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P J S fc K ) I L I 'S T R O W A N E
p o ś w ię c o n e s z tu c e k in e m a to g ra fic z n e j i p o k re w n y m .
P renum erata:

Cena og ło szeń :

rocznie Mk. .'50,00; kw artalnie Alk. 7,50; m iesięcznie 1 za w iersz lub jeg o m iejsce: na pierw szej stron ie
Mk. 2,50. Z p rze sy łk ą pocztow ą rocznie Mk. 3G,00; za
Mk. 5,00, n a w e w n ę trz n y c h
Mk 4,00; na o s ta tn ie j
odnoszenie do dom u Mk. 1,00 m iesięcznie.
j
Mk. 3,00,

N u m e r p o je d y n c z y 7 5 f e n ig ó w .
A d r e s K ed ak cyi i A d m in istr a c y i

D a n iło w ie z o w s k a (J iyp oteczn a),J\a 14.

R ed ak to r p rzyjm uje od godz, 1 1-ej rano do 1 ej po poi.

KinemaJogi aficzna fdrna stała się do lego stopnia poważnym czynnikiem zv życiu
najszerszych mas ludności nieomal całego świata, poczynając od szczytów, a kończąc na
nizinach, że jest konieczne zzorócenie na fa k t ten baczniejszej uwagi i oddanie działalności
kinoteatrów pod kontrolę drukowanego słozoa.
Prasa nasza wszelako nie chce nic wiedzieć o filmie. I'zvazając, iż jest ona zja
wiskiem nicpożądanem
hakłuje ją jako terra incognito, i mniema i. to tnalmn necessarium zdoła zabić milczeniem (dając zresztą płatne reklamy zu tekście i zu ogłoszeniach).
Polityka la okazała się wszakże zv szuych skutkach fatalna, gdyż przyczynia się ao
zniwelowania zuarlości jilm, stawiając na jednym poziomie obrazy najwyższej choćby
wartości - z najgorszymi, obrażającytni dobiy smak, moralność, uczucia pałryotyczne, reli
gijne nawet, większości społeczeństwa.
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Polskie T-wo Kinematograficzne

podaje do wiadomości, że dekretem NACZELNEGO DOWÓDZTWA WOJSK POLSKICH
z d. 6 go lutego r. b. B. Pr. 1031/VI i na mocy umowy, zawartej ze SZTABEM GENERALNYM
W. P. d. 13 lutego r. b. B. Pr. 1002/VI otrzymało wyłączne prawo zdjęć kinematograficznych woj
skowych na wszystkich frontach.
W najbliższym czasie oddamy do demonstrowania zdjęcia z terenu działań wojennych
pod tytułem:

£ )21£N N 1K

p O L F lL M Y " .
ZA R ZĄ D .
T

LL' mniemaniu, iż podobny stan rzeczy trwać dłużej nic powinien, puszczamy nasze
wydawnictwo iv świat w tern przekonaniu, iż działalność w kierunku uszlachetniania Jilmy
je$t potrzebna i pożądana.
Usiłozvaniem naszem bidzie, ażeby na łamach „ K in a “ dawać echa całego kinema
tograficznego ruchu, wychodząc z założenia, iż jest to zarówno ważkie dla publiczności,
jak i dla licznych mas pracowników, utrzymujących siebie i rodziny swoje z kinematogra
ficznego przemysłu.
W7 pracy tej głównem zadaniem naszem będzie krytyka film demonstrowanych w na
szych kinoteatrach. I V sądach naszych przytem nie mamy zamiaru bynajmniej przykładać
skali zbyt zuysokiej, owszem — naszem pragnieniem jest popieranie film y, krajowej zzvłaszcza. Nie znaczy to jednak, byśmy mieli być pobłażliwi dla każdej miernoty; dla rzeczy
złych bezwzględnie — potrafimy znaleźć słowa potępienia.
Działalność nasza osiągnąć będzie mogła swój cel: podniesienie poziomu zoyświetlanych obrazów w tym wypadku jedynie, rzecz prosta, jeżeli zostanie poparta przez szeroki
ogół bywającej w kinach publiczności, to z n .,— gdy zacznie ona robić wybór pomiędzy f i l 
mami i bywać tłumnie na dobrych, pomijając złe.
Ułatwienie wyboru tego będzie właśnie jednern z ważniejszych zadań naszego wy
dawnictwa.

Ąedakcya.

Rzecz o kinie.

