


~ RYDGOSKA KSIĘGARNIA 

N. GIE RYN 
BYDGOSZCZ, UL. GEN. ST ALINA 2 TELEFON 22·25 

Firma egzystuje od 1913 roku 

Księgarnia poleca wydawnictwa przedwojenne, 
mapy, nuty i ostatnie nowości. Wielki wybór 
żurnali mód oraz czusopism zagranicznych. 
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Solski jako Fryderyk Wielki 
w dramacie Nowaczyńskiego 

fi 
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LLD\Yll\. SOLSKl 
Nasnmprzód ustalmy jego wiek. Nie ma on 96 lat, iak mu to przypisuJą 

notatki prasowe. - ma dopiero lat 94, w styczniu br. skończone. Z prawa 
cywilnego wiadomo. że wystarczy to do pełnoletności. Dziewięćdziesiąt 

cztery! Zagłoba powiedziałby: ,,piękny wiek, jeśli tak uczciwy jak długi". 

Gdy idzie o Solskiego. wiek to naprawdę piękny. Piękny, bo maksy
malnie uczciwy. Uczciwy w życiu prywatnym, uczciwy też i artystycznie. 
Uczciwość prywatna to jego skarb osobisty, - uczciwość iego artystyczna 
to majątek całej kultury polskiej. Z niej to, z tej uczciwości powstał ten 
fenomen sztuki, jakim był i jest Solski. 

Ktoś może się zdziwić, że gdy mowa o takim nieporównanym aktorze. 
iakim jest Solski, tyle nacisku kładę na władzę wtórną, władzę spoza 
talentu. że tyle nacisku kładę na Solskiego uczciwość artystyczną. Odpo
wiem: wcale nie wi,adomo, czy obok Solskiego dziesiątki innych, nie mniei
szym geniuszem obdarzonych aktorów przemknęło się przez scenę. a słych 
o nich zaginął, bo obdarowań artystycznych nie wspomógli ani charakterem, 
ani wolą walki z .trudnościami, ani tą właśnie pasją doskonałości, która jest 
fundamentem pojęcia: uczciwo~ć artystyczna. 

Solski czyni mi nieraz ten zaszczyt, że jako m0itto czy to do swoich 
wyznań, czy do studiów jemu po.;więconych. zamieszcza aforyzm, przy jakiejś 
okazji przeze mnie napisany: 

- „Gdyby na Solskiego padło, że ma być pierwszym człowiekiem na 
ziemi, miasto biblijnego Adama, - Solski zreformowałby ustrój raju i wpro
wadziłby tam pojęcie pracy, praojcom ludzkości pono nie znane, a z pracy 
wydobyłby jej owoc najsłodszy: umiejętność". 

Trudno znaleźć człowieka bardziej pracowitego. Powiedzieć można więcej . 
akt pracy jest dla S<Jlskiego jakąś rozkoszą. Jako reżyser tyrańsko wyciągał 
żyły z młodych zwłaszcza aktorów, ale nie mniej drakońskie wymagania 
stawia pracy nad własnymi rolami. I znowu ta sumienność prawego artysty: 
dziś nawet, po 70 latach techniki aktorskiej, do każdej nowej roli przystąpi 
ze ::.więtym ogniem debiutanta. Nigdy nie uznał, że już dość zna swoje rze
miosło, dlatego też nie ma na scenach polskich aktora, któryby rzemiosło 

aktorskie tak znał jak on. 
Czy tylko sztuki czysto aktorskiej - mistrz? Nie! Majster od wszystkiego, 

co teatrem. Śpiewak, tancerz, dyrygował orkiestrą. umie udać bodaj każdy 

3 



instrument muzyczny (z orkiestry ... teatralnej), potrafi namalować deko
racje, uszyć kostium, lepiej od maszynistów poradzi sobie z ustawieniem 
dek'Oracyj. w małym palcu ma wszystkie sekrety fryzjerstwa i perukarstwa. 
„Dach by potrafił pokrywać blachą, o ile to dach nad gmachem teatru" -
powiedziano <> nim. A do wszystkiego, co dotyczy teatru. przystąpi zawsze 
i o każdej porze z elektryzującym ożywieniem, z poczuciem, że ma się spełnić 
naiwa:żnieisza rzecz na świecie. 

W daleko mmeJszym stopniu jak na niego, ale w stopniu niebywałym 
w porównaniu z przeciętnym śmiertelnikiem, Solskiego przeimuje wszystko, 
co życiem. Zabawę w przyjacielskim gronie napełni fluidem ożywczego 
rytmu, - wywczasy w górach, czy nad morzem sobie i otoczeniu przemieni 
w młodzieńczy entuzjazm wypraw i wycieczek. - wyjazdy Solskiego za
grarucę to namiętny, nienasycony żar poznawania miast, zabytków, muzeów, 
architektury i owbliwo::.ci. - „Nie można przy nim siąść na konia, - skar
żył się pewien szlagon: - bo cię zrzuci z siodła, by pokazać jak się powinno 
naprawdę jeździć konno". - Wszędzie i we wszystkim potrzeba aktyw·ności, 
iniciatywy, reformowania ws:zystkiego, co niedostateczne. Potencjalna ener
gia czynu w stanie nieomal wrzenia. 

