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SOLSKI, 
(Ludwik Napoleon Sosnowski) 

,,Solski to zjawisko - to fenomen" - powtarza cała Pol
ska. - To prawda najoczywistsza, niezaprzeczalna. Aktora 
drugiego, który pracowałby na scen · r~, grn_jqc tak olbrzymie, 
potwornie ciężkie role, jak Judasz, Harpagon - w dziewięć
dziesiątym którym3 :;:oku życia, a siedemdzies:iąl yrn którym~ 
zawodowej orki aktora, reżysera, dyrektora - nie zna historia 
teatru, nie tylko polskiego, ale i eur.opejskiego. Może drugi 
taki fenomen odkrylibyśmy na da~·ekim Wschodz.i.e, w Chinach_ 
Japonii, Indiach, ale o tym nie wiemy nic pewne50. W Japonii, 
jak wiadomo, role kobiece grali niemal do końca XIX wieku, 
wyłącznie mężczyźni i historia teatru „kraju wschodzącego 
słońca" mówi o sześćdziesięcioletnim aktorze, który stwarzał 
tak porywająco piękne postacie młodych kobiet, że mężczyźni 
tracili głowy i serca. To z pewnością fenomen, ale Helenie 
Modrzejewskiej zawdzięczamy powiedzenie, że ,,Solskim sa
mym możnaby obsadzić całego ,,Hamleta", nie wyłączając 
Ofelii". Zdaje mi się, że Modrzejewska miała rację. 

,,Solski to fenomen". Ale ten fakt, ta prawda zasłoniła po
trosze inne prawdy i zahypnotyzowani nią zapominamy o tym 
olbrzymim znaczeniu, jakie Solski posiada w dziejach zarówno 
sceny, jak i literatury i wogóle sztuki polskiej. 

·Zacznijmy od teatru. Solski był aktorem, śpiewakiem ope-:· 
rowym, reżyserem, nauczycielem, kiedy jeszcze nikomu nie 
śniło się o szkołach i uniwersytetach teatralnych, a aktor uczył 
5ię i rozwijał w pracy zawodowej, wreszcie dyrektorem tea
trów. Niewątpliwie zawdzięczał bardzo wiele i Stanisławowi 
Koźmianowi i Tadeuszowi. Pawlikowskiemu, wychowańcowi. 
Paryża i „Meiningeńczyków", ale i oni jemu winni byli nie
mało. Solski w każdym zespole, nawet najwspanialszym, sta·· 
wał się tym ośrodkiem, tym filarem, na którym mógł oprzeć się 
i cały teatr i dyrektor. 

Kiedy w 1900-ym roku miasto Lwów uzyskało nowoczesny, 
ua europejską modłę zbudowany gmach teatralny, a w gmachu 
tym rządy objął Tadeusz Pawlikowski, skupił nowy dyrektor 
niespotykany poprnstu, zespół artystów, gdzie wśród kobiet 
były takie artystki :ak: Bednarzewska, Gostyńska, Morska, 
Solska, Stachowicz-Grekowa, Wojnowska, a na drugorzędnych 
stanowiskach Otrębowa, Rotterowa, wreszcie młodziutkie: 
pierwsze kroki stawiające Arkawin, Miłowska (wówczds jesz· 
cze w dramacie), Mrozow~:ka i w. in. A wśród mężczyzn: Fer
dynand Felman, Kazim'.erz Kamiński., Gustaw Fiszer, Jan N0-
wacki, Roman, Tarasiewicz, młodziutki, śliczny Hubert Brzo
zowski, Karol Adwentowicz i w. in. A jednak w tym· wspa~ 
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•iałym gmachu, na -0we czasy ostatnim słowie techniki tea.
balnej, z tym niepowtarzalnym w dziejach teatru zespołem, 
Pawlikowski nie byłby zdziałał tego, co rzeczywiście zdziałać 
µotrafił, gdyiby jego prawą ręką i najbliższym współpracowni
~iem nie był - Solski. 

