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Red akcja : Warszawa, ulica Nowowiejska 2, m. 14. - Kraków, 
ulica Pędzichów 19, od 4-5. - Adm i n is tra c ja: Warszawa, 
ulica Trębacka 10 (sklep ,,Sowizdrzała''). - Telefon Nr. 127-05. 
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Kraków: St. Łach, Konarskiego 3. Gł. rozsprzedaż: W.Szelążek,Wiślna 11 
Prenumerata miesięczna: 500 Mk. - Numer pojedynczy : 150 Mk. 
Do nabycia w księgarniach, ajencjach pism i kasach teatralnych. 
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WARSZAWA-KRAKÓW NIEDZIELA 17 WRZEŚNIA 1922 ROKU. 
================================================================= . ·============================ 
DR. KAZIMIERZ PIOTROWSKI. 

ŚWIĘTO TEATRU l MUZYKI W SALZBURGU. 
(Ciąg dalszy). 

Pomysł wystawienia sceny przed wielkim ołtarzem 
w kościele, w miejscu poświęconem wyłącznie religij
nym obrzędom, wydać się musi niejednemu dziwnym, kto 
przywykł do współczesnego teatru, związanego wszyst
kiemi fibrami z życiem i potrzebami chwili, oderwanego 
od religijnych, ogólno-ludzkich problemów; a przecież 
teatr w pierwszych swych początkach nie wiele się ró
żnił od religijnych ceremonij, .był raczej jedną z nich, 
treść swą czerpiąc z bogatej skarbnicy religijnych mytów. 
Takim był teatr grecki, teatr Aischylosa, częścią inte
gralną uroczystości ku czci Dionizosa, równorzędną 
z procesją. i ofiarą składaną na ołtarzu Boga, aktor sta
rożytny zaś kapłanem, podającym ludowi wido1ne uzmy
słowienie religijnego mytu. Teatr ten nie naśladował 
rzeczywistości: on był nią samą, był spotęgowaniem 
samopoczucia zbiorowego „,Ja", był jego syntezą; oder
wany od wszelkiej przypadkowości i chęci naśladowania 
objawów życia, od ·Czasu i miejsca, unikający jakichkol
wiek efektów i napięcia ciekawości, bo zakończenie tra
gedji staje się dla widza jasne już z samego jej po
czątku, pozbawiony akcji, bo najważniejsze jej wydarzenia 
nie dzieją się na scenie, lecz są opowiadane, rezygnu
jący nawet z osobowości aktora przez nałożenie mu 
nieruchomej maski - był ten teatr najdoskonalszym 
wyrazem duchowej treści swego pokolenia, był istotnym 
„teatrem świata" . 

Teatr średniowieczny również wyrósł na religij nem 
podłożu; zadaniem jego było przedstawienie życia i męki 
Chrystusa, a że człowiek średniowieczny cel swój widział 
\V tegoż naśladowaniu; przedstawienia te stały się wkrótce 
obrazem i symbolem jego własnego bytu. Rozmiary wi-

dowisk powiększają się, obejmując całokształt życia współ
czesnego człowieka i wszystkie trapiące go zagadnienia; 
przeszłość biblijna miesza się z średniowieczną teraźni((j
szością, illuzja z rzeczywistością. Widowiska te, przed
stawiające życie Chrystusa w kostjumach nie biblijnych 
lecz współczesnych - jak na obrazie Jana van Eyck' a -

. ciągną się całemi dniami, starając się jak najwszech
stronniej zobrazować współczesne życie, przy zupełnym 
braku syntetycznych zdolności. Syntetyczny obraz ca
łego świata, „ teatr świata", pragnął również dać i rene
sans, przy całem jednak jego bogactwie tematów, nie
prawdopodobnem pomieszaniu antycznych i chrześciań
skich mytów, brakło mu duchowej siły, by z tego 
niejednolitego materjału stworzyć obraz życia ludzkości; 
dopiero barok w swoim nawrocie do religijności zdołał 
wydobyć z duszy ludzkiej tyle istotnego żaru, że pod 
jego wpływem różnorakie rudy duchowe współczesnego 
człowieka stopiły się w jedną całość, sztuka nawiązała 
znowu kontakt z religją, teatr z kościołem. Dramaturgja 
baroka hiszpańskiego, który tego ·cudu dokonał, poku
siła si~ też o syntetyczne, mistyczno-religijnym duchem 
owiane ujęcie obrazu świata, a pokusiła się o to w oso
bie genialnego poety, wodza, kapłana i dyrektora tea
tru: Calderona. 

Teatr ma początek w liturgji katolickiej, w szczegól
ności w obrzędach t. zw. czterdziestogodzinnego nabo
żeństwa, w którym czytaną od ołtarza ewangelję ilu
strowano grą aktorską; aktorami tymi byli księża, sceną 
podjum przed .wielkim ołtarzem, który tu po raz pierwszy 
od greckich czasów znowu zespolił się z teatrem jako 
symbol pozaświatowej tęsknoty; miejsce ewangelji za
częły powoli w tych widowiskach zajmować utwory 
mistyczne, osnute dookoła starego i nowego testamentu, 
t. z. Aulos sacramentales. Odgrywano je najczęściej 
podczas Bożego Ciała, wobec króla i licznych rzesz 
ludzi; teatry świeckie były wówczas nieczynne, wszyscy 
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aktorzy stali „ w służbie bożej". Calderon sam napisał 
takich „Autos" aż 73, z których 47 osnutych było na 
tematach religijno-kościelnych, zaś reszta na podaniach 

,'• 

Scena przed głównym ołtarzem w kościele Kolegjalnym. 

i legendach oraz życiowych i przyrodniczych zagadnie
niach. Sżczytowym punktem tych „Autos" oraz naj
lepszem wprowadzeniem w ich ideologję, są: "jarmark 
świata" (,,'el gran me1ca-do del mundo") i „teatr świata" 
("el . gran theatro del mundo"); życie człowieka przed
stawione tu jest jako dramat, odgrywający się na rozkaz 
Boży _ a pod reżyserją ,,świata", personifikowanego w po
staci strojnej kobiety; ludzie otrzymują od Boga role, 
od których dobrego lub złego wykonania zależy ich 
dalszy łos, zbawienie lu-b p·otępienie; myślą ich prze
wodnią jest głębokie - poznanie znikomości rzeczy ludz
kich, ukazywanych zrazu w błyszczącej świetności, 

a okazujących się tylko fałszywym szychem przesłania
jącym drogę do istotnego szczęścia; poczesność wi
dziana jest tu z drogi ku wieczności. Swiat cały jako 
„skromna dziewka boża" śpiewa wraz z człowiekiem 
psalm ku chwale Najwyższego. Wszystko to ubrane jest 
we właściwą barokowi, ze starożytności zapożyczoną 
wielość alegorji, bogatą symbolikę, a ilustrowane ko
ścielną muzyką. 

Ta właśnie świetna forma . zewnętrzna tych widowisk 
znęciła zdaje się Reinhardt'a, aby tu na tle barokowego 
miasta o starej kulturze teatralnej, w bezpośredniej 
bliskości wielkich centrów południowo- niemieckich: 

. Wiednia i Monachium, spróbować nowych pomysłów 
inscenizacyjnych; wyszedłszy ze szkoły Meiningeńczy
'ków rozwinął on w sobie wybujałą skłonność do jak 
najbardziej obrazowego, przepychem barw i kształtów 
czarującego sposobu inscenizacji; obdarzony wyjątkową 
skłonnością przystosowywania się do rozmaitych stylów 
i epok, wystawiający jak nikt inny Moliera z baleto
wemi wkładkami według wersalskich wzorów i Edypa 
w cyrku na sposób antyczny, jest on jednak, na wskróś 
przesiąknięty duchem barokowym, kocha się w bogatej 
grze świateł i dźwięków, w olbrzymich wprowadzanych 
na scenę tłumach, bogatem tle dekoracyjnem. Ta oko
liczność tłumaczy zapał, z jakim Reinhardt od lat bierze 
tak żywy udział w pracach salzburskiej „F estspielhaus
gemeinde". Salzburg daje mu właśnie to wymarzone 
przebogate tło barokowe, gotowe teatry pod gołem 
niebem, w perspektywie kilku lat powstać mający gigan
tyczny teatr w Helbrunie. Mówi ~ię nawet oraz pisze 
całkiem głośno o tern, że Reinhardt uważa swe lata 
pracy w Berlinie tylko za okres przygotowania do wła
ściwych zadań w Salzburgu, skąd przed laty odszedł 
do Berlina, powołany przez Brahm' a. Działalność swoją 
w Salzburgu, gdzie posiada śliczny własny pałacyk, roz
począł Reinhardt w r. 1920 wystawieniem w barokowej 
oprawie gotyckiego misterjum: „Jedermann" („ każdy 
człowiek") a sposób, w jaki to uczynił, rozsławił 
to widowisko szeroko w całem świecie: ten głęboko 
wzruszający dramat bogatego człowieka, szalejącego 
w upajającej radości życia, a potem nagiego i bez
bronnego wobec śmierci i wieczności, grany przez naj
pierwszych aktorów niemieckich z Aleksandrem Moissim 
w roli tytułowej, na tle portalu katedry salzburskiej 
przy akompaniamencie dzwonów kościelnych miasta 
i katedralnego organu, wywarł na wszystkich widzach 
potężne wrażenie owem niezwykle szczęśliwem połą
czeniem wzruszającej, ogólno-ludzkiej treści sztuki 
z niewiarygodnym przepychem inscenizacji. 

Wystawiony ostatnio w kościele kollegjalnym: 
„Salzburski teatr świata" H. Hofmannsthala ma tęż 
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POLSKIE BIURO KO N CERTOWE urządza na·. całym terenie 
Rzeczypospolitej i zagranicą . 

K.ONCERTY • 
I ODCZYTY . . . 

oraz inne imprezy artyst. na rachunek własny i pp. Artystów. 

POLSKIE BIURO KONCERTOWE 
DYR. JERZY GURANOWSKI 

WARSZAWA, NOWY ŚWIAT 46. TEL. 140-48. 

W sp?łpraca wybitnych sił krajowych i zagranicznych. 
c:::J Scisły kontakt z aj encjami w kraju i zagranicą. c::::a 

Angażowanie pp. Artystów na w~~ystkie estrady Polski. 

samą co „] edermann" myślową podstawę : mistyczną 
pogardę dla doczesności, tęsknotę za prawdziwemi, 
nie mijającemi wartościami; tęsknota ta jednak, · aby 
miała moc przyciągającą dla sceptycznych, zindywidua
lizowanych, różnowyznaniowych obywateli świata mu
siała być starannie oczyszczoną ze specjalnie katolickich 
cech; takt, z jakim tego dokonał poeta i reżyser, wysta
wiając „ teatr świata" przed głównym ołtarzem kościoła 
za zgodą i gorącem poparciem katolickiego arcybiskupa, 
daje kulturze duchowej wszystkich tych trzech osób 
jaknajchlubniejsze świadectwo. Z Caldero nowskiego „ tea
tru świata" pożyczył Hoff rnannsthal tylko zasadniczą 
metaforę sztuki (życie jako rola), nazwiska występują
cych postaci i oczywiście barokowe jego cechy: bo
gatą symbolikę i dostojnie uroczystą akcję; zapoży- · 
czonym postaciom włożył jednak w usta słowa o nowo
czesnej treści, ożywił je radością i bólem dzisiejszego 
człowieka, stworzył pró hę syntezy współczesnego życia, 
aktualny „teatr świata". Nie zatrzymując się, jak w „] e
dermannie" u bram kościoła, przekroczył śmiało jego 
progi, dzielące ciszę religijnej zadumy od zgiełku życia, 
na stopniach ołtarza odegrał dramat, będący zarazem 
modlitwą. · 

Z uczuciem, pełnem oczekiwania i lekkiej emocji 
zbliżaliśmy się w dzień · premjery wąskiemi uliczkami 
do kościoła kollegjalnego. Cały duży plac przed nim 
zapchany ludźmi ; przez środek tłumu · płynie długi \vąż 
automobilów, wyrzucający na progi kościelne strojne 

·-· 

się powoli cały szereg biskupów w tyarach i z pasto ... 
rałami, świętych, pustelników i wróżbitów, ma w sobie, 
rnoże dzięki dyskretnej grze świateł i towarzyszeniu 
muzyki, coś nieodparcie czarującego. 

wszyscy wymienieni wychodzą na górną kondy
gnację sceny i grupują się, klęcząc przed kotarą zasło
niętem wejściem w głąb wielkiego ołtarza, którem, 
przy dźwięku fanfar, wchodzą aniołowie, zaś z dołu 
od strony publiczności wychodzi na dolne piętro sćeny 
„świat" (die Welt - grana przez p. Bahr-Mildenburg) 
prowadzony przez anioła, za nim śmierć (Louis Rainer) 
w czarnym hiszpańskim stroju i przy szpadzie oraz 
trefniś („Vorwitz" - Otto Pflanz, jedyny nie-aktor, 
ludowy poeta salzburski) rodzaj conferencier'a sztuki, 
pozostałość ze średniowiecznych interludjów ---+ po 
przeciwnej stronie sceny ukazuje się szatan („ Wider
sacher" - Hugo Doblin) ubrany jako uczony, ze swoimi 
sekretarzami. Grzmiące, trzykrotne fanfary rozbrzmie
wają z chóru. Wszyscy z wyjątkiem ·szatana, który cofa 
się w bok sceny, padają na kolana, w głównem wej
ściu w głębi, to jest w samym ołtarzu ukazuje się 
Chrystus, pojęty z niemiecka, do naszego · polskiego 
Pana Jezusa zgoła niepodobny, uprany we wspaniały, 
drogiemi kamieniami święcący ornat. 

