
 Dziś do kin wchodzi film „Nę-
dzarz i madame”. Gra w nim 
Pani Helenę Modrzejewską, 
aktorkę, która już za życia 
stała się legendarną artystką, 
gwiazdą scen polskich i ame-
rykańskich. Jaką rolę w życiu 
Modrzejewskiej odgrywał 
Adam Chmielowski, przyszły 
święty? 
– Główni bohaterowie filmu: 

Helena Modrzejewska i Adam 
Chmielowski, to wybitne po-
stacie XIX-wiecznej Polski, któ-
re nie tylko wiele wniosły do 
ówczesnego życia artystycznego, 
ale także krzewiły polskość na 
tyle, na ile to było możliwe w 
tamtych czasach i okoliczno-
ściach. To także postacie, które 
wciąż odkrywa się na nowo. 

Krakowski malarz i ceniona 
aktorka znali się dość dobrze. 
Helena Modrzejewska raz w 
tygodniu organizowała w swoim 
mieszkaniu spotkania artystycz-
ne, na które zapraszała artystów 
z różnych dziedzin sztuki. Jed-
nym z goszczących u niej był 
właśnie Adam Chmielowski, 
który zresztą podjął się swego 
czasu portretowania Modrze-
jewskiej. Aktorka niewątpliwie 
darzyła Chmielowskiego nie-
zwykłą sympatią, szacunkiem i 
podziwem. W swoich pamięt-
nikach pisze o nim, że był „cho-
dzącym wzorem wszystkich cnót 
chrześcijańskich i głębokiego 
patriotyzmu – prawie bezcie-
lesny, oddychający poezją, sztuką 
i miłością bliźniego, natura czysta 
i nie znająca egoizmu, której 
dewizą powinno być: Szczęście 
dla wszystkich, Bogu chwała i 

sztuce!”. Te słowa wiele mówią 
o tym, jak aktorka postrzegała 
osobę Adama Chmielowskiego. 
Myślę, że między nimi była jakaś 
duchowa więź, ale także arty-
styczne zrozumienie.

Chmielowski na spotkania 
artystyczne przybywał wraz z 
dwoma przyjaciółmi: Józefem 
Chełmońskim oraz Leonem 
Wyczółkowskim. O trójce przy-
jaciół Modrzejewska pisze, że 
była to „najbardziej niezwykła 
trójka pod słońcem”. 

 Helena Modrzejewska była 
osobą spostrzegawczą i wraż-
liwą. Czy umiłowanie przez 
nią piękna moralnego, o czym 
wspominają jej biografowie, 
nie było także pokłosiem spot-
kania z Chmielowskim? 
– Myślę, że tak. To piękno 

moralne emanowało z Adama 
Chmielowskiego i to jej impo-
nowało. Jestem przekonana, że 
cechy przyszłego świętego po-
zostawiły taki właśnie ślad w 
osobowości aktorki. Spotkanie 
tych dwojga na pewno wiele 
wniosło w życie każdego z nich. 

 Odgrywa Pani rolę Heleny 
Modrzejewskiej już po raz 
drugi. Czy powtórne zmierze-
nie się z tą postacią sprawiło, 
że Modrzejewska stała się 
Pani bliższa? 
– Zdecydowanie tak. W 2014 r. 

w reż. Witolda Ludwiga po-
wstał spektakl teatralno-filmo-
wy „Brat naszego Boga” na 
motywach dramatu Karola 
Wojtyły, gdzie po raz pierwszy 
zagrałam Helenę Modrzejews-
ką. Wtedy było to moje pierw-
sze spotkanie z wybitną aktor-
ką. Oczywiście, praca nad fil-
mem, w którym Helena Mo-
drzejewska jest jedną z głów-
nych postaci, wymagała pogłę-
bienia wiedzy na jej temat oraz 
bardziej wytężonej pracy nad 
szczegółami. Tym bardziej że 
w filmie jest znacznie więcej 
odniesień do jej życia, szcze-
gólnie artystycznego. 

Przygotowując się do roli, 
sięgnęłam do jej dzienników, 
korespondencji do męża oraz 
wielu publikacji na jej temat. 
Bardzo chciałam poznać bliżej 
tę postać. Podziwiam ją za nie-
złomność w dążeniu do reali-
zowania postawionych sobie ce-
lów. Ona nigdy się nie podda-
wała. Miała silny charakter. 
Szła cały czas do przodu, a 
przecież jej życie nie było łatwe. 
Osiągnięcie przez nią sukcesu 
zawodowego nie było począt-

kowo takie oczywiste. Mówiono 
jej, że ma słaby głos i z tego 
powodu nie ma szans zaistnieć 
w branży aktorskiej. Ona w to 
nie uwierzyła, tylko robiła swoje: 
ćwiczyła i ciężko pracowała. 
Światową sławę osiągnęła dzięki 
determinacji i ciężkiej pracy. 
Za to ją podziwiam. Myślę, że 
nie tylko dla mnie, lecz dla każ-
dego może być ona przykładem 
do naśladowania. Odkrywanie 
tej postaci było dla mnie na-
prawdę fascynujące. 

