C e n a n in ie js z e g o n u m e r u 5 0 fe n .
PRENUMERATA: w Warszawie kwartalnie 5 marek (za odnosze
nie do domu dopłaca się 25 fenig. kwartalnie), z przesyłką
pocztową kwartalnie 6 marek
OGŁOSZENIR: wiersz nonparelowy lub jego miejsce na 1-ej
stronie przy tekście lub w tekście 2Va mark.; na1 stronie okładki
1 mark. 50 fenig.; na 2-ej i 4-eJ stronie okładki oraz przed
tekstem 75 fenig.; na 3-ej stronie okładki 65 fenig. Kronika
towarzyska, Nekrologi, Nadesłane po 1 mark. 90 fen. za wiersz.
Marginesy: na 1-ej stronie 25 m., przy Nadesłanych 2) m.; na
ostatniej stronie 17 m. 50 fenig. i wewnątrz 15 marek. Artykuły
reklamowe 437 marek 50 fenig^w za stronę.
Załączniki zwykłe po 25 marek od tysiąca.

Adres Redakcyi: WARSZAWA, SZPITALNA 12,
Administracyi: Krakowskie - Przedmieście 66.
FILIA W ŁODZI: Biuro dzienników i ogłoszeń
„PROMIEŃ*1, Piotrkowska Na 81.

Wydawcy: Akc. Tow. Wydawnicze „ŚWIAT”.

Rok XII. Ne 36 z dnia 8 września 1917.
Pod kierownictwem naczelnem Stefana Krzywoszewskiego.
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Sprawiedliwość polska.
22-go siier,pinia wyszedł z polskiej
drukarni państwowej, z datą 19-go,
pierwszy numer pierwszego polskie
go urzędowego pisma. Jest to pismo
Departamentu Sprawiedliwości, któ
ry pierwszy zdołał w kroczyć w tak
niecierpliwie oczekiwaną przez mas
krainę realizacji. Ukazanie s'ię tego
pisma, „Dziennika Departamentu Spra
wiedliwości Tymczasowej Rady S ta
nu", jest więcej niż daitą. Napoczyna
ono coś, w nastąpienie czego myśl
polska nigdy mie wątpiła. W ręce pol
skie przechodzi jeden wielki dział ży
cia państwowego: wymiar sprawie
dliwości. Pomiędzy momentem, w
którym kreślimy te słowa, a momen
tem, w którym czytelnicy je o trzy 
mają w druku, spełni się doniosła
przemiana organizacyjna, uroczyste
przyrzeczenia ma wierną służbę oj
czyźnie polskiej Obloką parę tysięcy
Polaków w autorytet państwowości
i powagę prawa.
Uchwyćmy ten doniolsły mo
ment, wszelkiego zewnętrznego bla
sku i pokazowości pozbawiony, ale
pełen skoncentrowanej uroczystości,
jaką daje bogactwo treści wewnętrz
nej, aby złożyć sądownictwu nasze

mu życzenia, które są niezawodnie
pragnieniami całego narodu:
Oby polskie sądownictwo było
m ądre i czyste.
*
Byłoby rzeczą interesującą zba
danie, czem się to stało, iż sądowni
ctwo ostatnie z gałęzi życia naszego
publicznego legło, a pierwsze zmartwychpowstaje. Co prawdopodobnie
związane jest jakąś głębszą we
wnętrzną zależnością z tym faktem,
że w jednem sądownictwie Polacy utrzym yw ali się na posterunkach, choć
coraz rzadszych, aż do ostatnich m o
mentów panowania rosyjskiego w
kraju.
P. Srzednicki, nasz prezes Sądu
Najwyższego, który przetrw ał Kochanowa, Hurkę, Posnikowa, wyglą
da, jak symbol trwałości polskiego
sądownika.
Nasze komisje przedpowstaniowe (które tak samo pełniły rolę mi
nister jów, jialk pełnić ją były gotowe
obecne departamenty) padały po
1863 roku z pewną system atyczno
ścią, której odkrycie stanowi wdzię
czny problemat 'dla historyka. Komi
l
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sją Oświecenia publicznego, już raz
przedtem zniesiona i wskrzeszona
przez Wielopolskiego, pierwsza runę
ła w 1867 r. Powstał na nowo W ar
szawski Okręg Naukowy, a Wiitte
rozpoczął szereg kuratorów, którzy
za godne zadanie wzięli sobie zam y
kanie szkół i gaszenie oświaty. Ko
misja' SPraw wewnętrznych, którą
Rosjanie nigdy nie wypuszczali iz rę 
ki i dla której nawet Wielopolski musiał Rosjanina wyszukać (znalazł go
w Mińsku, w osobie Kellera, ożenio
nego z Rzewuską), zniesiona zosta
ła w 1869 r. Na rok przedtem zamk
nięto warszawską mennicę, wcielono
budżet Królestwa -do budżetu Rosji,
zniesiono Komisję skarbu. Dopiero 1
lipca 1876 r. zamknięto dawne a otwanto nowe instytucje sprawiedliwo
ści, tym razem już rosyjskiej. Z da
wnego gmachu pozostała tylko P ro 
kurator ja Królestwa Polskiego, insty
tucja, służąca obronie praw własno
ści państwa, oczywiście państw a ro
syjskiego, skoro budżety zostały po
mieszane.
Zrusyfikowano w tedy wiele, je
dnak nie wszystko. W nikczemny
sposób dano ludności polskiej rosyj
skich sędziów pokoju, którzy nie ro
zumieli jej języka. Sądy karne, pro
kuratorskie miejsca wypełniono Ro
sjanami. Określono, że Polak nie mo
że wznieść się w swoim rodzinnym
kraju Po nad stanowisko podsekreta-