której ziemskie kalisko owija filma, docierając
do najbardziej oddalonych miejscowości świata
całego. Dziś obrazy świetlne są demonstrowane
nietylko w najmniejszym miasteczku, wioskach
Kinoteatry zawojowały świat. Jest to fakt nawet, Europy, Ameryki i Australii, lecz docie
do tego stopnia oczywisty, iż niedomaga się na rają daleko wgłąb Azyi nawet i Afryki. Wię
wet umotywowania. I nic nie poradzą na to cej—kinoteatry otwierają swe podwoje na trans
gromy na filmę rzucane, gdyż obrazy świetlne atlantyckich statkach pasażerskich i w wagonach
zalewają glob z siłą żywiołową i nie jest by luksusowych pociągów, łączących wschodnie
najmniej fantazyą wineta naszego organu, na miasta Ameryki Północnej z St. Francisco.
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Wobec podobnego stanu rzeczy — walka
z filmą jest pracą Syzyfową, trudem zbędnym,
próżnym i daremnym. Jest notabene walką —
ze złem urojonem.
Obrazy świetlne, jak każde dzieło rąk ludz
kich, nie są doskonałe bezwzględnie. Kino ma
również swe ujemne strony. Potępiać go jednak,
jako zło absolutne — niema żadnej racyi i pod
stawy.
Nikt przeczyć niema zamiaru, iż kino ma
swoje złe strony. Może demoralizować, rozle
niwiać, uczyć bezmyślności... lecz ma ono i swe
nader poważne, dodatnie cechy: może również
i kształcić, wyrabiać dobry smak, rozbudzać
wyższe pragnienia i tęsknoty, w. szerokich ma
sach ludności zwłaszcza, dla których bardziej
kulturalne rozkosze umysłowe nie są, biorąc pod,
uwagę ich stopień umysłowego rozwoju, do
stępne. Dla młodocianych umysłów, obcowanie
za pośrednictwem ekranu, z uduchownionymi, a
doskonałymi, pod względem fizycznym, posta
ciami (cieniami raczej), jak: Marya Carmi, Erna
Morena, Pina Minichelli, lub kinematograficzna
gwiazda Rosyi, Wiera Chołodnaja... — czyż nie
może nie wywierać innego, jak dodatni wpływu,
skierowując budzący się erotyzm w kierunku
czystej miłości, bezmateryalnej, platonicznej..
Może być napewno spokojną, o czystość myśli
i uczuć swych pupilek, wychowawczyni, jeźel
one zawrócą sobie główki... Gunnar Tolnaesem
dajmy na to, który jest dla nich cieniem jedynie
widomym, choć bezmateryalnym uosobieniem tych
tęsknot, które są najwyższym przejawem kultu
bogini Wenus, tęsknot czystych i z pewnością
uszlachetniających. A i dla umysłów dojrzałych
stojących na najwyższym choćby stopniu umy
słowego rozwoju, dla ludzi zwłaszcza rozkocha,
nych artystycznie w pięknie ciał,—czyż nie pra.
wdziwą jest rozkoszą podziwianie wystudyowa.
nych mozolnie i z głębokim poczuciem piękna
oddanych póz, któremi tak zachwyca Marya
Carmi? Albo studyowanie przegięć i ruchów
Piny Minichelli? Dzięki ekranowi jedynie, my,
ludzie północy, mielibyśmy możność ujrzenia
skończenie doskonałej postaci, będącej jakby
snem starogreckich artystów o cudzie ciała,
Maryi Candini (córka Krassa, to „Spartacusie”).
A Leda Gys? — a Erancesca Bertini? A choćby
„akt” naszej Mrozińskiej?.. Z mężczyzn—jakże
piękny jest tors Mario Arsenja!...
Dalej,—dzięki soczewce kino-aparatu jedy
nie mieliśmy możność widzenia wpjsk Hallera...
jak również najwyższą wartość w dziedzinie środ
ków niszczenia, która—kto wie?—czy nie zadecy
dowała o wyniku wojny, błogosławiony z tej przy,
czyny tank. Dzięki filmie — widzieliśmy ruchy
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łodzi podwodnej... i widzieliśmy zniszczenie przez
współczesnych hunnów: Louvain, Arras, Reims..jak również i tryumf koalicyi na ulicach Paryża!
Bez filmy, tysiące i tysiące z nas nie miałoby
najmniejszego wyobrażenia—jak wygląda morze
w czasie burzy i morze w blasku księżyca.
Dzięki filmie mamy możność wszyscy zwiedza
nia takich miast wyśnionych, jak Wenecya, Je
rozolima, Kair, Rzym, Florencya... i takich jak
Londyn, New-York, Melbourne... lub poznania
fauny i flory krajów egzotycznych...
Wszystkie te niezaprzeczone korzyści, ja 
kie daje filma, nie są zdolne wszelako przeko
nać jej antagonistów. Tak np. zwolennicy teatru
potępiają kino, nietylko z przyczyny, iż odciągać
ma ono jakoby widzów od teatru, lecz również
na zasadzie, iż mimika jest, według nich, naj
niższym rodzajem aktorskiego kunsztu, a rozwielmożnienie się jej dzisiejsze — dowodem nie
tylko upadku odtwórczej sztuki, lecz nawet —
i całego społeczeństwa. I powołują się, przy
wywodach tych, na historyę Grecyi i Rzymu.
Paralela ta kuleje jednak bardzo. Prawdą jest,
istotnie, że sztuka mimów była jednym z prze-'
jawów degeneracyi starogreckiego świata, lecz
jądro rzeczy tkwiło tam nie w formie odtwarza
nia, bynajmniej, lecz w treści przedstawianych
utworów, które—nietylko że obrażały moralność
i przyczyniały się do rozluźnienia obyczajów,
lecz jeszcze—podkopywały wiarę w bogów.
Co zaś do mimicznego kunsztu, to może
być on i jest sztuką. Że tak jest — pozwolę so
bie przypomnieć jedną scenę tylko z „Teresy
Raquin", odtworzonej przez M. Garmi. Sytuacya
jest taka: młody małżonek Teresy zaprosił do
siebie na wieczór towarzysza swych lat młodo
cianych, artystę malarza. Kupił butelkę lepszego
wina, biszkoptów... 1 oto młode małżeństwo
wraz ze starą Raquinową siedzi już przy stole,
zasłuchane w opowieści o szerokiem, cygańskiem
życiu artystów. Jedna Teresa nie bierze udziału
w rozmowie. Odsunęła się z krzesłem od stołu
i patrzy chmurnie, niechętna przybyszowi, który
nietylko naraził ich na wydatek, ale jeszcze i mąci
spokój domowy. Lecz zwolna i ona ulega cza
rowi opowiadającego. Zaczyna chłonąć jego
słowa, wsłuchiwać się w opowieści o dalekich
krajach, o życiu cyganeryi, tak bardzo odmiennern od szarzyzny jej własnej wegetacyi... Za
czyna robić porównania i... smutek, żal, bunt
wreszcie...
Wszystkie te uczucia włoska artystka od
twarza—nie poruszywszy się w krześle, bez je
dnego gestu, prócz skurczu ramion, zmianami
wyrazu twarzy jedynie. A gra ta jest do tego
stopnia wyrazista, że nieomal wiemy co i o czem •
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mówi opowiadający, jak również—jak reaguje na
to Marya.
Podobno byli tacy, którzy dziesiątki razy
chodzili na Mackbeth’a, ażeby usłyszeć słynne
trzy westchnienia Modrzejewskiej. Czy odtwo
rzenie „kwestyi" tej — nie było szczytem aktor
skiego kunsztu?... A przecież — to była scena
niema tylko?... W „Próchnie",—Berent bardzo
długi opis poświęcił jednemn gestowi zniechę
cenia, beznadziei, poddania się konieczności losu...
jakim zareagował stary kabotyn, Borowski, na
wyrzucenie go z szynku.
Myślę, iż opisu tych scen wystarczy, dla
poparcia tezy, iż gra mimiczna jest sztuką nie
wątpliwie. Sztuką, być może, trudniejszą nawet>
aniżeli jest sztuka tych, którzy oddają myśl auto
ra przy pomocy recytowanego tekstu.
Uprzedzenia przeciwko grze mimicznej powinnyby więc ustąpić poglądom bardziej, tole
rancyjnym; znikną one zresztą w przyszłości nie
wątpliwie, gdy tylko szerszy ogół autorów, pla
styków i istotnych, utalentowanych odtwórców
zechce się poświęcić nowej sztuce, jak to się
już stało we Włoszech, gdzie dla ekranu pracują
takie firmy, jak: d’Annunzio, lub Eleonora Duse.
Filma ma jeszcze jedną, niewyzyskaną w
dostatecznej mierze, a ogromną wartość. Mia
nowicie, iż odzwierciadlając absolutnie wiernie
przebieg wypadków,—jest pierwszorzędnej mia
ry dokumentem chwili.
Uczestnicy konferencyi paryskiej, radzącej
nad przyszłym ustrojem Europy, z filmy odtwa
rzającej przyjęcie misyi koalicyjnej, w Warsza
wie, więcej napewno się dowiedzą o porządku
panującym u nas i o uczuciach kraju, aniżeli
z referatów najbardziej zdolnych i najlepiej po
informowanych dyplomatów.
Dla nas, znajdujących się do niedawna
w obrębie obleganej przez świat cały fortecy
„Deutschland", takim dokumentem, który by
istotnem, a ogromnem pokrzepieniem serc, była
angielska filma wojskowa, zdobyta przez niemców na początku ich ostatniej ofenzywy. W chwili
demonstrowania obrazu tego u nas, w począt
kach lata 1918 r., armie Ludendorfa przekro
czyły już Marnę i ostrzeliwały ze swych dzia}
dalekonośnych Paryż. Zdawało się, że przy
szedł kres cywilizowanemu światu. I wtedy
właśnie ujrzała Warszawa omawianą filmę. I uj
rzeliśmy: nieprzeliczone masy wojsk: francuskich,
angielskich, amerykańskich... niezrównaną kawa,
leryę indyjską... wszystko znakomicie odziane,
uzbrojone, pełne woli zwycięstwa. Ujrzeliśmy
sześciotorową linię kolejową, zbudowaną przez
amerykanów, a idącą z Bordeaux na front, po
* której szły i szły olbrzymie pociągi, raładowa-
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ne artyleryą, tankami, aeroplanami, wojskiem...
Ujrzeliśmy całe kilometry rowów, umocnionych
workami, napełnionemi ziemią, — gdy w obrębie
„Mittel-Europy" ginęły miasta cale z przyczyny
braku worków również, bez których nie można
było dowieźć żywności... Gdy się to wszystko
zobaczyło, — echo huku dział, Paryż bombardu
jących, wydawało się błahostką i najbardziej po
dyletancku na sprawy wojny patrzący widz, —
musiał z filmy tej wyprowadzić wniosek, że jed
nak nadchodzi koniec teutońskiemu światu, że
koalicya wojnę wygrać musi. To też bito bra
wa filmie, choć na widowni posępnie a groźnie
patrzyły oczy z głów, pikielhaubami przykrytych.
Filma może być więc dokumentem o waż
kości niezrównanej. Może być dziennikiem, któ
remu każdy musi dać wiarę. Soczewka bowiem
jest bezpartyjna i nie można przy jej pomocy
kazić prawdy z tą łatwością, jak to się rzecz
ma z drukowanem słowem.
Filma może być jeszcze i nauczycielem. Dla
ludzi najwyższej wiedzy chociażby, dla przyro
dników zwłaszcza. I dla ministrów.
Dowodem—jedna z film amerykańskiej wy
twórni, która była bardzo niedawno u nas wy
świetlana. Typowo amerykańska farsa. Teścio
wa pragnie utopić zięcia, — nie w łyżce wody
wprawdzib (amerykańskie teściowe są za mądre
na to), lecz — w domowej wannie, zięć zaś —
staje na głowie, by tylko dopiąć celu i spalić
matkę swej lepszej połowy, używając do celu
tego... maszynki do kawy. Ale przy tej sposo
bności dowiadujemy się, iż skromne, ciasne,
ciemne nawet, o ile się zdaje, mieszkanie ame
rykańskiego robotnika—posiada niemniej... wannę
domową, zaś ranną kawę ma on możność ugotowańia sobie na elektrycznej maszynce!...
Czy robociarz mogący sobie pozwolić na
luksus podobny—jest proletaryuszem? Czy nie
jest on podobny raczej do bardzo już zamożne
go burżuja Europy? I oto, dzięki filmie, dowie
dzieliśmy się, iż w Ameryce dążą najzupełniej
innemi drogami do rozwiązania kwestyi robotni
czej, aniżeli u nas. W Ameryce węzeł ten sta
rają się widać rozwiązać w ten sposób, by do
prowadzić do tego, ażeby proletaryatu nie było
zupełnie.
Czyż więc w kinach nie powinniby bywać,
obowiązkowo, nasi ministrowie?
Ci — dawniejsi, oczywiście.
Żart jednak na stronę.
Filma, zaprawdę, ma tyle cech dodatnich i ko
rzystnych, że powinnaby nakoniec znaleźć uzna
nie i swe zasłużone w zupełności prawo do życia.

