 

[…, której] występy […] cieszą się kolosalnym sukcesem”19, wykonała z częstochowską 

orkiestrą symfoniczną pod batutą Jerzego Sillicha kompozycje Jana Sebastiana Bacha, 

Sylwestra Szarzyńskiego oraz Henri Duparca. Po koncercie recenzenci podkreślali 

finezję i głębię interpretacji, kulturę muzyczną i walory głosowe, oczekując kolejnego 

występu, wypełnionego liryką wokalną, m.in. pieśniami Fryderyka Chopina, Stanisława 

Moniuszki i Karola Szymanowskiego20. Tadeusz Wawrzynkowicz zachwycony 

relacjonował:  

 

                                                             
19 [NN], Koncert słynnej rodaczki Marii Modrakowskiej w Częstochowie, „Głos Narodu” 12.05.1945 nr 74, s. 3; 
cyt. za Wanda Malko, 100 lat szkolnictwa muzycznego w Częstochowie, 1904–2004, Ośrodek Promocji Kultury 
„Gaude Mater” i Częstochowskie Zakłady Graficzne SA, Częstochowa 2004, s. 155. 
20 Wanda Malko, 100 lat szkolnictwa…, op. cit., s. 155. 



Słuchając pieśni w wykonaniu Marii Modrakowskiej doznaje się plejady 

głębokich wzruszeń, przeżywając subtelne odcienie uczuć melancholii, 

liryzmu pełnego słodyczy, radosnych uniesień czy głębokich a 

smutnych drgań duszy wśród łez. Subtelne i misterne piana i pianissima 

wprowadzają w świat natchniony, nadziemski […] Interpretacja Marii 

Modrakowskiej to nie wyuczona sztuka zaczerpnięta od innych lub 

zimna wyrachowana rutyna, lecz samoistna, indywidualna, płynąca z 

wrodzonej intuicji duchowej, opartej na dużej wiedzy muzycznej i 

wielkiej kulturze21. 

 

W kolejnym roku Maria Modrakowska raz jeszcze wystąpiła z recitalem w Częstochowie, 

podobnie entuzjastycznie przyjętym przez środowisko i prasę22. W kwietniu 1946 roku 

koncertowała także w Filharmonii Śląskiej w Katowicach, wykonując pod batutą Anatola 

Zarubina utwory religijne. W 1950 roku dała w Krakowie dwa koncerty (6 VI i 26 IX), a 

w późniejszym czasie jej obecność na estradach ograniczyła się do recytacji, narracji 

bądź prelekcji. 

 

III. Maria Modrakowska – współtwórczyni kultury polskiej, pedagog 

W latach paryskich Modrakowska, poza działalnością koncertową, zaangażowała 

się w działalność SMMP oraz wykorzystywała swe prywatne paryskie kontakty, by 

pomóc przyjaciołom. A zatem nie tylko wybitna artystka, ale i „człowiek-instytucja”. Pół 

roku po przybyciu do Paryża od przebywającego w Poznaniu Tadeusza Szeligowskiego 

otrzymała sprecyzowane prośby: o wystaranie się o bezpłatne wypożyczenie materiału 

Koncertu fortepianowego Igora Strawińskiego, „załatwienie” nut Psalmu Lili Boulanger 

(właściwie: Marie-Juliette Olga „Lili” Boulanger) oraz wynegocjowanie rabatu na 

wypożyczenie nut Requiem Gabriela Fauré23. Lektura kolejnych listów Tadeusza 

Szeligowskiego pozwala wnioskować, że Modrakowska nie szczędziła wysiłków, by 

pozyskać wskazane materiały, acz na skutek nieporozumienia odesłano 

nierozpakowane paczki do Paryża24. Pod koniec roku proszona została o 

                                                             
21 Tadeusz Wawrzynowicz, Z recitalu śpiewaczego Marii Modrakowskiej, „Głos Narodu” 24.05.1945 nr 83, s. 3. 
22 Por. Wanda Malko, 100 lat szkolnictwa…, op. cit., s. 156. 
23 Tadeusz Szeligowski do Marii Modrakowskiej, list z 13.10.1931; cyt. za: Tadeusz Szeligowski, Listy…, op. cit., s. 
135. 
24 

Por. Tadeusz Szeligowski do Marii Modrakowskiej, list z 10.02.1932; cyt. za: Tadeusz Szeligowski, Listy…, op. 
cit., s. 137 oraz Tadeusz Szeligowski do Marii Modrakowskiej, list z 12.03.1931; cyt. za: ibidem, s. 138. 



przeprowadzenie rozmowy z Feliksem Łabuńskim na temat nadużyć w zarządzie SMMP 

oraz o dopilnowanie wystosowania listów w tej sprawie.  