(C. d. n.). 

BRONISŁAWA Z ŁADNOWSKICH WOLSKA. · 
międzynarodowe towarzystwo. W chodzimy w uroczną (Do ilustracji na stronie tytułowej). 
głąb kościoła. Milknie rozlegający się przed jego mu- W tradycji teatru krakowskiego i historji jego 
rami rozgwar - cisza, chłodna, dobroczynna cisza ogar- rozwoju trwałemi ·zgłoskami zapisało się imię znakomitej 
nia nas zewsząd. Przez kolorowe witraże cedzą się przed laty artystki - dziś czcigodnej emerytki i jubi
w ciemną nawę ostatnie błyski dnia, oświetlając zwie- latki sceny imienia Słowackiego - p. Bronisławy z Ła
szone z balkonów olbrzymie purpurowe zasłony, utrzy- dnowskich Wolskiej~ 
mujące wnętrze kościoła w tonte nieco ponurej czer- Bronisława Wolsk<J, .jest dziecki_em . Krakowa. Tu 
wieni. Scena jest pogrążoną w półmroku; pokrywające urodziła się 6 stycznia 1840 r., tu po latach pierwszej 
ją również purpurowe obicia, wydają się prawie czarne. młodości rozpoczęła pracę na scenie i pracował~ z górą . 
Scena jest zbudowaną z dwu kondygnacyj: dolna, szer- pół wieku, bo lat 55, zawsz_e będąc chlubą i ozdobą 
sza, połączona jest z tylną „zakulisową" częścią prez- teatru. Pochodząc z zasłużonej scenie rodziny Ładnow· 
biterjum bocznem przejściem, szerokiemi zaś schodami skich - ojciec jej Aleks.ander Ładnowski był autorem 
z górną ·wężśzą ~ondygnacją, osłoniętą od strony ołta- dramatycznym i aktorem, _ młodszy brat Bolesław wy
rza draperjami; w miejscu, odpowiadającem środkowi bitnym artystą teatru Rozmaitoś~i w War~zawie, a star
wielkiego ołtarza, półkoliste wejście. Zmrok zapada po- sza siostra Rakiewiczowa jedną z największych polskich 
woli coraz głębszy; wśród dyskretnego poszeptu roz- aktorek - sama wcześnie bardzo, bo w 14·ym .roku 
mów zajmuje publiczność miejsca. Wkrótce milkną te życia, w Krakowie, za dyrekcji Juljusza Pfeifra rozpo~ 
rozmowy. Nastaje głęboka cisża. Jakiś dziwny nastrój . · częła karjerę teatralną, wlewając w nią cały zasób swego . 
ogarnia wszystkich. Nagle dzwony odzywają się na wieży talentu oraz poszanowanie zawodu i obowiązku. . , 
kościelnej, a tutaj we wnętrzu świątyni robią wrażenie W r. 1857 udała się artystka ·· wraz z oj~em do 
dziwnej, oqdalonej muzyki·; niespostrzeżenie wkrada trupy prowincjonalnej, pozostają~ef _pod ·· kierowni~tw.em · 
się pomiędzy te to ny organ z chóru kościoła , Gubarzewskiego, a w trzy lata później~ gdy Aleksander 
w chwilę później pianissimo grająca orkiestra; dyskre- Ładnowski utworzył własne towarzystwo w Płocku, 
tny przytłumiony śpiew. Muzyka ta trwa dość długo - w skład tegpż weszła i jego młodsza córka. Pod d~
w jakimś momencie zaczyna zwolna rozjaśniać się scena; świadczonym kierunkiem ·ojca coraz piękniej i bujniej 
z dolnych bocznych wejść wychodzą: po . prawej jakiś roz·wijał się talent Bronisła'"'Y Ładnowskiej, obejmując 
dominikanin ":' białym habicie z rękami ekstatyczni·e. coraz szerszy zakres ról. Jako wybitną już siłę zaanga
wznięsionemi ku niebu, z lewej uc~ony czy święt,y ze żował ją dyrektor Ordyńs~i do teatru_„ ·póls~iego _w ·,Czer
spokojnie wzniesioną głową i głęboko skupionym wy-: . niowcach, gdzie w rolac·h bohaterek dramatu doczekała 
razem twarzy. Wejście tych obu~ · za· kt6rymi wysuwa się niecodzien.nych sukc~s~w •. Powołana .w _r •. l~6~ .. p.i'ztz 
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Miłaszewskiego do L·wowa i tam zajęła stanowisko 
pierwszorzędne. W r. 1865 zaślubiła artystę dramaty· 
cznego Władysława Wolskiego, a wkrótce później po„ 
wróciła na scenę krakqwską, pozostającą podówczas pod 
kierownictwem hr. Skorupki. Od tego czasu pracowała 
na niej niemal nieprzerwanie, zdobywając spbie coraz 
to większą sympatję publiczności. 

dzoną pracą okazując zawsze, że na każdem polu po
trafi spełnić wzorowo zadanie, jakiego wymagała od 
niej kultura teatru. Znamiennemi dla artystycznych war
tości Bronisławy Wolskiej są słowa więrsza ś. p. Lu· 
cjana Rydla, wygłoszone z okazji jej 40-letniego jubi
leuszu przez ówczesnego ,reżysera Ludwika Solskiego 
przed przedstawieniem „Slubów Panieńskich": 

Teatr krakowski, wybudowany .w r. 1799 przez Jacka Kluszewskiego, starostę brzegowskiego, który jako wielki miłośnik 
sztuk pięknych a nadewszystko teatru, zwiedziwszy całą Europę, za powrotem do rodzinnego miasta wystawił własnym 
kosztem gmach, sprowadził artystów i kierował teatrem do r. 1.830. Następnie zasiadał na dyrektorskim krześle Jan 
Mieroszewski, po nim niemiecki dyrektor przedstawiał tu komedje, dramaty i opery, w r. 1860 zarząd teatru przeszedł 
w r~ce Juljusza Pfeifra, a po złożeniu przez niego tej godności, dyrektorem teatru krakowskiego został hr. Skorupka. 

Gdy w r. · 1881 Bronisława Wolska, wstąpiwszy 
ponownie w związki małżeńskie, na czas krótki opuścić 
musiała scenę, ówczesny dyrektor krakowskiego teatru, 
wytrawny znawca sztuki aktorskiej, Stanisław Koźmian, 
wypowiedział takie słowa: „ Ustąpienie Wolskiej, to praw
dziwa . klęska dla repertuaru. Niema prawie sztuki, któ
raby jej współudziału nie wymagała, a o jej zastąpieniu 
trudno nawet marzyć". Na szczęście absencja ta nie 
trwała długo; wkrótce znakomita artystka znalazła się 
znowu w drużynie teatru krakowskiego i odtąd pozo
stawała jedną z jego sił najprzedniejszych. W nowym 
teatrze za dyrekcji Pawlikowskiego, Kotarbińskiego 
: Solskiego służyła wiernie i wytrwale sztuce, niestru„ 

„Dziś, Mościa Dobrodziejko, Radost głos zabierze, 
Aby w imieniu wszystkich, serdecznie a szczerze, 
Sławić prawdziwy talent, podziwiać zasługi 
I 8zielność niestrudzoną przez lat szereg długi. 
- Któż Ci dorównał w pracy rzetelnej a cichej, 
Co nie znała zawiści, urazy ni pychy ? 
Kto dla Sztuki okazał większe poświęcenie ? 
Kto nad Cię lepiej, wierniej służył:inaszej scenie? 
- Ch_oć przetrwałaś artystów całe jpokołenia, 
Talent Twój nie starzeje, praca się nie zmienia, 
I nie gaśnie dla sztuki zapał Twój młodzieńczy 1 
- Więc dziś Krakowski teatr laurem Ciebie wieńezy, 
A z piersi Twych koJegów jeden głos wylata : 
Lyj, a świeć nam przykładem w najpóźniejsze lata, 
Aby się długo chlubić mogła scena polska 
Tern, Że na niej pracuje Bronisława Wolska" . 

5 CUKIERNI'A ZIEMIAŃSKA 
ALBRECHT I SKĘPSKI 
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Szczere życzenia kolegów i artystów spełniły się, 
bo czcigodna jubilatka doczekała jeszcze złotych ze 
sztuką godów~ Dnia 13 maja 1911 r. obchodził Kraków 
to rzadkie święto swego teatru. 

Ze zrozumiałem wzruszeniem spoglądam dzisiaj na 
leżący przedemną afisz „b en ef is owego przed st a
w i en i a k. u u czcze n i u 55-1 et n ie go j u b i 1 e us z u 
pracy scenicznej Bronisławy Wolskiej". 

Grano ·,,Panią' kasztelanową" jednoaktowy dramat 
i dwuaktową komedję „Okrężne" J. Korzeniowskiego. 
Na afiszu obok wielu innych, dobrze znanych - nazwisko 
Bronisławy Wolskiej widnieje wypisane dużami:literami, 
W pamięci ówczesnego pokolenia widzów zapisało się 
ono trwale - dzisiejsze, niestety może oglądać tylko 
wizerunek artystki w galerji teatru im. Słowackiego, to 
też miłym i zaszczytnym .jest dla naszego pisma obo
wiązkiem, jednym przypomnieć, drugim powiedzieć, czem 
była ona i czem na zawsze w kronikach polskiej sceny 
pozostała. . 

Często mówi się, że teatrem zdobywa się sławę. 
O Wolskiej można powiedzieć, że ona teatr uszlache
tniała, wnosiła do niego · najczystsze i zdrowe pierwiastki, 
które z teatru czynią istotnie świątynię. Od najmłod
szych lat żyła z tem "7przekonaniem, że służy tylko sztuce, 
i dla jej dobra często poświęcała swą indywidualność, 
bez żalu i żółci grając często nieodpowiadające jej, trze
ciorzędne role, aby całości zapewnić powodzenie. W re„ 
pertuarze swoim miała kreacje wielkie i niezapomniane : 
Bona w „Barbarze Radziwiłłównej", matka w „Balla
dynie", niezrównana Tykalska w „Panu Damazym", 
matka w "Bęatrix Cenci", najpierw Klara, później Do
brójska w „Slubach Panieńskich", przed dawnemi laty 
Prakseda, w następnych matka w „Karpackich g6ra
lach ", Aniela w „Damach i huzarach", Figaszewska 
w „Dwóch bliznach", Jowialska w „Panu Jowiaskim", 
mnóstwo ról w dramatach Szekspira, Schillera i Słowa
ckiego, i wiele, wiele innych z repertuaru zagranicznego, 
a wszystkie odtwarzała zawsze z poszanowaniem autora 
i sztuki. Wierna od pierwszych chwil scenie krakowskiej, 
pracowała na niej wytrwale długie lata, otaczana uzna
niem, sympatją i szacunkiem publiczności i kolegów. 

Dzisiaj czcigodna artystka, żyjąc w zaciszu domo
wem wśród najbliższych sobie, myślą powraca często 
do dawnych czasów, artystów i teatru, tęskni za przeszło
ścią a wyrazem tych uczuć, są jej ,, Wspomnienia eme
rytki sceny krakowskiej", których wyjątki ofiarowała na
szej redakcji, a z któryc.h nie omieszkamy skorzystać. 

Obecnie, poświęcając p. Bronisławie z Ładnowskich 
Wolskiej tych kilka słów, składamy tern samem hołd 
polskiej Sztuce. Tadeusz Kremer. 

OTWARCIE SEZONU OPEROWEGO. 
Po dwóch miesiącach wakacji otworzyła opera 

swe podwoje i przedstawieniem pięknej „Goplany" Le
leńskiego zainaugurowała sezon operowy. 

Jakież zaciekawienie budzi najbliższa przyszłość 
pierwszej sceny polskiej ł Jakie trwożne pytania nasuwa 
każdemu, komu leżą na sercu sprawy artystyczne! 

Z szeregu informacyj, udzielonych prasie przez dy
rektora opery p. Młynarskiego wynikałoby, iż sezon 
tegoroczny ,będzie niezwykle ożywionym, że personal 
artystyczny z energją przystąpił do pracy, mając na
kreślony z góry bogaty plan kampanji artystycznej. 
s Oby się ziściły te obietnice ł Oby żadne prze-
zkody nie zakłóciły rozkładu pracy i nie obróciły 

w niwecz pięknych poczyQań dyrekcji opery. 
Akcja dyrekcji mu_siałaby przedewszystkiem zająć 

się repertuarem pierwszej sceny polskiej. Czas już za
brać się do wytępienia z repertuaru długiego szeregu, 
przekazanych przez ś. p. rosyjskie dyrekcje wypłowia
łych „klejnotów" operowych i zastąpienia ich utworami 

klasycznemi. Czyż istnieje jeszcze jedna na większą 
miarę zakrojona scena, któr~by 1 pieczołowicie hodując 
„ Traviaty", "Trubadury", „Zydówki" etc., nie posia
dała w repertuarze bieżącym ani jednej opery Beetho
vena, Webera, a z oper Mozarta, dziś więcej niż przed 
laty uwielbianego na Zachodzie (hasło „zuriick zu Mo
zar't", rzucone przez Straussa, jest dz.iś przecież jednym 
z najbardziej popularnych - z dzieł Mozarta wykony
wała tylko naiwne „Porwanie z Seraju" ? 