Łatwo sobie wy,obrazić, na czym polega talent aktorski indywidualności, 
obdarzonej taką kipiącą gotowością twórczą: 

Gra Solskiego na scenie to nie tzw. odtwarzanie, czy tzw. wykonywanie, 
polegające na spełnianiu choćby najbardziej udatnym przygotowanej na 
próbach cało:ści, intonacyj głosu. akcentów, ruchów i gestów, nawet choćby 
doskonale ożywionych tym wła.fnie sekretem duszy, który nazywamy talen
tem. Gra Solskiego to jest wciągnięcie w zadanie akbo,rskie nie tylko umie
jętności i techniki, ale i całego jego „ja'', - całego jego „ia" psychicznego 
i bodaj całego „ia" fizycznego. Solski gra mózgiem, intuicją, uczuciem. 
wszystkimi sokami pasji, rdzeniem pacierzowym. całą aparaturą nerwów, 
trzewiami. Czuje się to gdy mówi, gdy się rusza, gdy działa na scenie, zwła
szcza w momentach zwiększ-onej ekspresji, ale to wprzągnięcie wszystkich 
sił w grę. przeczuwać się daje nawet wówczas, gdy Solski milczy na scenie. 
Jego niema rola Wiarusa z „Warszawianki" czyżby była takim arcydziP-łem, 
gdyby z tych kilku minut milczenie nie wibrowało naiintensywniejsze skon
centrowanie c a łoś ci wita 1 n ej wykonawcy? 

To totalne rzucanie siebie w ogień roli - oto grunt, na którym wyrasta 
fenomenalność aktorska Solskiego. Dorzuca do tego rzutką inteligencję. 

bystro:;ć obserwacji, dar niewiarygodnego przeistaczania się, wchtJdzenia 
w każdą skórę ludzką, że dziś jest królem jutro proletariuszem, raz bywał 
starcem. kiedy indziej młodzieniaszkiem, świętym i urwipołciem. filowfem 
i głuptaskiem. Nawet nie przyrodzone warunki. lecz ten zespół pracy, cha
rakteru. inteligencji, ponadtemperamentu i arcytalentu uczyniły zeń ży.iącą. 

a drogą nam legendę teatru polskiego. 

Adam Grzymała-Siedlecki. 
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Kujaw Pomorza • 
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cz 1-"TA.1 r1 
wydawnictwa „CZYTELNIKA .. 

„ IDEMDA POMORSKA" 
„JOEMDA KUJA WIKA" 

wszechstronnie informujące o sprawach 
kulturalnych, społecznych, gospodarczych 

REDAKCJA I ADMINISTRACJA 
(prenumerata i ogłoszenia) 

Bydgoszcz, ul. Czer\\'onej . Armii 6 
telefon 156..J., 293?, 106-J. 

I u cnn·ocła \\', ul. Król. Jad"·igi 23 
telefon 156..J. 

Prenumerata micsi<;czna pocztowa 120 zł, z odbiorem 
w administracji 100 zł, z dosta\\'ą do mieszkań w godz. . tannych przez roznosic·icli wydawnidwa 130 j 
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Solski jako „Stefan Batory" 
w „Samuelu Zborowskim" 

Szpotańskiego 

• 

? 

ŻYCIE i SŁAWA SOLSKIEGO 

Ludwik S o 1 s k i urodził się w miasteczku galicy jskim Gdowie 15 stycz
n :a 1855 roku. Wła~ciwe jego nazwisko brzmi Sosnowski. Oiciec jego Fran
ciszek Sosnowski wywodził się z Kresów. W roku 1830 dosłużył się rangi 
sierżanta w 1 pułku Krakusów im. Tadeusza Kościuszki. Jak wszyscy u nas 
ówcześru ludzie, był on Napoleonidą i na cześć Napoleona III daje synowi 
swojemu imiona Ludwik Napoleon. jakby w przeczuciu, że ten syn stanie 
się kiedyś Napoleonem sceny polskiei. Matka Solskiego, Stanisława z Woy
ciechowskich, obumarła Ludwika, gdy ten miał lat 9. Szeroko wśród zna
jomych słynęła ze zdolności poetyckich i można też przypuszczać, że po niej 
właśnie Solski wziął skłonności artys.tyczne. Ale „nie bez winy" był też tu 
i ojciec. Od najmłodszych lat tkwiła w nim żyłka teatromańska. Kiedy prze
bywał w konwikcie w Warszawie, tak przepadał za widowiskami, że z trą
bonistą orkiestry teatralnej wszedł w następujący układ: z domu pana 
muzykanta do teatru i z teatru do domu będzie za nim nosił waltornię, ale 
za to będzie miał prawo przebywać podczas przedstawienia między graj
kami w orkiestrze. Choćby z tak niewygodnej perspektywy, ale paść oczy 
grą .aktorów! 

Po kilku latach nauki wstępnej w szkołach tarnowskich przenosi Ludwika 
oiciec do szkoły średniej w Krakowie. Są to czasy świetnego teatru Koż
miana. Bo uciułaniu sobie kraicarów na bilet, syn pana Franciszka ogląda 
nareszcie pierwsze w życiu przedstawienie teatraine. Dawano tego wieczoru 
.. staroSwiecczyznę i postęp czasu". Te kilka godzin, spędzonych jakby wcu
downym śnie, zadecydowały o całym dalszym życiu Solskiego. 