1.

i
i

5

K IN O

ZAWIADOMIENIE.
N iniejszym mamy zaszczyt podać do w iadom ości firm i osób za interesow anych, że
po parom iesięcznej p rze rw ie w czynnościach naszego Oddziału w y n a jm u film , sp ow od o 
w anej podróżam i i dłuższym pobytem naszym zagranicą, rozszerzyliśm y obecnie znacznie
zakres dzia łalno ści naszej, ZAKUPIWSZY MONOPOLOW O na Państwo Polskie i Litw ę
szereg pierw szorzędnych obrazów w łoskich, am erykańskich i fran cuskich , w s ze ch św ia to w ych
fa bryk: „A m b ro sio", „P a s q u a li‘‘, „ C a e s a r-F ilin “ , „ T ib e r-F ilm “ i „A tlan tic-F ilm P .
Będąc zatem w sta nie obsłużyć ja k n a js k ru p u la tn ie j Sz. K lije n te lę , uprzejm ie prosim y
o łaska w e zaszczycanie nas zam ówieniam i, przyczem najusilniejszem staraniem naszem
będzie ta kow e ja k n a jp u n k tu a ln ie j, ku zupełnem u zadowoleniu Szan. K lije n tó w naszych,
.w ykonyw ać.
'
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Z poważaniem

T-wo Kinematograficzne n FO R TU NA “
Marszałkowska N2 95.

Cenzura a kinematograf.
Żaden chyba z wynalazków tak błyska
wicznie i bezkonkurencyjnie nie opanował wszyst
kich rynków zbytu, jak kinematograf. Szybkość
z jaką dotarł w najodludniejsze zakątki ziemi
w najbardziej konserwatywne zaścianki, można
z powodzeniem porównać z szybkością z jaką
przez aparat przewija się taśma filmy. Jest zna
ny, łubiany i popierany wszędzie.
Ale jak każdy wynalazek, kinematograf ma
swoje dobre i złe strony i tych złych, niestety,
więcej. Kiedy zaczął torować sobie łożysko,
którem miał potem popłynąć jako wartki po
chłaniający tłumy strumień, dużo się mówiło
i pisało o kulturalnej misyi jaką mógł spełnić
i winien spełniać kinematograf. Miał jedno z naj
wdzięczniejszych zadań: kształcenie tłumu, bez
względu na jego polityczne czy narodowe przy
należności. Rozwińmy to na przykładzie.
Mieszkaniec małego miasteczka, czy zapa
dłej prowincyi, odcięty warunkami od centr
kultury, nie posiadający odpowiednich środków
mógł dzięki kinematografowi poznawać pięk
no, czar i osobliwości krajów obcych, ich naro
dy, ich zwyczaje, zabytki sztuki i architektury.
Florę i faunę, technikę fabryk-warsztatów i wy
twórni przemysłowych, jednem słowem wszyst
ko co ręka natury i człowieka stworzyć dotych
czas zdołała. I mógł to poznawać w formie ży
wej, barwnej, do złudzenia realnej. Mógł nie
znając języków poznawać w formie poglądowej
arcydzieła literatur świata.