Z drugiej zaś strony, rzeczą niezmiernie a~tualną 
jest wprowadzenie do repertuar:u operowego oprócz 
nowych dzieł operowych polskich, wybitnych wzorów 
twórczości muzycznej narodów obcych. Przecież od 
szeregu lat odcięci jesteśmy . od mknącego burzliwym 
szlakiem rozwoju muzycznego na Zachodzie i na 
Wschodzie .. .. 

1 Dyrektor Młynarski zapowiada wystawienie pol
skich oper Różyckiego („Casanova "), Rogowskiego 
(„Bajka") i Młyn.arskiego („Noc letnia") a z oper 
obcych: „Kuglarza w klasztorze" Masseneta, „ Petruszkę" 
Stravinsky' ego {balet), „Kawalera z Różą" Straussa, 
„Siegfrieda" Wagnera i "Borysa Godunowa" Mussorgskija. 

Repertuar ten budzi pewne refleksje. Czem, na
przykład, tłómaczyć należy wybór opery "Jongleur de 
Notre Dame", której muzyka nie należy przecież do 
najpiękniejszych kwiatów natchnienia Mac;seneta, autora 
granych u nas pięknych oper „Werthera" i „ Tha°is"? 
Czyż nie byłoby pożądanem zapoznanie publiczności 
polskiej z operą francuską, będącą ewangelją współ
czesnej muzyki francuskiej, wzorem dla licznych adeptów 
„debussyzmu" - z „Pelleasem i Melisandą Debussy' ego, 
lub też z genjalnemi przebłyskami stylu „Pelleasa" 
w barwnych operach Chabriera ? A widnieją przecież 
pozatem w repertuarze francuskim opery d'lndy' ego 
(„F ervaal "), Dukasa („l.' Ariadne et Barbe Bleu ") ... 
Z muzyki rosyjskiej wchodzi na afisz polski głośny 
„Petruszka" Stravinskiego. Dla dobrze obeznanych z li
teraturą operową rosyjską smakoszów będzie to piękny 
o wyrafinowanym · smaku deser. Dla ogółu melomanów, 
którzy pragnąc wchłonąć bujne pierwiastki muzyki ro
syjskiej, mieli dotychczas możność kosztowania jedynie 
pier\vszych owoców stylu narodowego rosyjskiego (opery 
Czajkowskiego) będzie „ Petr.uszka". . • czarną kawą 
z likierem. A gdzież są sute i pożywne potrawy -
opery Korsakowa, Borodina? ... 

Wybór opery nie·mieckiej Straussa „Kawaler z Różą" 
o tyle jest spóźniony, że dziś jest już Strauss do pewnego 
stopnia hasłem przebrzmiałem, czego najlepiej dowiódł 
Io~ ostatniej opery jego "Frau ohne Schatten''. Dziś 
przyszli i stanęli w ognisku życia muzycznego Niemiec 
nowi ludzie - Schreker, Pfitzner. . • To też wystawie
nie którejś z oper Schrekera byłoby o wiele bardziej 
skutecznem ·dla przedstawienia współczesnej muzyki 
niemieckiej. 

Ale przecież każda ze wskazanych przez dyr. Mły
narskiego oper może, przy należytem opracowaniu, dać 
wielkie zadowolenie artystyczne. Ale przecież opraco
wanie to musi być owiane ożywczemi prądami współ
czesnej nauki reżyserskiej, ożywione wolą do czynu 
i wyzbyte panujących jeszcze szablonów operowych. 
Miejmy też nadzieię, że już w_ najbliższej przyszłości 
będziemy mogli skonstatować stopniowe realizowanie 
się pięknych zapowiedzi Dyrekcji. 

Przedstawienie inauguracyjne „ Goplany" wypadło 
dobrze. W gronie wykonawców królował Ignacy Dygas, 
odtwórca roli Kirkora, którego głos brzmiał niezwykle 
pot.ęznie i dźwięcznie. Obok niego zarysowywał się 
obiecująco młody i jeszcze niezupełnie sformowany 
talent panny Mańkiewiczówny (Alina). Zespoły (szcze
gólniej wokalne) były na wysokości zadania. 

Przy pulpicie kapelmistrzowskim·\~stał. dyr. Mły-
narski. Mateusz Gliński. 
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Ostatnio wypuściliśmy na rynek następujące filmy, 
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Dramat w 6 aktach, 
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STANISŁAW KOŹMIAN 
JAKO LITERAT - PUBLICYSTA, DYREKTOR 
TEATRU . I· PIONIER KULTURY TEATRALNEJ. 

(Dokończenie). 

. III. 
Praca Koźmiana w teatrze była najściślejszem 

ądbiciem i dopełnieniem zamkniętego w powyższych 
wynurzeniach programu. Dziewi~tnastoletnie jego rządy 
r:ozpadają się na dwa okresy. W pierwszym, w którym 
qzielił rządy ze Skorupką - teatr krakowski mniej 
zw,raca uwagi na dobór repertuaru, a więcej zajmuje się 
siłami aktorskiemi, które nagle w tym ubłogosławionym 
dla teatru polskiego okresie wyrosły na gruncie kra
Wowskim jakby z pod ziemi, albo tu obrały sobie dłuż-, 

r • 

szą gosc1nę. 

; Z piskląt na orły wyrastają w tym czasie Modrze-
jewska, Rapacki - długotrwałą gościnę zaś obierają 
Rychter, Królikowski. . Obok nich wykwita talent Anto
niny Hofman, Bolesława -Ładnowskiego, Feliksa Bendy - · 
ci z pomocą całej grupy pomniejszych stwarzają wzo
rowy zespół, z . którym taki wykwintny smakosz jak 
~oźmian, mógł już ważyć się na podjęcie szerszych 
zadań repertuarowych - począć budować swój własny 
t~atr i własny styl w teatrze. · 

~ Pomiędzy teatrem z początku drqgiej połowy 
)tIX. wieku a teatrem z końca tego stulecia, z którego 
*yłania się teatr obecny stulecia XX-go, między tea
trem podniosłym a poziomym, rz~czywistym a sztu
qznym, między teatrem uprawiającym kunszt duchowy 
i; kunszt kształtów a teatrem goniącym za bezwarun-
14.owem powodzeniem i odgadującym jedynie chwilowe 
upodobania publiczności, nie rzadko zgodne ze sztuką 
ą . rzadko z poezją, rzadziej zaś jeszcze ze zdrowym 
r-Ozsądkiem - przedział pogłębia · się coraz . bardziej. 
lfierwszą tego przyczyną jest wymarcie lub usunięcie 
s:ię ze sceny artystów dramatycznych, którzy będąc 
~yjątkowemi zjawiskami, wzbudzali wiarę w teatr pol
ski. Oni byli polskim teatrem, chociaż teatr nie zawsze 
~ył dla nich. · · · 
l Z takich to wyjątkowych artystów składało . się 

grono warszawskich aktorów w .drugiej połowie prze
~łego stulecia; mieli . oni tradycję, sięgającą do począ- -
tków teatrów w Polsce w wieku XVIII., która następnie 
ustaliła się i przybrała wyraźny kształt w Warszawie. 
<Ci aktorowie tworzyli „starą gwardję", która wymie
~ła lecz nie poddawała się. 

W roku 1866 rodzi się „młoda gwardja" -. Szkoła 
kr akowska i . wypowiada .. walkę . rutyniet suchemu 
U.lasycyzmowi i m~ierze. Krakowscy aktorzy, za przy- , 
~ładem francuskich ia za · sprawą Koźmiana, zaczynają 
qiówić na scenie jak w życiu, poruszać się swobodnie, 
bez powziętego z góry zamiaru wywołania zachwytu 
zJaokrąglonemi a przeto sztucznemi ruchami, a przede
wszystkiem usiłują nie udawać uczucia, lecz szczerze 
·: . , . , . 
JłfZeJmowac się tern, co mow1ą . 
. ~ · Nowy styl zysl«Ije poklask · ogólny, odbija się . 
~wem echen1 w Warszawie i we Lwowie. Przemiana 
s~l( dokonała i od tej chwili datuje się rozkwit . nowo
qzesnego teatru polskiego, którego ojcem rzeczywistym 
~ył Stanisław Koźmian. 
t 

Po stylu gry aktorskiej przyszła kolej na reper
toar, który dotąd był w Polsce tylko dorywczym i przy·· 
padkowym. / 

Pracę trzeba było rozpocząć od podstaw. Nie była 
to sprawa na owe czasy łatwa. Byli wprawdzie do 
wzięcia Szekspir, Molier, Kalderon, Słowacki, Fredro -
iskrzył się wprawdzie we Francji teatr Sardou, Dumasa, 
A ugiera i Paillerona i tych trzeba było kazać przetłó
maczyć - ale resztę t. j. cały oryginalny repertuar 
współczesny trzeba było stworzyć, autorów zachęcić 
do pisania lub wynaleźć i na swiatło wyprowadzić. 

I tu kroniki teatralne zajmują nowy rozdział dzia
łalności Koźmiana. 

Koźmian porozumiewa się z gronem ludzi kultu
ralnych, miłośników teatru i rzeczy ojczystych, jak np. 
Szujski, Tarnowski, Klaczko, Czartoryscy - zdobywa 
od nich fundusze i ogłasza szereg konkursów, uwień
czonych najświetniejszem powodzeniem. Wychodzą z kon„ 
kursów tych takie sztuki, jak ,, Pozytywni '4 i. "Epidemja" 
Narzymskiego, „Pan Damazy" Blizińskiego~ „Emigracja 
chłopska" An czy ca, ,, Niewinni" Okońskiego, „ Mieczy
sław II." Bełakowskiego, "Krewniaki" Bałuckiego i kilka 
innych. 

Zdobywszy tak podstawy dla repertoaru bieżą
cego, oglądnął się za sztukami klasycznemi, z których 
stworzył wielki podstawowy repertoar. Wprowadza ko
lejno na scenę prawie całego Słowackiego, ukazując go 
po raz pierwszy w świetle kinkietów jako wielkiego 
dramaturga, wystawia po raz pierwszy świeżo odnale
zionych „ Konfederatów barskich" Mickiewicza, sięga 
do skarbca klasycznej literatury dramatycznej i wyławia 
z . niej dla teatru „Rycerzy" Arystofanesa, „ Odprawę 
posłów greckich" i „ Księcia - niezłomnego", „F edrę" 
Racina, „Barbarę Radziwiłłówną" Felińskiego i „ Wandę" 
Wężyka, sztuki Zabłockiego i Moliera. Po śmierci F re
dry, ojca, uzyskuje od rodziny prawo wystawienia ośmiu 
nieznanych komedyj autora „Zemsty" i pierwszy wpro
wadza je na scenę w Polsce, On też daje impuls do 
pisania i wprowadzania na scenę sztuk drobnych, jakiem i 

. były Anczyca „Chłopi arystokraci", „Łobzowianie", 
„Emigracja chłopska" i „Kościuszko pod Racławica1ni". 

. Duch inicjatywy, sezon teatralny, praca nad reper
toarem i stylem promieniov1ać poczęły z Krakowa inten
zywnie na całą Polskę. Styl i szkoła Koźmianowska 
zdobywała echo wdzięczne i budziła do czynu "i naśla-

. dawania. · 
A pamiętać trzeba, że stanowisko polityczne Koź

miana jako jednej z większych głów stronnictwa kon
serwatywnego t. zn. „stańczyków" krakowskich bynaj
mniej nie ułatwiało mu pracy. Prasa demokratyczna 
w Galicji. a w Krakowie w szczególności nie szczędziła 
mu ostrej, często niezasłużonej krytyki, nie szczędziła 
nawet inwektyw, gdy chodziło o poniżenie politycznego 
przeciwnika i utrudnienie mu pracy. A on znosił to 
wszystko ze zdumiewającą flegmą i spokojem, czasem 
tylko sardoniczny uśmiech lub cięty dowcip odwetowy 
zdradzały, że czuł się dotkniętym. Unosił się tylko 
wyjątkowo, jeśli nie jego osoba ale teatr krakowski 
w krytykę był zaangażowany. Wtedy zapalał się i od
powiadał wy barnem wysta\fieniem jakiej . dobrej sztuki . 
w wyborow~j obsadzie sił z Modrzejewską, Hofmanową, 
Frenk!em, Zelazowskim i Siemaszką. Inaczej jako dyre
ktor teatru, nie odpowiadał nigdy i nikomu. W spra-

! . HUMOR o ŻART ([]] SATYRA CDJ IRONJA (OJ Gł.Ę_BSZE ZNACZENIE. 
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WIECZORNICE ARTYSTYCZNE. 

BILETY WCZEŚNIEJ DO NABYCIA u A. CHODO

WIECKIEGO (KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 9). 



wach teatru nieraz jednak głos zabierał, wykazując 
zawsze niezwykłą znajomość przedmiotu, aktorów i pu
bliczności. Kilka świetnych jego arty~ułów o teatrze 
zamieszczała „Gazeta polska" w "listach o Galicji", 
pisanych przez Koźmiana w latach 1875- 1880 i wyda
nych następnie w osobnej książce. : 

Rok 1884, w którym skutkiem intryg i wewnę
trznych w łonie teatru niesnasek trupa teatru krakow
skiego się rozbiła i wyjechała następnie do Petersburga, 
był ostatnim rokiem teatralnej działalności Koźmiana. 
Zrażony i zniechęcony oddał teatr krakowski swemu 
sekretarzowi Gliksonowi, który go przez lat 9 prowa
dził aż do chwili otwarcia nowego gmachu teatru miej
skiego w r. 1893, w któryrn nowy dyrektor Tadeusz 
Pawlikowski godnie podjął dzieło przez Koźmiana roz
poczęt~. 

