Cena n in ie js ze g o n u m e r u I m a r k a
PRENUMERATA w Warszawie i na prowincji wynosi rocznie
44 marki, półrocznie 22 marki, kwartaluie 11 marek.
0 6 Ł 0 S Z E N IH : wiersz nonparelowy , lub jego miejsce na 1-ej
stronie przy tekście lub w tekście 3 marki; na 1 stronie okładki
2 marki; na 2-ej i 4-ej stronie okładki oraz przed tekstem
1 marka; na 3-ej stronie okładki 90 fenigów. Kronika towarzyska,
Nekrologi, Nadesłane po 2 marki 50 fen. za wiersz. Marginesy:
na 1-ej stronie okładki 30 m., przy Nadesłanych 25 m.; na ostatniej
stronie okładki 20 marek.
Artykuły reklamowe 500 marek za stronę.
Załączniki zwykłe po 30 marek od tysiąca.
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pisma.
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Pamiętajcie
o wpisach szkolnych.
Wszelkie ofiary przyjmuje
Administracya „ Świata *.

O,d siedmiu miesięcy przy De
partamencie
Sztuki Ministerstwa
Wyznań j Oświecenia publicznego
istnieje specjalna, obywatelska rada
artystyczna, 'nazywana tymczasem
„Komisją Sztuk Pięknych". Jest ona powołana do wyrażania Opłnji o
zamierzeniach prawodawczych, adminisitracyjlnyah i organizacyjnych
Ministerstwa w zakresie 'wszelkich
spiraw artystycznych a mianowicie:
kształcenia arftystycznegio* i artystyczno-zawodowego oraz ogólnego wy
chowania estetycznego; budownictwa
krajowego i jego charakteru; opieki
nad krajobrazem; malarstwa, rzeźby,
sztuk graficznych i zdobniczych; za
bytków autystycznych przeszłości i
muzeów; literatury, muzyki i teatru.
Nadto Rada wyraża swą opinię o
wnioskach z dziedziny sztuki skła
danych Ministerstwu przez insty
tucje, grupy lub Jednostki. Rada
stała składać się ima z dwunastu
przedstawicieli poszczególnych sżtuk.
Do Komisji tymczasowej należeli:
PIP. B. Geimbarzewski, Miłosz Kotar
biński, M. Frenkiel, M. Jankowski,
J. Loremtowicz, Z. Przesmycki, R.
'Statkowski, K. Tichy, S. Rutkowski,
'Wojciechowski i E. Wittig. Obradu
ją oini pod przewodnictwem, radcy
ministerialnego, p. J. Heuricha.
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Dzięki szczęśliwej okoliczności,
iż na czele Ministerstwa Oświecenia
'i złączonej z nim nieco forsownie
'Sztuki stanął światły i miłujący pięlkno mąż, p. A. Ponikowski, sprawy
sztuki otrzymały w buldującem się
Państwie poliskiem poważną i trwałą
opiekę. U naszych działaczów poli
tycznych (a z nich przecież składają
się po większej części nasze mittiisterja) wyraz „sztuka" iwywołuje
zazwyczaj kwaskowaty uśmiech,
który ma wyrażać z 'jednej strony
pewną pobłażliwość dla całej tej
dziedziny ducha ludzkiego, z drugiej
zaś — wyniosłe oświadczenie, iż ,^nie
pora" zajlmować się dzisiaj takiemi
fraszkami, jak zabytki przeszłości lub
muzeum narodowe, gdy ludzie gi
ną. Na szczęście, obok mężów
'stanu, którzy troskę o umierających
do takich tylko uśmiechów ogra
niczają, nie brak nam ludzi z po
śród tych „sfer miarodajnych", któ
rzy zdalią sobie jasno sprawę, jaką
'życiodajną siłą jest właśnie sztuka
w najcięższych chwilach wojny i jak
ważną Ijest w biedinem społeczeń
stwie państwowa opieka nad kulturą
artystyczną. Komisja Sztuk Pięk
nych znalazła w panu Ministrze Oświecenia i jego zastępcy w depar
tamencie sztuki obywateli' 'gorąco