Próbują w niego wmówić, że powinien być inżynierem, ani mu to w gło
wie! Po skończonej szkole średniej kierują go do sądu na kancelaryjnego 
aplikanta. Ludwik Napoleon udaje, że pracuje, a w gruncie rzeczy cały 
zaJęty jest uczeniem się ról. Próbuje któreg·oś dnia postawić jasno kwestię: 
„ ja bym, pr·oszę oica jegomości , chciał być aktorem'·. - „Czym? ·· - pyita 
zdumiony ojciec. „Aktorem". - „Chyba chcesz ze sceny stołki wynosić, 
bo do niczego innego w teatrze nie jesteś zdolny" - replikuje mu z gnie·· 
,„·em koneser teatru. Decyzja ojcowska poskutkowała tylko formalnie: na 
sezon 1875 - 76 aplikant kancelaryjny sądowy - angażuje się do teatru 
krakowskiego. ale w sekrecie przed oicem, pod pseudonimem Mancewicza. 
Pierwszy raz ten Mancewicz ukazał się na afiszu w styczniu 1876 rok11. 
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Z początkiem sezonu następnego Solski jest już w Warszawie w teatrzyku 
,.Eldórado" i ma za dyrektora Anas.tazego Trapszę, protoplastę licznego klanu 
aktorów i dziadka naszej wielkiej artystki komediowej Mieczysławy Ć\vik
lińskiei. Rozpoczynają się odyssee młodego aspiranta po rozlicznych mia
stach i po rozlicznych dyrekcjach. Gra w Łodzi, Częstochowie, Piotrkowie. 
Płocku, Kaliszu, nie przeliczyć węzłów w .tym rzemiennym dyszlu. Gra rólki 
i role, statystuje, śpiewa w chórach, tańczy. Po pięciu latach, w roku 1882. 
angażuje go już dyrektor Podwyszyński do teatru poznańskiego. Ponieważ 

w Poznaniu grywa się nie tylko dramaty, ale i opery, więc Ludwik Napoleon 
postanawia w przeciągu miesięcy wakacyinych wykształcić głos na opero
wego tenora. Normalnie taka nauka powinna trwać kilka lat, ale Napoleo
nowie po wawrzyny idą siedmiomilowymi butami: pół roku później śpiewa 
już Jontka w „Hale€". W roku 1883 .angażuje go Koźmian na scenę kra
kowską już nie jako statystę, lecz jako użytecznego aktora. Rozpoczyna 
się siedemnastoletni, pełen chwały pobyt Solskiego w teatrach krakowskich. 
zrazu u dyrektora Koźmiana, później Gliksona, Pawlikowskiego i Kotar
bińskiego. Prawdziwy rozkwit ,talentu rozpoczyna się dopiero od Pawlikow
skiego, Do roku 1893 był on ulubieńcem publiczności jako wykonawca rólek 
farsowych i wodewilowych, ale dopiero Pawlikowski ujrzał w nim odtwórcę 
ról skomplikowanych, poetyckich i głęboko tragicznych. Powstają jego 
kreacje: krawiec w „Hanusi" Hauptmanna, ksiądz Piotr w „Dziadach", drwal 
w „Zaczarowanym kole", Boreński w „W sieci" Kisielewskiego, Falstaff. 
Łatka, Strasz, Lelewel Wy6piańskiego, Filip II w „Don Carlosie", straż

nik ze „Złotej czaszki", Wernyhora ze „Snu srebrnej Salomei". W roku 1900 
przenosi się do Lwowa, gdzie teatr otrzymał Pawlikowski i w tej kadencii 
przybywa mu Jowialski, Gospodarz z „Wesela", Korecki z „Dramatu Kaliny„ 
(nieporównany majstersztyk), Horsztyński, Pierczychin z „Mieszczan" Gor
kiego, Krak z „Legendy" Wyspiańskiego , Piast z „Popiela i Piasta" Roma
nowskiego. Jagiełło z dramatu Rossowskiego, Langiewlcz z „Dyktatora„ 
Żuławskiego, Strażnik Niezłomny ze „Skarbu" Staffa, El·iasz z „Ponad sił'' 
Bioernsona. 

rmJE~KO~RA:-=~1 
I właśc.: WALERIAN GOŁĘBIOWSKI ~ 
~ BYDGOSZCZ. ALEJE 1 MAJA 22 - TELEFON 32-26 I 
~ SPECJALNY SKLEP URZĄDZEŃ DEKORACJl WNĘTRZ 

Praco" ni u - Szycie firan, kurtyn itd„ zakładanie 

. ODPOWIED:\11~ TOWARY ST ALE N A ~KL ADZIE ~ 
~·~~Jllle!lll~~tw:i$. ~ ~ ~ ~ ~ Jll!1::!!U!!!l!ftl!!lj~~!!ll!ft$!11~!fJ 

8 
„ 

• 

' 

W roku 1905 zostaje dyrektorem teatru krakowskiego. Popłynęła rzeka 
Jego triumfów aktorskich: Samuraj w „Terakoi", Trissotin w „Sawantkach" 
Moliera, Radziwiłł Panie Kochanku w „Starościcu ukaranym" Nowaczyń
skiego, Firs w ,;Wiśniowym sadzie" Czechowa, Król Kandaules Gide'a, 
Pietra Negri w Beatrix Censi Sk>wackiego, Car Dymitr i Fryderyk Wielki 
Nowaczyńskiego, Iwan Groźny Tołstoja, Gamrat w „Królewskim jedynaku" 
Rydla, Paweł I Mereżkowskiego, Judasz Roztworowskiego. Najodporniejsi 
nawet stawali w podziwie przed tą wciąż rosnącą twórczością. 

Rzecz jasna, że wyszczególniamy tu tylko driobną część tych arcydzieł 
Solskiego, ale musimy się streszczać, żeby zanotować inne ważne strony 
działalności jego iako dyrektora teatru. Zamęt zajęć dyrektorskich i trudy 
aktorskie umiał ten czarnoksiężnik połączyć z obowiązkami reżysera i z tej 
to je·go reżyserii krakowskiej, jak przedtem lwowskiej, ·wyłoniła się cała 
generacja Il)..łodych wysoce utalentowanych artystów: Junosza Stępowski, 
Józef Węgrzyn. Jerzy Leszczyński, Stanisławski, Tarasiewicz, Osterwa, Wey
chert, Bończa, Kosiński, Grabowski. Ordon-Sosnowska. Wysocka, Irena Solska, 
Mrozowska. Jarszewska, czyż to nie czoło teatru polskiego w ostatnich latach 
trzydziestu? Wszyscy oni przeszli przez szkołę i dyscyplinę Solskiego. Jed
nych w mniejszym, innych w większym stopniu formował, a iak naj
więksi nawe.t wśród nich zachowują wdzięczną o nauczycielu pamięć, -
niech świadczy zamieszczone na dalszych stronach wspomnienie Jerzego 
Leszczyńskiego o Solskim, jako instruktorze. 

