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So1ski przy pracy 
Solski - krótkie nazwisko, nazwisko, które stało się syno

n imem jakiejś niezbadanej siły żywotnej, pozwalającej czło

wiekowi liczącemu 96 lat życia, na pełnię twórczej pracy zawo
dowej , niespożytą energię i możn ść realizowania zamierzonych 
i przem. ślanych zadań . 



Tak jak każde zjawisko niecodzienne, niezrozumiałe, ży
wotność Solskiego musi budzić u jednych entuzjastyczny 
podziw, u drugich (niedowiarków) zastrzeżenia. Ale wystarczy 
przyjść do teatru, wystarczy zobaczyć Go na scenie, mówią
cego bajki fredrowskie w „Jowialskim", czy też śledzić z nie
kłamanym zachwytem postać Dziadka Ciaputkiewicza w „Gru
bych rybach", aby przekonać się, że fenomen Solski, w dalszym 
ciągu zbiera zasłużone oklaski widowni i żyje nie w, legendzie, 
lecz w chwale swego talentu i minionych 75 lat pracy na sce
nach polskich. 

Kiedy przed rokiem w prelekcjach i artykułach o Solskim 
mówiłem o jego żywotności scenicznej, przytoczyłem fakt po
szukiwania przez Solskiego nowej sztuki współcześnie napi
sanej , w którejby mógł stworzyć nową postać sceniczną. To 
było przed rokiem, a w t ej chwili kiedy piszę t e słowa, zamiar 
Solskiego jest w końcowej fazie realizacji. Nowa sztuka Janusza 
Dybowskiego „Kościuszko w Berville" w adaptacji Mistrza 
Solskiego, odtwarzającego postać tytułową wchodzi na afisz 
Państwowego Teatru Polskiego Bielsko-Cieszyn już 25 lutego 
br. w reżyserii niżej podpisanego, przy zaszczytnym współ
udziale niezmordowanego Jubilata. 

Właściwie trudno opisać Solskiego przy pracy, bowiem 
praca ta jest tak różnorodna, tak pełna inwencji i tak jak przed 
latami zachłanna , nie szanująca sił ani zdrowia. Mistrz Ludwik 
Solski całym życiem, a specjalnie ostatnim okresem zdobył 

sobie na zawsze honorowe przewodnictwo pracy w teatrze 
i tym się tłumaczy gorący i wiel i entuzjazm rzesz robotników, 
hutników 1 górników, których przedstawicie le przodownicy 
w swych zawodach, w serdecznych powitaniach składają mu 

·upominki, wyroby swych rąk i swe serca ' z wdzięczności za 
możno:jć podziwiania Go na scenach nie tylko teatru, ale 
i własnych Domów Hutnika i Górnika na Sląsku . 

A jak to wygląda w praktyce. Rano próbu z nowej sztuki, 
następnie wyjazd np. do dalekiego Wirku (70 km) przedsta
wienie, owacj . p rze mowy, po przedstawieniu niejednokrotnie 

• 

wspólna wieczerza i powrót do Bielska i znowu następny dzień 
żmudnej i ciężkiej pracy. I to wszystko robi bez cienia zmęcze
nia zawsze pełen życia człowiek 96-letni, którego nie obowią
zują ogólne prawa natury, a serdeczne przekleństwo wielkiej 
Modrzejewskiej, skazującej Solskiego na wieczny jubileusz, 
stało się rzeczywistością. 

Pisałem kiedyś o Solskim, że w dobie przemian i prze
kształcania systemu pracy aktorskiej, wzór wielkiego naszego 
nauczyciela, wychowawcy szeregu pokoleń aktorskich, jest 
bodźcem do największego twórczego wysiłku w realizacji no
wego teatru o nowym repertuarze. Umiejmy więc ocenić wiel· 

_ kość Solskiego w jego wiecznej chęci pracy tworzenia i reali
zacji zamierzonych celów. Umiejmy ut>zanować historię naszego 
teatru z wzlotami i upadkami na przestrzeni 75-ciu lat, historię 
zamkniętą w twórczej zawodowej i tak różnorodnej artystycz
nie pracy sędziwego a wiecznie młodego jej Tytana. 

Aleksander Gąssowski 



Autor sztuki „Kościuszko w Berville" 
Syn nauczyciela wiejskiego z okolic Kalisza, Janusz Teodor 

Dybowski miał trudne dzieciństwo, twardą młodość i niełatwe 
drogi przebicia się w literaturze. Gdy miał lat 14 umarł mu 
ojciec, więc kończył studia średnie, a potem wyższe o własnych 
siłach, pracując na swoje utrzymanie. 