Poza działalnością koncertową i społeczną, zaangażowanie Marii Modrakowskiej 

w promocję i ożywianie polskiej kultury związane było także z wykonywaniem zleceń 

translatorskich dla Polskiego Wydawnictwa Muzycznego – przekładała na język polski 

m.in. pieśni, czy operę Orfeusz Christopha Wilibalda Glucka25. Na potrzeby realizacji 

artystycznych tłumaczyła teksty Peleasa i Melizandy Debussy’ego oraz Niemieckiego 

Requiem Brahmsa.  

 

 

Fotografia 2; Maria Modrakowska w 1932 roku, fot. Leonard Siemaszko, NAC 

 

Kiedy jako śpiewaczka wycofała się ze sceny, chętnie wracała na nią w nowej 

funkcji – konferansjera, prelegenta, recytatora. Opowiadała najchętniej o dziełach 

wokalnych, o Janie Sebastianie Bachu, kompozytorach XIX wieku, muzyce polskiej i 

                                                             
25

 Por. Elżbieta Sierosławska, Przekład arii operowych jako specyficzne zagadnienie przekładoznawstwa, 
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków 2012, s. 211, 220–222. 



francuskiej. Społecznie wspierała krakowski Konkurs „Szukamy Młodych Talentów”, 

zasiadając w jury przesłuchującym niemal 900 uczestników podczas każdej z edycji, 

realizując cele statutowe konkursu – dbałość o rozśpiewanie młodzieży, pielęgnowanie 

kultury i upowszechnienie wiedzy muzycznej. 

Modrakowska realizowała się także w funkcji pedagoga kształtując kolejne 

pokolenia polskich artystów. Jej częstochowskie uczennice regularnie występowały 

publicznie, a ich audycje i koncerty znalazły oddźwięk w lokalnej prasie. Recenzenci 

oceniali nie tylko prezentacje artystyczne, ale też zaplecze merytoryczne i oratorskie 

nauczycielki. „Maria Modrakowska zyskała sobie szczere uznanie za doskonałą szkołę 

śpiewaczą, dobór repertuaru i interpretacji uczennic. [Występy] były na wysokim 

poziomie artystycznym z doskonałą dykcją i odczuciem stylu” pisał na łamach dziennika 

„Głos Narodu” Edward Mąkosza26. Zdecydowanie obszerniej kolejną audycję 

zrelacjonowała Stefania Podhorska-Okołów odnosząc się zarówno do przedwojennych 

osiągnięć Modrakowskiej, jej talentu pedagogicznego oraz uzdolnień uczennic. W 

zakończeniu relacji podkreśliła wysoką kulturę muzyczną nauczycielki oraz to, że „z 

powodzeniem zaszczepia [ją] swoim uczennicom i przy każdej sposobności szerzy 

wśród nielicznych melomanów Częstochowy”27. 

Po przeniesieniu się do Krakowa prowadziła w szkole muzycznej klasę śpiewu 

oraz zajęcia z historii muzyki i literatury muzycznej. Do jej najznamienitszych uczniów 

zaliczają się: Krzysztof Penderecki, Marek Stachowski i Ewa Demarczyk. 

Od roku 1957 objęta także funkcję profesora szkoląc w zakresie umuzykalnienia i 

emisji głosu przyszłych aktorów w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w 

Krakowie28. Pod jej kierunkiem pracował m.in. Janusz Zakrzeński, wspominając okres 

nauki jako „czas budowania osobowości [poprzez] kontakt z wieloma autorytetami”29. 