przejętych powagą naszych zadań Stanu. Tym czasem Komisja zajęła
•artystycznych i oddanych z zapa się przedstawionymi jęj projektami,
dem ich ceiloweij organizacji. Mieści nie uchylając się od szczegółowej
się w tern gwarancja, że projekty współpracy w ich redakcji.
Komisji, zarówno te, które już zosta
Najwięcej posiedzeń zajęła Ko
ły opracowane, jak te, które będą misji ustawa o opiece nad zabytkam i
przedmiotem dalszych obrad, otrzy sztuki j kultury, która m a w ejść nie
m ają żyw e poparcie pana Ministra bawem pod obrady R ady Stanu i któ
i niedaleką, chociaż często przysto ra zyskała obrazu najczujniejszą osowywaną do trudnych warunków
piekę Rząłdu polskiego. „Ziemie na
sze — czytam y na wstępie do usta
chwili realizację.
Pierw szym też krokiem Komisji w y — tyle jiuż ra z y tratowali na
była odezwa, do pana Ministra, zmie jeźdźcy. Zabytków pozostało nam
rzająca do ujednostajnienia akcji bardzo mało. Jedne legły w gru
zach, idrugie iponiszczyli nasi w ro
państwowej w sprawach sztuki. Odezwa podkreśla, że owocem stulet gowie,, a więcej jeszcze wywieźli. Na
niego niemal okresu rozejścia się domiar nieszczęścia sami ido zni
sztuki z życiem codziennem, ograni szczenia przykładaliśm y rękę i — o
czenia jej wyłącznie do muzeów i hańbo — czynim y to dotąd jeszcze,
w ystaw — była brzydota dookolina, w yzbyw ając się pomników dawnej
której stałe oddziaływanie w ytrzebi sztuki, niepomni, iż naród, który nie
ło powoli w ludziach wszelką w raż żąda ich strzeżenia, który (niszczy
liwość artystyczną. Taki stan rze lub przeidaje więcej dającemu skry
c z y musiał w yw ołać reakcję ze stro stalizowany osąd twórczości najlep
ny zarówno artystów,, ja k głębszych szych dusz swoich przodkójw — na
myślicieli. Od szeregu lat potęgują ród taki poniża się i kaleczy dobro
się w ysiłki, aby przyw rócić sztuce wolnie. Sumienie narodowe doma
jej wszystko ogarniającą w życiu ro ga się, aby temu corychlej prze
lę i w ychow ać przyszłe pokolenia ciwdziałać... Społeczeństw,o polskie
wrażliwe na sztulkę nie od święta je dało już w yraz swój woli przez dzia
dynie. Po nieodzownym okresie nie łalność instytucji i tow arzystw ta
chęci do tych w ysiłków nowatorskich, kich, jak Polskie Tow arzystw o Kra
pojęły ich znaczenie rząd y inajo- joznawcze, a w pierwszym rzędzie
świeceńszych w Europie krajów i o- W arszawskie Tow arzystw o Opieki
toczyły je pilną a skuteczną opieką. nad Zabytkami Przeszłości, które bez
Chodzi w ięc Komisji o konsekwent środków i (bez egzekutywy, w ytężo
ną troskę Państwa Polskiego', aby ną a ofiarną pracą in,a polu ratowa
w każdym zakresie życia, od władz nia zabytków ojczystych wielkie już
polskich zależnego,
w
każdym
położyło zasługi. Grunt jest p rzy 
szczególe, w każdym drobiazgu na gotowany, Rząd w yciąga ku społe
wet, strona artystyczna, będąca czeństwu siwą (dłoń łącznego spełnie
stroną twórczą przedmiotu, nie była nia szczytnych zadań opieki nad za
pomijana, lecz przeciwnie przestrze bytkami, a czyni to w przeświadcze
gana jafcnajbardziej. W przeświad niu, że niie tylko najwyższym prawem
czeniu, iż (do przestrzegania tego Państwa, lecz także jego najszlachet
powołana jest właśnie Rada Sztuk niejszym, najdostojniejszym
obo
pięknych, Komisja zaznacza, że R a  wiązkiem jest dążenie, ab y monu
da ita rolę ow ą należycie spełniać mentalne świadectwa historji naro
będzie mogła (jedynie, jeżeli straży dowej stały się własnością ogółu i ajej i opinji przekazana zostanie ze żeby naród, biorąc w tej własności
wnętrzna postać rzeczy, zależnych udział, miał tern samem prawo do
od w ładz polskich. W obec tego K o wspólnego stanowienia o losie skar
misja prosiła pana Ministra o w y  bów swęj ikiulltury. D la zabytków
jednanie w Radzie Ministrów dekre naszych ostatnia bije godzina".
W „zasadach ogólnych", na któ
tu, aby zarówno inne ministerstwa,
jak poszczególne organy władz pol rych ustawa została oparta, posta
skich, odsyłały z urzędu wszelkie nowiono, iż wszelkie zabytki sztuki
swe projekty inwestycji, budowli, i kultury, znajdujące się w grani
zakupów, zamówień i organizacji cach Państwa Polskiego, wpisane do
(od m arek ipocztowych do planowa inwentarza (narodowego, podlegają
nia miast) do opiekującego się Sztu opiece prawa. W poszczególnych
Państwa
ką Ministerstwa Oświecenia gwoli okręgach terytorialnych
ocenie artystycznej,, której wynik, Polskiego czynności, związane z ow postaci odpowiedniej (decyzji pana pieką nad zabytkami sztiulki i kultu
Ministra, miałby dla danego projek r y sprawują konserwatorzy zabyt
ków sztuki i kultury, mianowani
tu moc obowiązującą.
Dekret taki nie został jeszcze przez Ministra W. R. i O. P. Z ra 
wydany. Ogłoszony zostanie nie mienia i pod kierunkiem Minister
wątpliwie po ustaleniu się prac Rady stw a (dokonany zostanie spis 'zabyt
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ków sztuki i kultury, znajdujących
się w granicach Państw a Polskiego,
który podlega ipo ukończeniu sta
łym rewizjom i uzupełnieniom. W ła
ściwe organa rządowe m ają prawo
badania przedmiotów, będących w
posiadaniu osób tak fizycznych jak
i prawnych, a to w celu ustalenia
wartości zabytkow ej, względnie za
kwalifikowania poszczególnego przed
miotu do działu zabytków sztuki i
kultury. Zanim sporządzony zosta
nie inwentarz narodowy, z opieki
prawa — prócz wykopalisk i znale
zisk, które z natury rz e c zy nie mo
gą być uprzednio iinwentaryzowane — korzystają wszelkie nierucho
me i ruchome dzieła, świadczące o
sztuce lub kulturze epok ubiegłych,
począw szy od czasów najdawniej
szych, -aż do 'lat 70 wstecz, licząc
zawsze od Chwili i obecnej. W szyst
kie zabytki podzielono w ustawie na
nieruchome i ruchome. Zabytki ru
chome nie mogą być burzone, ni
szczone, przerabiane,
odnawiane,
restaurowane, zldcbioine lub uzupeł
niane ibez uprzedniego' pozwolenia
odpowiedniej w ładzy konserwator
skiej. Takież pozwolenie .nieodzowhem jest p rzy wszelkich zmianach,
zamierzonych w najbliższem otocze
niu ważniejszych zabytków nierucho
mych. Ustawa daje Rządowi prawo
w yw łaszczenia zabytków nierucho
mych lub ograniczania ich użytko
wania, o He ono prowadzi do zni
szczenia liub uszkodzenia zabytku. P o 
dobne zastrzeżenie przewiduje rów 
nież ustaw,a w zastosowaniu do za
bytków ruchomych. Niektóre z tych
zastrzeżeń idą nawet dość daleko.
Nie wolno np. w yw ozić z granic pań
stwa polskiego zabytków ru.ohomych i ich części. Rząd ma prawo
w yw łaszczyć na rzecz jednego z mu
zeów narodowych zabytek rucho
my, będący własnością prywatną, o
iilelby miał on wybitne znaczenie pań
stwowo,-narodowe, a był zagrożony
lub dla celów dobra ogólno - pań
stwowego (niedostępny. Ustawa re
guluje również sprawę wykopalisk
tak bardzo u nas zaniedbanych. W ła
ściciele lub d zierżaw cy gruntów,
na których znalazły się w ykopalis
ka, bądź kierownicy robót, podczas
których na wykopaliska natrafiono,
bądź też ci, którzy odkrycia doko
nali, obowiązani są niezwłocznie za
wiadomić o tern najbliższy urząd
konserwatorski. W szelkie prywatne
poszukiwania archeologiczne w ym a
gają pozwolenia i kontroli Ministra
W. R. j O. P. Wilnni pogwałcenia
przepisów ustawy ulegną w drodze
sądowej karze zamknięcia do trzech
miesięcy aresztu oraz grzyw nie,
równającej się wartości zniszczone-