Start literacki Janusza Teodora Dybowskiego też nie był 
łatwy. Były to ostatnie lata przed wojną, teatrami z ramienia 
„Sanacji" rządziło T. K. K. T., jako w pewnym sensie czynnik 
nadzoru politycznego. Przeszkodzono w wystawieniu w Warsza
wie pierwszej sztuki Dybowskiego „Po tej i po tamtej stronie". 
Satyrę polityczno-społeczną „Von Schwindel w polskim dwo
rze" zagrano jedynie w Kaliszu w roku 1938. Inne sztuki 
napisane przed wojną, a więc dramaty historyczne „Stanisław 
August" i „Point de reveries" (o Wieloposkim) były po prostu 
utrącone przez T. K. K. T .. 

Tematyka historyczna, a specjalnie historia reform spo
łecznych w Polsce wyraźnie pociąga autora. Już po 101nie, 
w roku 1948 pierwsze miejsce w konkursie na sztukę o War
szawie uzyskał jego dramat pt. „Insurekcja". Historyczny nerw 
daje się zauważyć u Dybowskiego nawet w sztukach o tematyce 
nawskroś współczesnej. Na przykład „Zapora" sztuka poświę
cona zagadnieniu podźwignięcia wsi przez budo\vę zapory 
wodnej . zawiera owo spojrzenie historyka nawet na zjawiska 
dziejące się aktualnie, mianowicie bardzo wyraźnie jest przed
stawiony związek historyczno-przyczynowy pomiędzy wyda
rzeniami. 

I nawzajem, w sztukach historycznych, a specj alnie 
"'' „Kościuszce w Berville", gdzie opisuje wydarzenia sprzed 
stuczt erdziestukilku lat, nie patrzy na historię jak na p!'oces 
mar twy i dokumentarny, lecz jak na matkę współczesności, 
zawsze dla nas żywą. Ona jest glebą, na której wyrosły nasze 
idee i troski. 

Jerzy Zagórski 

' 
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Solski jako Judasz z Kariothu 
dramacie Rostworowskiego 



Karta z his·torii naszych czasów. 
jak powstała sztuka „Kościuszko w Berville". 

Uczymy się od naszych wielkich poprzedników. Aleksander 
Puszkin, sam autor kilku powieści historycznych i dramatów 
wyczuwał swym genialnym umysłem wielką rolę historii 
w kształtowaniu się twórczości realistycznej, odczuwał również 
wielką jej rolę wychowawczą. To on właśnie powiedział. że 

.,historia należy do poety". 

Dzisiejszy nasz kierunek realizmu socjalistycznego me 
gardzi tworzy"'1em historycznym. Współczesna dramaturgia 
radziecka daje obfity plon w postaci utworów historycznych 
Jest to łuszne i zrozumiałe. Wszak historia jest to to, co rzeczy
wiście istniało . Upięknienie tej rzeczywistości historycznej, 
z której wywodzi się teraźniejszość, jest zadaniem godnym do 
podj ec1a. 

„Epo a to nieskol'lczona, jej historia jest historią każde o 
z nas" . Tymi . łmvami zaczyna prof. Walerian Kalinka swoją 
książk o ostatnich latach panowania Stanistława Augusta, 
o czasach, kiedy to zbrojny czyn Insure cji „ ościuszkowskiej 

zapoczątkow walkę o Polskę Ludową, walkę , której 
statni wojenny etap przeżyliśmy kilka lat temu. Jakże 

słusznie pierwsza dywizj a pols ·a Odrodzonego Wojska Ludo
wego nazwała się Dywizją Kościuszki. To imię pierwszego 
wodza polskiej rewoiucji dopier o w cał j peł .i zostało uczczone 
przez prawnuków tych spod Racławic , Szczekocin i Maciejow ic, 
gdyż dopiero teraz spełniło się marzenie Kościusz i - przy
szł z ycięstwo w zgrz bnej chłopskiej su manie. a pomno
żon pieśni pomi dzy ludem rozkrzewiły się w fo rm.i umiło
wani sztuki przez najszersze masy. P olska L udowa wypełniła 

Solski jako Filip Il 
u~ „Don Carlosie" Szyllera 



GOŚCINNE WYSTĘPY NESTORA SCENY POLSKIEJ MISTRZA 

w sztuce historycznej w 3 aktach 

JANUSZA TEODORA DYBOWSKIEGO 

w adaptacji scenicznej M i s t r z a 

Kościuszko 

Napoleon 

o s 

Ludwika z Sosnowskich Lubomirska 
fouche-- minister policji Cesarstwa 
Piotr Zeltner - poseł Szwajcarii w Paryżu 
Angelika - jego żona 
Rotmistrz Zenowicz - sekretarz Kościuszki 

Grzegorz Wąsik - służący Kościuszki 

Pułkownik Fiszer - b. adiutant Kościuszki 

Madeleine - pokojowa Zeltn rów 

Matka Blanchard 

B Y: 
LUDWIK SOLSKI 
li' raA@tsi!elt B 111 8:t8 ; , siei 
Stanisława Masłowska ... 
Stefan Burczyk.., 
Stefan Lef1Ski 
Loda Pilarska 
Bogdan Zieli;'1s,;; i 
Aleksander Olechowski 
Aleksander Gąssowski 