~ ... 
Co najmniej taką samą wdzięczność winna mu i polska literatura dra

matyczna. Repertuar polski był oczkiem w głowie dyrektora krakowMiego. 
Przez ośmiolecie i ego dyrekcyjne· przesunęła się większość dramatów pol
skiej romantyki, Wyspiański, Fredro. Bliziński, Zapolska, Rittner, Nowa
czyński, Bafocki, Zabłocki. Przybyszewski, Rydel i wszystko, co wówczas 
ukazywało się iako nowość oryginalna. Godzi się może zaznaczyć, że nie 
lękał sit; i eksperymentu jak np. „Krakusa" Norwida. 

W roku 1913 zostaje naczelnym reżyserem „Rozmaitości" Warszawskich 
(późnieiszy Teatr Narodowy), do czasu tamtej wojny. Gdy Szyfmana wywie
ziono do Rosii, prowadził Teatr Polski w Warszawie a potem na przemian 
to w Polskim, to w Narod·owym spełnia czynności aktora, reżysera 

i ciyrektora aż do wybuchu wojny w r. 1939. Nastaje czas okupacii. Osiem
dziesięcioczteroletni weteran z niepokojem rozmyśla, czy danem mu będzie 
jeszcze kiedyś stąpać po deskach scenicznych, ale najbardziej ponętne po
kusy hitleryzujących teatrzyków warszawskich nie zdołały skłooić go do 
grania pod butem naieźdźcy. Pozostał wierny honorowi Polaka. 

Dcczekał się roku 1945 i 90-letni już młodzian występuje natychmiast na 
swojej dawnej scenie krakowskiej, gdzie też w styczniu roku następnego 
zgotowano mu wielkie święto 70-lecia jego pracy aktorskiei. Od tej chWili 
czynny czy to w Krakowie, w Warszawie czy też w innych miastach te
atralnych kraju, występuje w swoich arcyrolach, a przede wszystkim w Dzia
duniu z „Grubych ryb", przyimowany przez społeczeństwo z zasłużonym 
uwielbieniem, jakiego nie zaznał chyba żaden inny aktor. 
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Solski jako Judasz z Kariothu 
w dramacie Rostworowskiego 

... 
• 

Dyr. Władysław Stoma 

Aleksander Gąssowski 
Dyrektor Teatru 

...._ 

A. Grzymała•Siedlecki 

Kierownik Literacki 
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Gościnne '-vystępy nestol'a sceny polskiej 1nistrza 

LUDWIKA SOLSKIEGO 

. „ 

Reżyseria : Władysław Stoma 

\1 C li A L B A L L C K 

G R u B Et 
Komedia w 3 aktach 

----~----- OS OB): 

Onufry Ciaputkiewicz, dziadek 
Dorota, jego żona 
Wanda, ic,h wnuczka 
Wistowski .. · . 
Henryk. jego bratanek 

Pagatowicz · · · · · 
Burczyński . · · · · · · 
Helena, jego córka 
Filip, służący Ciaputkiewiczów 

) : 

R V B V 

LUDWIK SOLSKI 
Natalia Morozowiczowa 
Ewa Studencka 
Władysław S t o m a 
Rudolf Borecki 
Andrzej Kuryłło 
Tadeusz Kużmiński 
Halina Raczyńska 
Leon Jaroszyński 

Rzecz ,dzieje się w domu Ciaputkicwiczów 

Kil'l'<l~;1ik literacki: Adam Grzymała-Siedlecki Dekoracje: Roman Feniuk 

L ·- _J 
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~ K„§„!J;„9.„:1„E„.H„!„h. ~I ł\! 1111~1 ( I«> ~ 
P 'O LECA: 

N o w ości ze wszys1kich dziedzin nauki 
boga1o zaopa1rzony dział nu1 
ma1erialy pismienne, biurowe i kreślarskie 

~VIQ)<®J©~~~~ [Q)W©!~H~©W~ {) o 
_ _ iJ ® O ® 'lf @ lfll 'lJ~a;§l{§) 
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t B Y D G O S Z C Z - A L E J E 1 M A J A 7 - T E L E F O N 32-46 ł 
ł P O L E C A M. Y wszystkie nowości ze wszys~kich dziedzin nauki ~ 
ł ZURNALE MOD ł 
ł Przy księgarni bogato zaopatrz o ny dział N UT ~ 

~~ ............... ~~~~ ............... ~ ............... ~.........._ ............... ~~~~~ 
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WARSZAWSKA 
PRACOWNIA FUTER 
JAN DOMAŃSKI 

BYDGOSZCZ, ŚNIADECKICH 9 

"WYKONUJE WSZELKIE PRACE 

WCHODZĄCE W ZAKRES 

KUŚNIERSTWA 

WYK O N A N I I•: SOL l DN I•: P. Ul\ K TU AL N !..: 

NA SKŁADZIE NAJNOWSZE MODELE § 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111•!:111111111111111111111111111ii' 

ŚWIEŻOŚĆ CERY I ZDROWY WYGLĄD UTRZYMUJĄ 
KOSMETYKI ZAKUPIONE W FIRMIE: 

„STARA DROGERIA" 
L. BA U MG ART i WŁ. GREI SER 

B y d g o s z c z, Stary Rynek 23 - Tel. 33-39 

Przybory szkolno - biurowe 
Detal. sprzedaż wyrobów tytoniowych 
przybory polerskie 

HURTOWNIA 
Artykułow plśmle:nnych 
zeszyty - bruliony 

Lewandowski Zyg1nunł 
B y d g o s z c z, Stary Rynek 27 - Telefon 29-06 
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POCZĄTKI AKTORSKIE SOLSKlEGO 

Sol~ki, pod pseudonimem Mancewicza wystąpił po raz pierwszy, jako 
statysta, w r. 1876 w teatrze krakowskim Koźmiana. Na początek następnego 
sezonu angażuje się do dyrekcji Anastazego Trapszy. który gra w teatrzyku 
„Eldorado" na ulicy Długiej w Warsz,awie. 