rza. Chyba bardzo wyjątkowo. W
wydziałach cywilnych jednak zosta
wiono Polaków. Jeżeli ci chcieli na
uczyć się sądownictwa po rosyjsku,
nie zrzucano ich z etatów- W W ar
szawie i w Piotrkowie pewna liczba
Polaków zasiadała w wydziałach cy
wilnych na stanowiskach wicepreze
sów. Holewiński, Restorf, Moldeirihawer, inni jeszcze dosłużyli się pełnej
emerytury. Pp. Srzednicki, Gholewićki i inni do końca nie przestali peł
nić służby. W 1908 r. było jedenastu
Polaków w sądach okręgowych, w
1913 jeszcze dziesięciu. Proif. Mogilnicki podaje dokładny w świeżej swej
pracy spis tych weteranów. Dodajmy,
że na wydziale prawnym zrusyfiko
wanego uniwersytetu warszawskiego
jeszcze w 1914 r. było dwóch Pola
ków : Białecki i Dydyńsfci, którzy po
dali się do dymisji, widząc, że nawet
po sławetnej odezwie wielkiego księ
cia niema mowy o spolonizowaniu
tej uczelni.
*
To nie dobra wola rosyjska utrzym ywała Polaków w isądownictwie
rosyjskiem. Czynił to kotdeks francu
ski, dzieło rewolucyjnego konwentu,
dokończone przez Napoleona, a nam
narzucone iręką energicznego wyko
nawcy, ministra Lubieńskiego, przy
utworzeniu Księstwa W arszawskie
go. Źle na początku przez Inaszą in
teligencję przyjęte, pomrukiem pol
skich prawników powitane, z pewną
bierną opozycją wykonywane, było
to przecież dzieło wielkiej cywiliza
cji, wysokiego postępu, i dlatego P o
lacy je zrozumieli, ocenili i polubili,
przywiązali się doń.
Okazało się ono dziełem, nie
zmiernie trwałem i w swej istocie
wewnętrznej doskonaleni, bo do cią
głego rozwoju uzdolnionem.
I ono właśnie naszemu życiu pu
blicznemu przynajmniej w jednej
dziedzinie państwowości zapewniło
dar cenny ciągłości. Nie przestało ono nigdy, od początków Księstwa
W arszawskiego, być prawem polskiem. Było niem za Królestwa Od
nowionego, było niem za rządów
Paski e wicza, było niem po reformie
roku 1876, było niem pod okupacją
niemiecką, jest niem w polskich są
dach.
Ta część pracy Departamentu
Sprawiedliwości hyła najlżejsza- Nic
tu nie trzeba było tw orzyć, nic tłomaczyć. Ledwie wymieść nieco śmie