Soissons podczas oblężenia.

Ulica św. Krzysztofa w czasie bombardowania.

go zabytku lub zmniejszeniu się je
go wartości wskutek uszkodzenia.
Winni zaś potajemnego wywozu z
granic państwa izafoytików rucho
mych i wykopalisk ulegną konfiska
cie przedmiotów na rzecz jednego z
muzeów narodowych.
Wychodząc z zalolżenia, że niezbędneim jest przygotowanie dla sze
rokiego ogółu broszury informującej
o konserwacji zabytków, Komisja
podała projekt takiej broszury, któ
ra została opracowana przez refe
renta zabytków przy 'Ministerstwie,
p. Wojciechowskiego i przyjęta przez
Komisję. Będzie ona wydana pod ty
tułem „Zasady opieki nad zabytka
mi i ich konserwacji". Jednocześnie
Komisja przyjęła projekt organiza
cji opieki państwowej nad zabytkami
sztuki i kultury. Na czele tej orga
nizacji stoi referent, pod którego
kierunkiem praoulje 8-imiu konserwa
torów a mianowicie: w Warszawie,
Kaliszu, Kielcach, Radomiu, Lublinie,
Siedlcach, Płocku i Łomży. Każdy
konserwator korzysta z pomocy do
danego mu sekretarza, a właldzy je
go podlegać będzie określona ilość
powiatów, zgodnie z podziałem ad
ministracyjnym Królestwa Polskie
go. Podstawą działalności konser

watorów jest inwentaryzacja. Bu
dżet ogólny na opiekę, konserwację
i inwentaryzację przewiduje sumę
500.000 marek, 'które zaproponowane
zostaną do zatwierdzenia Radzie
Stanu.
Obecnie Komisja pracuje nad
projektem ustawy muzealnej. Z po
szczególnych projektów i wniosków
przedstawionych Komisji do rozpa
trzenia i zaopiniowania, wymienić
należy: projekt utworzenia Instytu
tu Architektury Polskiej przy wy
dziale
Architektury
Politechniki
Warszawskiej; projekt utworzenia

Wydziału Teatralnego, opracowany
przez p. W. Brunnera; Memoriał Ra
dy Muzycznej Konserwatorjum Mu
zycznego; memoriał p. A. Teslera o
„Instytucie Narodowym" (w spra
wie upaństwowienia organizacji pra
cy kulturalno-oświatowej w Polsce",)
program szkół artysttyczna-zawodowych; plan kulrsów pedagogicznych
dla nauczycieli rysunków; wniosek
w sprawie nauczania muzyki w szko
łach ogóluoUkształcących; wniosek
w sprawie znaków dla szkół i semi
nariów państwowych.
W opiniach swych wszystkich,
Komisja, zgodnie iz programem ogól
nej działalności Departamentu Sztu
ki, postawiła sobie za wytyczne po
jęcie sztuki wollnej w państwie, nie
kierującem nią, lecz popierającem
wszelkie twórcze jej objawy. Prace
Komisji płyną składnie i zapowiada
ją jaknajobszenniejszą realizację licz
nych projektów Ministerstwa, dzięki
niezmiernie życzliwemu, a przejęte
mu wielkością zadania poparciu p.
Ministra, A. Ponikowskiego1 oraz
dzięki iniezmożonej energii, zabiegliwości i zapałowi kierownika departa
mentu 'sztuki, p. J. Heuricha.
Jan Lorentowicz.
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Wystawa zbiorów p. Witke-Jeżewskiego w kamienicy Baryczków

Juliusz Kossak. „Sanna".

Wystawa ,jSto pięćdziesiąt lat malansltwa polskiego w szk'icach“ (1750 ■
—
1900) jeislt nietyllko rzadkim i wyjątko
wym ewenemenitemi artystycznym chwi
li obecnej, ale i poza momentem bieżą
cym posiada ważkie .znaczenie, jako .nie
zmiernie pouczająca wystawa retrospektywina, stojąca, jak wiszysltkie .zresztą

manifestacje działaliności Tow.. Opieki
nad' Zabytkami przeszłości, na wysokim
poziomie 'kultury europejskiej.. Szkiców
wogóle ina wystawach nie spotykamy, i
z (tego już chociażby wizlględu obecny po
kaz jest bardzo interesujący, tymibardziej, że charakteryzuje on cale półtoirawiecze.
Z isamej matury szkicu wypływa, że
nie mają przystępu dc niego ani pełen
konwenansu stosunek widza ido dzieła,
ani też tysiączne wymogi (techniczne,
kitóre w mniejszym lufo większym stopniu
wpływają hamująco na swobodę twór
cy. Szkic odsłania nam zawsze myśl
w momencie bezpośredniego 'zetknięcia
się artysty .ze izjawą plastyczną .i dlate
go .jest on najszczerszą i najbardziej uczuciową formą wyrazu plastycznego'.
Szkiic to moment plasitycziny.
Jest to imaxłmam myśli uzewnętrz
nionej w minimum czasu, przez co szkic
jest niejako wybuchową .formą wyrazu
plastycznego, co nie wyklucza, że w od
powiedniej' psychice artystycznej może
się on przeistoczyć w pewną ciągłość, a
wteidy, nie tracąc nic ze swojej uczucio
wości i bezpośredniości, staje się rysun
kiem, a nawet czasami i 'konkretnym
dziełem'. Wiogóle jednak nie może być
w szkicu mowy 10 błyskotliwych efektach
technicznych, gdyż jest on .zalsadniczo
ziarnem, z którego przy odpowiednio
4