Kontrakty dyrekcyj ówczesnych z początkującymi siłami były zwięźle: 
aspirant ma grać, śpiewać i tańczyć bezpłatnie. Na takich warunkach za
angażował Solskiego Trapszo. Po miesiącu pracy dyrektor „Eldorado" zwol
nił Solskiego „z powodu redukcji budżetu". Czym kasę obciążał bezpłatny 
p1acownik? - pozostanie tajemnicą. Nędza zajrzała w oczy zredukowane
mu. Już wyprzedał się ze wsz~lakiej garderopy, już niedo.iada, gdy p~ ~ie~ 
Jakim czasie Trapszo przywołuJe go z powrotem do zespołu, a gdy pod Jes1en 
7e swym teatrem rusza na zimowy sezon do Łodzi, - Solski otrzymuje 
niewiarygodną wprost, jak na początkującego aktora, gażę 20 rubli Il}ie
sięcznie. 

W Łodzi Trapszy zrazu idzie wszystko iak z pła,tka: teatr ma wyjątko
we powodzenie, a nienasycony w głodzie grania Ludwik kreuje wszelkiego 
rodzaju postaci od „Żyda w beczce" po na.icięższe tragedie, na odmianę znów 
śpiewając kuplety w wodewilach i tańcząc „mazura w cztery pary". tak 
częstego wówczs w finałach spektakli. Po kilku tygodniach, czy kilk'J mie
siącach coś się popsuło i to diametralnie. Publiczność przestała chodzić 
d·o teatru. Solski znowu wyprzedaje wszystko, do czego dojść zdołał 
przez czas siedmiu krów tłustych, tak, że gdy na wiosnę 1877 roku musiał 
pojechać do domu okowskiego w celu stawienia się jako poborowy przed 
komisją wojskową, - wojażuje w balowych pantofelkach i sztylpach z la
kierowanej ceraty (trzeba było sztylpami skrywać niedokładności „spo
denne" między kolanem a stopą). Oiciec ze zdziwieniem ogląda groiteskowe 
ukostiumowanie syna. Syn nie chce się przyznać, że to z nędzy, więc z non
szalancią blaguje: 

- Teraz taka jest moda w Warszawie, proszę oica. 
Wzruszył ramionami oiciec, ale że od razu empire do tylu już bzików 

mody był przyzwyczajony ... 

Po powrocie z Galicii dopędził Solski Trapszę. Trapszo gra w Piotrko
wie, ale w Warszawie na ulicy Królewskiej budują dla niego ogródkowy 
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teatrzyk „N owa Arkadia". Arkadia! Klapa była tak straszna. że dyrektor 
u lichwiarzy zastawiał kartki lombardowe! Cóż dopiero mówić o jego zespole. 

W jakimś nieprawdopodobnym spencerku, w spodeńkach z obstrzępiony
mi nogawkami, figura iakby z rysunku Kostrzewskiego wypuszcwna. Solski 
siadywał w Saskim ogrodzie, w pobliżu studni. by od czasu do czasu cho
ciaż kubek wody magistrackiej wpuścić w wiecznie pusty żołądek. 

Głód lubi czasem bywać humorystą. 

Któregoś dnia dostał w kasie teatru całego rubla. W dyrdy pomknął do 
restaurac.ii „Nowej Arkadii" i naglącą dyspozycją zażądał, by mu podano 
rozbratel. Przed!,em wypił szklankę piwa. Zgłodniałemu organizmowi wy
starczyło to: Ludwik urznął się. 

To. że się urznął. to by było pól biedy, ale fakt posiadania rubla w kie
szeni wywołał w nim poczucie króla stworzenia: zaczął głośno perorować. 
nawet krzyczeć. Zjawił się pan prystaw (komisarz policji) i w delikatny 
zresztą sposób usiłował uciszyć nababa. W Solskim zawrzało: iakto? iem u. 
osobnikowi. który sobie może pozwolić na całą porcję rozbratla, jemu może 
iakiś kapitan policii czynić uwagi? Zwymyślał przedstawiciela władzy. 
Prystaw skinął na stojących nieopodal stó.ikowych i Solskiego zabrano do 
cyrkułu. Sprawa przedstawiała się poważnie. ale interwencja kolegów· 
aktorów wyiednała u pana prystawa. że ten wytrzeżwiałemu królowi stwo
rzenia zaaplikował ojcowskie napomnienie i całe towarzystwo, to jes.t akto" 
rzy. pan prystaw i winowajca zakończyli sprawę sutą libacią. Nieopubliko
wana kronika notuje, że dopiero nad ranem cała kompania, mocno zawiana 
opuściła restaurację, tylko Solski w obawie przed możliwym nowym ata
kiem megalomanii nic pić nie chciał. 

(Z monografii „Ludwik Solski, 1875 - 1935", p1ora Adama Grzymała-Siedlec' 
kiego, - wydanej na jubileusz sześćdziesięciolecia pracy aktorskiej Solskiego. -
Wars:rnwa, nakładem Towarzystwa Krzewienia Kultury Teatralnej). 