cia nalecialego. I na nowo w ydać to,
co w polskim klasycznym języku zo
stało przez mistrzów prawnictwa na
szego ustalone.
Przetłom aczenia natomiast urzę
dowego i dostosowania wymagała
procedura cywilna. W zięto z koniecz
ności rosyjską. Należy jednak zazna
czyć, że sam a reforma rosyjska, do
nas w 1876 r. wprowadzona, wzoro
wana była na francuskim sądowni
czym ustroju, który przez swą klaro
wność, przysitępność i pralktyczność
górował nad innemi systemami.
*
O wiele ciężej a gorzej było z
działem karnym. Wobec konieczno
ści pośpiechu nie mogło być mowy
o stworzeniu polskiego kodeksu k ar
nego. Należało przyjąć—aktualność.
I przepolszczyć ją.
Otóż tą aktualnością jest nowy
kodeks rosyjski, przyjęty przez ko
mitet ministrów j radę stanu w 1903
r., alle dotychczas jeszcze w Rosji nie
wprowadzony. Gen. Hindenburg, ja
ko zwierzchnik krajów zajętych, p ra
wem wojeninem nadał ten kodeks pol
skim guberniom, zmieniony w róż
nych miejscach. Wprowadzono doń
karę śmierci, złagodzono, zgodnie z
kierunkiem, szkoły Liszta, odpowie
dzialność małoletnich, ulepszono p ra
wa przez dodanie humanitarnych in
stytucji skazania warunkowego i uwolnieniiSa przedterminowego.
Nasi prawnicy opracowali ten
kodeks, pewne redakcyjne ulepszenia
doń wprowadzili i jest on obecnie u
nas prawem.
— Tymczasowem, — mówią mi.
Istotnie, j prof. Rappaport i prof.
Mogiln,icki zdają sobie sprawę z ca
łej jego wadliwości. Są oni przeko
nani, że niezwłocznie a przynajmniej
w niedługim czasie należy wybrać
komisję do opracowania nowego, już
hardziej oryginalnego kodeksu k ar
nego.
Ten kodeks obecny zbyt jest
kazuistyczny, zdaniem proif. Mogilnickiego:
— Prawodaw ca rosyjski chciał
za wiele, za dobrze. Tworzył on sze
reg kategorji stosownie do wypad
ków, jakie się w praktyce karnej zda
rzają, nie ufając określeniom ogól
nym, którym też nie dano dostatecz
nej pieczołowitości. Otóż zdarza się
zbyt często w razach, gdy chcerny
wyliczyć rzeczy, że o jakiejś zapo
2

mnimy. Takie zapomnienia prawo
dawcy rosyjskiemu przytrafiają się
prawie co krok. Pragnie oin np. su
rowszą k arą obarczyć tego, kto za
bija lub rani osobę, będącą z nim w
stosunkach codziennego życia rodzin
nego — i zapomina o pasierbie, pa
sierbicy. Chce surowiej ukarać ucz
nia, mającego pewne zobowiązania
wobec tego, który go do zarobkowe
go życia przygotowuje; wymienia
przeto wychowawcę, nauczyciela,
m ajstra, ale zapomina o pryncypale w sklepie. Zdarzyło się u nas,
że notorycznego sizachraja, któ
ry w oszukańczy sposób manipulo
wał podatkowemii markami doibroczynneml, sąd, mimo swego przeko
nania O' przestępczości czynu, musial
uwolnić, ponieważ kodeks nie prze
widział, a więc i nie wymienił dane
go wypadku.
.
W ten sposób kodeks, który chce
być zanadto szczegółowymi, raczej
krępuje sędziego^, aniżeli mu usługuje.
Redaktorowie kodeksu karnego,
który dziś wypada nam nazywać pol
skim, dokładali' wszelkich starań, aby prawom dać, przy zachowaniu
ich jurydycznej ścisłości, całą pożą
daną ogólność. 1 sędzia polski będzie
z pewnością swobodniejszy w wy
miarze 'sprawiedliwości, aniżeli nim
był kiedykolwiek sędzia rosyjski.
*
Prace, jakie zostały wykonane
przez organy Departamentu Spra
wiedliwości, są, stosunkowo do cza*
su, ogromne. Praw nicy polscy raz
jeszcze wykazał,; sprawność niepo
spolitą, jakiej dowody składali już
kilkakrotnie, mianowicie za Księstwa
W arszawskiego, za Królestwa Odno
wionego, pod Wielopolśkim. Wyko
nali oni dzieło ustawowe, bardzo po
ważne, tworząc cały szereg praw
przechodnich, i dzieło organizacyjne,
bardzo żmudne i drobiazgowe, two
rząc kadry polskich sędziów i pu
blicznych oskarżycieli, układając wa
runki maiterjalne ich pracy, konstru
ując całą ikasOwość tej gałęzi pań
stwowości.
Dziś dzieło to jest gotowe i' w
ruch puszczone.
W m yśl samej zasady sprawie
dliwości, nakazującej suum culąue,
winniśmy złożyć oublićzną podziękę
autorom tego dzieła.

Ad. Wierzynek.

Z pośród przedstaw icieli sądownictwa królewsko-polskiego.

Skokowski Jerzy, p ro ku ra 
tor Sądu Okr, w W arsz.

Ja siń ski S t., p re zes Sądu
O krę go w e g o w S osnow cu

G o ldm an -P a procki. prokur.
S. Okr. w C zę sto ch o w ie .

S tożko w ski T., p ro kurato r
Sądu O kręg, w Łodzi.