sprzyjających warunkach, m a wykiełlkować i zakwitnąć skończone dzieło. Z te
go to względu, aby 'zrozumieć szkic, ko
niecznym jest, nzeteine odczucie Sztuki
bez Skierowania się ubocznymi moty
wami.
• U nas, gdzie do tej pory sens 'Zbio
rów artystycznych jest tajemnicą dla
ogółu, kiólekcjonowanie szkiców znaj
duje się jeszcze w sferze nierozpozna
walnej — coś w rodzaju czwartego 'wy
miaru. A ijednak materiał do obecnej
wystawy, grupującej tysiąc zgórą ekis-

H. Pillati. Podobizna Adolfa Dietricha.

na Starem Mieście, p. t. „Sto pięćdziesiąt lat Malarstwa w Polsce.
Zaznaczamy więc tylko racjo
nalne rozplanowanie wystawy,
wzorowane na podziale zasto
sowanym przez prof. Botoz-Antoniewicza na wystawie lwow
skiej z r. 1894, t. j. podziało
wego 150-'leciu na trzy okresy:
pierwszy od r. 1750 do 1795,
drugi do r. 1855, i trzeci do r.
1900.
■Oto jak się one przedsta
wiają według rzeczowej i su
miennej przedmowy p. W. Hu
sarskiego :
W pierwszym- okresie spo
tykam y wiele nazwisk artystów
cudzoziemców osiadłych w Pol
sce i dla polskiej- sztuki pra
cujących jak Beliloitito, Baceiarellli, Norbilin i inni. Jest
Michałowski Piotr. „Strzelec konny francuski".
von Wendorff Romanowski Ig. „Czerkies na koniu". to- „Sztuka opromień i ona , ostatiniemi blaskami wielkiej tra 
p ornatów, 'będących zaledwie trzecią czę dycji artystycznej,, ale obca duchowi Pol skiego charakteryzuje już Szczerość, nie
kiedy rubaszna,, właściwa Jll-imu okreso
ścią zbioru, został, zaczerpnięty wyłącz ski-, tworzona wyłącznie prawie przez
nie z kolekcji prywatnej • p. Domalika cudzoziemców**, jak pisze p. Hulsarski. wi. Jest to epoka Księstwa W arszaw
W itke-Jeżewskiiego.
Panuje Itu ujęcie czysto rokokowe. ,,'Kla- skiego, Król. Koingr. czyli epoka po na
To też słusznym jest wyrażenie w sycyzlm Stanisława-Augusta, tiaik w yraź poleońska. Na tę epokę przypadła począ
przedmowie do katalogu, podziwu1, szacun ne piętno nadający budowlom owego cza tek m alarstw a batalistycznego', którego
ku i uznania dla człowieka, który z zapa su, w malarstwie wyraiził się wyłącznie przedstawicielami u naisi są Michałowski
i Juliusz Kossak. Z Kossakiem' przecho
łem i 'miłością gromadząc dzieła sztuki treścią; forma, bieg linji, rozkład placu,
polskiej, potrafił pracy tej nadać taką barwa pozostały całkowicie rokokowe*4. dzimy już jednak do Ill-go okresu. Na po
jasność planu, że dzisiaj zbiory owe słu
Uczniowie Norbldina: Riustan i Or graniczu obu okresów dają się odczu
żyć mogą do pełnego z obraz owiania kil łowski stanowią już przejście do następ wać spóźnione wpływy klasyczne David‘a, które sięgają głęboko *w w. XIX,
ku poważnych działów naszej twórczo nego -okreśu. RimStaln wiąże się jeszcze
ści artystycznej.
ściśle z epoiką poprzednią, lecz Orłow- a których wyrazicielami są Antoni Bro
dowski, Staittler, Lelsiser, Siimmłer i inni.
Rówjnież godnym, uznania jesit pie
tyzm organizatorów wystawy,- w yrażają
Piwarski i jego uczniowie reprezen
tują malarstwo rodzajowe ,^nieco zatrą
cy się w uimttejętnym wyborze eksponatów
cając o . folklor**.
i staranności w opracowaniu katalogu.
Romantyzm wywiera wpływ na ma
Zwięźle napisana przedmowa pióra p. W a
larstwo polskie, podobnie jak i- na po
cława Husarskiego streszcza, jak pisze
ezję, przeważnie na emigracji, gdzie roz
autor, „uwagi i spostrzeżenia11 dotyczące
kwitu w- twórczości Norwida. Lecz z
twórczości artystów naszych ostatniego
natchnień romamrtyzimiu wywodzą się
stupięódziesięciioilecia, które nasunęły się
Grottger i /Matejko, którzy podnoszą
przy badaniu tego świetnego zbioru szki
ców i . notatek*. Ma ona stanowić „Ich
pierwiastek narodowy, do .niebywałej do
tychczas potęgi. Jako reakcja przeciw
uzupełnienie, naszkicowanie na Ich tle
ko wpływowi Matejki powstała u mas
najpobieżmiejiszego przynajmniej obrazk
koło- r. 1870-jgo szkoła irealistyczma. z
owych stupięćdziiesięciu łat malarstwa
Brandtem,
Chełmońskim, Kowalskim,
polskiego1*. Cel ten został przez autora
przedmowy osiągnięty w zupełności i dla
‘G ierymskim na czele, która dotąd jeszcze
tego ów wstęp do katalogu jest cenną
ma przedstawicieli -w Sztuce: Masłow
wskazówką dla tych, którzy się praw
skiego i Kędzierskiego^
dziwie wystawą zainteresują.
Prądy, panujące w ostatnich paru
dzisiięoioleoiach malarstwa polskiego, uo
Szczegółowe omówienie materiału,
zgrupowanego na wystawie przekracza
sabiają na wystawie prace Pankiewicza,
Podkowińskiegoi, Fałatai, I Wyczółkow
ramy najbardziej nawet- skondensowane
go szkicu spraw oddawczego, gdyż jest to
skiego, Stanisławskiego, Mehoffera i
materiał bardzo bogaty: przeszło tysiąc
Wyspiańskiego-.
L. Gardowski.
prac reprezentuje bez mała 190 artystów.
Norblin Jan Piotr. „Kram".
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Echa wojenne z Wschodu i Zachodu