~ 1/1 ~ ~~~~ 
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~ ILUSTROWANY ~ 
S KURIER POLSKI ~ 
~ komunikuje szybko i wszechstronnie ~ 
~ o wszystkich wydarzeniach ~ l w kraju i zagranicą. ~ 
~ Przynosi poważne artykuły na tematy , 

~ gospodarcze i kulturalne, c i e k a w e ~ 
~ korespondencje, reportaże i felietony. ~ 
C B r o n i słusznych interesów rze- C 
~ miosła i drobnej wytwórczości, na- ~ 
~ świetla interesujące ich zagadnienia, ~ 

~ jest ich rzecznikiem politycznym. ~ 

~ I. K. P. jest skutecznym organem ogłoszeniowym ~ 
l_ Czyta go c a I a Polska ~ 
l I. K. P. jest do nabycia we wszystkich kioskach l 
~ i punktach sprzedaży gazet ~ 
~ Cenaprenumeratypocztowejwynosi 120zł ~ 
~ C z y t a j c i e I. K. P. ~ 
~ I ~ 
~ DRUKARNIA SPÓŁDZIELNI WYDAWN. „ZRYW" ~ 
~ Bydgoszcz, Czerwonej Armii 18 ~ 

~ wykonuje wszelkie druki ~ 
l dla rzemio'sJa, przemysłu i handlu ~ 
~ jedno i kilkukolorowe ~ 
~ sz,l.l.o i sfarannie ~ 

"IAl>A'<>D<>H<>H<>H<>H<'Jl<.'JI<~~~~~ 
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Solski jako Profesor 
w „U mety" Rostworowskiego 

1'3 

Dla uczczenia siedemdz:es'.ęciolecia pracy arlystycznej Sol• 
sk'.ego Te!atr Miejski im. Juliusza Słowackiego w Krakowie 
wydał księgę zbiorową o działalności jubilata. W ksi•ędze tej 
jeden z najznakomitszych aktorów polskich Jerzy Leszczy_ński 
żartobliwie a z wdzięk'em kreśli wspomnienia swojego „term'' 
n.owania" w teatrze Solskiego, składając równocześnie hołd 
żywotności i talentowi reżyserskiemu tego nieporównanego 
praktyka teatru. 

ZE WSPOMNJEŃ TEH.\fl~ATORA 

Bah:'..my się Go, my, młodzi wówczas. szalenie. Baliśmy się jak w śred
niowieczu bano się czarowników palonych na stosie. Bo .iakże! Człowiek ten 
w oczach naszych przy pracy na scenie, dwoił się. troił. poczwórniał niemal. 
Wszędzie był obecny i wszędzie był pierwszy. Próby zaczynały się o godzi
nie 9-teJ. On był o siódmej. Przedstawienia kończyły się przeważnie około 
godziny pół do dziesiątej. On wychodził z teatru o 12-tei. Często sypiał na 
kanapie w swoim gabinecie teatralnym, bo już za późno było wracać do 
domu. Trzeba było przez noc przeczy.tać trzy sztuki. określić, obsadzić i od
pisać na tuzin listów co najmniei. A co się działo na próbach ze sztuk 
przez Niego reżyserowanych! Informował mężczyzn i kobiety. Przy tej pracy 
huczał basem i śpiewał sopranem godnym Patti lub Kochańskiei. Jego Pro
teuszowy dar zatracania swej osobowości był fantastyczny. Na jednej z ostat
nich prób z „Moralności pani Dulskiej" nie mogąc poradzić sobie z aktork~ 
grającą rolę Tadrachowej, włożył na siebie jej kieckę. na głowę chustkę 

i całą scenę odegrał ku naszemu przerażeniu, graniczącemu z ogłupieniem. 
Ale jak on to zagrał! Palce lizać. Stojąc w kulisie szepnąłem do Węgrzyna: 
„wiesz Józek, On by nawet zagr:ał Julię Szekspirowską". Na to Węgrzyn. 
„ale kto by zagrał Romea? chyba także On". Dzi.ś na stilu radiowym da
łoby się te dwie role połączyć w jednej interpretacii. Może Dr.ogi Jubilat · 
pomyśli o tym. Nić wspomnień łączących mnie z Nim snuć mógłbym w nie
skl'.lńczoność. Zdradzę tylko jeden jeszcze Jego talent, o którym nie wszyscy 
wiedzą: talent lekarski. A było to tak. Pewnego dnia miał i.ść „Dom otwar
ty". Grałem wówczas Fikalskiego. Na parę dni przedtem zachrypłem fatal
nie. Z ust mych wydobywał się ledwie słyszalny szept. podobny do wiosen
nego wietrzyka. Słów nikt nie mógł dosłyszeć ani zrozumieć. Sądziłem 