Smierć towarzyszki życia, znakomitej artystki An
toniny Hofman (t1894) zerwała wszystkie nici łączące 
Koźmiana z teatrem. Osiadł w Wiedniu jako polityk 
i publicysta i o teatrze słyszeć więcej nie chcia}. Po
dobno do śmierci nie był wogóle w teatrze. 

Na . zakończenie przytoczę kilka ogólnikowych dat 
z życia Stanisława Koźmiana. 

Urodził się w Piotrowicach w lubelskiem w r. 1835 
z ojca Andrzeja Edwarda i Teofili ze Skrzyńskich. 
Kajetan Koźmian autor „Ziemiaństwa" był jego dziad
kiem. Uniwersyteckie studja odbywał w Krakowie, w Bonn 

i w- Paryżu. W r . . 1856 jako 20-letni młodzieniec zapra.; · 
gnął poświęcić się karjerze wojskowej i wstąpić w· sze
regi armji austrjackiej, ale -ąo tego nie przyszło i osiadł 
w rodzinnym majątku w Dobrzechowie, skąd niebawem 
wyjechał do Paryża i jako „homme du monde" · wszedł 
w dystyngowany świat · tudzi drugiego cesarstwa. Ztarn
tąd przybywsz.y, objął kierownictwo teatru krakowskiego, 
które później łączył ·. ze stanowiskient naczelnęgo reda 
ktora „Czasu" i jednego ··z ·filarów polskiego świata 
politycznego w Wiedniu. Przez długie lata był on zau
fanym doradcą miarodajnych sfer._ \V sprawach polskich 
i żadna nominacja polskiego ministra nie przyszła do 
skutku poza obrębem sfery wpływów Koźmiana. Wojna 
światowa, która zastała go na stanowisku członka · austr. 
izby panów, . przerwała te stosunki i podcięła podstawy 
finansowe jego bytu. Przekonaniom ·politycznym pozo~ 
stał wierny ·· .„ usque ad finem" -· - cenióny. wysoko 
w świecie grupującym się około sfery po1it.yków tacho
wawczych jako nestor i głowa -głośaych ·ongi "Stań
czyków". 

Historja zapomni o przemijających sukcesach i błę
dach Ko.źmiana, polityka, konserwatysty i .współtwórcy 
„Teki Stańczyka" a utrwali jego nazwisko na kartach 
dziejów kultury w Polsce, jako znakomitego znawcy 
i dyrektora, twórcy i pioniera, który położył pod~aliny · 
pod rozwój i rozkwit nowoczesnego teatru w Polsce 
i tern zdobył tytuł do trwałej pamięci. · '· _. 

' . :". ·'~ • < • ' • 

CARLO ADINI 

zwycięzca wszystkich Mię<l zynarodowych Olimpjad, a ostatnio Wielkiej OlimpjaCly w Londynie. 

TEf\TR „QUI PRO QUQ" · · ~l .... .... 
TEL. 217-52. GALERJA LUKSENBURGA 

pod dyr. J . BOCZKOWSKIEGO. 

11 

.... 
TEL. 217-52. ;::; . ------ •... .... .... 

·1·· ... 
•••• 

„ ELE - MELE NI\. WĘSELE" 
···············································~·················· 

Udział całego zespołu . -. 

Dwa przedstawienia: 1-sze 7 m. 15,-.„ 

Il-gie 9 m. 15 . 
Kasa czynna od godz. 12-2 po poł. 

"' _ i od 5 po poł. 
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ARS ZA 
UL. MARSZAŁKOWSKA 125, TELEFON 58-31. 
Adres telegraficzny: EfKAZET WARSZAWA. 

• 

• • 

• , obraz z czasów Na
poleońskich, z udzia
łem Severina Marsa. 

Burza z udziałem Mozżuchina, Lisienko i Vanel. 

15~ Preludjum Chopina z udziałem N. Kowanko i Andń Nox. 
La Terre du Diable produkcji PATHE _CINĘ.MA, zdjęcia do-

konano na Wezuw1uszu w Neapolu. 

Miłość i sprawiedliwóśed'z udziałem Mozż.uchina i Lisienko. 
-

Dziecię karnawału z udziałem · Mozżuchina i Lisienko. 

Ordynans podług powieści Guy de Maupassanta, z udz. Kowanko . 
. 

Umierające narody z udziałem Makowskiej i Wegenera. 

Hrabia Caroly'i z u.działem Ewy May i Rittnera. 

Krwawy młyn obraz „Svenska Film". 

Tai· emnica umarłych oczu z ... Evi Ev~ i Matyldą 
· . ~ant Cla1re. 

Bicz szatana z Evi Evą i Dimitrem Buchowieckim. 

Tragedja domu Rotszyłdów z Guido Herzfeldem. 
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REPERTUAR TEATRÓW ŚWIETLNYCH. 
CO NAM NIESIE SEZON 1922-23. ... 

I. 
Nowy sezon, który rozpoczyna się dnia 1 wrze

śnia, niesie licznym już dziś u nas rzeszom znawców 
i miłośników kina . wiele ciekawych i obiecujących za~ 
powiedzi i miłych niespodzianek. Naogół będzie to 
sezon, obfitujący w istotne, wartościowe dzieła sztuki 
ekranowej, które obiegły już pół świata w triumfalnym 
pochodzie. Ujrzymy również szereg najświeższych no
wości,. a między niemi znajdzie się kilka filmów, wyko
nanych własnemi siłami i przewyższających o całe niebo 
dotychczasowe próby oryginalnej polskiej twórczości 
kinematograficznej. . 

. Z krótkiej ankiety, przeprowadzonej przez nas 
w kilku poważnych biurach kinematograficznych, wnio
skować · można z całą pewnością, że szczyt rozgłosu, 
podzi\Yu i powodzenia zdobędą sobie arcydzieła wiel
kich wytwórni amerykańskich, jak Goldwyn, Selznick, 
Famous Plagers laskg, Paramount Artcraft,. United 
Artists, Universal Film Manufacturing, Mac Sennet itd. 
Już \V sezonie ubie.głym publiczność polska, karmiona 
dotychczas strawą dość monotonną i niewybredną, miała 
sposobność ujrzenia kilku filmów amerykańskich wiel
kiej miary, jak np. „ Madame X.", „ Upadek Szatana", 
„Duch Ziemi", „ Patrol o północy", „Dziewica ze Stam
bułu", „One", "W płomieniach Sahary", "Walka z obo
wiązkiem", Wyśniony Królewicz", „ W alka światów", 
„Małe, bogate biedactwo", "§ 62", „Ivonne Delorme ", 
przy cz em po raz pierwszy za błysły na afiszach nazwiska 

. reżyserów tej miary, co D. W. Griffith, Cecil B. de 
Mille, Thomas H. Ince, Maurice Tourneur, Tod Browning 
i Reginald Barker, a ze srebrnych ekranów niemą wy
mową gestów i potęgą wielkiej sztuki przemówiły i do 
nas~postacie słynnych i adorowanych na szerokim świecie 
wirtuozów szkoły amerykańskiej: Mary Pickford, Pauliny 
Fre.deric, Priscilli Dean, Lona Chanay, Willian1a Hart'a, 
Douglasa · Fairbanks'a, Lou Tellegen'a, Mae Marsh, 
Pearl White, Elmo Lincoln' a i wielu innych. 

Szereg tych filmów - a nie są one jeszcze naj
lepszemi ani najnowszemi utworami szkoły · amerykań
skiej - wniósł w naszą atmosferę kinową świeży, rzeźwy 
i krzepiący powiew twórczości rasy silnej, młodej, lubu
jącej się w pokazach energji ·i walki, rasy, nawskróś 
optymistycznej w swoim rozmachu. 

* * * 
Sezon tegoroczny pozwoli nam zapoznać się z wy

żynami sztuki ekranowej i ujrzeć kilka bezsprzecznych 
arcydzieł. A więc ruchliwa agencja „ Corso" sprowadza 
jak słychać, wyborową serję obrazów amerykańskiej 
wytwórni Selznick (z której wyszedł pamiętny „Patrol 
o północy") a mianowicie: „Pod biegunem." (reż. Ralf 
Ince) ·; „Dzik~ kobieta" (sćenarjusz Fr. de Curel'a, wy
konawcy: Ciara Kimball Young, Edwin M. Kimball, 
Milton Sills); „ Warunek szczęścia" (wykonawcy: Thom. 
Blacke, Eugene O'Brien); „Człowiek ze Złotego Za
chodu"; "Zakazane miasto" (reż. Sidney B. Franklin; 
scenarjusz: J. · Scarborough; w rolach głównych: Norma 
Talmadge (po raz pierwszy w Polsce!) E. A. Warden, 
Thom. Meighan); „ Król Asfaltu" (rola główna: Eugene 
O'Bri_en); „Pałac o czarnych witrażach", potężny filn1 

w rodz'aju „ W płomieniach Sahary" z Klarą Andersonł 
J. Belasso i Adelą F arrington w rolach głównych; 
wreszcie „ Gwóźdź" najnowszej produkcji Selznick' d: 
„Czerwony Raj", z życia bolszewickiej Rosji; realizacja: 
Thomas H. Ince! w rolach głównyc_h: Norma Talmadge, 
Margaret Clayton, Ethel Kay, Mac · Dermond ... 

Dyrektor Liebesman sprowadza nadto szere~ pier
\Vszorzędnych filmów francuskich ze słynnem „El Do
rado" na czele. Obiecuje nam mianowicie: „Nieznanego 
Tancerza" („Le Danseur lnconnu"); autor: Tristan Ber
nard; inscenizacja: Archaimbaut; w rolach głównych 
(sensacja!) dwie gwiazdy amerykańskie: urocza June 
Caprice i piękny, jak marzenie pensjonarki, Creighton 
Hale. Następnie: „Prawo do kłamstwa"; reżyser: Albert 
Capella ni; w roli głównej : Dolo res Cassinelli (w W ar
sza wie nieznana); „ Dziewczyna z ulicy'', według po
wieści Pierre' a Wolff' a, reż. : Capellani, rola główna: 
Cassinełli. 

·Następnie Mektub czyli „ Pięciu przeklętych", sen
sacyjny dwuserjowy obraz według noweli Andre Renze, 
coś w rodzaju „Atlantydy" (akcja rozgrywa się· w Abis
synji); wreszcie „Les Dieux du Hasard" ze słynną Gaby 
Delys w roli głównej. . . Te wszystkie obrazy pójdą 
w kinach „Corso" i „ Nirwana", gdzie w ubiegłym se· 
zonie doborowa publiczność warszawska miała już spo
sobność zapoznać się z filmami najwyższej miary i naj
lepszej marki. 

Jak widać ż tego zarysu, repertuar „Corsa" oprze 
się prawie wyłącznie na produkcjach amerykańskich 
i francuskich. 

· „ W tym roku - oświadczył nam dyr. Liebesman -
mam nadzieję, że nie powstydzę się swego programu" . 
A la bonne heure I (Dok. nast.) L. B. 

UWAGA. 
W poprzednim numerze naszego pisma 

w ogłoszeniu dotyczącem najpotężniejszego 
polskiego filmu p. t. : 

• TAJEMNICA 
PRZYSTANKU TRAMWAJOWEGO 

wytwórni "SFINKS" 
zaszła omyłka. Ma być : 

~r oalety p. JADWIGI SMOSARSKIEJ 
wykonane zostały w znanej pracowni 

W. WORONICZ 
ulica Marszałkowska L. 119, 

kapelusze w firmie : 

„FELICJA" 
ulica Królewska L. 31. 

, . 

WARSZAWA, ZŁOTA 62 m. 29 JOZEF KAC WARSZAWA, ZŁOTA 62 m. 29 
, TELEFON Nr. 243-16. TELEFON Nr. 243-tp. 

załatwia wszelkie transakcje wchodzące w zakres branży kinematograficznej : · ======= 
Kupno i sprzedaż obrazów, teatrów świetlnych, aparatów, surowca, części do aparatów itp. 
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Goldwyn Pictures 

IMPORT FILMOWY · 

„CONTINENTAL" 
SP. Z OGR. ODP. 

WYŁĄCZNE PRZE DST A WICI ELsT8vo 
NA RZECZPOSPOLITĄ POLSKĄ 

AMERYKAŃSKIEGO TRUSTU FILMOWEGO 

„GOLDWYN DISTRIBUTING CORPORATIONu 
NEW-YORK. 

Warszawa, Al. Jerozolimskie 41, telef. 44-31. Telef. · zarżądu 253-43. 

WIELKA ATRAKCJA! WIELKA ATRAKCJĄ! 

Kinoteatry „ CORS O" i „ N IR W A N A" rozpoczęły sezon z nie bywałem dotąd 
I 

powodzeniem, dając na ekran dawno ~iewidzianą i niepodziwianą w WARSZAWIE 

ASTA · NIELSEN 
w towarzystwie najznakomitszego artysty 

BRUNO DECARLI 
w przepotężnym dramacie, któr~go akcje rozgrywają się 

w przepięknej krainie Da I n1 a ck i ej w · okolicach miasta 
Spalato nad czarującą rzeką Adrją, p. t. 

, 

z 
(wielce wzruszający dr ·amat w sześciu częściach). 