P o b o jo w isko pod A lb e rt.
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CZŁONKOWIE RADY STANU.

Ks. Bursche J.

Chaniewski Stanisław.

Ciechomski Henryk.

Popławski August.

(S e rja 11).

Garbiński A.

Grohman H.

Priłucki Noe.

Radziszewski Henryk.

Dr. Marczewski Józef.

Perlmutter H.

dr. Rosenblat.

Skarżyński T. M

Skotnicki Jan.

Skup Władysław.

Studnicki Władysław.

Ś w ie c k i T a d e u s z .

Targowski Józef.

Wierzbicki Andrzej.

Zawadzki Wł.

Zbrowski Marjan

Koło Ludowe w Radzie Stanu.

j

Siedzą od strony lewej ku prawej: Grabowicz Jan, Ostachowski Józef wice prezes, Starzyński Feliks prezes, Wojda Fr. sekretarz,
Siemiński Leon. Stoją: Augustyniak Walenty, Górski Walerjan, Wyrzykowski Henryk, Kujawa Antoni.

Gwiazdy odtwórcze.
Z notatek starego aktora.
J'utż tylko luidzie starzy pamiętają te
czasy i uroki, jakie siata ze sceny W i
ktor yma Bafcałowiazowa. Niewielu też
wie, jak grał i budził uczucia zgrozy Jam
Królikowski. O humorze Alojzego Żół
kowskiego chodzą tylko nikłe wieści.
C zas przysłonił srebrnym welonem ci
s z y artystyczną pracę itych niezapomnia
nych koryfeuszów. Nawet na scenie tra
dycje ich g ry zeszły w niepamięć. Niie
w szyscy artyści młodego pokolenia zda
ją isobie sprawę z istoty powodzeń tych
tytanów, tych mocarzy.
Przypomina ich wdzięcznej pamięci
miłośników kultury teatralnej stary ak
tor pierwszej sceny polskie,j p. W łady
sław Krogulski. Zebrał om w notatkach
swoich wszystkie interesujące perypetje
z życia kulis. Notatki te zawierają ol
brzymi' szmat czasu. Prawie całych lat
sześćdziesiąt mówi tu o repertuarze, re
żyserii, ulubieńcach publiczności', maluje

tło działalności, wl-lkazuije na współczu
cie naszych artystów z rosyjskimi ezynownilkami. Notatki te są areyciekawe.
Ich charakter obyczajowo-narracyjmy od
słania przed nami tajemnicę żywotnej po
tęgi narodu naszego. Mimo prześlado
wania krzepnie tu przecież miłość dila
słowa polskiego', promieniuje ono życio
dajną swą siłą wbrew wszystkim zaka
zom, utrudnieniom, szykanom.
Znany krytyk literacki i miłośnik te
atru p» Adam Grzymała Siedlecki mówi
o tych notatkach:
„Pamiętniki Krogutskiego nie są do
wolnym przypomnieniem faktów, sp:is,ywialnych pod schyłek życia, a więc odda
wanych z poprawką przepomniienia: kro
nikarz nowych teatrów traktował swoją
pracę ze ścisłością bibliografa;, w pra
cowni jego noi się pono od tysięcy ma
łych skrawków papieru ii od brnij omów,
na których żywo, pod; bezpośrednim’ w ra
żeniem notował wypadki; i wydarzenia
teatralne. Nie ma fu miejsca na dowol
ność, omyłkę, przeoczenie, przepomnienle, — to jest historja, wyciągnięta z
niespornych djar|juszqw. W fem ich
rzetelna wartość. “

8

Ze skarbnicy tych wspomnień nara
zić wydano trzy życiorysy: iBakaławiezówneij,, ‘Królikowskiego i Żółkowskiegoi-syina. - C zyta się je z dużym zainte
resowaniem.
iP. Krogulski we
wspomnieniach
tych podkreśla pracowitość i dobrą d y 
kcję. Pisze on:
„w tedy w szy
scy
dobrze i
głośno mówili,
nie każąc tsię
połowy dykcji
domyślać
pu
b lic z n o ś c i.
Szkoda, że ten
zwyczaj mie za
chował się dotąd“ . Krogulski
notuje tą cha
rakterystyczną
obserwację: arWładysław Krogulski. tyści
starego
pókollenia
byli
religijni. Przed występem każdy modlił
się. I ten zw yczaj odszedł prawie już
w niepamięć.