(0 lekkomyślności młodzieńcza! dobre czasy! rok 1910). że ta niedomoga po 
kilku głębszych żytniówkach u Wencla - przejdzie. Oczywiście pogorszył 
się stan mój znacznie. Zrozpaczony. w dzień przedstawienia idę do Solskiego 
i stanąwszy „na baczność", melduję mu o mej chorobie. Spoirz.ał na mnie 
z litością i pogardą zarazem. „Nie martw się, jest na to radą,, Będziesz tylko 
musiał krzyczeć z całej siły tak jak ci pokażę. Krzycz. En avant, .-etour. 
Rrrrrond". Spojrzałem na niego wzrokiem barana prowadzonego na rzeź . 
.. Krzycz mi w .tej chwili Rrrrroooorrroooond". No, i zacząłem krzyczeć. Boże. 
co się wtedy działo! Głos mój z gabinetu Solskiego przebijał drzwi, rozwalał 
ściany. dobiegł na scenę. gdzie przerażeni koledzy przerwali próbę. Se-
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kretarz. Wójcicki ze swą zwykłą angielską flegmą telefonował po pogotowie, 
aby przyjechało z kaftanem bezpieczeństwa, nawet strażak ziawił się w ga
binecie z toporem i „Minimaxem" w ręku. A ja ryczałem jak wół dobijany. 
„Chaine anglaise - rretour". Solski wpatrywał się z rozkoszą w moją ama
rantową z wysiłku gębę. wreszcie w pewnej chwili zakomenderował „Do
syć". Miał rację Ledwo trzymałem się na nogach. Opatulił mnie jakimś 
szalikiem, do wieczora nie kazał mi nic mówić i zaręczył, że wieczór gr.ać 
będę. I grnłem. Wieczorem, kiedy zacząłem w drugim akcie prowadzić ma
zura i wykrzykiwać figury, u.irzałem za kulisami Solskiego rozradowanego. 
dodającego mi gestami animuszu do tańca. W życiu już tak nie tańczyłem. Par
nell przy mnie to „Szczeniak". Podczas przedstawienia opowiedziałem na
szemu lekarzowi teatralnemu, .iaką to kurację zaaplikował mi Solski. Tyle 
1ylko odpowiedział: „mógł pan głos stracić raz na zawsze, no ale Solskiemu 
wszystko się udaje". Poza tą cudowną kuracją mam Czcigodnemu Jubilatowi 
do zawdzięczenia .iako aktor prawie wszystko. On mnie nauczył abecadła 
aktorskiego. - że nie doszedłem do litery „Z" nie jego w tym wina. Dzięki 
pracy Solskiego toleruje mnie jednak na scenie publiczno8ć, oraz prasa, jak 
zawsze pełna bezwiednego dowcipu i niezwykłego znawstwa. „Niechże mi 
więc wolno będzie na tej lichej własne.i grzędzie" podziękować Ci Drogi MóJ 
Nauczycielu za trud Twej pracy nade mną, którego nawet skarby Golkondy 
opłacić by nie zdołały. Żyj nam i ucz nas! 

Oddany Ci 

Jerzy Leszczyi1ski. 

P. S. Jeszcze słówko. Na przyszły Twój jubileusz proponuję „Wesele". 
Z tą tylko różnicą, że zamienimy się na role: ja będę grał Gospodarza a Ty 
Pana Młodego. Dobrze? 

r \ 
Wytwórnia artykułów papierniczych 

llllllt •111 llllllr llllllR \Y C 
Bydgoszcz. Dworcowa 76 

Poleca artykuły szkolne i biurowe 
I 

~.~~--~~~~~~~~~~ 
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ARTYSTYCZNA CEROWNIA 
!J!JI ~ .A.•• 

- wyk?nuje unelkie pracP artystyczniP 

w uszkodzonej garderobie 

pod gwarancją niervidoc:.cnie _ 

BYDGOSZCZ. ul. Malejki IO 
~ lelefcn 35-39 
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NOWOCZESNE FASONY, STARANNE WYKONANIE 
WSZELKIEJ GA.HDEROBY 

DLA PAŃ I PANÓW 
Poleca 

PIERWSZORZĘDNY z l KŁA D K R A w I E c K I 
F. DUDZIAK - BYDGOSZCZ 
DWORCOWA 3ti/4 TEL. 38-16 

I S P E C J A L N O Ś Ć: MODELOWE PŁASZCZE I KOSTIUMY 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

"' o 1\1 E G A 
WŁAŚC. ZYGMUNT GOŁĘBIEWSKI 

ZEGARY - ZEGARKI -:- WYROBY ZLOTE I SREBRNE 

BYDGOSZCZ, DWORCOWA 9 
TELEFON 10-44 -.:......:-=-=====:==== 

\._WŁASNY WARSZTAT REPERACYJNY _l 

~000000000000000000~0000000000~000000000000000000~ 

8 C 4E.KOUJITE Ell.DOll/O.CENlE 8 
8 pr:.ce;;:. u:i!ywanie 8 
~ K'REMÓUJ I KOSMETYKÓW ~ 

8 •>{A\§A\~V\I A\<• 8 
~ Laboratorium Chemiczno-Kosmetyczne „ TYS OR" Sp. z o. o. Bydgoszcz ~ 
~ooocooooooooooooooooooooooooooxoooo~oo~oo~~~~ 
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Solski jako Filip Jl 
w „Don Carlosie" Szyllera 
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PO PlEH\VSZY\J PÓŁHOCZC SEZONC 1948/49 

GoScinne \\')·stępy legendarnego .iuż dziś tytana sceny polskiej mistrza 
Ludwika Solskiego zamykają pierwsze półrocze naszych zmagań z kapryśną 
i nie zav„~ZE· wdz,ęczną Melpomeną. Opóżnione z przyczyn vis maior otwarcie 
nowej reprezentacyjnej ·sceny Bydgoszczy wplata nas w kołowrotek chwiei
ności repertuarowej i finansowej, stwarzając dodatkowe trudności w kie
rowaniu sceny. co już z reguły jest skomplikowaną czynnOO<:ią. Jedn::łk pół
roczne nasze osiągnięcia zarówno pod względem artystycznym jak i kaso
~m, iak również sukcesy upowszechnienia teatru podkreślane niejedno
krotnie przez miejscową prasę , pozwalają nam zamknąć dodatnim •;aldem 
okres S7eściomiesięcznej pracy. 

W pierwszym rzędzie poświęciliśmy wiele uwagi i pracy zagadnieniu 
przebudowy socfalnego składu widowni, doprowadzając w przeciętnej frek
wencii 82% zapełnienia sali, stosunek 24% biletów normalnych i 76% ulgo
wych dla :świata pracy, wojska i młodzieży. 