. Cały ten artykuł możnaby złożyć, wyliczając sucho, bez 
żadnych komentarzy imiona postaci i tytuły sztuk, w których 
stworzył je Solski. Grał wówczas wszystko: młodych aman
tów i bohaterów takich, jak Strełkow (,,Tamten" Zapolskiej), 
Jura ((„W sieci" J. A. Kisielewskiego), Tadeusz („Śnieg" St. 
Przybyszewskiego) i zgrzybiałych starców: Horsztyński (Sło
wackiego), Pierczychin („Mieszczanie" Gorkiego), Jowialski 
(Fredry). Obok tego olbrzymia galeria ról charakterystycz
nych od Drwala („Zaczarowane koło"), Cłmdogęby („Wieczór 
trzech króli") aż do Czarownicy („Makbet" Szekspira). Jako 
pierwszy reżyser, a później dyrektor teatrów w Krakowie czy 
~arsza_w1e, Solski mógł wybierać dla siebie nietylko role, ale 
1 sztukL Jako rasowy z krwi i temperamentu artysta rozu
miał doskonale, że większym triumfem jest stworzenie wiel
kiej kreacji z dobrego epizodu, niż dobierać dla siebie takie 
rnle, które wyciągają same aktora, przy minimum wysiłku z 
jego strony. Jeżeli dziś stary Wiarus w ,,Warszawience" jest 
wielką rolą, którą g.rać mają soibile za zaszczyt najwięks.i akto-
1 zy, to przede wszystkim dlatego, że pierwszy „postawił ·tę rolę 
Solski. . 

Jestem przekonany, że gdyby Napoleona w ,,Sułkow
skim" St. Żeromskiego, którego oddaje się niesłusznie (moim 
zdaniem) statystom, wziął był w swoje ręce Solski, rola ta -
niema i zajmująca w sztuce parę minut - byłaby się stała 
Elrugim Wiarusem sui generi.s. Jest w „Erosie i Psyche" J. 
~uł~wsk!ego, ""!' ostatnim obrazie, mały i najniewdzięczniejszy, 
Jaki sobie mozna było wyobrazić, epizod: „Człowiek uczony". 
Solski uczynił z tego najbardziej opornego materiału mal 
ar.cydzieło sztuki scenicznej. Widziałem potem ten „ogon" nie 
'W1e!D:. i'le ·razy, i. zawsze zadawałem solbie pytanie: „j,aJk on to 
robi_? . . . Solsk~em~ ~rzede wszystkim zawdzięczam to głę
bokie I?rzekoname, Jakiego broniłem przez pełnych trzydzieści 
lat mojego za~odu krytyka teatralnego, że sztuka aktora je3·~ 
sztuką samodzielną, w dużo mniejszym stopniu, aniżeli się 
tego domyśla ogół, uzależnioną od dzieła i autora. Widziałem 
So!s~~ego w_ sztuce ~a:poński~j „Terakoya" („W szkółce wiej
ski~] ), pamiętam w Jednoaktowce wziętej z paryskiego Gra • d
Gwgnolu, ,,Przy telefonie". Dwie rzeczy diametralnie róż le 
ciężarem gatunkowym wartości literackich i teatralnych. 
\V obu Solski stworzył takie niezapomniane, krew w żyłach 
ścinające kreacje, że dziś po czterdziestu latach z okładem 
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:-;~oją przede mną tak plastyczne, żywe i niezapomniane, jak 
~dybym je widział wczoraj. 