 Czyli Modrzejewska może 
zachwycić współczesnego 
widza? 
– Niewątpliwie jest to ko-

bieta ponadczasowa. Zachwy-
cała się nią cała ówczesna epo-
ka i możemy zachwycać się 
nią także i dziś. Gdy pojawiała 
się na wernisażach czy salo-
nach, zawsze budziła podziw i 
zachwyt. Była prawdziwą 
damą. I to określenie przy-
chodzi mi zawsze jako pierw-
sze, gdy tylko pomyślę o Mo-
drzejewskiej. Uważam, że jest 
ona niedoścignionym wzorem 
sztuki scenicznej. Nie było i 
chyba nie ma aktorki, która 

dorównywałaby talentem He-
lenie Modrzejewskiej. To mist-
rzyni słowa. I ten przymiot jest 
niezwykle ważny w dzisiejszym 
świecie, w którym dbałość o 
piękno języka i mowy oraz 
mądrość przekazu są coraz 
częściej wypierane przez by-
lejakość i niedbałość. Ogrom-
nie szkoda, że nie zachowały 
się żadne nagrania głosu Mo-
drzejewskiej. O jej wybitności 
oraz niezwykłej precyzji w sztu-
ce teatralnej możemy dowie-
dzieć się z zachowanych licz-
nych recenzji. 

 Ponadczasowe jest także prze-
słanie całego filmu. 
– To prawda: jest ponadcza-

sowe i uniwersalne. Chcielibyś-
my, aby film trafił do jak naj-
szerszej publiczności. Wierzę, 
że dla widza będzie on okazją 
do wzruszenia, refleksji, a może 
nawet rodzajem katharsis. Pa-
miętajmy, że święty Brat Albert 
boleśnie poszukiwał swojej drogi 
życiowej oraz powołania. Wie-
lokrotnie pytał Boga: którędy 
iść? Młodzi ludzie dziś również 
takie pytanie sobie zadają. Nie-
raz prowadzi to do frustracji, 
bo często chcielibyśmy otrzymać 
odpowiedź już, natychmiast. Nie 
zawsze tak jest, a historia Brata 
Alberta pokazuje, że warto cze-
kać, warto zaufać Panu Bogu, a 
On w odpowiednim czasie ukaże 
nam właściwe ścieżki. 

 Jak Pani wspomina atmosferę 
na planie filmowym? 
– Była bardzo dobra i przy-

jazna. Nie ma nic piękniejszego 
niż tworzenie takiego dzieła z 
przyjaciółmi, ponieważ ja o tej 
ekipie zawsze mówię, że to moi 

przyjaciele. Znaliśmy się już 
przecież wcześniej. Razem rea-
lizowaliśmy film „Zerwany kłos” 
o bł. Karolinie Kózkównie. Pra-
ca na planie była niezwykle wy-
magająca, ale mimo trudności 
mieliśmy świadomość, że cel 
jest szczytny, i to dawało nam 
siłę do działania. 

Każdy dzień zdjęciowy za-
czynał się od modlitwy. Również 
po niej mieliśmy chwilę ciszy, 
skupienia i potrzebnej koncen-
tracji. Dzięki temu mogliśmy 
w pełni poświęcić się naszym 
zadaniom. Mam nadzieję, że 
film spodoba się widzom, będzie 
wzruszał i przemieniał serca. 

 Wspomniała Pani, że ekipa 
znała się już z wcześniejszej 
produkcji. Ale dołączyli do 
Państwa także profesjonaliści 
z różnych dziedzin filmowych. 
– Mieliśmy zaszczyt współ-

pracować z wybitnymi osobis-
tościami. Wszyscy służyli nam 
dobrą radą, ogromną wiedzą i 
wieloletnim doświadczeniem. 
Od wszystkich biła serdeczność 
i życzliwość. To pomogło nam 
stworzyć zgrany zespół, a widza 
przenieść w XIX-wieczne realia 
oraz scenerie. 

 Jak wspomina Pani pracę u 
boku znakomitych znanych 
aktorów?   
– To było dla mnie bardzo 

cenne doświadczenie, a zarazem 
lekcja pokory. Wszystkie do-
świadczenia zebrane podczas 
kręcenia filmu to wspaniała i 
niezapomniana przygoda, którą 
zawsze będę miło wspominać. 

 Dziękuję za rozmowę. 
Urszula Wróbel 
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