Akcja „szukania nowego widza" wzbud.ziła szczerze zainteresowanie po
śród wielu zakładów pracy w Bydgoszczy, z których rekrutowali się nasi 
nowi widzowie i dostarcza coraz no~h zastępów obywateli łaknących 
sztuki. Kilkadziesiąt wygłoszonych prelekcji spełniło swe zadanie w kie
runku głębszego porozumienia pomiędzy widownią i sceną. 

Porównując frekwencję ubiegłego sezonu stwierdzamy podwyższenie jeJ 
w obecnym sezonie o 40%. Również zwięks.zone w tym sezonie nasilenie 
wyjazdów z przedstawieniami do miast pomorskich spełnia swe zadanie 
udostępnienia odległym rnias.tom teatru w jego formie nieskażonej, w pełnej 
oprawie kostiumów i dekoracii. 

Bydgos"Zcz, miasto liczące ponad 150 tysięcy mies.zkańców, oprócz kin 
posiada jedyną tymczasową scenę przy ul. Grod.zkiej, scenę, która siłą faktu 
musi być nie tylko trybuną zagadnień społecznych, ale również wielkim 
rzeszom świata . pracy w trudzie ich oodziennego mozołu dostarczać niejedno
krotnie beztroskiego odpoczynku, a nawet zabawy. Dlatego niesłusznym 
wydaje się fakt pomawiania nas o zbyt Wtielkie przeskoki repertuarowe. 
Dotychczasowy rodzimy dorobek dramatyczny, wspólczesny, nie ma jeszcze 
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takich pozycji, które by były prawdziwym odtworzeniem nowej rzeczywi
stości, a zarazem problematyką swoją zdołały zainteresować nowego widza 
teatralnego. Wszelka twórczość artystyczna narastająca w dobie wielkich 
socjalnych przemian dzieiowych ma ważne i odpowiedzialne zadanie do 
spelnieruia. Rozumieją to literaci i dramaturdzy polscy, którzy dali tego 
dowód w swych uchwałach ostatniego Walnego Ziazdu w Szczecinie. My 
aldorzy na swym skromnym odcinku pracy również staramy się w miarę 
możności realizować potrzeby nowej widowni, dokładając wszelkich sił . .aby 
zachować j.ak najwyższy poziom artystyczny, oraz utrzymać iak największą 
frekwencię świata pracy, - tej nowei, zdobytej widowni, przez odpowiedni 
i pozytywny społecznie repertuar. 

Mamy nadzieję, że wielkie święto naszego teatru, goszczącego w pwych 
murach żywą historię polskiej sztuki w osobie mistrz.a Ludwika Solskiego. 
zgromadzi na Jego występach wszystkich tych, którzy dotychczas jeszcze 
omijali tymczasowy nasz przybyitek Melpomeny i zachęci ich do stałego 
uczęszczania na przedstawienia teatralne. 

Aleksander Gąssowski. 

~SKLAD FUTER~. 
I 

D. RACZKIER 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

• 
BYDGOSZCZ 
Dworcowa nr 32 tel. 39-00 

•11Jl.!:$!ll~~·~Jl!!:!!Ul~~j)J~·~~~~~~~~~

~ - „ Promieniować młodością i pięk_nym wyg Lądem nie jest już ~ 
r1 dziś trudnym problemem!" ~ 
~ Tok powie kożda wytworna oani, która czyni swe kosmetyczne zakupy w ~ 

~~ Drogerii „C EN TR UM" Kazimierz Ruge ~~ 
~ Bydgoszcz, Czerwonej Armii 8, telefon 16-55 (down. ul. Marsz. Focho) ~ 
~ przy Placu Teatralnym ~ 
~ gdyż tylko tam obsłużona zostonie towarem wypróbowanym _i wysoce ~ 
~ jakC'ściowym. Specjalność: Wyroby Dr J. Switolskiej ~ 
~ Perfumy - Wody kwiatowe - Pudry ~ 

11:"'1Jl'iil!:fi11-.""IJilieilll.,..""'"'nn;;:i:;m,,_~~_.,.~~1~m;;;:;;;:m·nn;;:i:;m~~il~~~~~llm;;;:(iiJ• 
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SIEFAN JAINIBCllCD 
BYDGOSZCZ, Plac Piastowski nr 19 

róg Śniadeckich 

Tam również nabędziesz bławaty i konfekcję po przystępnych 

cenach - oraz wypożycza się ubrania do łlubu. 

~lii~iimill!iilll.m::::iril.r~hili,'!';;'11:1m;;;:;;;:mwun;;;;:;r,,liiileilo.tneiill1~~~~~~ 
• 

Handel drzewa i mechaniczna obróbka drzewa 

FELIKS WOJCIECHOWSKI 
Najkorzystniejsze źródła zakupu drzewa lifcia1tego 

I igloatego, oraz wykonuje wszelkie zamówienia desek 

i listew obrobionych (obrzynanych, heblowanych) i t. d. 

Bydgo•zcz, Pomorska 36 i Al. 1 Maja 51 Tel. 3042 
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STANISŁAW PODKOMORZY 
MISTRZ KUŚNIERSKI 

BYDGOSZCZ - ULICA DWORCOWA NR 88 



PIE~WSlOfllEJ/NE MATEfllAlY 

~ 

WY-KWINTNA 
Bl€LlrNA 

13YDGOSZCZ - Al. l MAJA li TEL. 2794 
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INSTRUMENTY MUZYCZNE 

J u LIAN KIE LB I c H SPADKOBIERCY 

B Y D G O S Z C Z, ALEJE l·GO MAJA NR 44 - TELEFON 37·81 

POLECA, KUPUJE I NA

PRAWIA FACHOWO WE 

WŁASNYM WARSZTACIE 
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