Solski rozwinął jako aktor takie wirtuozostwo techniki 
głosu, gestu, mimiki i charakteryzacji, że one z dziedziny sztu
ki wkraczają w sferę czarodziejstwa. Nigdy nie zapomnę jego 
postaci Gamrata w „Królewskim Jedynaku" L. Rydla. Ten 
człowiek o twarzy drobnej, kościstej, zbudował sobie maskę 
tak potwornie otyłą, nalaną i rozlaną, tak skopiowaną z obra
LÓW Matejki, że mimowoli zadawałem sobie pytanie, jakim spo
sobem mógł on to uczynić, żeby to było prawdopodobne, ży
we, ruchome, nie paraliżowało -całej mimiki i wyrazu? VvT tym 
zakresie dla Solskiego nie istniały nigdy żadne niemożliwości. 
Ten człowiek miał tysiąc twarzy. Możnaby na określenie tego 
zjawisk.~ użyć jedynie tytułu pewnej s~tuki teatralnej: ,,Maska 
szatana ... 

I tak samo było z głosem, z którego Solski potrafił wydobyć 
wszystkie odcienie, zarówno niesamowity skrzek Fryderyka 
Wielkiego, zawodzenie Judasza, jak prawie ze śpiewem gra 
aiczącą deklamację takich postaci, jak Mickiewicz w „Legio
nie" Wyspiańskiego, Rabin w ,,Księdzu Marku" Słow:ickego, 
czy Ksiądz Piotr w ,,Dziadach" Mickiewiczo'\VlSkich. 

Solski potrafił ·byii mały, jak skra żywy i mi.g;ocący, jako 
Krawiec w „Hanusi" G. Hauptmana i posągowo wielki jako 
Horsztyński czy Rabin w „Księdzu Marku". 

Solski wykształcił całe pokolenia aktorów polskich i za
czynając od największych - takich jak Leszczyński, Węgrzyn~ 
Osterwa, Solska, Siemaszkowa, a na najmłodszych, dziesiej
szych kończąc. Solski miał obok olbrzymiego zas'Obu wiedzy 
i środków pedagogicznych, bardziej może jeszcze imponującą 
cie11pliwość i wytrwałość, dzięki której Il najbardziej oporneg\l 
materiału ludzkiego potrafił tworzyć jeżeli nie wielkich arty
stów, to bodaj w całej pełni wartościowyich aktorów. 

Kiedy Arnold Szyfman rozbił - trudno inaczej to nazwać 
-- Solskiemu zespół krakowski. ~abierając mu do Warszawy. 
uo Teatru Polskiego, dwanaście najlepszych sił, takich, jak 
Solska, Wysocka, Leszczyński, Węgrzyn, Zelwerowicz, nie li
cząc innych, mniej1szych, ale najpotrzebniejszych - Solski w 
c.iągu jednego sezonu z aktorów biifdzo dalekich od gwiazd 
tej wielkości, co ci, których stracił, potrafił zmontować zespół 
zupełnie wystarczający. Kiedy w 1913 roku Dyrektor Ludwik 
HeHe·r pojechał z teatrem lwowskim na miesiąc do Paryż.3 
a miał w tym zespole takich artystów jak Gostyńska, Siema
szkowa, Irena Trapszo, Anna Zielińska, Adwentowicz, Feld
man, Nowacki, Roman Żelazowski, by · wymienić bodaj paru 
najważniejszych - Solski zjechał ze swoim teatrem do Lwowa. 
vV tym miesiącu dał ni mniej ni więcej tylko: „Legion'' Wy
spiańs·kiego, „Trylogię Zygmuntowską" L. Rydla, „Judasza z 
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Karinthu" K. H. Rostworowskie~:o, _ „Fryderyka Wielkiego" 
Nowaczyńskego, "Wieczór trzech króli" i „ Wiele hałasu o 
nic" Szekspira ,a prócz tego cały szereg sztuk z mniej wielkie
go repertuaru: Krzywoszewskiego, Vojnovic'a, a nawet zupeł
nych błahostek („Tajemniczy Dżems"). Lwów został olśniony. 
Przyznawano, że Ludwik Heller powiózł do Paryża zespoł nie
porównanie wspanialszy, że sztuki takie jak ,,Fryderyk ·wiel
ki", czy „Car Paweł" D. Mereżkowskiego miały we Lwowie 
.obs·adę (poza główną postacią stworzoną przez Solskiego' 
znacznie mocniejszą, musiano jednak stwierdzjć, że ani takiego 
repertuaru, ani takich przedstawi·eń Lwów ,prZ'ed Solskim nie 
widział. Był to wielki triumf talentów - zarówno aktoiskieg0 ' 
jak reżyserskiego i organizacyjnego - skupionych w osobie 
dyrektora Solskiego. 