Obraz ten znalazł powszechne uznanie najwybredniejszej · 
krytyki zagranicznej, która poświęcała mu obszerne artykuły. 

PRZYJMUJEMY ZAMÓWIENIA! PRZYJMUJEMY ZAMÓWIENIA! 
--------------------------- ---------------------------

1--------------------------·:,__-------------------------~--~--~r Iii 
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IMPORT FILMOWY 

„CONT·I N ENT AL" 
SP. Z OGR. ODP. 

WYŁĄCZNE P~RZEDSTAWICI ELSTWO 
NA RZECZPOSPOLITĄ POLSKĄ 

AMERYKAŃSKIEGO TRUSTU FILMOWEGO 

~oldwpn Pictures „GOLDWYN DISTRIBUTING CORPORATION" 
NEW-YORK. 

Warszawa, Al. Jerozolimskie 41, telef . . 44-31. Telef. Zarządu 253-43. 

Na otwarcie sezonu 1922/23: 
Wielki nastrojowy dramat, p. t. 

I Z1Y MIŁOŚCI (BONDS .OF LOVE) 

z PAULINĄ FREDERYCK 
wraz z zasługującym na nadzwyczajną uwagę 5-letnim artystą z zespołu „ Goldwyna" 
oraz . danym nad program kr ó Iem śmiech u 1-}ĄRL LÓYDEM, który talentem 
swym prze~yższa znanych CHAMPLINA i MAXA (,LINDERA, cieszyły się ogromnem 

powodzeniem w kino-teatrze "WODEWIL" . · 

W najbliż~zych dniach pobije rekord kasowy HARRY HILL w obrazie 

ICY 
w jednem z pierwszorzędnych kin stolicy. 

Dalsze arcydzieło „Goldwyna": 
. 
Najbliższy program w kino-teatrze „ W ODE W IL" wypełni przepiękny obraz, p. t. 

(OUT OF THE STORM) 
Technika w tym fascynującym, nastrojowym dramacie sięgnęła 

szczytu, zwłaszcza w scenie, kiedy o d two r z o n ą został a 

bur z a n a mor z u. - Treść obrazu jest nader interesująca 

i . konsekwentnie przeprowadzona. - F otografja nadzwyczaj 

starannie wykonana. - Obraz zapewnia powodzenie kasowe. 

Spieszcie z zamówieniami ! Spieszcie z zamówieniami! 
I 



Z ZA KULIS CONTINENTALU. 
Ponieważ numer poprzedni naszego wydaw'nictwa 

na marginesach mieścił dyskretnie nazwę "Mater Dolo
rosa", przeto uważamy za wskazane poinformować obe
cnie ogół czytelników naszych o znaczeniu tej nazwy 
Udało nam się zerknąć okiem w sprawy zakulisowe 
„ Continentalu", dotyczące wielce bogatego i starannie 
dobranego repertuaru tej firmy. Otóż zdaniem naszem, 
filarem nadchodzącego sezonu będzie niewątpliwie prze
potężne arcydzieło filmowe, jakie pod nazwą „ Mater 
Dolorosa" niezadługo przejdzie chrzest ekranowy 
w stolicy. 

Nie możemy odmówić smakowi artystycznemu po
święcenia chociażby paru słów temu genjalnie skon
struowanemu obrazowi. Dominujące miejsce w tym 
obrazie zajmuje przedewszystkiem wybitnie interesująca 
treść, tak pod względem formy koncepcji, jak i wyso
kiego wykonania technicznego. Rozstrzyga się zagadnie
nie na tle odwiecznej bolączki, jaka trapi każde czułe 
serce matki w okresie śledzenia za rozwojem dziecka 
od najmłodszych lat począwszy aż do ostatecznego 
rozkwitu, a w ślad za tern logiczna konsekwencja życia 
w rozstawaniu się z rod~icami kolejno idących w świat 
już dojrzałych dzieci. Ten problem został tak umie„ 
jętnie uchwycony i oddany z najdrobniejszymi szcze
gółami, że ze spokojem rzec można, iż jest to jedyny 
w swoim rodzaju film, ilustrujący ten odłam życia, jaki 
dotąd niemal wcale nie dawał się obserwować na 
ekranie. 

Niepodobna w paru słowach ująć fenomenalnej 
treści tego rzadkiego obrazu, przypuszczamy · zatem, 
że dyrekcja Continentalu znajdzie właściwą drogę dla 
obznajomienia szerszej prasy z tern prawdziwem arcy
dziełere.. 

Jak nam wiadomo, nosi się firma Continental . . , . . 
z zamiarem, po gruntownem oczyw1sc1e opracowaniu 
filmu, zademonstrowania go w jednem z po~·ażniejszych 
kin stolicy przed szerszem audytorjum zaproszonej prasy 
i osób kompetentnych. Wpłynie to niewątpliwie do
datnio na samo znaczenie obrazu, nie możemy bowiem 
ani na chwilę przypuszczać, ażeby czynniki miarodajne 
miały nie zainteresować się tym okazowym obrazem, 
jak na to w pełni zasługuje. · 

W następnym numerze raz jeszcze, lecz obszerniej, 
zabierzemy głos o' tym obrazie. 

IMPORT FILMOWY 

„CONTINENTAL" 
WARSZAW A A~. JEROZOL. 41 

TEL. 44- 31. - TEL. ZARZĄDU 253-43. _ _I 
·-------

„ZYGFRYD" NA POMORZU·. 
Na tej części kaszubskiego brzegu Bałtyku, która 

odzyskała swe dawne miano Sopotu, dzieją się zabawne 
rzeczy. Nad samą plażą rozsiadła się jaskinia gry -
w górze zaś, w starym dębowym lesie - przybytek 
sztuki. Są to Niemcy powojenne i Niemcy przedwojene. 

Odrzucam tutaj wszelkie i:iastręczające się rozwa· 
żania polityczne. Ta wielka leśna polana, na której wy
stawiają najbardziej leśną ze wszystkich żywiołowych 
oper Wagnera, niema nic wspólnego z polityką. Może 
już wię~ej z propagandą - ale tej uczyć się powinni
śmy u niemców. To też w gronie artystów opery war„ 

szawskiej, . które z.ebrało się na „Zygfrydzi.e'~ ·~ zrodziła 
się myśl, że tutaj właśnie jest iniejsce . dłą. kilku~· ·óp~r 
polskich, a przedewszystkiem · dla dzieł ·, Zeleńskiego : 
„ Goplany" i _"Starej Baśni". 

Zostawmy to przyszłości, bodajby jak najbliższej, , 
a tymczasem podzielmy się wrażeniami, jakie odnieśli 
wszyscy prawie zgodnie w tym dziwnym teatrze pod 
otwartem niebem. 

W zeszłym roku o tej samej porze · wystawiono 
tu "Fidelia" Beethovena i z takiem samem obrzymiem 
powodzeniem. Pamięć tego . przetrwała · i była tern źró
dłem zaufania, które sprowadzało tu i w · u biegłych 
tygodniach tysiące gości kąpielowych z Polski. "Fide
lio" był majstersztykiem jako pomysłowość w insce
nizacji, wytrzymałość śpiewaków, dobó·r sił, staranność 
orkiestry, nieporównany pietyzm w st()sunku do wiel
kiego kompozytora, wzorowe zachowanie stylu. 

Wszystkie te same zalety cechowały i "Zygfryda". 
Miał on przytem tę przewagę nad „Fideliem", . że jako 
opera nawskroś wokalna i orkiestralna, : dawał pełnię 

· śpiewu i harmonji, nieprzerywanej żadnemi recitativami; 
i oszałamiał masą swoich cudownych dźwięków. A nadto 
"Zygfryd" przeniesiony do lasu, właśnie dopiero jest 
na swojem miejscu. Najważniejsze i najryzykowniejsze 
efekty, · które zawsze na scenach miejskich ~ypadają 
mniej lub więcej sztucznie, mianowicie smok-F afner, 
strzegący pierścienia Nibelunga, i, ognie, otaczające 
skałę uśpionej Brunhildy, tutaj mogły mieć daleko wię
cej naturalności. Bowiem· i piecżara smoka mogła być 
jak prawdziwa i prawdziwym mógłbyć żarówno pło
mień jego paszczy jak i cały · ów płomienny żywopłot, 
okalający Walkirję. Tutaj brakowało sz,częśliwie owego 
wagnerowskiego zapachu pralni lub łaźni, który zazwy
czaj wypełnia teatr, gdy się osiąga efekt ognia przez 
skombinowanie czerwonego światła z parą, . buchającą 
z pod sceny. I na prawdziwą kuźnię można sobie byłą 
pozwolić i na wiele innych szczegółów~ które z otocze~ 
kniei szczególnie pięknie harmonizowały. Wreszcie sam 
rodzaj wielu partyj muzycznych tutaj, śród czarnych, 
ścicha szeleszczących ścian lasu, zyskiwał na wyrazie 
i szczerości, tak np. granie na rogu, albo „szmer lasu'' 
(Waldesweben) albo same owe motywy przewodnie 
Walhalli, pełne nastroju przedwiecznej dali. . 

Zwyczajem swoim municypalność sopocka orga· 
nizuje przedstawienia letnie z najwybitniejszych sit 
Zygfrydem był słynny tenor Knote z· Monachium, już 
zresztą zbliżający się do końca swej karjery, i na zmianę 
z nim Vogelstrom z opery drezdeńskiej. Bierze on 
górne nuty typowo po niemiecku, to )e~t, ja~ · gdybY, 
bezbarwnie fermatował, ale w frazowaniu 1est mistrzem; 
a w miejscach lirycznych wprost wzrusza szlachetnością. 
Wyborną i nawet wspaniałą Brunhildą była p. Kurt 
z opery berlińskiej ; prawie tyleż dobrą Erdą p. Arndt.;. 
Ober z tejże opery. Wędrowca- Wotana słyszałem 
w interpretacji Wernera Engla z opery wiedeńskiej 
przepyszny, pe.łen ciepła i majestatu bas· barytor:i. Nie.;. 
porównanym, jako aktor i śpiew_ak, był Henke z B~r
lina, który grał i śpiewał arcytrudną i przebogatą 
w charakterystykę partję karła Mimego. Pan Jano~ski, 
który ma tę r-olę kreować w Warszawie, przysłuchiwał 
się - ale czy nie wyszedł ' przerażony ogromem zada.:. 
nia? Przypuszczam, że i p. Dygas, który się także 
przysłuchiwał - a . pewnie już śpiewał Zygfryda ·._,: 
nabrał nowej otuchy i nowej powagi wobec pierwszo
rzędnej stylowości tego spektaklu. I pewnie też p •. ·Ka• 
walski, główny reżyser naszej opery, który też był 
w liczbie widzów, niejedno przeniesie na ·scenę ·war· 
sza wską. . ,• 

Byli i inni członkowie naszej opery, . śpiewacy, 
dyrygenci i muzycy z orkiestry_. Było widoczne, iż 
„Zygfryd" na Pomorzu zelektryzował . ich. · ·oczywiście 

· widziało si~ . i mni~j świe~.n~ . rz~c_zy, . zwł_as_z_czą .W ,.p_ar~ 

- - lZ -



tJafh; pomniejszych (np . . głos ptaka), . ale imponować 
mllsiała·' Qłość;.; ·d.o~ść, - starannaść„. ~'Fufttowne 
prŻygotowarl'ie "i opanowanie strony muzycznej, zarówno 
jak aktorskiej. W przysposobieniu sceny leśnej brali 
udział malarze i . architekci. Dyrygowali naprze mi an 
pp. dr. He'ss · z Sopotu i Knappertsbusch z opery mo-
nachijskiej. , 
· · · Każde przedstawienie „Zygfryda" odbyło się wo
J?ec dziesięciu„ tysięcy · widzów. , 

Przypuszczam, że ten punkt wzoru trudny będzie 
do naśladowania w Warszawie. 

Cezary Jellenta. 

'TEATRY KRAKOWSKIE. 
TEATR IM. J. SŁOWACKIEGO. 

GTWACIE NOWEGO SEZONU. 

"Odludki i poeta", komedja w 1 akcie i „Mąż 
żona", komf!dja w 3 aktach Aleksandra hr. Fredry. 
Reżyser.: Teofil 1 rzciński. 