Rossman K., prezes Sądu
O kręgow ego w Ł od zi.

Steliński, w ice p re zes Są
du Apel, w Lublinie.

S alkow ski W acław , prezes
S. Okr. w Lub lin ie .

Ż ych liń ski T a d .,p ro ku ra to r
Sądu Okr. w L ub lin ie .

G ło w a cki F r.,p re ze s Sądu
O kręgow ego w Łow iczu.

S m ogorzew ski, p ro k u ra to r
Sądu Okr. w Łow iczu.

Filochowski T., prezes S ą
du Okręgowego w Łomży.

M łyn a rski, p re zes Sądu
O krę g o w e g o w K aliszu.

S kru dziński, p ro ku ra to r S.
O kręgow ego w K aliszu.

G lo g ie r M., prezes Sądu
O kręgow ego w Radomiu.

HUbner Z., p ro k u ra to r S ą
du Okr. w Radomiu.

śląski Z., p ro kurato r £
Okręgowego w K ie lc

C yb u lski Leonard, prezes
S. O kr. w P io trko w ie .

R udnicki K azim ie rz, p ro 
k u ra to r S. Okr. w P io trk.

G oszczyński A nto n i, p ro 
k u ra to r S. O kr. w P łocku.

R apoport B oi., kand. praw .,
p odsekr. prok. S. O. w War.
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ANALOGJE

DZIELNICOW E.

Rynek zbożowy we Lwowie na placu Solskich.

Lwowianin przyjeżdżający do
Warszawy jest najczęściej nią za
chwycony. Warszawa, która wydaje
nam się obumarłą, nudną i bezbar
wną, dla lwiego jest wciąż jeszcze
stolicą wesołą, pełną swobody, zaba
wy i beztroski. Zdumiewa go nad
miar wszystkiego, stosy towarów na
wystawach. Jedzenia wbród, żadnych
braków — trzeba mieć tylko pienią
dze i jeszcze raz pieniądze. Nie prze
rażał także gościa i surowy przepis
zamykania lokalów publicznych o go
dzinie 10-ej wieczorem, bo zaraz na
drugi dzień już go jakiś bywalec
warszawski poinformował:
' — Pyta się pan, co się robj z re
sztą wieczoru? Niech pana głowa o
to nie boli. Niech pan powie tylko,
gdzie pan obce iść, wszystko się da
zrobić. U nas można się bawić do ra
na. — trzeba tylko wiedzieć.
I wracając do domu z powrotem,
krakowianin czy lwowianin uniesie
ze sobą wspomnienie czegoś bardzo
wesołego i lekkomyślnego. A kiedy
mu po raz pierwszy podadzą herbatę
z sacharyną i chleb czarny, trze
szczący w usitach, jak piasek, powie
z westchnieniem:
— W Warszawie był cukier i ja
dło się codziennie białą bułkę.
Gdyby jednak gość ów dłużej z
nami pomieszkał, pewno by zobaczył

Ulica Sykstusa we Lwowie.

wiele rzeczy, któreby go zadziwiły...
a nawet przeraziły...
Go innego zupełnie odczuwa
warszawianin przyjeżdżający do
Lwowa.
Przedewszystkiem wypoczywa...
poty m dzi wi się. Po zgiełku życia
warszawskiego, po wiecznem szamo
taniu się ze spekulacją i nieustającej
walce z drobnymi kłopotami życia
codziennego, które gryzą każdego
jak robactwo plugawe i zaśmiecają
swą ustawiczną obecnością nawet
najwytworniejsze umysły — miasta
galicyjskie wydają się państwem ci
szy i życia, które płynie spokojnym.,
uregulowanym łożyskiem. Ciężkie
warunki, z którymi się tu każdy mu
si liczyć, zostały już dawno przewi
dziane, określone i zrozumiane. Ca
ły byt poszczególnej jednostki' został
odpowiednio dostosowany. Niema ob
jawów niespodziewanych, które za
skakują ni stąd ni zowąd i na długo
wytrącają z równowagi. Niema tych
złośliwych uderzeń, które mogą spaść
zawsze — niewiadomo od kogo i dla
czego?
Zapewne byłoby nonsensem twier
dzić, że we Lwowie czy Krakowie
spekulacja nie istnieje. Wojna musiała wszędzie stworzyć pewne anormalności ■
— chodzi tylko o to, jakie
są ich granice.
Bez przesady można powiedzieć,
4