{
'.?:ofia Jatoń@syk 

· Ewa Studencka V 
\Vanda J erzmanowska 

Dzieje się w Berville pod Paryżem j esienią 1806 roku . 
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Reżyseria : LUDWIK SOLSKI i ALEKSANDER GĄSSOWSKI 
Kier. literacki: JERZY ZAGÓRSKI WicedH ektor: EDMUND PNIEWSKI 

Dekoracje i kostiu my : PR F. KAROL FRYCZ 
Asystent scenogr:1fa: Ł CJA RONOWICZ 

Kostiumy wykonano w pracowni własnej pod kier. Zofi i Zasadzkiej i Józefa Kłody 
Kierownik techniczny: Tadeusz Kocha ńs ki Inspicjent: Bernard Siwczak Kil'rownik ośw i etlen i : Alfons Kwoka 
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Solski jako Profesor 
w „U mety" Rostwo~owski ego 

wielki testament swych pierwszych rewolucyjnych wodzów -
Tadeusza Kościuszki, Hugona Kołłątaja, Stanisława Staszica. 
Największy z nich to jednak Tadeusz Kościuszko, pierwszy 
jak na owe czasy internacjonalista i patriota, obrońca tych „co 
żywią i bronią" , pionier nowych form gospodarczych. Dziś, gdy 
czcimy okres reform i oświecenia w P olsce, nie zapominamy 
przede wszystkim o Kościuszce. 

Nie zapomniał o nim i Ludwik Solsk1. Od kilku la t wyrażał 
chęć odtworzenia na scenie tej wielkiej postaci. Parokrotnie 
mówił mi o tym i On sam. O zbliżającym się jubileuszu 75-
k~cia pracy scenicznej Nestora Sceny Polskiej przypominał mi 
również dyrektor Aleksander Gąssowski. Epoka i postać Naczel
nika były mi bliskie. Przed dwoma laty ukoiiczyłem ,.Insurek
cję", sztukę o pierwszej polskiej rewolucji, w Warszawie przed 
wojną napisałem „Stanisława Augusta', którego premierę 

pragnął dać Ludwik Solski w Teatrze Narodowym w Warsza
wie. Z tych kontaktów z epoką i osobą Ludwika Solskiego pow
stał „Kościuszko w Berville". Nad gotowym już egzemplarzem 
pracowaliśmy wspólnie z Mistrzem Solskim, który płonął po 
prostu młodzieńczym żarem i zapałem, pragnąc dać wszystko 
z siebie, aby sztuka wypadła jak najlepiej. Il eż było dyskusji 
przy te j wspólnej, tak dla mnie zaszczytnej pracy, ileż sporów 
gorących o każde p rawie słowo, ożywionych wspólną chęcią 

dan ia jak naj większych rumieńców życia wielkiej postaci i w iel
kiej epoce. J est em pełen największego podziwu i szczerej 
wdzięczności dla wielce Czcigodnego Jubilata. Choć poznałem 

Go zaledwie wczoraj , bo lat temu piętnaście, a prz c ież wiele 
raczył mi okazać pobłażliwej uwagi i pamięci. 

Kościuszko przegrał pod Maciejowicami, zwyciężył jednak 
w sto kil kadziesiąt lat po swej śmierci. Jednym z największych 
etapów n a drodze do t ego zwycięstwa było odparcie przez Na
czelnika pokus, którymi oplątał go genialny oszust 
Napolema. Gdyby Kościuszko uległ , stałby się tylko gauleiterem 
wielkiego sa tr apy . Na szczęście był na to zbyt wielki. Mało kto 
ze współczesnych umiał przejrzeć t ak na wylot Napoleona 



Solski jako Fryderyk Wielki 
w dramacie Nowaczyńskiego 

„ „ 

i nazwać go po imieniu, nikt chyba nie potrafił przeciwstawić 
się drapieżnemu Korsykaninowi tak odważnie i zdecydowanie. 
Kościuszko odniósł w Berville największe swoje zwycięstwo. 
Było to zwycięstwo całego narodu polskiego. Kościuszko umiał 
zrezygnować z teraźniejszości dla przyszłości, stając się na 
długie wieki wzorem ludowego bohatera niesfałszowanej le
gendy, która wreszcie zadała śmierć legendzie napoleońskiej. 

Dzieje zmagań Kościuszki z Napoleonem są nam szcze
gólnie bliskie, boć to przecie „historia każdego z nas". 
A historia powtarza się. Śladami Napoleona poszedł Hitler, 
próbują iść też inni. Imperializm zachodni odradza się. Historia 
znów staje się nauczycielką życia i mądrości. 

„Kościuszko w Berville" jest więc„. sztuką współczesną 

nieskończonej jeszcze epoki. Choć jednak pojedynek pomiędzy 
Kościuszką i Napoleonem trwa, my wiemy, że zwycięży 

Kościuszko. 

Janusz Teodor Dybowski. 



Solski jako „Stefan Batory" 
w „Samuelu Zborowskim" 

Szpotańskiego 
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