Bakałowiozową zwie Krogulski fe-

motmcnalną. Mówi j no o miej ‘„Ale bo
też to było urocze zjawisko, głosik ak
samitny, wdzięk w całej postaci iniewysłowiioiny, ten liryzm, czułość, miękkość
w każdym wyrazie, a poiniad tern wszystkiem górowała poezja'*.
iBakałowiezowai rozpoczęta fswioją
karjerę od opery. Moniuszko dla miej
nawet piisał specjalnie parttiję Bnami w
„Hrabinie1*. Komedja i dramat izmalaizły
w miej idealną imterpretatoiflkę. Szkoda
tylko, że talent jej musial siłą koniecz
ne ści .opromieniać ciepłem swego serca
tak nic nie mówiące malm dziś sztuki
francuskie, jak „Małe nieprzyjemności*',
„Antoś i Antosia", ,Po.żar w klaszto
rze", „Honor i pieniądze*', Gdyby sądizomem było jej grać w sztukach pol
skich autorów '•— Wizja jej kreacji przeszłaby do tradycji /tak, jak obecnie Rydloiwisika młynarka wywołuje zawsze pa
mięć .o kreacji Siemaszkoweij luib też
Fredrowski 'Millczek przypomina zaraz
girlandę wszystkich odtwórców tej roli.
O pracowitości Królikowskiego mów>
Kmogulskii z entuzjazmem. Nie ideali
zuje jednak go, jako człowieka. Poka
zuje wszystkim jego ułommości- i dzi
wactwa i przez to być może Królikowski
staje się blłzkim i drogim czytelników’1.
O Żółkowskim synie opowiada rze
czy nadzwyczaj wesołe i rzucające wiele
światła na stosunki zakulisowe. W pe
wnej sztuce mie dostał roli. Czuł się
tym dotknięty, gdyż była to sztuka ory
ginalna, polska. W sztuce tej wiele strze
lano. Rzekł więc do autora:
„Zobaczysz, że te strzały żabiją ci
sztukę".
I Żółkowski rozpoczął swoją karje
rę w operze. Przez długi czas inaiwet
należał do obydwóch 'zespołów.
Żółkowski, pobierał na owe czasy ol
brzymią gażę: 25 tysięcy złotych pol
skich, czyli 3,750 rubli! Żaden z arty
stów komediowych mie pobierał tak w y 
sokich homorarljów. Zaledwie tenor Dobriski mógł się poszczycić podobną .za
płatą. Dziś takie homorarja otrzymuje
przeciętny aktor.
Książka Kr ogniskiego napewno zyskja sobie szeroką poazytmość. Szkoda,
że nie wydano w Całości łych pamięt
ników. Utrwalają one tradycję sztuki
naszej dramatycznej. Przechowuje dro
gie ry sy tych, co jaśnieli ma firmamen
cie 'naszej sztuki, jako „gwiazdy".

Zarząd Komitetu Głównego Powrotu do Kraju w Piotrogrodzie.

S iedzą od strony lew ej do praw ej: J ó z e f baron D angiel, inż. S ta n is ła w K orsak, F e lik s M azur
k ie w ic z , adw. S tefan M ickie w icz. S to ją : Jan B a rc h w ic , inż. W ład ysła w R a w icż-S zcze rb o .

¥

'
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Milicja w Lublinie.

Dr. Z.-M.

Automobil Krylenki.

R z ą d I od strony lew ej do praw ej: kom isarze: G. K o rn a cki, A. S o b o c iń s k i, P. S o k o ło w s k i,
Tytus M akowski n acze ln ik, K. H offm an, A, K o z a k ie w ic z , T O g ó rk ie w ic z . R z ą d I I : Ta

deusz M akow ski, a d ju ta n t, A. T rą b czynski, kie ro w n ik wydz. śle d c z e g o , J. W ie ru c k i,
J. Rust, K. N ie w ia ro w s k i, a d ju ta n t.
Fot. Z aw adzki.

Odpowiedzi redakcyi.

A uto m o bil ofiarow any Drzez gen. DowborM uśnickiego p re zeso w i m in istró w p. S te czkowkiem u. Z d o b y li go ż o łn ie rz e -s z o fe rz y :
F e licja n D z ię c ie le w ski i Jan B oczkow ski.

„Orłowi". „Cisza** musi pozostać w
spokoju razem z „Myślą geniusza**. Nie
są to bowiem jeszcze dojrzałe utwory.
W rymy przytem są niezasobne:
Cisza, cisza
k
człowiek głowę
na pierś zwiesza...
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P. K. C. „Evviva Parte" jest udatną
trawestacją. „Królowa białych róż" jest
utworem dość miłym. Nie możemy jednak
zamieścić, gdyż mamy nadmiar poezji
w tece.
P. Ed. L. Łódź. „Królewicz Maj" nie
nadaje się dla naszego pisma.
Mila. „Wygnaniec" nie nadaje się do
druku, jako rzecz zbyt osobista.

Zgon sułtana Mohameda V.

Na froncie zachodnim.

Wyniesiony na tron przez rewolucję młodoturecką objął rządy po Abdul Hamidzie.

Ruiny katedry w Albert,

Sprawy teatralne.
Do kompleksu spiraw, dręczą
cych Warszawę, przybyła jeszcze
kwestja teatralna. Stało się to zaś
z przyczyny rezygnacji p. Solskie
go, dzierżawcy Teatru Polskiego,.
Właściciele tego teatru, idąc za
oipinlją kół fachowych, pragnęli olddać piękny gmach przy ul. Ohoźnej
teatrom miejskim, — już to bezpo
średnio Magistratowi, już — Zrze
szeniu Artystów Teatru Rozmaitości.
Zdawało się, że ta kombinacja
najlepiej odpowiada interesom Sztu
ki. Dramat nasz dusi się w ciasnych
ubikacjach teatru Rozmailtości. War
szawa nie rychło będzie się mogła
zdobyć na wzniesienie nowego’i god
nego przybytku Thalii. Już Komisja
Reorganizacyjna Teatrów Miejskich
wypowiedziała się w swym memor
iale za połączeniem teatru Polskie
go i Rozmaitości, pierwszy przezna
czając na tragedję i dramat, drugi
na komedję i widowiska kameralne.
Ody jednak Zarząd Miasta, w
którym zainteresowanie się sprawą
teatrów, jest dość nikłe, a ludzi, obznajmionych z tą, nader skompliko
waną sprawą — mało, nie ujawnił
żywszej chęci uskutecznienia tranzakcji, właściciele teatru Polskiego
weszli w układy ze Zrzeszeniem,
mniemając,, że w ten sposób budują
fundamenty pod przyszły, trwalszy
stosunek.