Telefon 208-56.
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Ale kulturalnej misyi kinematografu stanęła
na drodze spekulacya. Ta obliczyła szybko, iż
największe zyski, największą podaż wytworzą
pierwiastki grające na instynktach niskich, po
rywające i ekscytujące wywoływaniem grubych
wrażeń tłumy, i w tym kierunku zogniskowała
swoje siły i kapitały. Obok więc kilku pow a
żnych wytwórni film, które szły wyłącznie po
raz zakreślonej drodze artystycznej, jak grzyby
po deszczu jęły wyrastać wytwórnie hołdujące
celom spekulacyjnym.
Zjawiać się zaczęły na ekranach obrazy o
treści sensacyjnej i erotycznej. Przestępstwa kry
minalne, gwałty, rzezie, mordy, rabunki, brutalne
sceny erotyczne, wnętrza spelunek i gniazd upad
ku — oto co wyłącznie zaczęło zajmować ekran.
Obrazy, bohaterami których byli przestępcy ko
deksu i moralności, okazały się złotonośną żyłą.
Na długi przeciąg czasu zabiły artystyczną wy
twórczość kinematografu, rozentuzyazmowaly
ulicę i porwały ją za sobą. Tłum ryczał z za
chwytu, widząc wyłamywanie kas, napady, skry
tobójcze uderzenia sztyletem. Rozgorączkowana
wyobraźnia snuła sceny coraz śmielsze, coraz
zuchwalsze, w wyrafinowaniu swojem dochodzą
ce do zwyrodnienia.
Naturalnie autorzy kinematograficzni praco
wać zaczęli w tym kierunku wyłącznie. Trzeba
było wrażeń coraz silniejszych, coraz bardziej
szarpiących nerwy, by zadowolić wymagania
wiecznie głodnej klijenteli. O artystycznej, czy
literackiej stronie obrazu nikt nie myślał. To
nie było potrzebne. Przez ekran przesuwały się
filmy, treść których wywołałaby przerażenie na
twarzach Lombrosa czy Kraft Ebbinga.
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Destrukcyjna robota kinematografu zaczęła
objawiać się w szerszym zakresie. Dość przej
rzeć akta śledcze policyi rosyjskiej lub wiedeń
skiej z poprzedniego dziesiątka lat, by przeko
nać się ile wykroczeń przeciw prawu i moralno
ści popełniono pod wpływem kinematografu, ilu
nieletnich przestępców przysporzyły erotycznokryminalne t. zw. detektywne obrazy.
Sensacya zalewała rynki. Napróżno w y
twórnie poważne rzucały nakładem olbrzymich
kosztów obrazy o treści głębszej na rynki. Nie
zyskały one aprobaty — nie podobały się — tłum
żądał i popierał inne.
Dopiero stosunkowo niedawno na Zachodzie,
widząc destrukcyjną robotę kinematografu, zaczęto
obmyślać środki zaradcze i poddano obrazy ści
słej cenzurze.
Rząd polski pragnąc w zjednoczonym na
szym kraju we wszystkich dziedzinach wprowa
dzać stosunki jaknajzdrow^ze, zaprowadził i u nas
cenzurę, której zadania, zwłaszcza w Polsce, są
wdzięczne i rozległe.
Zadaniem naszej cenzury jest przedewszystkiem walka z obrazami o treści sensacyjnej.
Dramaty, których kulminacyjny punkt stanowią
sceny drastyczne czy kryminalne, z chwilą gdy
ołówkiem, a raczej, jak w danym wypadku, no
życzkami cenzora utracą owe drażniące nerwy
momenty — utracą też i swój pieprzyk i staną
się obrazami nudnemi, które z czasem sama pu
bliczność omijać będzie. I wtedy konkurencya
pokona je —konkurencya naturalnie artystyczna—
i obrazy te będą musiały zniknąć.
Jak zapewniają koła miarodajne — obrazy
kryminalne z czasem zupełnie nie będą przez
cenzurę przepuszczane, jeśli są tolerowane obe
cnie, to tylko ze względu by nie wywołać gwał
townej stagnacyi na rynku tej gałęzi.
Z chwilą wprowadzenia cenzury u nas, ro
zwija się szalone pole dla wytwórni krajowych.
Jak informują nas koła miarodajne, obrazy po
wstałe w kraju będą podlegać daleko niższym
opłatom, niż obrązy zagraniczne, a więc wytwo
rzy się konkurencja nowa, która podziała na
szybkie rozrastanie się polskiej sztuki kinemato
graficznej. Co się zaś tyczy opłat na obrazy
to celem zwalczania obrazów kryminalnych, za
granicznych, z czasem podlegać będą one opła
tom daleko wyższym niż obrazy literackie, a więc
jako droższe nie będą się opłacały w eksploatacyi.
Nadto cenzura kinematograficzna przy wy
dawaniu koncesyi na wytwórnie pierwszeństwo da
wać będzie instytucyom publicznym i kulturalnym
a nie prywatnym przedsiębiorcom. Dotyczyć to bę
dzie w większych centrach i koncesyi na iluzjo
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ny. Rzecz prosta, że wytwórnia, znajdująca
się w rękach instytucyi, nie może produkować
obrazów lichych. I tu otwiera się nowe pole:
zinscenizowania historyi naszej przeszłości, w re
szcie arcydzieł literatury.
Cenzura wreszcie baczyć będzie pilnie na
czystość języka w napisach. I tu jeszcze jedna
misya kulturalna. Obrazy z polskimi napisami
o czystym jeżyku będą na kresach kraju nasze
go czynnikiem kształcącym.
Z powyższego widać, że kinematograf
w Polsce czeka nowa era. Wytwórnie nasze
znajdą szerokie pole do działania, któro z cza
sem postawić je może na tej wyżynie artyzmu,
na jakiej stoją wytwórnie włoskie, duńskie, ko
penhaskie, francuskie i inne.

J. IV.

A . 30. I ł i o t c i .
W numerze 45-m z r. b. „D ziennika Pow szechnego11 znalazł się artykuł p. W ładysław a
G uenthera, zatyt. „K u ltu ra kin em a to gra fu1*, w
którym , pomiędzy innymi, znalazły się słowa:
„I jeszcze duży grzech ma kinem atograf
na sw ojem s u m ie n iu -z a b ija te a tr. Paczy a kto 
rów , g ryw ają cych często dla ekranu. Pozwala
im zapom inać o dykcyi, a uczy ich ja s k ra w o ś c i
środ ków m im icznych11.

Mając pewne w ątpliw ości, czy słowa po
wyższe odźw ie rciadla ją w iernie istotny stan
rzeczy, zwracamy się do wszystkich p.p. arty
stów te a tralnych, dla kina również pracujących,
ażeby zechcieli wyrazić łaskawie swe poglądy
w tym względzie, nadsyłając odpowiedzi pod
adresem naszej redakcyi.

Kino-premjery.
Apollo zademonstrował ostatnio filmę wło
skiej wytwórni w Turynie, „P a s q u a 1 i",
zatyt. „Tajemniczy arlekin'1, własność ajencyi
»F o r t u n a 1*.
W obrazie tym na uwagę zasługują ni
gdy jeszcze u nas nie widziane sceny, od
twarzane na morzu, które zaiteresować winny,
z pewnością, najbardziej choćby wybrednego
widza. Zdjęcia podobne są dowodem, jak bar
dzo wysoko stoi we Włoszech kinematograficz
na sztuka. Sceny, jak w filmie omawianej, akcya
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których rozgrywa się na wątłych deskach rozbi
tego okrętu, w odmęt rzucanych przez wzbu
rzone fale, a następnie — na nagich skałach ja
kiejś bezludnej wysepki, ujawniają, jak bardzo
beznadziejną pod pewnymi względami, jfest wal
ka teatrów z kinem, gdy ekran mieć może za
wsze i ma na swe usługi całą przebogatą naturę,
zaś teatr — tylko kulisę.
Treść „Tajemniczego arlekina8 nie doró"
\vnywa, niestety, pięknym widokom; co zaś do
gry artystów, a raczej statystów, to jest ona ni
żej wszelkiej krytyki. Na uwagę jednak zasłu"
guje gra dwojga dzieci, lat 8 — 1Ó, które cały
ciężar akcyi niosą na swych wątłych barkach,
wywiązując się wcale nienajgorzej z zadania.
Filma omawiana jest przeznaczona nie dla
tych, oczywiście, którzy się rozkoszują „B r atem m a r n o t r a w n y m " ; szerszym masom,
wszelako, powinnaby przypaść do smaku._