że Warszawa jest w chwili obecnej
jednym z najbardziej zdemoralizo
wanych miast pod tym. względem.
Nigdzie bowiem nie uwydatnia się
tak jaskrawo kontrast npomiędzy ży
ciem beztroskim a nędzą ostateczną.
Obok wytwornych restauracji, skąd
płynie fala światła, skąd dolatują
zmieszane z muzyką wesołe śmie
chy — staje widmo ponurej, bezna
dziejnej nędzy. Wszakże są u nas
ludzie, którym wojna po stokroć wię
cej służy, niż czas pokoju, którzy
nietylko nie zrezygnowali ze swoich
wymagań, upodobań i przyzwycza
jeń, ale nawet podnieśli ich skalę.
Instynkty drapieżne stały się tak mo
cne jak nigdy, zdobyły sobie wszę
dzie grunt. Można się nawet spodzie
wać, że stały się one dla pewnych
warstw, dla pewnych ludz} nie przej
ściową naleciałością wojenną, ale ce
chą stałą. Spekulacja, która początko
wo była przywilejem potentatów, w
ostatnich czasach zdemokratyzowa
ła się. Wielki wyzysk wywołał mały
wyzysk. Przecież każdy woli być
wilkiem, niż cierpliwym, baranem.
Patrzymy dziś .na okropną walkę tych
instynktów. Na bruku warszawskim
odbywa się wzajewiine polowanie,
pełne zasadzek, kryjówek, sideł i wil
czych dołów. Jest to zmaganie się
wzajemne, na którym prawie wszy
scy tracą, a tylko niewielu zyskuje.

Dodajmy do ‘tego anarchię politycz
nego myślenia, niepokojące nastroje
wiecznego oczekiwania, nieustającą
tragedię bezczynności, a będziemy
mieli wierny obraz tego miasta, któ
re w czwartym roku wolny okazało
dowodnie, że najniebezpieczniejszą
jest rzeczą żyć poza nawiasem
wojny.
Gallicja, która wytoczyła z siebie
krwi ostatek, spełniła najcięższą ofiarę, pędzi żywot spokojniejszy i
normalniejszy, niż Warszawa, gdzie
spotykasz na każdym kroku ludzi
zdrowych, pełnych energii nieznlżytej i sil niewyzyskanyoh.
Te różnice zasadnicze musiały
ukształtować odimienny bieg życia.
Kiedym przez czas dłuższy ba
wił we Lwowie, zauważyłem tąm
przedewszystkiem bezwzględne zró
wnanie wszystkich w niedostatkach
wojennych. Wydało się mimowoli, że
panuje tu jakaś surowa moralność
społeczna, przed którą uginają się
wszyscy zarówno nędzarze, jak i
bogacze. Czarny chleb Lwowa jest
symbolem tego prawa pięknego. Bia
ła bułka Warszawy jest chytrym obejściem prawa, oszustwem,, za któ
re pokutują głodne żołądki nędzarzy.
Lwów jest pełny ciszy. Jeszcze
niedawno, kiedy front wojenny był
bliżej, liczni żołnierze ,j oficerowie
wytwarzali ispecjalny nerw życia. A-

Foł. St. Dzikowski.

Kuchnia uliczna we Lwowie.

le potym Lwów zapadł w martwotę.
Ta cisza jest tak wymowna, . bo
słyszysz w niej bicie serc niespokoj
nych o los najbliższych albo nieutu
lony smutek tych, którzy wszystko
utracili. Kawiarnie są ipuiste, w resta
uracjach tylko wojskowi, na ulicach
nieraz godzinami same spotykasz ko
biety.
Straszna burza dziejowa po dwakroć przeciągała przez to miasto;
trzeci raz słychać było nadciągający
coraz bliżej jej łoskot. A potym nasta
ło znowu milczenie. Cicha melanchol
ia spowiła miasto swoją czarną szatą.
I w tym wszystkim jest rys jakiejś

,,Dodatek nadzwyczajny”.

dziwnej godności. Czujesz, że ta gro
mada ludzi, sprzęgniętych jednymi lo
sem, przejętych jednym,} myślami,
musi żyć inaczej, niż/my, co jesteśmy
tylko maruderami wielkiej wojny.
Historia Lwowa ma swój bieg
określony.
Historia Warszawy pełną jest
ciemnych zagadek. Patrzymy w
twarz Sfinksa przyszłości raz po raz
i talk miało możemy zeń wyczytać.
Galicja ma za sobą poczucie
spełnionej ofiary. Za naszymi wspo
mnieniami włóczy się wciąż gorycz
wyrzutu...

Lwów-

W poszukiwaniu „produktów".
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St. Dz.