Ale Sol~ki należy w tym samym stopniu do teatru co do 
literatury, z którą jest on związany na zawsze i nierozerwalnie. _ 

Żaden monografista Wyspiańskiego }lie będzie mógł pomi
nąć udziału, jaki w jego twórczości dramatycznej i malarskiej 
miał Solski. Solski był pierwszym Gospodarzem w ,,Weselu", 
pierwszym Mickiewiczem w „Legionie", pi1erwszym (i dotąd 
ni·eprześcignionym) Wiarusem w „Warszawiance". So~s'kiego 
malował Wyspiański jako Strażnika Niezłomnego w „Skarbie·· 
Staffa, WJadysława Jagi·ełłę w „Nawo}c·e" ~ossowskieg<J 
(sztukach dzi1ś zapomnianych}, Chudogęhę, Starego Wiarusa, 
fdwukrotnie) i w .in. Ta galeria, jedyna w swoim rodzaju, 
fpłonęła w mieszkaniu Solskiego w. Warszawie w r. 1933-ym, 
aLe poz.ostały reprodukcj1e. Podobnie rz.ecz mi«ł1ła ·Się z L. Ry
dlem, JerzymZuławskim, J.A. Kisielewskim, Stanisławem Przy
bysze'Vskim, Włodzimierzem Perzyńskim, Zygmuntem Kawec:. 
kim i w. in. Solski pierwszy wprowadził na scenę Gabrielę 
Zapo~ską („Kaśka Kariatyda"), a jeśli zapomniana dziś zupeł
nie, i trudno powiedzieć ze niezasłużenie „Lilith" Juliusza Ger
mana odniosła w Teatrze Lwowskim sukces niezwykły, to wię
cej w tym było zasługi Solskiego (Królewicz z Bajki) i Pawli
kowskiego niż autora. Solski jako pierwszy reżyser teatrów1 

miał jedną, największą ambicję, popierać twórczość rodzimą. 
wydobywać nowe talenty dramatyczne, torować i ułatwiać im 
drogę. 

Bez obawy przesady możemy powiedzieć, że Ludwikowi 
Solskiemu w 75 procentach zawdzięcza literatura i teatr pol · 
~ki Karola Huberta Rostworowskiego. Z uporem mania1ca, a 
mo'Że tylko: instynktem urodzonego ·człowieka teatru, for ował 
jeg-o sztuki pierwsze: „Pod górę", „Echo", których nie w ysta
wiłby był żaden inny dyrektor, i bohatersko znosił kh kata~ 
strofalne upadki. A któż dziś potrafi powiedzieć dokładnie, 
ile w wielkich sukcesach ,,Judasza", "Kaliguli", „Niespodzian
ki" - było zasługi Solskiego jako aktora, reżysera i dyrektora 
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teat~~r?! Dzięki. Solskiemu „Dramat Kaliny" Z. Kaweckiego 
cdn~os'ł na, ~c~~i~ teatr~ lwowskiego taki sukces, jakiego nie 
<,dmosł~.pozmeJ za?~a mna ~ztuka tego -autora, nie wyłączając 
,,~zkoły . A :przeciez chodziło tu o pierwszą sztukę młodego, 
me~n.anef?o n:1k.-0mu „~uplenta" gimnaz.j1alnego. Trzelba było 
t~kieJ. sp~ł~. Jak Pawlikowski i Solski, spółki, jakiej drugi raz 
me miał JUZ teatr polski, aby otwierać na ośceż drzwi teatru 
przed pierwszymi utworami Perzyńskiego (,,Lekkomyślna sio
stra", „Aszantka") i tylu innych i czynić z nich pozycje stałe 
w reperturze scen polskich. 