• Colosseum daje obraz pod tyt. „Skowro
nek", według utworu Anatola France’a. Jest to
filma francuskiej wytwórni „ E c l a i r ”, własność
wypożyczalni „L ux“:
Dzieje Ewy Pobratyńskiej, lecz i Małgo
rzaty Gauthier zarazem. Z całego utworu bije
cichy smętek stworzeń zbyt delikatnych i szla
chetnych, by były zdolne do zdobywczego po
chodu przez życie. Bywają, bezsprzecznie, ta
kie, jak Martha Riquet, — do skowronków po
dobne—-ludzkie istnienia, które giną i tylko dla
tego, że tak im przeznaczono... Anatol France
był zresztą dla swej bohaterki łaskawszy, i daw
szy jej pokosztować rozkoszy pożycia z fran
cuskim Pochroniem, a także upojeń, które dają
noce w „Moulin Rouge", pozwala jej szczęśli
wie zawinąć do portu, t. zn. wyjść za podtatusiałego wdowca, ojca dwojga podrastających
dzieci oraz właściciela b. pięknego pałacu. „To
jest właśnie szczęście"—zdaje się pouczać arcykatolicki pisarz Francyi—swe najgorliwsze wiel
bicielki, paryskie midinetki, z rue de la Paix
i avenue 1’Opera.
Bądź co bądź, jednak, „Skowronek", nie
nadużywając bynajmniej efektów—wzrusza chwi
lami do łez, zwłaszcza, że gra artystki, odtwa
rzającej rolę tytułową (filma nie podała jej na
zwiska), jeźełi nie bezwzględnie doskonała, to
jednak ma momenty bardzo szczęśliwe, które
swym cichym liryzmem głębokie sprawiają wra
żenie. Gdy dodam, iż filma ta daje naprawdę
piękne widoki pobrzeża Rodanu z jego słonecznemi wioskami i ruinami starożytnych miast, jak
również—iż przeprowadza akcyę na najbardziej
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czarownych ulicach Nicei i Paryża, — zaliczyć
przyjdzie obraz ten do lepszych, który zobaczyćby powinien każdy zwolennik kinematografu.
Polonja zademonstrowała ostatnio filmę
„U wrót życia", własność ajęncyi „Sfinks”.
Jest to, jak zapowiada afisz, dramat ż yc i o w y; w istocie rzeczy jednak, — jest to teatr,
teatr... A ekran nie znosi kulis, żadnej sztucz
ności. Obraz umila i rozjaśnia odtwórczyni roli
głównej (bohaterką jest wielka artystka opero
wa, Vera Andersen), polska gwiazda kinemato
graficzna, oddająca, niestety, swe talent i urodę
zagranicznym scenom—znana Hela Moja, która...
jest prawie ładna i gra—prawie dobrze. Akcya
„dramatu"—jak to akcya w kino-tragoedyach...
Całość robi zresztą dość miłe wrażenie...
Program dopełniają doskonałe zdjęcia Al
gieru, barwne, pełne życia i lokalnego humoru.

Corso wyświetla obraz zatytułowany „Sy
nowie ludu" wytwórni „ N o r d is k ”, ze słyn
nym Gunnar Tolnaesem, pod znakomitą reżyseryą Ole Olsena.
Obraz ten jest najaktualniejszą filmą ja
kie w ostatnich latach wytworzono. Porusza
on wiecznie żywotne, a dziś nurtujące Europę
hasła socyalne, ilustruje wymownie skutki jakie
wywołują idee anarchistyczne i wywrotowe
w masie robotniczej. Owe ponętne hasła przedkładąjące gwałt nad prawo, a których zgubne
i destrukcyjne rezultaty uderzają nie w płatnych
i w bezpieczne miejsca chroniących się zwykle
agitatorów, lecz w lud robotniczy.
Genjalny inscenizator Ole Olsen przedsta
wia z drobiazgową plastyką dwie sfery robotni
cze: jedną idącą drogą rozumnych haseł pracy,
ku dobrobytowi i opierających się na państwie,
i drugą—piszącą pięścią prawa, która zginąć mu
si, jak ginie każde bezprawie.
Oto przewodnia idea „Synów ludu”. A wy
stawa? Przepych i realizm na jakie zdobywa
się tylko „Nordisk". Wielokrotne tłumy, posłuszne
dłoni reżysera, przesuwają się w imponującej
grze przez ekran, walczą sprawnie na baryka
dach, uczestniczą w olbrzymich wiecach... Żyją
i zdumiewają swoją potęgą.
Publiczność warszawska obrazu takiego
nie miała jeszcze i poznać go powinna choćby tyl
ko ze względu na idee w nim zawarte.
W.
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Stylow y demonstruje obraz zatyt. „Awan
turnica”, wytwórni „ U n i o n ”, własn. wypoży
czalni „S f i n k s ”.
Jest to dramat kobiety - wampira, niosą
cego z sobą żywiołową moc zniszczenia. Rolę
Lo, damy tajemniczej, odtwarza Pola Negri.
Gra tej naszej kinematograficznej sławy sta
je się coraz to lepsza, pogłębia się, jest bar
dziej dyskretna; artystka zaczyna panować nad
swymi ruchami, które dawniej były u niej na
zbyt gwałtowne i brutalne, zbyt wyraziste. Wi
dać, iż bardzo pracuje nad sobą. To też jej
kreacya w „Awanturnicy" sięga już granic artyz
mu. Cały zespół w sztuce omawianej gra wogóle więcej niż dobrze; wyróżniał się zwłaszcza
odtwarzający rolę konsula artysta, którego na
zwiska program, ani filma, nie podają. Gdy do
dam, iż wystawa jest niesłychanie bogata, tak
pod względem z przepychem urządzonych wnętrz,
jak i mas poruszających się na scenie, — dojść
przyjdzie do przekonania, iż jest to jeden z lep
szych obrazów, z liczby wystawionych w obec
nym tygodniu, sezonie nawet. Najniepotrzebniej
tylko reklamy zapowiadają, iż akcya toczy się:
w Meksyku, Valparaiso. Londynie... gdy w grun
cie rzeczy wszystko się dzieje w państwie, któ
re ongi się nazywało „państwem bojaźni bo
skiej". Wypożyczalnie i kinoteatry nasze uni
kają dziś, jak ognia, wymienienia, iż taka a taka
filma jest dziełem niemieckich wytwórni, zapo
minając, iż sztuka — do całej należy ludzkości.
Niemcy dali nam całą masę film bardzo małej
wartości, złych — pod każdym względem. Takie
jednak, jak obraz omawiany, znaleźć powinny
zawsze, i znajdą, dobre u nas przyjęcie i uznanie.
Odeon daje „Salambo", włoskiej wytwórni
„P a s q u a l i"; własność ajencyi L u x.
Nieomal arcydzieło, aczkolwiek przyznać
przyjdzie, iż z nieśmiertelnego dzieła Flauberta,
tak bardzo bogatego w wizye malarskie siły nie
zrównanej, wydobyć można było o wiele wię
cej, aniżeli to uczynił autour scenaryusza, ' bez
względu na to, iż jest nim... G. d'Annunzio. Filma
ta od dość już dawna obiega świat, lecz pragnąć
należy, by nowe jej egzemplarze były wyrabiane
przez długi szereg lat jeszcze, dając widzom,
spragnionym wyższych estetycznych wrażeń,
prawdziwą ucztę. W obrazie tym główną uwa
gę położono na bogactwo wystawy. Widzimy
więc świątynie, posągi, pałace starej Kartaginy,
olbrzymie tłumy wojsk, niewolników, ludu...
Niektóre zdjęcia, jak bitwy, a zwłaszcza scena,
gdy Spandyusz (rolę tę gra wybornie nieznany
nam z nazwiska autentyczny murzyn) robi wy
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łom w staro-rzymskim wodociągu i olbrzymie
fale wód rzucają się z żywiołową siłą na rów ni
n ę — są wyborne i z pewnością na długo pozostają w pamięci widzów. Na grę artystów mniej
szy położono nacisk. To też gra Mario Arsenja,
odtwarzającego rolę Matho’a—jest jeszcze bardzo
surowa; artysta w roli tej bodaj że debiutował.
Za to postać artystki, grającej rolę S&lambo,
jest jakby zjawą staro-kartagińskiego świata,
wymarzonym typem córki Hamilkara. Obraz
ten powinnyby widzieć wszystkie dzieci, jak
również wszyscy o wyższem kulturalnem wy
robieniu. Zobaczyć go winni również ci, którzy
liczyć się muszą z groszem. Ceny bowiem w
Odeonie, w porównaniu z innymi kinoteatrami,
są względnie niskie.
Amfiteatr wyświetla obraz zatyt. „Panna
Lida".
,
Rzecz ta jest bez żadnej wartości.
Sorento wyświetla filmę zatyt. „Tajemnice
dworu petersburskiego", wytwórni „Itala", włas
ność ajencyi „Scala".
„Stella" daje bardzo piękny obraz „Dzieci
kapitana Granta" według znanej powieści Jul.
Verne.
Filma ta jest oglądana przez młodzież z za
partym oddechem i należy do widowisk cieka
wych, a jednocześnie i pouczających.
„Triatlon" (przy ul. Sienkiewicza) demon
struje bogato wystawioną filmę, pod tytuł. „Zapóżno”, z ulubienicą publiczności, Mia May, w głów
nej roli.