Na .inaugurację nowego sezonu obrał dyrektor 
pierwszej ·sceny k·rakowskiej p. Teofil Trzciński dwie 
komedje polskiego Moliera. Wyborem tym dowiódł nie 
po raz pierwszy swego artystycznego smaku, a objąwszy 
re·żyserję w „Odludkach i poecie'~, oraz w „Mężu i żo
nie", w zamierzenie swoje włożył wiele trudu i pracy, 
która w dniu pierwszego przedstawienia święciła swój 
triumf. Również i tło dekoracyjne, stworzone przez po
zyskanego . dla naszej sceny artystę-malarza, p. Andrzeja 
Pronaszkę, więcej niż zadowolnić musiało najsurowszych 
sędziów . . · 

Wieczór rozpoczęła komedja "Odludki i poeta", 
w któi~ej ·Fredro przeciwstawia człowiekowi zgorzknia
łemu, ·. zriiechęconerilu do całego świata, _ -wrogowi wszel
kiej radosci życia, Astolfowi, marzyciela i poetę w oso
bie Eliwińa. Pierwszy, prawdziwy odludek i ~ bodaj że 
on tylko na ·.: mia'no · to w sztuce zasługuje, s1ara się zbu
rzyć . w poecie wiarę w kobie~·ę, w jej cnotę, w szczęście 
w po~yciu z wybraną. Poeta ma na to odpo\viedź, dziś 
na zbyfnie ·apoteozowanie kobiety wyglądającą, ale szla~ 
chetną, pełną prostoty, a przedewstkiem poezji. Jej cza
r~Iil wfęcej owianych u~tępów w sztuce, któ_ra n1imo to, 
ie nie jest. komedją, bo nie posiada węzła dramaty
cznego·, · do piękniejszych utworów ~ naszej literaturze 
scenicznej· zaliczoną być musi. · 

, W ~Mężu. i żonie", komedii, której krytyka słu
sznie · przyznała bardzo wysokie zalety, jako dziełu sztuki, 
dał Fredro obraz .życia ludzi małych, wiodących żywot 
próżniac.zy, którzy kosztem honoru i obow~ązków do
gadzają sw9im niskirn pragnieniom . . Z uśmiechem po
błażłiwosci ·traktuje . autor ich błędy, wierząc, a przy
najmniej chcąc wierzyć, że przyjdzie chwila zastanowienia 
i poprawy. Układ ca.łości zr~czny, ą wykwitny dowcip, 
właści'wy , wielkiemu komedjopisarzowi, cechuje utwór, 
od lat szeregu ·przykryty pyłem zapomnienia. 

. Przechodząc do oceny wykonania obu powyżej 
wymienionych komedyj, nie mogę powstrzymać się od 
pewnej uwagi, · w piśmie f achowo·teatralnem dopuszczał-

..... ..... . -
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.nej„ O.cena grf ałdo-rów łagodna,- czy nawet zbyt surowa, 
jest b·ezwątpienia wynikiem zapatrywania. Jeżeli jednak 
milczeniem pomija się aktora w roli w sztuce wybitniej
szej, wyrządza mu się krzywdę i zniechęca do dalszej 
pra.cy, co przynosi szkodę bezwzględną teatrowi. I tak 
mogła się komuś niepodobać maska Kapki, p. Zbuckiego, 
chociaż mnie wydała się doskonałą, jak i sama gra 
artysty, którego talent z pewnością niejedną miłą sprawi 
nam niespodziankę, a raczej niejedną uprzyjemni chwilę, 
przyczem podkreślić trzeba bardzo dobrą dykcję p. Zbu
ckiego i umiejętność mówienia Fredrowskiego wiersza, 
ale pokrzywdzeniem niezasłużonem było przemilczenie 
w jednej z ocen p. Grolickiego, w roli Astolfa. P. Gro
licki w ,roli odludka, świetną charakteryzacją, a więc 
maską twarzy, ironicznym grymasem w ustach, zanim 
je otworzył, pozwolił widzowi domyślić się, kogo gra. 
Ton jego głosu również odpowiadał nadzwyczajnie cha
rakterowi Astolfa, a cała koncepcja roli nakazuje życzyć 
aktorowi, by zawsze budził takie zainteresowanie, jak 
w „Odludkach i poecie". Inni, w pomniejszych rolach, 
jak p. Kossocka (Zuzia), mówiącal mile i z wdziękiem, 
skrępowana nieco w ruchach, p. Dobiesław (Czesław) 
i p. Krasnowiecki (Edwin) wywiązali się z zadania po
prawnie, chociaż ci ostatni mogli wywołać pewne za
strzeżenia co do głosowegp interpretowania swych ról. 

W "Mężu i żonie" na plan pierwszy wysunęła się 
w roli Elwiry p. Zofja Kopczewska, niegdyś, za dyrekcji 
Solskiego, artystka naszej sceny, obecnie pozyskana 
z warszawskiej Reduty. W pływ tego teatru na artystkę 
widoczny. Głos nie tylko o pięknem i bardzo miłem 
brzmieniu, ale posiadający obok tonów niskich, liry
cznych i głębsze, dramatyczne; ich szczerość bez naj
mniejszego cienia sztuczności, kultura słowa i gestu, 
sumienność w opracowaniu roli, stawiają artystkę w rzę
dzie sił pierwszych i cennych naszej sceny. Jako Elwira 
p. Kopczewska najlepiej utrzymała się w stylu. P. Artur 
Kwiatkowski jako Wacław, znowu wbrew innym sądom 
muszę stwierdzić, posiadał dystynkcję wielkiego pana, 
dystynkcję swobodną a wytworną. Artysta o doskona
łych warunkach zewnętrznych, rozporządza głosem 
dźwięcznym i wyrazistą dykcją. Gra jego w całości do
bra, z wyjątkiem jednej sceny aktu trzeciego, sceny, 
w której tłumaczy się. ptzed żoną ze swego sam na 
sam z Justysią. Tu p. Kwiatkowski chwilowo wypadł 
z tonu właściwego, wpadając w ton krotochwili. 

P. Niewiarowicz (Alfred), aktor jeszcze młody, 
rozwija dodatnio swój nie\vątpliwy talent. Posiada od
czucie sceny, wiersz mówi dobrze, ze zrozumieniem, 
porusza się ze swobodą, a jeżeli nie wszystkich zado
wolnił, to muszę podnieść, że będąc dopiero drugi rok 
na scenie, grał w komedji Fredrowskiej i roli nie po
łożył, a to już wiele. Korzystnym nabytkiem dla teatru 
Słowackiego w zespole żeńskim jest p. Helena Orli
kówna. Duży nerw sceniczny, widoczny zapał i ochota 
do pracy, zapewnłą młodziutkiej artystce, przy wystrze
ganiu się tonów niskich i ostrych, zdobycie sobie uzna
nia, na które za rolę Justysi w dużej mierze zasłużyła. 

Wykonanie obu komedyj Fredry, w których po
znaliśmy już kilka sił nowych, pozwala spokojnie patrzeć 
w najbliższą przyszłość teatru krakowskiego. 
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ZE SZKOŁY . ŚPIEWU SOLOWEGO PROF. M. SOBOLEWSKIEJ 
~ . 

ORDYNACKA 11. 

Ważnym momentem w życiu artystycznem War
szawy, były dwa popisy, wokalny i plastyczny, znanej 
i cenionej szkoły prof. Sobolewskiej, która niejedno
krotnie dowiodła potęgi swej wiedzy, świadomej celów 
i środków, w niestrudzonem dążeniu do podniesienia 
kultury muzycznej u nas, ostatnio jednak wprośt zaimpo
nowała rezultatami olbrzymiej swej pracy i inicjatywy. 

Z popisu plastycznego „Stabat Mater" Pergolesi' ego. 
Korecka, Sobieszczańska, Korejwianka, Berner, Grudzińska, Turska, 
Cukierwarówna, Czechowiczówna. Fotografowała ucz . Kuczerówna. 

Popis wokalny 2 czerwca w sali Konserwatorjum, 
stwierdził skuteczność metody stosowanej przez prof. 
Sobolewską, pod której mistrzowskim kierunkiem głosy 
rozwijają się bujnie, a dzięki prawidłowej emisji i do
bremu oddechowi, nabierają śv1ieżości i potęgi dźwięku, 
zyskując na gatunku brzmienia, co zaś do muzykalności, 
poczucia stylów, pięknych pian i frazowania, to niejedna 
„artystka" mogłaby tym „ uczennicom" pozazdrościć. 
Dzięki temu, że prof. Sobolewska trudna jest w doborze 
uczennic, szkoła obfituje w piękne głosy, sprawiedliwość 
jednak nakazuje poczynić między popisującemi się ró
żnice w ich umiejętności : na najwyższym szczeblu kul
tury śpiewanej stoją piękne, acz krańcowo odmiennemu 
sceniczne soprany Miłkowskiej i Sobieszczańskiej; po 
nich idą niepospolite, piękny, gorący alt Czechowicz 
i przedziwnie słodki sopran koloraturowy F eistówny 
o wielkiej już technice; dalej Grudzińska, aksamitny, 
jakby południowy mezzo-sop, wymarzony typ" Carmeny", 
Valesca potężny sopran przy wyjątkowym poczuciu stylu, 
Kuczerówna srebrzysty sopran liryczny i najmłodsze 
w sztuce - Berner - sopran dramatyczny, Pawłowski, 
Warrnówna soprany liryczne, Korejwo, Turska soprany ko
loraturowe i Cukierwar, alt. Niepospolitym kierownikiem 
zespołów wokalnych okazał się znakomity nasz kapel
mistrz A. Sielski, pod którego subtelną batutą, wszystkie 
zespoły miały cechy skończonego artyzmu, a grzechem 
artystycznym byłoby, gdybyśmy w sezonie koncertowym 
nie mieli możności usłyszenia Finału z Fletu zaczaro
wanego i „Na Morzu" V. d'ludiego. Akompanjowali: 
Dyr. Leszczyński, dyr. Datyner i dyr. Korobkoff. 

Popis plastyczno-wokalny 28 czerwca na scenie 
teatru „Komedja ~ pokazał sposób nowy kojarzenia · 
śpiewu z plastyką, drogę jaką prof. Sobolewska pro
wadzi do sceny, wyrabiając obok wiedzy w9kalnej, 
gibkość ciała, piękno linji, rytm i styl ruchów. · Swietną 
kierowniczkę . plastyki poznaliśmy .. w 1-:ł· Buczyński.ej, 

obdarzoną wyjątkową muzykalnością i ogromnym darem 
inwencji, pozbawionej zabijającego szablonu.' 

Całego szeregu scen, o odrębnym charakterze 
każda, bez wyjątku pięknych, z braku miejsca wymie
niać niepodobna, le.cz podkreślić należy „Stabat Mater" 
Pergolesi' ego (przygotowanie wokalne Sielski, plasty
czne Buczyńska, w kostjumach Jej pomysłu), co było 
czemś tak stylowo wspaniałem, że zostawiło niezatarte 
wrażenie, iż się zobaczyło coś nieznanego, niepospolicie 
podniosłego w artyźmie i nastroju, to też lęk ogarnia, by 
przykrości i trudności, napo.tykane przy torowa'niu nowych 
szlaków, nie zniechęciły prof. Sobolewską, zwłaszcza, że 
i dalszy rozwój utalentowanych uczennic jest ciekawy, tem
bardziej, że pamiętamy dawne·. uczennice tej szkoły -
dzis znane śpiewaczki Collignon-Szymańska, Brusendor· 
ff owa, W o hl-Lewicka, Szpry ngier-Bo browska, · Krywicka. 

Prof. Sobolewska rozpoczęła już tegoroczną pracę; 
program szkoły zostaje niezmieniol}y, tj. dający cało
kształt wykształcenia śpiewaczego. Spiew ·solowy spo· 
czywa wyłącznie w ręku kierowniczki ; historja i teorja 
muzyki, solfegio, rytmika, plastyka, włoski, · zespoły, 
w ręku pierwszorzędnych pedagogów. Zapisywać się 
można na poszczególne przedmioty. Specjalnością prof. 
Sobolew~kiej jest stawianie głosów i poprawianie 

' . 

": ' 

Z popisu plastycznego Laleczka - F eistówna. 

wadliwej emisji i oddechu. Nowością, jaką w r. b. wpro• 
wadzić zamierza· Sobolewska, jest zorganizowanie przy 
szkole chóru kobiecego koncertowego, dla propago
wania z estrady muzyki zespołowej, co może się zna
komicie przyczynić i do ożywienia twórczości pp. kom
pozytorów w tym kierunku, u nas bardzo zaniedbanym, 
a stworzenie poważnego zespołu kobiecego, ·myśl której 
serdecznie przyklasnąć należy, bo śpiew chóralny 
to nie tylko artystyczny lecz i wysoce uspołeczniający 
czynnik, to ćwiczenie się w zestr.ojowej, zgodnej, har ... 
monijnej _pr~cy .. zbiorowej. _. __ _ . I. K. 
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Rk bieżący: Ba~k Handlowy, Warszawa. - Adres telegr. : Terratrust Warszawa. - Telefon Nr. 221-54. 

' ' 
'' 

.dramat w 6~ciu ·aktach, podług znanej powieści sły11nego pisarza 
Gerharda Hauptmana, wytwórni ,,TERRAFILM'', demonstrowany 
od 7 · września _1922 r. w Warszawie w kinoteatrze „WODEWIL". 

OSOBY: 

Hanusia . . . . Małgorzata Szlegel 
Joanna, jej matka . Małgorzata s ·zon 

· H·eibęr, ojciecjoanny Fryderyk Richard 
.Mattern, murarz . . Herman Valentin 

, 

Gotwald, nauczyciel Teodor Loos · 
,Berger, ·burmistrz . Ernest Dernhurg 

.; . . 

• 

Zona .Bergera . Hermina Sterler 

Siostra Marta . . Estera Hagan 

·Schmidt, woźny . . Hugo Doblin 
Lekarz . . . . . Emil Heyse 

Anioł śmierci . . W alter Rilla. 

• •••••••• 

. LEKKOMYŚLNA'' ,, _ Frou-Frou 
d._ramat w·6 aktach Meilhac'a i Halevy'ego, wytwórni ,,TERRAFILM", 
demonstrowany od 7 wrześni a 1922 r. w Warszawie w kinoteatrze 

,,COLOSSEUM". 

OSOBY: 

Brigard· _ , , „ . _ • Wilhelm Diegelman 
Fro~-Frou _) jego · . Helga Molander 
.Luiz.a · · J. córki . ·. Małgorzata Schiin 
Markiza· .. V,alre~s ··. ~ - G. de Lałska . 
·Markiz Valreas 

. . 
jej syn . • • Karol Giinther 

I f•t 

. . 