Ustrój państwowy.
Zapewne -prawodawca ipotski, odbu
dowując .niepodległość polityczną nasze
go narodu, sięgnie w przeszłość, spojrzy
w tradycję naszych rządów, nim .usank
cjonuje nasz ustrój państwowy. Ulepsze
nia i doświadczenia wieku ubiegłego we
źmie porównawczo od innych narodów.
W sprawie tej za przykład służyć mu
szą instytucje Ang-lji-, Francjii, Niemiec
i 'Stanów Zjednoczonych.
iWarto .jednak, by już dziś szerszy
ogół polski zainteresował się tą sprawą.
Instytucje państwowe będą przecież nor
matywami naszego życia, ujmą różno
rodność przejawów naszej twórczości w
karby określonych praw. Na polu .publi
cystyki pśoilskiej, jak zresztą i nauki, rze
czy te już dziś silnie zaprzątają co
poważniejsze umysły. W Krakowie pro
fesorzy uniwersyteccy zainicjowali spe
cjalną bibliotekę, informującą o zaga
dnieniach i1 historii ustroju państwowego.
Szczególnie czynnym w tym względzie
okazał się prof. 'St. Kutrzeba, który rze
czowo i jasno przedstawił historię ustro
ju rzeczypospolitej. Prof. A. Rostworow
ski, Siedlecki wyjaśnili zagadnienie ustrojowości państwowej to z punktu widzenia
naturalistyki, to znów z punktu widzenia
.prawa.
Interesującą te ż . w tym względzie
jest praca L. Siemiteńskiego, dająca w
zarysie konspekt ewolucji form państwo
wych polskich. Ustróa Oaliciji znalazł też
popularyzatora w osobie K. Bartoszewi
cza, znanego publicysty.
Obecnie znów przybyły dwie inte
resujące prace prof. W. Wilsona, prezy
denta Stanów Zjednoczonych Ameryki,
o „ustroju państwowym Anglii" oraz o
„ustroju państwowym INiemiec. i P rus“.
Właściwie są to oddzielne części jednej
wielkiej pracy p. ,it. ,,T.he starte. Elements
of historical and praotical politics*1. Przy
rozważaniach nad sprawami ustrojowości
dostarczają one wiele rzeczowego po
równawczego materiału. iMaterjał ten ró
wnocześnie może być Uważany za wy
tyczną nawet w rozważaniach nad celo
wą wyższością tych lub innych instytucji.
Wydawnictwa te powinny się spo
tkać z szerokim zainteresowaniem. Jest
to przecież kwestja naszego istnienia do
brze urządzić sobie państwo polskie. 0 gół nasz, odzwyczajony przez wiek nie
woli' od .interesowania się sprawami za
rządu j ustrojowości, nieobeznany p-rzytem z instytucjami tego rodzaju u naro
dów innych — posiadła) zupełnie błędne
wyobrażenia o instytucjach państwowych,
a io celowości .ich wcale nie ch-ce nawet
chwilami wiedzieć...
Ciekawe, że Wilson jest ogromnym
zwolennikiem pruskiego systemu admini
stracyjnego. Pisze on: „Z punktu widze
nia organizacji administracyjmej' Prusy
mogą być wogóle badane, jako najdo
skonalsze państwo w Europi-ę" (str. 36).
Wiadomo zaś, że podstawę administra
cji pruskiej stanowi zarząd powiatu.
Ciekawą kartą rozwoju ustrojowo
ści państwowej jest Anglja. Wszystkie
instytucje oparte są o tradycję. Prawo

narzuca zwyczaj, a ten przechowuje w
łonie swoim tysiące obowiązujących prze
pisów. Samorząd lokalny angielski nie
jest jednolity. Zairząd kolonjami nie po
siada też określonej z litery prawa sank
cji. Ustrój sądownictwa, jak i parlamen
taryzm opiera się też tylko prawie o tra
dycję. A jednak żywotność instytucji an
gielskich jest niezwykła. Zawdzięczają ją
bowiem duchowi oraz inicjatywie tych
instytucji...

Przy dyskusji nad formami państwo
wości polskiej warto, by i szeroki ogół
posiadał skalę porównawczą. Zaznaja
miając się z formami, instytucjami -naszej
przeszłości-, trzeba, by dobrze -też znał
ustroje narodów kwitnących, .narodów
dających -tysiączne -dowody prężności po
litycznej i ener-gji twórczej.
Odpowiedni materiał informacyjny
już się znajduje w piśmiennictwie naszym.
Dr. Z. Af.