Czem może być u nas kinematograf ?
Kinematograf jest wynalazkiem, którego do
tąd nawet w drobnej części nie wyzyskano.
Szczególniej w krajach, które się odbudowują
lub nadążać muszą w szybkiem tempie za ogól
nym. dorobkiem cywilizacyjnym, kinematograf
może i musi odegrać rolę pierwszorzędną. To
nie są marzenia, ani przesada. Faktem jest, że
przy odpowiedniej organizacyi kinematograf sta
nie się poważnym czynnikiem oświatowym i cy
wilizacyjnym, w najszerszerszem znaczeniu tego
słowa. Łatwość przenoszenia obrazów z miej
sca na miejsce, popularność, jaką sobie wyrobił—-
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pozwalają w zupełności na zastąpienie ujemnych
lub obojętnych stron kinematografu—przez pięk
ne, barwne i pożyteczne.
Sprawa kinematografów w Polsce jest aktu
alną w najwyższym stopniu; odbudowa, działal
ność oświatowa, szkolnictwo, poznanie i uko
chanie piękności własnego kraju, nie mówiąc
o popularyzacyi dzieł sztuki i nauki polskiej
i wszechświatowej, dają olbrzymie pole pracy
barwnej, interesującej, a w skutkach swych po
tężnej. Cale falangi ludzi różnych zawodów po
winny znaleźć tu zastosowanie, a nietylko jedno
stronne wysiłki specyalistów.
Tak prowadzona sieć kinematografów zy
ska poparcie rządu, jako siła, którą każdy bę
dzie chciał mieć po swojej stronie.
Wyżej powiedziane cele i warunki należy
przeprowadzić praktycznie, a nowopowstający
tygodnik „Kino" starać się będzie temu współ
działać.
. H. S.-W .
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Jak wiadomo, wprowadzona u nas od nie
dawna cenzura obrazów świetlnych zakazała
z miejsca wystawienia filmy, zatyt. „Głośna
sprawa”, reklamowanej notabene w do^ tego
stopnia bezceremonjalny sposób, że aż zwróciła
uwagę władz policyjnych.
Nawet u ludzi krańcowo liberalnych ostra
cyzm ten spotkał się z dużem uznaniem; pragnąć
jedynie należy, ażeby i w przyszłości podobne
procedery, oparte na sensacyi i skandalu, .znaj
dowały właściwy a skuteczny hamulec,
Autor „Głośnej spraw y” zasłużył na tern
surowsze potępienie, iż w utworze swym nie co.
fnął się przed zbezczeszczeniem mogiły ofiary
tragicznego mordu *). Fakt ten nie mógł nie wzbu
dzać odpychającego wrażenia, zwłaszcza gdy
się wspomni, jakim pietyzmem otaczała szalejąca
z bólu matka grobowiec swej nieszczęsnej córki.
Już sam kult ten, którym wzruszała się
przez lat dziesiątki cała W arszawa i przed któ
rym uchylała głowę, powinienby był powstrzy
mać zachłanność poszukiwaczy skandalu. A prze
cież pamiętaćby również nie wadziło, że za
mordowana była jedną z najświetniejszych arty
stek sceny polskiej, w dobie najwspanialszego
jej rozkwitu.
Dobrze się więc stało, że cenzura postawiła
*) Spraw a Bartenjewa.

tutaj swoje veto i nie dopuściła do zgorszenia!
Z czego,wniosek, że nawet rzeczy złe zasadni
czo—mogą niemniej okazać się pożyteczne, gdy
znajdą się w dobrych rękach.
Bywalcy kinoteatrów zyskali również na
zakazie tym z pewnością. Uratowało ich to od
oglądania jeszcze jednego więcej utworu noto
rycznie nudnego, która to „zaleta" jest, jak wia
domo, zasadniczą cechą -dzieł pióra p. S. Ko
złowskiego. Któż z nas nie ziewał na jego
„Rozporku i S-ka"?... A przecież wzbogacony
paskarz — to kopalnia śmiechu...
Pan S. Kozłowski—nawet gdy „pożycza"—
nie umie wykorzystać cudzej własności. Dowo
dem—„Carewicz".
Dekret z dn. 7 lutego r. b , dotyczący wi
dowisk, który podajemy w wyjątkach na innem
miejscu, w' art. 12-m nakazuję, ażeby obrazy prze
znaczone dla dorosłych były obwieszczane od
powiedniemu napisami przy wejściu do kinoteatrów.
Pewne teatrzyki jednak z zakazu tego ro
bią sobie reklamę i przynętę jedynie; mianowi
cie, gdy tylko otrzymają zastrzeżenie „ w y ł ą c z 
n ie d l a d o r o s ł y c h " —ogłaszają o tem w inseratach drukiem jaknajtłustszym, ściągając tym
właśnie do siebie tłumy niedorostków. Same
obrazy zresztą nie mają w sobie zazwyczaj nic
tak bardzo znów moralność obrażającego, lecz
rozbudzają obietnicami erotyzm, który, gdy do
zna w kinie zawodu, tem chętniej szukać będzie
zaspokojenia... gdzieindziej.
To też o nakazie, iż filma jest tylko dla
‘dorosłych, publiczność dowiadywaćby się po
winna nie przy wejściu nawet, lecz wewnątrz
budynku, t. j. przy kasie dopiero.
Ogłoszenia o tem w pismach i na ulicz
nych afiszach — powinnyby być bezwarunkowo
zakazane.

Z księgi dla nikogo.
Z księgi dla nikogo, której nikt nie czyta,
z pism wybranych tragicznego pół-boga XVI-go
stulecia, Leonardo da Vinci, dajemy czytelnikom
naszym parę myśli (według przekładu Leopolda
Staffa) tyczących się sztuki malarskiej i wyrazu:
ruchów, twarzy, postaci... w przekonaniu, iż wy
ciągnąć z nich można naukę pożyteczną dla po
święcających się badaniu tajników mimicznego
kunsztu.
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„Cosa bella mor tale passa e nond'arłc,u. Pię
kno rzeczy śmiertelnych mija, lecz nie piękno
sztuki".
*
„Ta wiedza, sztuka, jest użyteczniejsza, któ
rej owoc da się łatwiej udzielić, która jest bar
dziej zrozumiała".
*

M 1.