Być może z Modrakowską zetknęli się także inni studenci z tego roku, m.in. Anna Polony 

czy Jerzy Bińczycki. Niezwykle ciepłe wspomnienia z okresu pracy z Marią 

Modrakowską przywołał w „Sztambuchu Teatralnym” Zbigniew Bebak. Wyznał, że jako 

                                                             
26 Edward Mąkosza, Z popisu uczennic M. Modrakowskiej, „Głos Narodu” 28.03.1947 nr 74, s. 6. 
27 Stefania Podhorska-Okołów, Koncert 4-ch uczennic Marii Modrakowskiej, „Życie Częstochowy” 21.12.1947 nr 
175, s. 3. 
28 Wanda Szczuka wymienia przedmioty, które wykładała Maria Modrakowska w PWST: umuzykalnienie, śpiew, 
impostacja i emisja głosu; cyt. za: Tadeusz Gustaw Jackowski, W walce…, op. cit., s. 490. 
29

 Elżbieta Kwaśniewska, O talentach aktorskich i artystycznej i o patriotyzmie w rodzinie Zakrzeoskich h. Poraj, 
„Naddłubniaoskie Pejzaże” 2010 nr 3–4 (27–28), s. 5–9, tu: s. 7. 



studenta szkoły teatralnej oddelegowano go, wraz z młodszą koleżanką Kaliną Jędrusik, 

na kurs wokalny do szkoły muzycznej. Niestety, nie udało im się pogodzić pracy w obu 

placówkach, zrezygnowali więc z nauki śpiewu. Moment rozstania ze szkołą muzyczną 

opisał Bebak przywołując słowa Modrakowskiej: „Przychodźcie do mnie prywatnie, nie 

chcę absolutnie ani grosza, ale szkoda marnować głosu. Chodziliśmy więc do pani 

profesor na lekcje śpiewu”30.  

Z właściwą sobie swadą postać nauczycielki nakreśliła także Anna Seniuk. 

Rozdział „Czterech wspaniałych” w jej wspomnieniach Nietypowa baba jestem, 

poświęcony jest m.in. Marii Modrakowskiej:  

 

Właściwie trzeba by było zacząć od tego, że przechodzą obok nas ludzie 

o niezwykłych życiorysach. Często są to osoby bardzo skromne, nic o 

sobie nie mówią. […] Czasem stykamy się z kimś wybitnym, nie zdając 

sobie nawet z tego sprawy. 

Jedną z takich osób o niezwykłym życiorysie artystycznym, z jaką 

spotkałam się w krakowskiej PWST, była Maria Modrakowska, która 

uczyła nas emisji głosu i umuzykalnienia. Imponowała nam swoją klasą. 

Była bardzo wysoka, trzymała się prosto, mimo że była już starszą 

panią, zawsze pięknie uczesana, elegancka, wytworna. Krążyły o niej 

jakieś opowieści, mówiło się, że gdy była młoda, została Miss Paryża, ale 

poza tym niewiele o niej wiedzieliśmy. [...] Modrakowska miała 

nienaganne maniery, nie sposób było zachować się w jej towarzystwie 

nietaktownie. […] Jak się później dowiedziałam od mojego kolegi, 

reżysera Macieja Prusa, Modrakowska jako mała dziewczynka, zanim 

nauczyła się liter, potrafiła już czytać nuty. W okresie międzywojnia, 

gdy była młodą kobietą, poznała wiele osób z bohemy, między innymi 

Kasprowicza, Struga, Przybyszewskiego, Berenta. Ale co najważniejsze, 

pięknie śpiewała. Tak pięknie, że otrzymała stypendium u Nadii 

Boulanger w Paryżu, po czym przez kilka sezonów śpiewała z 

ogromnym powodzeniem w Operze Paryskiej! Koncertowała z 

Poulenkiem, występowała we Włoszech, w Afryce, Szwajcarii, a nawet 

została profesorem L’École Nationale de Musique w Paryżu. Paul Valéry 

pisał, że jej śpiew przypomina gotyckie witraże! Przyjaźniła się ze 

Strawińskim, Szymanowskim, Ravelem, była gwiazdą i muzą Paryża lat 

dwudziestych! Jednym słowem, niebywała kariera i życiorys. I nigdy, 
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 Małgorzata Kaczanowska, Sztambuch teatralny. Wspomina Zbigniew Bebak, „Aleje 3” 2001 nr 32, s. 28–30, 
tu: s. 30. 



dosłownie nigdy podczas zajęć nie napomknęła ani słowem o swoim 

artystycznym życiu, jak to nieraz miały w zwyczaju inne przeciętne 

śpiewaczki, które również nas uczyły. A my? My nie mieliśmy zielonego 

pojęcia, z kim mamy do czynienia31. 