. Niebywały sukces!!! 

Markiz Sartory . . Werner Funk 
Magdalena Duplessis 

śpiewaczka . . Herta Russ 
Książę Villeneure . Robert Szolc 
Green, dyrektor 

kabaretu . Leonard Haskel. 

••• 

Rezerwujcie terminy!!! 

·--------------------------·----------------------·--------------------· 



p·RzED EKRANEM~ 
„CYROGRAF MIŁOŚCI" 

(QUAND ON AIME) . 
Wytwórnia I' 

S-te Editions Ci nem ., Paris. 

„CORSO" i „NIRWANA". 

Własność Ajencji 
„Corso",- Warszawa. 

Piotr Decourcelłe, autor rozgłośnych powieści, 
ukazujących się w odcinkach gazet francuskich, napisał 
„romans kinematograficzny" p. t. „ Quand on aime", 
którego wątek rozwijał się równoległe na szpaltach 
Malin' a i na ekranie dwóch tysięcy kin francuskich. 
. W polskiej wersji rzecz ta ukazała się w dwóch 

serjach p. t. „Cyrograf miłości" i „Królowa 
p er eł", z piękną Angielką, miss Julją Bruns, w roli 
głównej. Zalety filmu polegają głównie na pomyśle 
intrygi, zadzierzgniętej z całą maestrją przez takiego 
mistrza powieści sensacyjnych, jakim jest Pierre Decour
celle. Przepyszne widoki alpejskie z okolic jeziora 
Annecy (Górna Sabaudja) oraz tło paryskie, zawsze 
pełne czaru, zwłaszcza dla publiczności polskiej, w po
łączeniu z ciekawym i wysoce dramatycznym tokiem 
wypadków, sprawiają, · że film ten liczyć może na wy
bitne powodzenie, jakkolwiek nie należy do najlepszych 
produkcji francuskich ostatniej doł?y. L. B. 

„PINTO". 
Wytwórnia „Goldwyn" 

New York. 
Własność biura 

„ Continental", Warszawa . 

TEATR „STYLOWY". 

Mabel Normand, znana już u nas, jako 
„Dziewica 120-funtowa" (The Slim Princess), 
ściąga do teatru „Stylowego'' tłumy widzów, 
żądnych wytarzać się w tern ożywczem, ka
stalskiem źródle wesołości, jakiem jest ka
żdy popis tej fenomenalnej fantastki. Dzieje 
rozhukanej dziewczyny z kresów amerykań
skich, przeniesionej w salony New Yorku 
i rzuconej w wir intryg światowych - sta
nowią kanwę opowieści, pełnej zabawnych 
efektów i dowcipnych niespodzianek. 

artysty' który - b~dzi seńsa~ję- w--róif-~ ~cale niełatwej -
małego W ełis' a. 

Program uzupełnia wesoła jednoaktówka, w-której 
podziw:: nie mały budzi słynny komik i fantasta, _· Harold 
Loyd. . L. B. 

„-PRZEBUDZENIE SIĘ WIOSNY''. 
_ („STELLA MARIS"). 

Dramat w 6 aktach. Scenarjusz: Frances Mariori. Reżyserja: Mlirs
hall A. Neilan. Wytwórnia: Famous Players Lasky Co . . · Własnpść 

firmy „P et ef". 

Kl'NO „PAN'~. 

Dyrekcja teatru świetlnego „Pan" zas·łużyła :na 
gorące uznanie kinomanów, d'ając na otwarcie s~zonu 
przepiękne arcydzieło filmowe z niezrównaną Mary Pick
ford, która zdobyła ·· szturmem Warszawę, . jak poprze
dnio rzuciła sobie . do nóg wszystkie stolice _świata. 
W osobie Mary Pickford ujrzała publiczność polska 
nareszcie prawdziwą „gwiazdę", . wyższą o całe riiebo 

- od zachwalanych niemieckich koryfeuszek, bo łączącą 
niepospolitą urodę i czarujący wdzięk ·z grą _ skończonej 
mistrzyni. Jeśli istniały jeszcze wątpliwości co do roz
miarów tale_ntu ubóstwianej przez miljony widzów „słod-

L. B. Ma.bel Normand zn ~Pintd 
~OLDV\lYN l?ICTURE3 

„ WIĘZY MIŁOŚCI" 

Wytwórnia „Goldwyn" 
New York. 

(BONDS OF LOVE). 

Własność biura 
„Continental" , Warszawa. 

KINO „WODEWIL". 
,. ., 

Produkcje wytwórni „ Goldwyn" cieszą się na ca
łym świecie zasłużoną renomą, jako odpowiadające naj
wybredniejszym gustom artystycznym i wzorowe pod 
względem gry i reżyserji. „Więzy miłości" nie zawiodły 
też naszych oczekiwań. Złożyły · się na to, próćz cie
kawej fabuły, mistrzowska reżyserja Reginalda Barker' a 
i świetna gra słynnej Pauliny Frederic. Ta wielka i szla
chetna artystka w roku zeszłym zdobyła szturmem 
uznanie i zachwyt Warszawy, jako niezapomniana „Ma
dame X." (szkoda, że nie pomyślano o wznowieniu 
tego arcydzieła). W postaci Pauliny Frederic sztuka 
ekranowa wznosi się na wyżyny niebywałej potęgi i czy
slości ; dlatego każda kr~acja tej artystki jest źródłem 
nowych wzruszeń estetycznych i przysparza kinemato
grafji licznych zwolenników. Ciekawe, że pomimo wy
bitnej asymetrji rysów i pewnego prognatyzmu, wielka 
tragiczka amerykańska jest postacią uroczą i fascynu
jącą. Szkoda, że afisz nie wymienia nazwiska 7-letniego 

kiej Mary ", to rozwiewa je doszczętnie niez·wykła potęga 
dramatyczna, osiągnięta w podwójnej roli promiennej 
Stelli i brzydkiej a ułomnej sierotki. · Zdumiewająca 
kreacja Mary Pickford w roli Unity Blake jesf jednem 
.z najwybitniejszych zjawisk sztuki filmówej współczesnej 
doby. Tylko wielka i szczera artystka, gardząc łatwemi 
triumfami w naturalnej swej postaci, fasćynującej bla
skiem nadziemskiej urody, mogła pozwolić sobie na 
magnacki gest przeistoczenia się w poczwarną i ko
ślawą istotkę, aby pozyskać, pokonać, ujarzmić i wzru
szyć widzów właśnie tylko potęgą talentu, a nie magne
tyczną siłą urody. Kto raz uległ urokowi postaci i gry 
Mary Pickford, ten pragnie corychlej ujrzeć znów na 
ekranie cudne . to zjawisko. W imieniu więc licznej 
kljenteli „Pana" wyrażam nadzieję, że dyrekcja zapozna 
Warszawę kolejno z obfitym repertuarem Mary Pickford, 
gwiazdy nad gwiazdami. ·; :· l~. B. 

. ·, . 

"PRZEBUDZE~IĘ. ·.SIĘ w.1b~t~~rv,~ 
OSOBY: 

Stella - Mary Pickford John Riska - ·Convay Tearle 

· Unity Blake - Mary Pickford Sir Oliver - Herbert Standing 

Eliza Riska ....:.. Marcia Manon Lady Blount - Ida Waterman. 
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'."_N.IEZNANY-TANCERZ"· · 
(LE DANSEUR INCONNU). 

. Według komedji Tristana Bernarda, układ George Archaimbault'a, 
realizacja Alberta Capełlani' ego. Wytwórnia S o I a x S t u d i o, New 

, Jersey. Własność Ajencji Corso, Warszawa. 

· („CORSO" i „NIRWANA"). 

„Nieznany Tancerz" nie jest bynajmniej „drama
tem życiowym" jak głosi afisz, lecz lekką, prześliczną, 
i pełną wdzięku komedją amerykańskiej wy~wórni S o-
1 a x St ud i o (Albert Capellani Productions), Fort Lee 
(Nev-Jersey). Rzecz cała przepojona jest bezsprzecznie 
duchem · francuskim, na co złożyli się autor (Tristan 
Bernard), · scenarjopi_sarz (Archimbault) i realizator (Ca
pellani). June Caprice i Creighton Hale ozdobili prze-

. śliczny· ten film urokiem wdzięku, młodości, urody i wy-
. twornej dystynkcji. June Caprice, którą publiczność 
polska podziwia po raz pierwszy, roztacza dokoła sie
bie tyle powabu i tyle naiwnego czaru, że krytyka za
graniczna nie waha się wróżyć młodziutkiej tej artystce 
(23 lata!) następstwo tronu "królowej filmu" Mary Pick
ford, która jednak "nie myśli wcale abdykować. L. B. 

Notatka biograficzna: 

Cr· ei g h t o n Hal e, partner prześlicznej J une 
Caprice w „Nieznanym Tancerzu", jest Irlandczykiem, 
urodzonym w Cork, w r. 1892. Zwrócił na siebie uwagę 
w r. 1915, jako partner słynnej Pearl White w Taj e
m n i ca c h Ne v - J or ku i t. d. Wytwórnia F amous 
Players Lasky Co. powierzyła mu role amantów obok 
swej „gwiazdy" June Caprice w obrazach O h ! boy, 
A d a m s e · l i n d i s t r e s ·s i T h e L o v e C h e a t. 
Ostatnio;· Creighton Hale, pod dyrekcją mistrza Grif
fith'.a, występował w· T h e Id o l D a n cer i w W a y 
do w n East. 

Jun e Capri ce (recte Betty Lawson) urodzona 
w Avlington (Stany Zjedn.) w r. 1899. Po dwuletniej 
praktyce w wytwórni Fox Film, występuje, jako „gwia
.zda" · nowej wytwórni amerykańskiej, założonej przez 
francuza Alberta Capellani' ego w New Jersey. Wy
twórnia ta puściła w świat "Nieznanego Tancerza", 
a poprzednio O h ·t b o y i D am s el i n d i s t r e s s. 

Szczegół ciekawy: June Caprice rozpoczęła swoją 
· karjerę od zdobycia nagrody na konkursie, rozpisanym 
przez pewien dziennik bostoński na temat, która z dzie- · 
wcząt miejscowych okaże się najpodobniejszą do uro
czej Mary Pickford, dla której Amerykanie żywią pra
wdziwy kult. Istotnie, zachodzi pewne podobieństwo 
między temi dwiema· artyśtkami. · 

. - - . .. ł . . . .. . ' 

. WERYFIKACJA REZYSEROW. 
Na podstawie ogłoszonego w 6 · i 7 numerże 

"Sceny Polskiej" spisu okazuje się, że na posiedzeniu 
w dniu 11 lipca została ostatecznie ustalona przez Za
rządy Z. A. S. P. i Związku Dyrektorów Teatrów Pol
skich następująca lista reżyserów i aspirantów reżyser-
skich na rok teatralny 1922 - 23. . 

~ e ż y s e r z y d r a m at u : Roman Zelazowski, 
Józef Sliwicki, Juljusz Osterwa, Aleksander Zelwero
wicz, Bolesław Bolesławski, Stanisława Wysocka, Józef 
Sosnowski, Karol Adwentowicz, Paweł Owerłło, Lu
dwik Solski, Kazimierz Kamiński, Marjan Jednowski, 
dr. Mieczysław Limanowski, Karol Borowski, Jan Ja
nusz, Władysław Ryszkowski, Antoni Bednarczyk, Sta
nisław Stanisławski, dr. Zygn1unl Nowakowski, Kon
stanty Tatarkiewicz, Nuna Młodziejowska, Bolesław 
Szczurkiewicz, Stanisław Knake-Zawadzki, Teofil Trzciń
ski, dr. Arnold Szyfman, Franciszek Frączkowski, Hen· 
ryk Barwiński, Ludwik Czarnowski, Władysław Helleń
ski, Gustaw Rasiński, Aleksander Szatkowski, Witold 
Kuncewicz, Bolesław Gorczyński, F rancisŻek Ryll, Fran
ciszek Wysocki, Emil Chaberski, Władysław Lenczewski, 
Mieczysław Szpakiewicz, Piotr Hryniewicz, Kazimierz 
Grek-Kotecki, Ludwik Fritsche, Wanda Siemaszkowa, 
Józef Karbowski, Jan Nowacki, Aleksander Węgierko, 
Jan Pawłowski, Antoni Kliszewski, Mieczysław Nawro
cki, Józef Grodnicki, Wacław Nowakowski, Józef Le
śniewski, Jan Kochanowicz, Jerzy Leszczyński, Wiktor 
Biegański, Bronisław Skąpski, Leon Szyller, Zygmunt 
Noskpwski, Zygmunt Kułakowski, Juljan Dobrzański, 
Władysław Ratschka, Kazimierz Okornicki, Juljusz Bo
rawski, Wojciech Dąbrowski, Wacław Wacławski, Ro
bert Boelke, Ludwik Sliwiński, Janusz Sarnecki i An
toni Piekarski. 

A s p i r a n c i r e ż y s e r z y d r a m a t u i k o m e
d j i: Janusz Nowacki, Jan Bonecki, Mieczysław Petrzy
cki, Lucjan Wiśniewski, Tadeusz Leszczyc, Marja Du
lębianka, Henryk Cepnik, Mieczysław Mieczyński, 
Jadwiga Turowiczówna, Ryszard Wasilewski, Edward 
Zytecki, Kajetan Kopczyński, Marjan Bielecki, Artur 
Kwiatkowski, Stanisław Czapelski, Józef Cornobis, Józef 
Krokowski. 