Widziałem raz we Florencyi głuchego, któ
ry, gdyś mówi) doń głośno, — nie rozumiał cie
bie, a gdyś mówił cicho, nie wydając głosu,
rozumiał cię przez sam ruch warg.
Dobry malarz winien malować dwie rzeczy
główne: 1) człowieka i 2) myśl jego ducha. Na
malować człowieka jest łatwo, myśl — trudno,
gdyż przedstawić ją trzeba za pomocą gestów
i ruchów członków; i tego uczyć się należy od
niemych, którzy czynią to lepiej, niż jakikolwiek
inny rodzaj ludzi".
(D. c. n.).

„Jeżeli powiemy, że poezja jest umiejętno
ścią, która w najwyższym stopniu działa na śle
pych, to , malarstwo *) czyni to samo co do
głuchych.
Łatwiej wzrusza zmysły malarstwo, niż
poezya.
Malarstwo winno się oddawać pod sąd głu
chych z urodzenia, zaś poezję sądzić ma naj
większe prawo z urodzenia ślepy. Jeśli malo
„ P o lfilm a ”. „Małżeństwo markiza de Gramwidło przedstawiać będzie ruch, zastosowany mont”. Rolę tytułową odtwarza znakomity B.
do treści duchowej^ postaci działających w ja Aldor. Obraz ten wyróżnia się bogatą wystawą
kimś wypadku, to głuchy z urodzenia niewątpli i pięknymi staro-francuskimi kostjumami.
wie zrozumie najlepiej czyny i zamysły tych
działaczy".
*

Z kinem atograficznych ajencyi*)

(Pendzel a pióro). „Jeśli umiesz mówić
i opisywać demonstracye form, to malarz je zro• bi tak, że będą jak ożywione, z cieniami i świa
tłami, które wydobywają wyraz twarzy; czego
nie możesz osiągnąć piórem, to osiągnie pendzel".
z

. .
(Wyraz). „Żadna postać nie jest godna po
chwały, jeśli jej ruch nie wyraża namiętności
duszy.
Ta postać jest lepiej oddana, która w ruchu
wyraża lepiej uczucia swej duszy.

KOMUNIKATY.

•

. Ajencya „ F o r t u n a ” zawiadamia nas, iż
otrzymała niezmiernie interesujący i bogaty obraz,
„Do milczącej mogiły", z życia teatralnego, ze
słynną gwiazdą europejskiej sławy, tancerką
Lucią d’Ambro w roli prima-balleriny. Jest to
filma włoskiej wytwórni „ P a s q u a l i ”, w Tu
rynie.
*

Wypożyczalnia „ P o l f i l m y ” rozporządza
w obecnej chwili poważną ilością świeżo spro
*
*
wadzonych obrazów dużej wartości, jak naprz.:
1) „Bracia rywale", dramat psychologiczny
(Mina i ruch jako środki wyrazu). „Malo
ze
słynnym
tragikiem Albertem Bassermanem
widło, lub raczej postacie malowane, winny Jóyć
w
podwójnej
roli bliźniaków: ułomnego garbusa
przedstawione w taki sposób, by widz mógł ła
i
olśniewającego
urodą światowego złotego mło
two odgadnąć z ich ruchów myśl ich ducha,
I jeśli masz przedstawić uczciwego człowieka dzieńca. Jest to bodaj, że najlepsza kreacya
mówiącego, staraj się, by nadać mu ruchy, jakie znakomitego artysty.
2) „Dziecię morza”, z tym samym Basserma
towarzyszą dobrym słowom; i tak samo, jeśli
nem
w głównej roli. Gwoździem zasadniczym
masz przedstawić człowieka gwałtownego, —
przedstaw go z ruchami dzikimi, wyrzucającego obrazu tego są wszakże wyjątkowej piękności
ramiona ku słuchaczowi, a głowa z piersią, wy zdjęcia morza Północnego, we wszystkich prze
chylone po przed podstawę nóg, niech wtórują jawach jego groźnej potęgi.
rękom mówiącego. Podobnie niemy, który wi
dzi dwóch rozmawiających, choćby był pozba
wiony słuchu, niemniej jednak, za pomocą wyra
*) W dziale tym dawać będziemy krótkie wzmian
zów i ruchów tych mówiących, zrozumie przed ki o tych, znajdujących się w danych ajencyach, filmach,
które naszent zdaniem zasługują na to, ze względu na:
miot ich dysputy.
*) a więc, względnie, i fotografia. (Prsyp. rtdakcyi)-

treść, akcyę, grę artystów, wystawę, kostjumy, piękną
naturę i t, p., a o czem mieliśmy możność osobistego prze
konania się przy próbnem ich wyświetlaniu

K IN O

M 1.

Ocenę własną wartości wszystkich tych film
damy w następnych numerach, gdy daną nam
będzie możność zobaczenia ich na ekranie.
Wydawnictwo nasze, w dążeniu do ułatwienia
kontaktu miedzy wytwórcami i ajeneyami, a wła
ścicielami kinoteatrów, przystępuję — śladem pism
kinematograjowowi poświeconych, istniejących w wię
kszych europejskich centralach, do zorganizowania,
w najbliższej przyszłości, demonstracyi tych nowych
film , które sie znalazły na naszym rynku, wobec
osób zainteresowanych.
Mamy nadzieje, ii tą drogą nasze wypoży
czalnie film unikną licznych utrudnień, związanych
z techniczną stroną pokazów, zaS właściciele kino
teatrów te osiągną korzyść, iż mieć będą możność
przystępnego zapoznania sie ze stanem repertuaru
bieżącego oraz naocznego przekonania sie o warto
ści danego obrazu.
Pokazy odbywać sie będą w godzinach połud
niowych w jednym z kinematografów warszawskich,
a o terminie i czasia pierwszej takiej demonstracyi
zawiadomimy w następnym numerze.
Sądzimy, iż poczynania nasze znajdą żywszy
oddźwięk nietylko w Warszawie, lecz i na prowincyi, bliższej przynajmniej.