 

IV. Cykl felietonów „Zdjęcia amatorskie z Paryża” 

Przeprowadzona kwerenda dziennika „Kurier Wileński” [dalej: KW] z lat 1931–

193832 pozwoliła odnaleźć jedenaście felietonów autorstwa Marii Modrakowskiej 

publikowanych w rubryce poświęconej zwyczajowo problemom kultury i życia 

literackiego oraz artystycznego: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
31 Anna Seniuk, Nietypowa baba jestem (w rozmowie z córką Magdaleną Małecką-Wippich), Znak, Kraków 
2016, s. 118–120. 
32

 Ów zakres czasowy przyjęty był w oparciu o moment wyjazdu Modrakowskiej na stypendium do Paryża i 
powrót do Polski, gdzie zamierzała przygotowad się na światowe tournée. 

data dzienna numer strony tytuł 

23 VIII 1931 193 2–3 Zdjęcia amatorskie z Paryża I 

25 VIII 1931 194 2 Zdjęcia amatorskie z Paryża II 

26 VIII 1931 195 2 Zdjęcia amatorskie z Paryża III 

4 IX 1931 203 2–3 Zdjęcia amatorskie z Paryża III 

6 IX 1931 205 2–3 Zdjęcia amatorskie z Paryża IV.   
Podróż po  Montparnassie 

12 IX 1931 210 2–3 Zdjęcia amatorskie z Paryża V.   
Kapłanka muzyki – Nadia Boulanger 

15 IX 1931 212 2 Zdjęcia amatorskie z Paryża VI. 
 Dom Cyprianostwa Godebskich 

26 IX 1931 222 2 Zdjęcia amatorskie z Paryża VII. 
 Jak zostałam zaangażowana do Opéra-Comique 

27 IX 1931 223 2–3 Zdjęcia amatorskie z Paryża VIII. 
 Jak zostałam zaangażowana do Opéra-Comique 

29 IX 1931 224 2 Zdjęcia amatorskie z Paryża IX. 
 Jak zostałam zaangażowana do Opéra-Comique 

6 XI 1931 257 2–3 Zdjęcia amatorskie z Paryża IX. 
 U paryskich nuworyszów 



Jak wynika z powyższego zestawienia, numeracja kolejnych esejów nie jest 

wprowadzona konsekwentnie. Podwójna numeracja artykułów nr III (KW nr 195 i 203) 

oraz nr IX (KW nr 224 i 257), podobnie jak powtarzające się podtytuły (trzyczęściowa 

opowieść Jak zostałam zaangażowana do Opéra-Comique), czy uwagi „dokończenie” 

pojawiające się przed „Zdjęciem…” nr III (KW nr 195) sugerują, że de facto część tekstów 

to rozbite na kilka części felietony większych rozmiarów. Po uporządkowaniu tego 

zestawienia, kolejne artykuły Modrakowskiej powinny być oznaczone w sposób 

następujący: 

 

 

 

 