A}e . . s~lski miał jes.zcze drugą ambicję: pokazać publi
cznosci, i 1_1terato~ p~-l~k1~ najl~psze utwory współczesnej lite. 
ratury swiatoweJ, a Jezeli Pawlikowski wybierał i dobierał ten 
repertuar, z!łożony ~ Ibsena, Brornsona Bjornstj.erne, Hal·bego, 
Haup~manna, Gorkiego, Czechowa i tylu tylu innych -- to 
S?lskiego trud reżyserski i talent aktora dawały tym utworom 
meraz bardzo na swoją epokę egzotycznym (Maetelinck Hof-
manstahl i in.) ciało i krew sceniczną. ' 

Solski jest zjawiskiem - jest fenomenem, ale nie tylko 
przez liczbę. lat, jak~e po·świ.ęcił scenie ,ale przez s.wój wyjątki),.. 
wy talent i ten gigantyczny ogrom pracy, którymi te lata 
wypełnił. 

Oddajmy hołd należny Wielkiemu Artyście. 

Jerzy Koller. 
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Pożegnc;zlne występy Mistrza LUDWIK A SOLSKIEGO 

,, 
w komedii w trzech aktach Aleksandra Fredry 

DO Z Y W OCIE" 
LATKA 
l..eon Birbancki 
Doktor Hugo 
Or gon 
Rózia, córka Organa . 
Twardosz 
Rafał Lagena 
Michał Lagena 
Foilip 
Skrzypek 
Klarnecista 

Służba z oberży 

LUDWIK SOLSKI 
Marian Mirski 
Bogdan Szymkowski 
Jerzy Rygier 
Ewa Pachońska 
Stan. Płonka Fiszer 
Olech Moliński 
Jerzy Tatarkiewicz 
Eugeniusz Kotarski 
Zbigniew Graczyk 

Reżyseria: LUDWIK SOLSKI 
i St Płonka-Fiszer 

Dekoracje: Stan. Jarocld 

Kierownik literacki: dr Jerzy koller 

-- -- - --
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Aleksader Fredro 

Dożywocie 
Zanim zajmiemy się samą komedią Fredry, musimy poprze

dzić ją krótkim komentarzem, o który upominali się J. Loren
towicz i Boy-Żeleński. Ten drugi powiada zupełnie słusznie: 
,.\"!epoce bliskiej Fredrze, w ówczesnym społeczeństwie, opar
tym przede wszystkim na posiadaniu, wszystkie kombinacje 
spadkowe były tak potocznie znane, iż sam tytuł „Dożywocie'' 
illówił odrazu wszystko. Dziś się to bardzo zmieniło (pisał to 
Boy w r. 1925, a więc ni.ema1 przed ćwierć w.ieczem - o i!l'aż . 
większe i głębiej sięgające są te odmiany dziś! (przyp. mój) 
tak, iż nie możnaby się dziwić, gdyby ten i ów z widzów nie 
odrazu sic; połapał w istotnym stosunku, łączącym Birbanck.~~Q•1 
z Łatką, w pobudkach tkliwej opieki lichwiarza etc. Oczywi
ście dla takiego widza giną najprzedniejsze efekty komiczne··. 

(Flirt z Melpomeną". Wieczór piąty - Warszawa - Kra
ków etc. s. 128-9). 