Pewna część prasy okazała się
nieprzychylną dla tej kombinacji.
Gorąco zwłaszcza wystąpił przeciw
niej ,,Przegląd Poranny44. Zapewne
niemałą rolę odegrały w tej akcji
wpływy artystów, stojących po,za
zrzeszeniem artystów teatru Rozmai
tości, a którzy obawiali się zagar
nięcia dwóch największych scen w
jedne ręce. Decydującym wszakże
momentem był powrót ,z Rosji P.
Arnolda Szyfmana, b. dyrektora Te
atru Polskiego, główlnego jego orga
nizatora, który ten teatr, jak sam się
wyraził, uważa za „swoją własność
moralną44.
Czy właściciele teatru Polskie
go uznają tego rodzaju tytuł włas
ności, i w jakiej mierze, dziś prze
sądzić trudno. Faktem jest prze
cież, iż Zrzeszenie Rozmaitości, być
może pod wpływem Zarządu Miasta,
cofnęło się od dzierżawy teatru Pol
skiego. Właściciele tego teatru per
traktują z p. Szyfmanem; mają na
widoku.również ilnne oferty. Miasto
straciło okazję pozyskania dla dra
matu odpowiedniej siedziby j dramat
będzie musiał w dalszym ciągu dusić
się w swej salce, przeznaczonej ongi
na jednoaktowe wodewile i komedyj
ki, i mimo rozszerzanej sceny, nie
nadającej się zgoła na świątynię
sztuk} narodowej.
W Radzie Miejskiej .zapowie
dziano, że sprawa teatru Rozmaito
ści będzie na jesieni rozstrzygniętą.
10

Co zamierzają ojcowie miasta uczy
nić z teatrami, czy zdecydują się
ostatecznie przyjąć je na własny ra
chunek, — ,nie wiadomo.
Jak powiedzieliśmy już, ani w
Zarządzie Miasta, anj w t. zw. Ko
misji kultury nie ma ludzi, lepiej obeznanych ze sprawą teatrów i go
towych poświęcić jej czas i pracę.
Finanse stolicy nie pozwalają przytem na ooważniejsze inwestycje. Je
śli sposób prowadzenia teatru Roz
maitości w ostatnim roku spotkał
się z surową krytyką, to trzeba
przyznać, że jest to w znacznej mie
rze wynik tego systemu, który za
stosowany został przez Zarząd Mia
sta do Teatrów. Muszą one uiszczać
tak wysokie opłaty, że nie są
w stanie czynić większych nakładów
w kieruniku artystycznym, że, alby
utrzymać równowagę budżetu, zmu
szone są ulegać przedewszystkiem
t. zw. „względom kasowym44.
Czy Teatry Wielki i Rozmaito
ści mają być własnością tylko mia
sta? Korzysta z nich cały kraj, i
cały kraj winien przyczynić się do
ich utrzymania. Sądzimy, że kwe
stia, czy dawne Teatry Rządowe ma
ją być miejskimi, czy też państwo
wemu, winna być bardzo skrupulat
nie rozważaną, tak z punktu widze
nia finansowego, jak i artystycznego.
S. K.

Z Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie.

Srebrne gody.

Marja z Purzyckich

Jan Staszewski.

W dniu 24 z. m. odbyli uroczystość
25-letniego pożycia małżeńskiego pp. Jan
i Marja z Purzyckich małżonkowie Sta
szewscy. Pan Staszewski kupiec, radny
m. Mławy, członek straży ogniowej i gor
liwy działacz społeczny, cieszy się w
mieście ogólnem uznaniem i szacunkiem,
to też w uroczystości rodzinnej wzięli
udział mieszkańcy Mławy i okolicy.
Szczęść Boże dobrym ludziom.
SPROSTOWANIE.
W przeszłej serji fotografji z Rady
Stanu wkradła się pomyłka. Dano miast
fotografę p. wicemarszałka St. Bądzyńskiego, jakąś inną trawionkę. W najbliż
szym numerze „Świata” zamieścimy podo
biznę należytą.
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Szygell. „Wyzwolenie".

to t . S t. M asłowski

Członkowie Rady Stanu w karykaturze
(R ysow ał Jerzy S zw a j cer).

Dr. Sokołowski A.
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Marczewski W.

Najważniejsze wypadki fm
minionego tygodnia.
Q
WOJNA / PO LITY KA.

Seikretairz stanu v. Kiihilimiainin otrzy
mał dymilsję. Na jego stanowisko ma
być powołany von Hinitze.
Ceeiil oświadczył, że w mowiie iKuehlmamna nie ma żadnej określanej propo
zycji, którą by warto było wziąć pod
rozwagę.
Wiłsion określił cele wojny idealnemi
dezyderatami:
zgniecenie
egoizmów
państwowych i narodowych, rozstrzyga
nie nadał wszystkich sporów pokojowo,
międz yna r odowem i środikam i.

Ks. Aksamitowski Antoni.

Stanowisko Clemenceau zachwiane;
mówią o bardziej pojedmawczem ministenstwle Barthou i Brianda.
SPRAWY POLSKIE.
Z powodu projektu podziału Galicji
koło Polskie zajęło wrogie stanowisko
wobec Seidlera. Cesarz .zostawił go jed
nak na czele gabinetu i zwołał na 16 b.
m. parlament. Panuje powszechna cie
kawość jak Seidler wybrnie z tej sytua
cji?
Pisma włoskie przyznają, iiż dekla
racja wersalska przyszła: ,,zapozna!"
„The Nation“ otwarcie i uczciwie pyita1
jak można było ogłaszać postulat, nie
dający się obecnie zrealizować?.- „Le
Temps" przyznaje, że chciano przez to
11

zrobić jedynie dywersję na tyłach nie
mi edkich.
Orędzie Ojca św. do biskupów pol
skich powierza ks. Achillesowi Rat'ti‘eimu
sprawy katolickie w naszymi kraju tylko
religijne. Politycznej misji on nie,tna.
BUDOWA PAŃSTWA POLSKIEGO.
W Radzie Stanu (zapanowało pojed
nawcze usposobienie. Pomiędzy oboza
mi aktywistyczinym a paissywr&itycznym
nie ma walki.. Utworzono szereg komi
sji, które przystąpiły do gorliwej pracy.
Około
sześćdziesięciu projektów
ustaw przygotowały ministerstwa. Usta
wa wyborcza i wojskowa poszły na czo
ło. Sejmowej rząd nie przedstawi Ra
dzie Stanu; uważa, iż to jest kompeten
cja Sejmu.