data 

dzienna 

nr tytuł pierwotny tytuł właściwy  

23 VIII 1931 193 Zdjęcia amatorskie z Paryża I Zdjęcia amatorskie z Paryża I 

25 VIII 1931 194 Zdjęcia amatorskie z Paryża II Zdjęcia amatorskie z Paryża II.1 

26 VIII 1931 195 Zdjęcia amatorskie z Paryża III Zdjęcia amatorskie z Paryża II.2 

4 IX 1931 203 Zdjęcia amatorskie z Paryża III Zdjęcia amatorskie z Paryża III 

6 IX 1931 205 Zdjęcia amatorskie z Paryża IV.   
Podróż po  Montparnassie 

Zdjęcia amatorskie z Paryża IV.   
Podróż po  Montparnassie 

12 IX 1931 210 Zdjęcia amatorskie z Paryża V.   
Kapłanka muzyki – Nadia Boulanger 

Zdjęcia amatorskie z Paryża V.   
Kapłanka muzyki – Nadia Boulanger 

15 IX 1931 212 Zdjęcia amatorskie z Paryża VI. 
 Dom Cyprianostwa Godebskich 

Zdjęcia amatorskie z Paryża VI. 
 Dom Cyprianostwa Godebskich 

26 IX 1931 222 Zdjęcia amatorskie z Paryża VII. 
 Jak zostałam zaangażowana do 
Opéra-Comique 

Zdjęcia amatorskie z Paryża VII.1. 
 Jak zostałam zaangażowana do 
Opéra-Comique 

27 IX 1931 223 Zdjęcia amatorskie z Paryża VIII. 
 Jak zostałam zaangażowana do 
Opéra-Comique 

Zdjęcia amatorskie z Paryża VII.2. 
 Jak zostałam zaangażowana do 
Opéra-Comique 

29 IX 1931 224 Zdjęcia amatorskie z Paryża IX. 
 Jak zostałam zaangażowana do 
Opéra-Comique 

Zdjęcia amatorskie z Paryża VII.3 
 Jak zostałam zaangażowana do 
Opéra-Comique 

6 XI 1931 257 Zdjęcia amatorskie z Paryża IX. 
 U paryskich nuworyszów 

Zdjęcia amatorskie z Paryża VIII. 
 U paryskich nuworyszów 



Cykl felietonów Zdjęcia amatorskie z Paryża to niezwykłe migawki z pierwszych 

tygodni pobytu Marii Modrakowskiej w stolicy Francji. Odnosząc się do terminologii 

fotograficznej, stwierdzić można, że to noszące znamiona malarstwa, artystyczne (w tym 

wypadku – z zastrzeżeniem perspektywy literackiej) utrwalenie portretów znaczących 

postaci, jakie poznała oraz istotnych wydarzeń, w jakich uczestniczyła ich autorka. Choć 

brakuje im znamion chronologicznego uporządkowania, Modrakowska nakreśliła w nich 

obraz polskiego środowiska muzycznego wchodzącego w skład działającego od 1926 

roku Stowarzyszenia Młodych Muzyków Polaków w Paryżu.  

Jako cykl o charakterze popularyzatorskim pozbawiony jest szczegółowych 

danych w postaci dat, programów koncertowych, recenzji etc. Przynosi natomiast 

wnikliwe szkice, przywołuje atmosferę spotkań i podróży koncertowych, kreśli – często 

z przymrużeniem oka – subiektywne portrety profesorów, kompozytorów i 

wykonawców – grona osób, z jakimi związała się śpiewaczka, zarówno w relacjach 

mistrz-uczeń, jak i nieco mniej sformalizowanych – towarzyskich i przyjacielskich. 

 

IV.1. Wydarzenia 

Dzięki felietonom dowiedzieć się można, jakie okoliczności doprowadziły do 

wyjazdu Marii Modrakowskiej do Paryża i – w konsekwencji – dołączenia do grona 

Polaków zrzeszonych w SMMP. W stolicy Francji, w przeciągu kilku dni zdołała 

przygotować się do koncertu firmowanego przez Stowarzyszenie (17 III 1931), podczas 

którego dokonała kilku prawykonań (KW 222, Zdjęcia amatorskie z Paryża VII.1.  Jak 

zostałam zaangażowana do Opéra-Comique). Koncert ten stał się początkiem 

błyskotliwej kariery, a jej kolejne etapy (aż do momentu zaangażowania do jednej z 

najbardziej znaczących instytucji Paryża – Opéra-Comique) zostały barwnie 

przedstawione, wraz ze szczegółowym opisem reakcji przyjaciół z SMMP (KW 223, KW 

224 Zdjęcia amatorskie z Paryża VII.2 i VII.3.  Jak zostałam zaangażowana do Opéra-

Comique).  

W postaci barwnego reportażu utrwalona została także wyprawa koncertowa 

członków SMMP. Felietony nr II.1. i II.2. relacjonują bowiem podróż z Paryża do Lyonu 

na koncert zorganizowany przez Les Amis de la Pologne w dniu 2 V 1931 roku 

(wykonawcy – członkowie Stowarzyszenia: Maria Modrakowska, Eugenia Umińska, 

Tadeusz Szeligowski, Bolesław Woytowicz). Wyjazd ów staje się jednocześnie 



pretekstem do charakterystyki grupy przyjaciół oraz sposobów rozwiązywania kwestii 

problemów materialnych polskich stypendystów (KW 194, KW 195, Zdjęcia amatorskie z 

Paryża II.1 i II.2). Nie do końca prawdziwe okazały się bowiem zapewnienia Karola 

Szymanowskiego kierowane do zaniepokojonego kosztami studiów w Paryżu Zygmunta 

Mycielskiego: „a finansowo[,] Panie – przecież tam są moi uczniowie[,] którzy oprócz 

stypendium 350 zł.[otych] mies.[ięcznie] nie mają nic – i nic nawet nie zarabiają”33.  