Ótóż owo ,,dożywocie" to była swoista forma dziedziczenia, 
·polegająca na tym, że spadkobierca otrzymywał prawo jedynie 
do dochodów z zapisanego mu majątku do końca swojego ży
cia, ale bez możności „naruszenia'. substancji", ani dysponowa
nia majątkiem po śmierci. Jeżeli dajmy na to - mąż nie ma
jąc dzieci, a pragnąc z jednej strony zapewnić wdow1e dosta-
tek do końca dni, a równocześnie z drugiej strony pozostawić 
nienaruszoną posiadłość .swojej rodzinie, jak się wówczas mó
wiło ,,przy nazwisku" zapisywał jej ,,dożywocie" z tym, że po 
śmierci żony wszystko otrzymywał naznaczony przez testatora 
inny spadkobierca. W pewnych wyipadkach - to własnie ma
my prawo przypuszczać w ,,Dożywociu" Fredry - zachodził 
jeszcze drugi wzgląd: autor testamentu nie miał zaufania do 
swego spadkobiercy i lękając się, że ten bardzo prędko upo"" 
rałlby się z pozostawioną mu schedą·, chcąc ratować maj.ątek 
przed zniszczeniem, a utracjusza przed nędzą, zostawiał mu 
dożywocie, bez możności sprzedaży czy odłużenia samej po
siadłości ziiemskiej .czy innej. 

Jak widzimy w wypadku Birbanckiego, który sam mówi 
o sobie, że „starł milion do szeląga", i ta ostrożnooć chybiła 
celu. Birbancki sprzedał swoje „dożywocie" - taka trans
akcja miała bardzo często miejsce - za jakąś kwotę, z tym, 
że płacący nabywał prawo do wszystkich dochodów, oczywi
ście jedynie do chwili zgonu prawnego właściciela dożywociri. 
Stąd śmiertelny lęk Łatki przed każdym nowym szaleństwem 
Birbanckiego, skracającym tak bezcenne dla Łatki życie, a ra-
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czej dożywocie tego lekkoducha i utracjusza, co Fredro w sa
mym nazwisku już bardzo wyraźnie - zgodnie z ówczesną 
modą - zaznaczył i podkreślił. · 

Tyl'e jako obj.aśnienie. Cytowany już poprzednio Boy-Że
leński mówi o tej arcy- komedii autora ,,Ślubów Panieńskich'.' 
„Dożywocie" Fredry umiem na pamięć i uważam tę sztukę 
za najgenialniejszą może koncepcję Fredry, .... " 1. c. S. 124). 

Boy ma pełną rację: Trzeba było wielkiego geniuszu Fredry 
i jego niewyczerpanych skarbów humoru, aby z materiału, 
jaki wziął na swój warsztat literacki, zrobić jedną z najwesel
~zych, najbardziej beztroskich komedii, gdy naprawdę ci lu
dzie i te sprawy, które nam pokazał w „Dożywociu'„ nadawa
łyby s"ię na jakąś ponurą tragedię w stylu: ,,Kruków" Becquea, 
czy satyr gorzkich Zapolskiej. 

Poza jedną jedyną Rózią, córką Organa, zresztą - jak to 
jest regułą niemal w ówczesnych komediach - potraktowaną 

dość szkicowo i konwencjonalnie - niema w tej wesołej 
komedii ani jednego człowieka, nie wyłączając Birbanckiego 
i Organa, zasługującego w pełni na to miano. Jeden lekko
duch, marnotrawca i pasożyt, trwoniący w najgłupszy, naj
ordynarniejszy sposób pieniądze i -zdrowie; dwóch lichwiarzy, 
wypranych chemicznie z wszelkich lepszych, nie uczuć nawet, 
i:tle odruchów człowieczeństwa, jeden „osiwiały ojciec", dość 
ograniczony niedołęga, uważający siebie za jakąś „ofiarę" 
przewrotności świata ,w gruncie rzeczy poczciwy ,,fajtłapa", 

r.o pomógł - mamy prawo przypuszczać z tekstu, Birbanck i 
mówi wyraźnie: „Ty coś rządził mym majątkiem, wiesz co 
miałem doskonale„." (w. 1254-55), Leonowi do „starcia tego 
miliona", a własną wioszczyznę odłużył u lichwiarza tak, iż 
jedyny ratunek widzi w sprzedaży najstarnzej córki, tej wła ... 
śnie Rózi Łatc:e, którego uważa za to .. za ,co uważać ·go musi, 
i transakcję przeprowadza z całą bezwzględnośdą domowego 
tyrana: Dwóch pół - główków i pół - ludzi: Rafał i Michał 
Lagenowie, wreszcie - nieuczciwy służący i nie bardzo serio 
doktór, oto cała kompletna ,,menażeria ludzka", którą genialny 
pisarz tak nakręcił, że fika przed nami koziołki i bawi nas do łez, 
zanim zdołamy się zorientować z czego się śmiejemy. 