·Reżyserzy opery: Adolf Popławski, Gabrjel 
Górski, Adam Ludwig, Adam Okoński, Stanisław Bo„ 
gucki, Henryk Kawalski, Stanisław Tarnawski, Adam 
Dołżycki. 

m 

Aspiranci reżyserscy opery: Karol Po
pławski, Karol Urbanowicz, Franciszek Freszel. 
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TEL. 93-52. CZYSTA. 

. 

R e ż y s e r z y o p e r e t k i , t e a t r z y k ó w i ~o
de w il u: Józef Zaremba, Antoni Miller, Ludwik Sli
wiński, Wincenty Rapacki (syn), Andrzej Lelewicz, 
Stanisław Poleński, Józef Józefowicz, Konrad Tom, 
Jerzy Boczkowski, Bolesław F olański, Mieczysław Dow
munt, Ludwik Lawiński, Tadeusz Pilarski, Józef Wi
niaszkiewicz, Michał Tatrzański, Marjan Domosławski, 
Tadeusz Wołowski, Filip Kuligowski, Stefan Turski. 

As p i r a n t r e ż y s e r s k i o p e r et k i : Wacław 
Juli cz. 

W myśl ustalonych przepisów, prawo do podpi
sywania kontraktu reżyserskiego przysługuje jedynie 
reżyserom, których lista na rok 1922-23 została usta-

' lona powyżej przez Zarządy Z. A. S. R. i T. D. T. P., 
osoby zaś wymienione na liście aspirantów reżyserskich, 
ustalonej przez wymienione zarządy, mają prawo jedy
nie do przyjęcia na siebie obowiązku wyreżyserowania 
poszczególnych sztuk, w punktach dodatkowych umowy. 
Minimalna gaża reżyserska, niezależnie od gaży aktor
skiej, nie może być niższa. od minimalnych poborów 
aktora w danym teatrze, minimalne zaś wynagrodzenie 
za wyreżyserowanie sztuki przez aspiranta reżyserskiego, 
jak również reżysera, angazowanego dorywczo, nie może 
być niższe od połowy miesięcznych minimalnych pobo
rów w danym teatrze, w danym miesiącu. 

KRONIKA. 
Redaktor naczelny naszego pisma p. Tadeusz 

Kończyc powrócił z zagranicy. 
Wpółpracownik nasz p. Mateusz Gliński wyjechał 

w sprawach artystycznych do Francji i Niemiec. 
W ostatnim numerze "Przeglądu Teatr." zamie

ściliśmy list lwowski, w którym korespondent nasz 
wspomina nawiasowo o różnych dyrektorach i dyrekcjach 
sceny lwowskiej. Ustęp ten należy uzupełnić notatką 
o p. Ludwiku Hellerze, który był dyrektorem sceny 
lwowskiej w latach 1906- 1918 i ujawnił na tern sta
nowisku działalność nader intensywną, w r. 1921 zaś 
ukończył dwadzieścia pięć lat pracy na posterunku kie-

-

rownika teatru, co jest Eaktem w · dzi·ejach teatru wogóle 
dość rzadkiem.· 

Opera w Poznaniu pod dyrekcją Piotra Stermicza 
rozpoczęła ·sezon dnia 3 września „Halką". W skład 
personalu wchodzą pp.: Czapelski (sektetarz), Tarnaw
ski (główny reżyser), Cywińska, Fontanówna, Jakubow
ska, Koroniec, Majchrzakówna, Marynowiczówna, Sza"'. 
frańska, Wójcicka, Zamorska, Bedlewicz, Boj nowski; 
bworzaczek, Gorecki (reżyser), Jarocki, Malawski (re-. · 
żyser), Morzyński, Ostoja, Płoński, Popiel, Raczkowski, 
Romejko, Urbanowicz, Woliński, Warchlewski, Wojcie
chowski, Zawrocki: Najbliższą premierą będzie _„ ~on
rad Wallenrod" Zeleński~go, następnie grane będą 
opery: „Hugenoci ", "Opowieści Hoffmana'', „Madame. 
Sans-Gene", „Kawaler z Różą" oraz „Marja" Opień·. 
skiego, z oper kameralnych dyr. Stermicz ma w pro
jekcie wystawienie: „Uprowadzenie z Seraju", „Zamek 
na Czorsztynie" ·i „ Tajemne małżeństwo". · 

Z Teatru Polskiego w Poznaniu. Inauguracja se
zonu dramatycznego zimowego nastąpiła 9 września. 
Na pierwsze przedstawienie wybrano, . zgodnie z tra
dycją, oryginalną, stylową komedję polską, barwną 
i finezyjną sztukę Józefa Korzeniowskiego „Wąsy i Pe
ruka". Ró-wnocześnie rozpoczęto próby na wskroś aktual· 
nej, osnutej na tle żywot.nych kwestji komedję Stefana :· 
Kiedrzyńskiego „ Czysty interes". Zespół dramatyczny . 
znacznie powiększony stanowią pp. : Arkawinówna He
lena, Biesiadecka Janina, Czarnecka Helena, Czechow
ska Helena, Czerniakowa · Marja, Chmielewska Jadwiga, , 
Dąbrowska Jadwiga·, Granowska Eliza, Gzylewska Ja
dwiga (Teatr „Polski" w Warszawie), Latoszyńska Hilda, · 
Lubicz Helena (Teatr Reduta, Warszawa), Ludwiżanka 
Barbara,. Młodziejowska Nuna, Sachnowska Jadwiga, 
Sarnecka Klara (Teatry Stołeczne w Warszawie), So- . 
kołowska Halina, Wasilewska Marja, Wierzejska Zofja, 
Wojciechowska Bronisława, Zasempianka Eugenja, Żbi- . 
kowska Katarzyna, Biesiadecki Zygmunt, Bogusławski · ; 
Marjan. Boelke Robert (Teatry Stołeczne w Warszawie), 
Bratkiewicz Władysław, Suszyński Gustaw (Teatr „Pol ... : 
ski" w Warszawie), Chmielewski Tadeusz (Teatr "Pol- : 
ski" w Warszawie), Dąbrowski Bronisław, Hnydziński 
Stefan, Judejko Wacław, Kaszyn Alojzy, Kosfrzeński 
Tadeusz, Łapiński Stanisław, Łuszczewski Juljusz (Teatr 
„Komedja" w Warszawie), Poleński Stefan, Rosiński 
Bolesław, Ratkowski Mieczysław, Ryll Franciszek, Pio- . 
trowski Maksymiljan, Stoma Władysław, Strachocki Ja- . 
nusz (Teatry Stołeczne w Warszawie), Szczerbowski 
Zbigniew, Szczurki~wicz Bolesław, Wasilewski Ryszard, 
Winter Zygmunt, Zelazowski Roman, Ryllowa Stefanja, · 
Szajkiewicz Witold. · 

W numerze 32 i 33 „ Przeglądu Teatralnego i Ki- , 
nematograficznego ~, w artykule „ Przed Ekranem" mylnie , 
podano, że właścicielem obrazu „Lord i Lady Algy", : 
wyświetlanego w teatrze „Stylowym u jest biuro „Con
tinental". 

Obraz „Lord i Lady Algy" jest wyłączną wła- : 
snością Domu Handlowego „Estefilm". 

I WRASZAWSKIE TOW. AKC. „MOTOR" ZAKŁADY CHEM.-FARMAC. 
DZIAŁ KOSMETYCZNY 

1==========================::============~ POLECA c=======================================I 

GLICERYNĘ 
wytworną w tubach. 

wykwintny udelikatniają-cy . krem do 

„MIMOZA" ·· 
twarzy 

WAZELINĘ 
borną i toaletową. 

'--..... ------------...---~---------..------·----------- , -. 
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i<óMUNii<A tv. 
15-te PRELUDJUM CHOPINA. 

Wytwórnia Pathe-Jermoljeff, Paryż. 

. Dramat, pełen poezji, pełen melodji, jak utwór 
~uzyczny Chopina, od którego tytuł swój zapożyczył. 
Przed oczyma nasżemi przesuwa się szereg obrazów, _ 
fworząeych całość harmonijną, mimo, że akcja obfituje 
w momenty tragiczne i wzbudzające grozę, ból i roz
pacz, wywołane pozorami zbrodni, .nie mącą zbyt długo 
s2.częścia dwojga serc wybranych, które wreszcie na 
wieki jednoczy miłość. Nieporównany wdzięk· p. Ko
wanko i subtelna ·gra Andre Noxa uwydatniają całą 
piękność tego ~iepospolitego utworu, mogącego zado
wólnić wymagania estetyczne najwybredniejszego widza. 

Wł. obrazu „Starfilm" Warszawa. . K. P. 

„BURZA"~ 

' (Wytwórnia Pathe-Jermoljeff, Paryż). 

Z. niezwykłym temperamentem ułożony scenarjusz, 
śmiały · w pomyśle i wykonaniu, a utrzymany mimo to 
w. granicach, · nakreślonych umiarem artystycznym. Na
miętności' ścierają się ze sobą gwałtowne, niepohamo
wane, . pochłaniające wszystko, ale ponad wszystkiem, 
ponad uczuciem matki do dziecka, męża dla żony gó
ruje poczucie obowiązku, który pełnić należy bez ustępstw 
i bez słabości, nawet za cenę miłości, nawet za cenę 
życia ukochanego dziecka., Ale burza przemija, szczęście 
i spokój wracają znów do domu, któremu groziła za
głada. 

.. Cł6wne -posfaci tego -ciekawego dramatu odfw6"~ 
rzone zostały przez p. Mozżuchina i p. Lisienko. Tru
dno znaleźć słowa na wyrażenie zachwytu, jaki wzbu· 
dza mistrzowska gra tych dwojga wielkich artystów. 
Ani jednego niepotrzebnego gestu, ani jednego bez
C(elowego spojrzenia ... Napisy stają się zbyteczne. Wy
raz twarzy, ruch ciała zdradzają nam to, co mówią na 
obrazie poruszające się · wargi... Nie cienie rzucone na 
ekran, żywi ludzie kochają i cierpią przed . naszemi 
oczyma. Rzadko kiedy treść utworu, wystawa i gra 
artystów, stoją na tak wysokim poziomie jak w „ Burzy". 
Jest to jeden z tych wyjątkowych obrazów, który nie
tylko sprawia na widzu wstrząsające wrażenie, ale nadto 
pozostawia niezatarte wspomnienie w jego umyśle. 

Wł. obrazu „Starfilm" Warszawa. K. P. 

* * * 
Do firm pierv.Fszorzędnych naszej stolicy należy 

„Starfilm ", która na najbliższy sezon sprowadziła bar
dzo poważne dzieła kinematograficzne. „ Starfilm" od 
krótkiego czasu już zdążyła sobie zaskarbić swoimi 
obrazami całą klientelę. Adres firmy „Starfilm ~ Mar
szałkowska 125. Adres telegraficzny: EFKAZET War-
szawa. K. P. 

* * * 
Jak się · dowiadujemy, p. Antoni Spielman, wła

ściciel biura kinematograficznego "Fortu na" powrócił 
z zagranicy, gdzie zakupił szereg pierwszorzędnych 
i pod względem kasowym rekordowych filmów najpo
ważniejszych wytwórni arnerykańskich, włoskich, fran
cuskich i niemieckich. Ogólny spis zakupionych obra-
zów ukaże się w następnym numerze. K. P. 

SP. AKC. 

Adres telegr.: ,,WARU N ION '' 

załatwia· wszełkie czynności, wchodzące w zakres .bankowości. 

Kapitał akcyjny 200,000.000 Mkp. 

CENTRALA: Warszawa, ulica Marszałkowska L. 129. 

OD.DZIAŁY: 

,;Od·dział Miejski Plac Bankowy", ul. Żabia L. 9. 
„Oddział Miejs_ki Nalewki", ulica Nalewki 

Trzeci Oddzi.ał Miejski w organizacji. 

Odd·_ział w Łodzi, ulica Piotrkowska L. 77. 
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• 
Powszechne Towarzystwo Filmowe 

S. A. 

CENTRALA: Warszawa, ul. Widok L.10 / 

PETEF 
Telefon Nr. 153-58, 64-10, 231-24. 

PETEF FILJE: 

KRAKÓW, Basztowa 16, LWÓW, pl. Marjacki 17, 
, 

POZNAN, pl. Wolności 17, WILNO, Tatarska 10 • 
• 

Serja IV. 
znakomitego filmu amerykańskiego: 

KTO JEST Nr. 1? 

oStatnia serja, pełna sensacyjnych epizodów 

i efektownych scen, filmu: 

KTO JEST Nr. 1? 



I 

Powszechne Towarzystwo Filmowe 
S. A. 

CENTRALA: Warszawa, ul. Widok L.10 

PETEF · 
Telefon Nr.~- 153-58, 64-10, 231-24 

FILJE: PETEF 
· KRAKÓW, Basztowa 16, LWÓW, pl. Marjacki 17. 

POZNAN, pl. Wolności 17, WILNO, Tatarska 1 O. 

• • • 

znakomity obraz amerykański 

z 
' 

świetną artystką, 

grającą równocześnie dwie role. 

Wydawcy : Spółka wydawnicza „Teatr". Redaktor: Tadeusz Kończyc . · Zastępca Da Małopolskę: Prof. Tadeusz Kremer„. 
Drukarnia Związkowa w Krakowie, Mikołajska 1.3, pod zarządem J. Dziubanowskiego. 
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