W literackim kadrze utrwalony został również paryski koncert Ignacego Jana 

Paderewskiego (6 VI 1931). Autorka zdołała przedstawić w nim zarówno atmosferę 

panującą w SMMP w dniach poprzedzających koncert, jak i odnieść się do interpretacji 

utworów wykonywanych przez honorowego członka Stowarzyszenia (taką funkcję 

pełnił bowiem Ignacy Jan Paderewski). Modrakowska ponownie odniosła się do 

niełatwej sytuacji finansowej środowiska polskich stypendystów doceniając 

organizacyjną misję oraz działania Zarządu SMMP – pozyskanie tańszych wejściówek 

dla członków Stowarzyszenia oraz ich sprawną dystrybucję (KW nr 203, Zdjęcia 

amatorskie z Paryża III). Obszerną część tekstu poświęciła opisowi gry Paderewskiego, 

wyraźnie wskazując moment, w którym niedowierzanie („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”) przekształciło się w pełne 

oczarowanie grą mistrza („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”). 

  

2. Portrety 

 W swym „paryskim albumie” Maria Modrakowska utrwaliła także sylwetki 

kilku znaczących dla polskiej kultury (nie tylko dla SMMP) postaci. Oprócz szeregu 

                                                             
33 Fragment listu Zygmunta Mycielskiego do matki Marii Mycielskiej z 11.01.1928 roku; ze zbiorów Biblioteki 
Jagiellooskiej sygn. Przyb. 53/50.  Dla porównania przytaczam treśd późniejszego listu Mycielskiego do matki, z 
22.02.1935: „Nikt tu nie ma za co żyd, ale żałujemy najlepszych chwalebnie, że dotąd nikt z głodu nie umarł. 
Chodzą biedaki chude i rozwścieczone z kwitami Ministerstwa, które daje po 100 i 150 franków i chce, by za to 
tu jedli, żyli i jeszcze do tego pisali muzykę. *…+ Zaiste los muzyka polskiego jest ciężki”. 



portretów członków i sympatyków Stowarzyszenia (najczęściej przewijają się przez 

kolejne części felietonów: Jadwiga Hennert zwana Żadzią, Nelly Łabuńska, Zofia 

Massalska, Eugenia Umińska, Jerzy Hirschberg, Karol Lewicki, Feliks Łabuński, Zygmunt 

Mycielski, Jerzy Sulikowski, Tadeusz Szeligowski, Bolesław Woytowicz konsekwentnie 

notowany jako Wojtowicz) scharakteryzowała Ignacego Jana Paderewskiego („Szczupły, 

średniego wzrostu Pan w długim surducie, niskim kołnierzyku i białym krawacie, z 

bujną, siwą czupryną. Nie, nie Pan. Panujący”), poświęcając znaczącą część felietonu na 

opis jego gry. Oddzielny esej, pozornie odnoszący się do przychylnego Polakom domu 

Cypriana Godebskiego, poświęcony był kilku pokoleniom rodu Godebskich (historia 

rozpoczynała się w okresie wojen napoleońskich), ich znaczenia dla historii Polski i 

uczestnictwa w życiu kulturalnym i artystycznym (m.in. przyjaźń z Maurycym Ravelem, 

Albertem Rousselem, Manuelem de Falla).  

Odrębny szkic poświęciła Maria Modrakowska swej pedagog i mistrzyni, a z 

czasem bliskiej przyjaciółce i matce chrzestnej jednego z synów – Nadii Boulanger. 

Scharakteryzowała rodzinne tradycje artystyczne, bliską relację z młodszą siostrą Lili 

Boulanger (zmarłą przedwcześnie w 1918 roku), przebieg kariery kompozytorskiej i 

pedagogicznej, etos pracy i przywiązanie do rzemiosła kompozytorskiego. W sposób 

szczególny uwypukliła serdeczność, jaką swych polskich studentów darzyła Nadia 

Boulanger, nazywając ich „mes Polonaise” [mymi Polakami], co przełożyło się także w 

zaangażowanie we wszechstronną pomoc niesioną im w różnych aspektach życia.  