Nowe kierownictwo Opery Warszawskiej.
W arszawa czyni interesujące do
świadczenie artystyczne: powierza
śpiewaczce prowadzenie opery miej
skiej.
Jest to próba., po raz pierwszy
podejmowana na tak poważną skalę
w historji muzyki.
Trzeba powiedzieć, że pani Ko^
role-wicz - W aydowa posiada wiele
warunków na dyrektora- opery, jeżeli
nim ma być artystka i kobieta. Jest
najgłośniejszą, najszerzej znaną na
szerokim święcie z polskich śpiewa
czek. Posiada też dzięki swym po
dróżom artystycznym doświadczenie
sceniczne szerokie j kulturę u nas
wyjątkową. Jest dalej artystką, ko
chającą sztukę, a kto ją poznał oso
biście, ten wie, że to natura praw a
i inteligencja nie tuzinkowa. Można
być pewnym też, że arty stk a nasza
zarobkowych celów na pierwszym
planie sobie nie postawiła; że chci
wości normalnego przedsiębiorcy są
jej obce, a nawet zapewne wstrętne);
że uważając sobie za słuszne prawo
do wynagrodzenia swego talentu ar
tystki i swej pracy kierowniczki, nie
będzie poszukiwać m arnych zysków
ze szkodą sztuki, kolegów lab miasta.
Nie zostało to nigdzie powiedzia
ne umyślnie, ale już w debatach, ja
kie toczyły się w 'Radzie Miejskiej,
dawało się w każdem niemal słowie
odczuć, że oto m a się do- czynienia
z przedsiębiorcą, w którym się widzi,
oboik należytej kompetencji, — uczci
wego człowieka.
*

Nie możemy, nie m am y prawa
być wymagającymi zbytnio od .kie
rownictwa opery. W arszawski teatr
nie im-oże myśleć o -dorównaniu wiel
kim operom świata, opartym o zna
komitą kuliturę muzyczną narodową,
jak we Włoszech, w Niemczech, we
Francji, albo też teatrom stołecznym,
przez dwór protegowanym, jak w
Wiedniu, Monachium, Petersburgu.
Twórczość operowa polska jest ubo
ga. Przepych nowych wylstaw byłby
obecnie grzechem. Ani świetności, ani zbytku, ani nowych premjer od p a
ni Korol ewiez-Waydow ej nie wyma6

gamy. Gdy nam -daje oto „Parję",
przygotowuje „Porwanie z -Seraju", a
ohiecuje „Erosa i iPsychę" Różyc
kiego, (trzy prem iery, uważamy, żeśmy dobrze zostali daniami nowości
ugoszczeni.
Ale istnieje pewien poziom po
prawności, poniżej którego opera
przestaje być szkołą kultury muzycz
nej i .artystycznej dla m as inteligen
cji. I spodziewamy się, że ten poziom
zostanie w stały sposób przez nową
dyrekcję utrzymany.
Na to pani Korolewicz-Waydowa
spotyka dość pomyślnych warunków.
Otrzymuje machinę swoją w pełni
ruchu, w ymagającą ledwo odświeże
nia i dopełnienia; doistaje bardzo bo-,
g atą rekwizytornię, gwarantującą ze
wnętrzną przystoi,ność widowisk; or
kiestrę, już zgraną; -chóry już ześpiewane; jedno i drugie wymagające, co
prawda, udoskonalenia; otrzymuje
jeszcze repertuar, który okazuje się
w ystarczającym ogólnie mówiąc dla
W arszaw y; a dalej, krytykę na- ogół
względną i kompetentną; wreszcie
publiczność, która teatr lubi i przez
czas wojny przyw ykła do -kontentowa-nia się tern, co w operze jest pożywczym j odświeżającym pokar
mem sztuki, i -odzwyczajoną została
szczęśliwie o>d ostrych przypraw
wirituoziostwa j reklamy. A więc pu
bliczność bardzo wdzięczną.
Wobec tego zadania swego nie
będzie zapewne nowa kierowniczka
uważała za bardzo trudne.
Trochę ulepszyć, wiele zakonser
wować — oto to zadanie.
Zrobiwszy to, spełni już -swój obowiiązeik, — obowiązek czasu przej
ściowego i krytycznego,
Jeżeli gdzie trudności napotka,
to w rozwiązywaniu administracyj
nych równań. Kontrakt z miastem uwolrtił ją od różnych ciężarów, na
rzuconych operze naszej przez nieopatrzność, czy może nawet i przez
podstęp. Ale -jednak nowa dyrektorka
otrzymuje jęszcze dość ciężarów in
nych, — nieuniknionych. Spodziewaj
my się, że poparcie publiczności uczyni je Iżejszemi.
wfe.