Gdyby nam Fredro p-ozo1stawił chwilę czasu do zastanowi'enia 
się, jak naprawdę będzie wyglądać to ,,szczęśliwe i pogodne za- -
kończenie", może zapłakalibyśmy nad tą Rózią, która wpraw
dzie uniknie obrzydliwych łap tego brudnego fizycznie i du
chowo Łatki, ale stanie się ofiarą Leona, a ten zmarnuje jej 
młode życie i uczucie tak, jak zmarnował własne. 

Ale nad tym wszystkim słuchacz i widz nie ma czasu za
stanawiać się, pocł}.łonięty bez reszty wartkim nurtem akcji, 
najwspanialszym humorem, przezabawnymi sytuacjami i tymi 
wszystkimi powiedzeniami, co jeszcze w latach mojej młodości 
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powtarzano jak przysłowia, a z których i dz:ś jeszcze jest 
w obiegu owo: 

,,Szanuj zdrowie należycie. 
Bo jak umrzesz, stracisz życie" (w 473-74). 

A jeżeli dodamy język i wiersz Fredry, jedne z najpięk
niejszych i najklasyczniejszych, jakie słyszała kiedykolwiek 
scena polska, będziemy mieli to wszystko, co złożyło się na to, 
by razem z Boy'em, „uważać tę sztukę na najgenialniejszą mo
że koncepcję Fredry" i nauczyć się jej na pamięć! 

„Umieć. wiersz, F_.r~dry na pamięć i iść się nim ci.eszyii w ży
wym słowie, chwytac z ust dobre·go aktora każdy wyraz, snM
kując i przełykając jeg.o wyp.owiedzeni!e, oto Jedyny właściwy 
stosunek do Fredry" (Boy 1. c. S. 125). 

Mamy t.ę wiel~ą radość. że słyszymy ten wiersz z ust takiego 
Arc~ - .~1strz~ Jak LUDWIK SOLSKI, dziś jedynego już może 
~ w1elk1e1 ple3ady naszych twórców scenicznych, dziedzica 
i włodarza najlepszych tradycji i klasycznego stylu Fredry. 

Jego Łatka, to nie tylko jedna z najwspanialszych nieza
po.mni~nyc~. kreacji_ scenicznych, to dziś już jeden c~ły roz
dział ~1stor11 teatr~ i aktorstwa polskiego w najwyższym, tych 
wyrazow znaczemu. 

Jerzy Koller 

firma oman Euwik 
POZNAŃ, ul. Gołębia 7 (naprzeciw Fary) 

to najmniejszy skład bławatów, lecz największy wybór 

w materiałach męskich i damskich 
Samodziały w najnowszych wzorach i ko I or ach 

SpecJalnosc: Jedwabie, 11u1e, KoronMI na Slubne suKlenMI 

13 



BUDYNli- GALADiTRI 
Cukier wanilinowy 

Proszek „Upiek" 
Olejki do pieczenia 

Korzenie do pierników 

FLORIAN RO~ MALA 
Poznań. Różana 21, fel. 29-45 

,.......................... ····: 
I Krystyna i 
• polec a: W9kwintną bieliznę damską - • ·I Dziecięcą - Tq1kotaże - Pończoch!:} - Po- I 
e ranniki i blezer9 w najmodniejszych od- e 
e cieniach e 
I właśc.: li'. CIEŚLIŃSl&A •Poznań I I Plac Wolności nr 7 - telefon 48-81 I 
••••••••••••••••••••••••c••••••••••• 
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