 

3. Miejsca 

Dzięki kolegom i przyjaciołom z SMMP oraz poznanym w Paryżu Polakom 

niezrzeszonym w Stowarzyszeniu (np. Aleksander Janta-Połczyński) Modrakowska 

poznawała miasto wraz z najciekawszymi jego zakątkami. Opisała zatem najważniejszy 

trójkąt, ogniskujący życie Polaków pomiędzy siedzibą Stowarzyszenia (od września 

1928 roku znajdująca się w Maison Pleyel w VIII dzielnicy), Lamandé funkcjonującej 

jako bursa dla stypendystów polskich przybywających do Paryża, gdzie przemieszkiwali 

muzycy studiujący m.in. w École Normale de Musique oraz restauracją Pekin, w której za 

niewygórowane ceny żywiła się potrawami kuchni wschodniej większość członków 

SMMP. Opisane zostały także stosunkowo rzadkie (ze względów finansowych) 



wieczorne wizyty w lokalach artystycznej dzielnicy Montparnass, gdzie w salach o 

niższym standardzie mogli raczyć się francuskim winem i koktajlami.  

 

Czytelnik odnajdzie zatem w szeregu felietonów Zdjęcia amatorskie z Paryża nie 

tylko zapis pierwszych miesięcy pobytu Modrakowskiej w stolicy Francji. Utrwalone 

niczym na fotografiach w albumie spotkania z przyjaciółmi i mistrzami, artystami i 

przedstawicielami świata nauki,  dają obraz nie tylko życia artystycznego ówczesnego 

Paryża, ale przede wszystkim relacji towarzyskich, jakie nawiązane w Paryżu przetrwały 

próbę czasu. Dość przywołać znajomość Marii Modrakowskiej z Zygmuntem Mycielskim, 

z którym korespondowała, gdy więziony był w obozach pracy w czasie II wojny 

światowej. Ta przyjaźń przetrwała i później, czego dowodem jest przechowywane 

pieczołowicie w Towarzystwie im. Zygmunta Mycielskiego w Wiśniowej zdjęcie z 

dedykacją: „Kochanemu Zygmuntowi Mycielskiemu jako wspomnienie z wspólnie 

przeżytych paryskich chwil” (1962)34. 

 

 

Fotografia 3; Zdjęcie z dedykacją ofiarowane Zygmuntowi Mycielskiemu w 1962 roku,  

ze zbiorów Towarzystwa im. Zygmunta Mycielskiego w Wiśniowej,  
udostępnione dzięki Prezesowi Towarzystwa, p. Andrzejowi Szypule. 

 

                                                             
34 Skan fotografii nadesłany przez Prezesa Towarzystwa im. Zygmunta Mycielskiego, p. Andrzeja Szypułę. 



Zygmunt Mycielski z kolei niejako zatrzymał w kadrze moment jedynego powojennego 

wyjazdu Modrakowskiej do Paryża, w 1964 roku, na zaproszenie Nadii Boulanger: 

 

Paryż jej nie zapomniał. […] Wybrała się tam wreszcie w zeszłym roku. 

Spotkałem ją na koncercie Nadii Boulanger […]  

Pod sufitem malowanym przez Serta zebrało się wiele osób, które tu 

bywały przed wojną. […] Gdy weszła Modrakowska, kilka osób 

powstało. «Maria, Maria między nami». A Maria wchodziła, jak dawniej, 

tyle tylko, że w czarnej sukni, z koronką pod szyją. Uśmiechała się, 

rozdawała uśmiech, wyglądała, jakby przyszła z bardzo daleka, ale była 

u siebie, znów wśród tych, którzy ją znali i uwielbiali. 

Miałem wrażenie, że uczestniczę w scenie z ostatniego tomu Prousta. Że 

widzę czas utracony i czas odzyskany, odnaleziony po 30 latach. […] 

Wśród sal tego pałacu […] patrzyłem na Marię Modrakowską jak na 

zjawisko, które po latach się ukazało, żeby pożegnać minioną już epokę, 

która ją tutaj usiłowała zatrzymać35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
35 Zygmunt Mycielski, Szkice…, op. cit., s. 113. 