K R O N IK A .
„Cenzura a kinem atografy“. Na ar
tykuł len zwracamy specyalną uwagę kół
interesowanych, a to ze względu, iż otrzy
maliśmy go ze sfer blizko stojących wydziału
prasowego ministerstwa spraw wewnętrznych.
®
,,Ekran“ . Pod tym tytułem wychodzić
zacznie w Krakowie nowe czasopismo fachowe,
poświęcone przemysłowi kinematograficznemu i
fotografii ruchomej. Pierwszy numer ukazać się
ma jeszcze w tym miesiącu; na razie wychodzić
ma jako dwutygodnik, redakeya wyraża wszela
ko nadzieję, iż przemieni się on niebawem w p i.
smo tygodniowe. Redaktorem głównym „Ekra
nu" jest p. F. Mirandola. Adres redakcyi: Kra
ków, ulica Starowiślna N° 16.
Współtowarzyszowi pracy przesyłamy ży
czliwe pozdrowienia.
®
W urzędowym dziale „Monitora Polskiego"
(Na 37-y) zostało ogłoszone następujące rozpo
rządzenie Ministra Spraw W ewnętrznych w przed
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miocie przepisów wykonawczych do dokretu
z dnia 7 lutego 1919 roku o widowiskach.
Na zasadzie art. 5 Dekretu z dnia 7 lutego
1919 roku o widowiskach wydaję następujące
przepisy wykonawcze:
Art. 1. Przez „miejscowy państwowy urząd
administracyjny" rozumieć należy, aż do dalsze
go rozporządzenia, urząd Komisarza Ludowego,
dla W arszawy zaś—urząd Naczelnego Inspektora
Policyi. Przez „urząd do spraw prasowych" ro
zumieć należy dla całego b. zaboru rosyjskiego
Wydział Prasowy Ministerstwa Spraw Węwnętrznych, dla poszczególnych powiatów — urząd Ko
misarza Ludowego, dla W arszawy — urząd Na
czelnego Inspektora Policyi.
Art. 4. Obrazy świetlne, przeznaczone do
wystawiania publicznego, winny być nadsyłane
do Wydziału Prasowego Ministerstwa Spraw
W ewnętrznych w jednym egzemplarzu, wraz
z dokładnym opisem treści. Wydział Prasowy
po rozpatrzeniu obrazu świetlnego, w razie za
aprobowania, wystawia kartę filmową; bez karty
takiej nie wolno publicznie wyświetlać żadnego
obrazu. Filma ulega zwrotowi.
Przepis niniejszy nie stosuje się do obrazów
świetlnych reklamowych, które podlegają ogól
nym przepisom policyjnym, oraz do przezroczy
latarni czarnoksięskich, używanych do objaśnia
nia treści odczytów i pogadanek.
Art. 5. Obrazy świetlne, przeznaczone do
publicznej produkcyi i zawierające napisy nie
polskie, winny mieć przed tekstem obcym tekst
w języku polskim. Przepis niniejszy dotyczy
tylko napisów, wyjaśniających treść obrazu.
Art. 6. W zbronione jest wystawianie za
równo utworów słownych, jak obrazów świetl
nych:
a) treści pornograficznej i wogóle przeciw
nych moralności lub prawu.
b) treści kryminalnej, jeżeli przedstawione
będą środki i sposoby, użyte dla dokonania prze
stępstwa.
Art. 7. Za rozpatrzenie obrazów św ietl
nych pobierana będzie opłata, podług następu
jącej taksy:
a) za filmę długości do 100 mtr. — 10 mk.,
za każde następne 50 mtr. — 2 mk. 50 fen.
b) za wystawienie karty filmowej — 5 mk.,
za potwierdzenie każdej kopii karty filmowej —
2 mk.
Filma, zawierająca pod ogólnym tytułem
rozmaite obrazy, jak np. „Tydzień wojenny",
„Wrażenia z podróży", uważana jest za jedną
filmę. Przezrocza latarni czarnoksięskich nie
podlegają opłacie.

K
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Art. 12. Wystawiane na pokaz publiczny
obrazy świetlne, przeznaczone dla dorosłych,
t. j. dla osób od lat 16, lub dla dzieci i mło
dzieży, t. j. dla osób do lat 16 wieku, muszą
być jako takie wyraźnie obwieszczone napisami
odpowiedniemu przy wejściu do zakładu wido
wiskowego.
. Na przedstawienia dla dorosłych dzieci nie
mają wstępu.
*
Minister Spraw Wewnętrznych

biletu wejścia do teatrów - varietć, kinemato
grafów i na wszelkie inne widowiska i zabawy
publiczne.
O zakwalifikowaniu do rzędu widowisk,
opłacających niższą stawkę podatkową, w każ
dym wypadku decyduje magistrat.
Pod opłatą za wejście należy rozumieć ogól
ną wysokość pobranej od widza opłaty, łącznie
z podatkiem.
®

(— ) S i. Wojciechowski.

O filmę. Milicya miejska otrzymała od
naczelnego prokuratora sądu apelacyjnego po
W związku z art. 11 rozporządzenia Minist. lecenie przeprowadzenia dochodzenia, celem
spraw wewnętrznych w przedmiocie przepisów ustalenia osób, które przed kilku dniami zamie
wykonawczych do dekretu z dnia 7-go lutego ściły w niektórych dziennikach tutejszych płatne
1919 r. o widowiskach, naczelnik policyi polecił ogłoszenia o mającej być wystawionej filmie,
komisarzom zawiadomić właścicieli zakładów przyczem nadały jej cechy pogłoski o zamierzo
widowiskowych i rozrywkowych, że zameldo nej jakoby przez władze rządowe rewizyi pro
wania programu przedstawień winny być skła cesu Bartenjewa. Pogłoska ta, jak wiadomo,
była zupełnie fałszywą i sfabrykowaną sztucznie
dane we właściwym komisaryacie.
W razie niestosowania się właścicieli do w celu reklamy jedynie. Spowodowało to, jak
powyższego rozporządzenia lub przeznaczania pisaliśmy, zakaz wystawienia obrazu.
do wystawienia utworów niezaaprobowanych,
zawiadamiany będzie niezwłocznie naczelny in
spektorat policyi.
Redakeya „K ina", dążąc do nawiąza
«
nia jaknajściślcjszego kontaktu ze wszystki
Kontrola film kinematograficznych, obo mi interesującymi sic sprawą kinematogra
wiązująca wszystkie miejscowości w Państwie ficzną, a w pierwszym rządzie— ze sferami
Polskiem, należy do urzędu noszącego nazwę
„ R e f e r a t k i n e m a t o g r a f i c z n y ” i sta zawodozoemi, uprzejmie prosi o nadsyłanie,
nowiącego specyalny odłam Wydziału Prasowego. pod jej adresem, dla spożytkowania w dru
Biuro Referatu mieści się przy Placu Sas ku, korespondencyi ze- swemi uwagami i spo
kim—pałac Brtthlowski. Jego kierownikiem jest
strzeżeniami.
p. Michał Stypinski.
Kontrola zewnętrzna obrazów należy do
zakresu działalności policyi.
W arszawa, 12 lutego 1919 r.

DROBNE OGŁOSZENIA.

®

Podatek od widowisk. Minister Spraw
Wewnętrznych zatwierdził uchwałę Rady miej
skiej w sprawie zmiany par. 4 „Ustawy o po
datku od biletów na widowiska • i zabawy pu
bliczne”, który odtąd brzmieć będzie jak na
stępuje:
Podatek wynosi: 1) 10 proc, od każdego
biletu do teatru, na koncerty, widowiska wyż
szej wartości artystycznej i na przedstawienia
kinematograficzne, urządzanę przez zarządy szkół,
instytucye opiekujące się młodzieżą, oraz przez
Tow, Dobroczynności. 2) 30 proc, od każdego

K in e m a to g ra f
w W arszaw ie lub na prow incyi, kupię, w ydzierżaw ię,
went. przystąpię do wspólki. Oferty z warunkami i w y
m ienieniem potrzebnej sumy: redakeya „Kino", Danilowiezowska 1-1, pod „E m e r y t k a”.

OPERATOR KINEMATOGRAFICZNY
poszukuje

m ie jsca w W arszaw ie

O ferty:

lub na prow incyi.

Redakeya ,,Kina“ , dla K. K.

Redaktor i Wydawca Stanisław Mora-Łistopad.
Druk „G azety^Jioliiiezej” (W . Musielewicza), Złota 24.