Z sezonu Opery W arszawskiej w roku 1917—1918

Rauerowa, alt

M. Mokrzycka, sopran

T. Mazurkiewicz, kapel

P. Korolewicz-W aydowa podczas rozmowy z prof. Melcerem w swoim gabinecie

H. Leska, mezzo-sopr,

St G ruszczyński, tenor

Sari-Szajerów na, kolora t

H. Kawalski, reżyser

Z. Z ab iełło, sopran

Adam Dobosz, tenor,

Izab. Przybylska, alt,

Adam O strow ski, bas

Argasińska, sopran

Adam Munclinger, bas

F. Śledziński, kapel.

J. Tisserant, mezzo-sopr.

Rechtleben, baryton.
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W. Brzeziński, baryton.

T. Ryder, kapel

Zoppoth, bas.

Germaine‘a zdradzi go z przyjacielem
Pascalem. Inna r.zecz, że niebawem od
trąci niefortunnego kochanka. Zrozumie
pustkę w jaką wtrąciła siebie. Stefan zaś
zobaczy całą niesamowitość sytuacji i
zażąda wyjaśnień...
P. Mrozińska, jako Germaine‘a wy
jaśnienia te przedłoży z mistrzowską
swadą .zawiedzionej kobiety. Cała zra
niona duma i ambicja przemówi gamą
sarkazmu, ironji i bólu. Czy znajdzie
odpowiedź ze strony Stefana? Męska od
powiedź może być tylko jedna: Żaden
motyw nie tłomaczy faktu zdrady. A je
dnak Stefan kocha lGermaine‘ę. Czyż
wobec tego odpowiedź może być tak
prostolinijna?
Czy może być tak prostolinijną wo
bec uroczej, pięknej Germaine‘y?
W nieskomplikowaną tę fabułę autor
potrafił jednak wprowadzić wiele intere
sujących obserwacji psychologicznych.
Dał też ciekawy typ ,,męża“. Grał go p.
Suszyński poprawnie. Epizodyczną ról
kę płochej paryżanki zagrała p. Irena
Szylling z wdziękiem. Wystawa i reży
seria staranne.
E. C.

Teatry warszawskie.
TEATR MAŁY. ,,Zakochana", komedija
w 3-ch aktach J. Piorto-Riche‘a.
Teatr Mały zorganizował .nowy ze
spół .artystów i otworzył sezon „Zakochaną“ J. Porto-Riiche‘a. Sztuka ta po
siada ustaloną reputacsję. Wybrano ją za
pewne, by dać możność pokazania się p.
Mery Mrozińslkiej w dobrej, interesującej
roli. Rola nie zawiodła. iP. Mrozińska do
wiodła, że skala jej możliwości arty
stycznych stale wzrasta. Wdzięk jej try
umfował, a sztuka prowadzenia djalogu
czarowała nawet najwybredniejszych me
lomanów teatralnych.
Zakochana Germaiine‘a prześladuje
męża wego Stefanai... miłością, choć .idyl
la małżeńska trwa już osiem lat. Stefan
nie .może nic robić, nie może pracować,
tak wymagające obowiązki przedkłada
mu miłość żony. Ma pojechać na jakiś
kongres do Florencji, ale nie pojedzie,
gdyż żona sobie tego nie życzy. Poróżnią .się trochę, Stefan w złości powie
kilka słów nieopatrznych i zakochana

Loterja legionów polskich.
Dyrekcja dobroczynnej loterji klaso
wej legjonów polskich postanowiła wy
puścić tymczasowo tyllko połowę loterji.
Decyzję tę .powzięto po długiej rozwadze
i za fachową poradą Btainku ziemiańskie
go, który w całości iza loterję gwaran
tuje.

Mery Mrozińska.

Wszyscy, którzy pragną pomódz ce
lowi, jakiemu loterja służy, spełnią swój
obowiązek. Mając nieść pomoc inwali
dom legjonowym., oraz wdowom i siero
tom ,po poległych, jako też weteranom
1863 r. w pewnej części, loterja klasowa
legjonów pragnie spieszyć z pomocą dwu
pokoleniom walki i zasługuje przeto pod
każdym względem na poparcie.

Przystępna cena losów umożliwia
wszystkim popróbowanie szczęścia na .lo
terji legjonów, której wygrane są bardzo
pokaźne, a cel, związany iz położeniem
bezpośrednich ofiar wojny, jest szla
chetny.
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Wacława Perendyka

Gabryeli Zapolskiej

WARSZAWA, SENATORSKA Ne 8.

dawniej: SZWALBE, ŚACH i S-KA

M o d litw a P ańska. Z ilustracyami St. Sawiczewskiego.
Mk.
P ani D u lsk a p rzed sąd em . Z ilustr.
„
Ich czw o ro . Tragedya ludzi głupich w 3 akt. „
P an n a M a licz ew sk a . Sztuka w 3 akt.
„
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