Mimatertsitwo Spraw Wewnętrznych
złożyło projekt organizacji , administra
cyjnej; będą starostwa i województwa.
Opracowuje projekt ustawy prasowej.
Oby dość liberalny.
Ministerstwo Zdrowia i Pracy prze
niosło się i skonicenitrowało rozrzucone
po mieście swoje biura w gmachu róg
Jasnej i Płacy Zielonego. Wniosło do
Rady Stanu pierwszy z projektów Ubez
pieczeń Społecznych: Kasy chorych.
Ustawa wyborcza przewiduje dwie
laby Sejmu: pośeilslką i senatorską. Se
nat ma być w połowie mianowany. W y
bory dość demokratyczne i . proporcjo
nalne.
RUCH PARTJI.
Mówią, iż realiści wahają się, czy
pozostać w Kole Międzypartyijinemi; mie
podpisali deklaracji tego koła w sprawie
odezwy wersalskiej.
Utworzył się kiuSbmonarchiczno-kon
stytucyjny. Na1 czele stoją hr. W. iRoztworowiski, prezes, i p. Bieliński, wice
prezes. '
;
Tworzy się partja Demokratyczna
na podstawie tego samego programu, co

Demokracja Historyczna w Galicji, któ
ra świeżo swój zjazd odbyła. Wydawać
będzie własny tygodnik pod redakcją p.
Kulczyckiego.
SPRAW Y 'SPOŁECZNE.
.

1 ’ f

Parlament niemiecki opracowuje ustawę izb robotniczych. Rząd cihice izb
fachowych, teryttorjallnych i osobnych
dla urzędników. Socjaliści chcą lokal
nych i jednoczących wszystkie fachy.
Powstał w Warszawie „Pollsiki In
stytut W ydawniczy", założony przez
dziesięć większych firm polskich, z kapi
tałem' pięciu milionów marek.
Sprawy uprawizacyjine miejskie zno
wu bardzo szwankują; cukier- i chleb do
stał się do rą|k spekulantów; p. liski w y
kazał na isitamowisiku dyrektora aprowi
zacji brak zdolności.

Ciągłe pogłoski o zamordowaniu ca
ra i jego rodziny, dotąd nie dające się
sprawdzić. Natomiast pewna wieść: za 
mordowano w Moskwie hr. Mirbacha,
przedstawiciela Niemiec.
Prof. Bułhakow został popem i gi si, że Rosję odradzić może tylko cer
kiew. Aile kito i ca cerRiew odrodzi?
Zły Bocian. Wydalono z Chełm
szczyzny ks. Bosiiaina, podobno agenta
metropolity Szeptyckiego, za sianie nie
zgody i wywoływanie rozdrażnienia śród
unitów.

RÓŻNE.
Bardzo energicznie wystąpiono prze
c iw k o pogłoskom, rozsiewanym na szko
dę cesarskiej pary austnjackiej,.

NAUKA i SZTUKA.
Ministerstwo
oświaty opracowuje
stabilizację warszawskiego uniwersytetu.
Pozyskani być mają profesorowie: Chrza
nowski. Brueokner i Halpenn, między in
nymi.
Wzniesiono pomniki Kościuszce we
wsiach: Liskowie — dłuta Jackowskiego
i w Dąbrówce — roboty Jeziorańskiego.
Szew cy warszawscy fundują pomnik
Kilińskiego w kościele św. Jacka; zrobi
go Czesław Makowski.

CEGELNIANE MASZYNY
1 przedslęb.

W Ł O D Z I M IE R Z
P E R ZY N S K I

BflDOW Y [ E O I E U I lu t teram. Aleksander AUST

W a r s z a w a , A le je J e r o z o lim s k ie 5 3 .

1O56>

Na Stanowisku
P O W IE Ś Ć .

A. PAWEtEK
ty.ko latem.

F u t r a i k o s tju m y . K r ó 
le w s k a 3 . Przyjmuje obstalunki. Przefasonowywania
Firma prowadzi się nadal przy współudziale
syna przybyłego z zagranicy.
1O565

C e n a Mk. 4.50.
Nakład To w. Akc. S. Orgelbranda S-ów
15014

Do nabycia we wszystk. księgarniach.

b

Skład Broni
pod firm ,
Przedstawiciel E . TU W IM .
W arszaw a, L e szn o
12.23
______________ ____________ 10544_______

Polecamy gorąco żowaną
szwaczkę, niezdolną do pracy
od kilku lat. Łaskawe ofiary
dla Z. Walesińskiej przyjmuje
Redakcya.

] .

E g z. od 1861 r .
W a rs za w a ,

JERZY

SOSNOWSKI
w|

HOTEL

----------- &

L is o w s k i
EU RO PEJSK I

Poleca na sezon przyszły bronie kurkowe i bezkurkowe z ejectorami we wszystkich calibrarh , proch
czarny i bezdymny, śrut, oraz gotowe naboje „ELEYA
LA Cl ERMONITE” i „ROTTWEILER ’ .

ŻUŁAW SKI

Łaus FeminaB
Cz. pierwsza POWRÓT
Mk. 4.50.
Cz. druga PROFESOR BUTRYM
Mk. 5.00.
15701

Do nabycia we wszystkich księgarniach.

WARSZTATY REPERACYJNE NA MIEJSCU.
10559

Odpowiedzialny redaktor-w ydaw ca* C zesław Podwińskl. K lisze I druk wykonane w Z akł. G raf. Tow. Akc. S. O rgelbranda S-ów w W a r s z a w i'.
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