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Roz dział I: 

PO CZĄT KI KI NA 
NA ZIE MIACH 
POL SKICH
(1895-1918) 
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Cze ka nie na ki no
Wszyst ko wska zu je na to, że trze ba udzie lić od po wie dzi twier dzą cej. Mi mo bra ku nie -
pod le gło ści, mi mo wchło nię cia ziem pol skich przez or ga ni zmy pań stwo we trzech
za bor ców, za cho dzi ły u nas te sa me pro ce sy de mo gra ficz ne, cy wi li za cyj ne, a w kon -
se kwen cji tak że kul tu ro we, co w bo gat szych pań stwach Eu ro py Za chod niej, i to za cho -
dzi ły na nie mniej szą ska lę. Wzrost licz by lud no ści, w cią gu XIX wie ku w Eu ro pie
dwu krot ny, na na szych zie miach prze bie gał jesz cze szyb ciej. O ile w 1795 ro ku Rze cz -
po spo li ta w gra ni cach sprzed pierw sze go roz bio ru (czy li sprzed 1772 roku) li czy ła oko -
ło 12 mi lio nów miesz kań ców, o ty le w 1910 ro ku licz ba ta wy no si ła już 34 mi lio ny.
Szcze gól nie wzra sta ła licz ba lud no ści miej skiej (w cią gu XIX wie ku był to w Eu ro pie
przy rost dzie się cio krot ny). W 1895 ro ku War sza wa li czy ła 540 ty się cy miesz kań ców,
w 1914 – już 884 ty sią ce, co sy tu owa ło ją w oko li cy dzie sią te go miej sca wśród me tro -
po lii eu ro pej skich, przed Rzy mem i Ma dry tem1. Przy czym pra wie po ło wa jej miesz kań -
ców na le ża ła do gru py tzw. nie po sto jan no go na sje le ni ja, czy li nie by ła za mel do wa na
na sta łe2; za tem owa szyb ko przy ra sta ją ca lud ność wiel ko miej ska by ła w znacz nym pro -
cen cie nie za ko rze nio na, o nie okre ślo nych re la cjach spo łecz nych. Do ty czy to tak że,
choć w mniej szym stop niu, in nych więk szych miast pol skich, szyb ko się wte dy roz wi -
ja ją cych: w Kró le stwie Kon gre so wym – Ło dzi (w 1895 ro ku li czą cej 168 ty się cy miesz -
kań ców, w 1900 – już prze szło 283 ty sią ce)3, w Ga li cji – Lwo wa (w 1880 ro ku – 103
ty sią ce miesz kań ców, w 1910 – 230 ty się cy)4 i Kra ko wa (w 1890 ro ku – 74 ty sią ce
miesz kań ców, w 1910 – 152 ty sią ce)5, w za bo rze pru skim – Po zna nia (w 1896 ro ku –
73 ty sią ce, czte ry la ta póź niej – 117 ty się cy)6.

Te zja wi ska spo łecz no -de mo gra ficz ne pro wa dzi ły do no wej sy tu acji kul tu ry. W miej -
sce po przed nie go wy raź ne go roz róż nie nia na wy ro bio ne go od bior cę in te li genc kie go,
na sta wio ne go na per cy po wa nie kul tu ry wy so kiej oraz za ko rze nio ny, zro śnię ty z zie mią
lud – po ja wił się (we dług sfor mu ło wa nia ów cze sne go pu bli cy sty Bro ni sła wa Chrza -
now skie go) ujed no li co ny „in te li gent ny tłum”7, ma ło wy ma ga ją cy, żąd ny nie wy szu ka -
nej roz ryw ki, kon su mo wa nej zwy kle zbio ro wo. Skła da li się nań opi sy wa ni przez Oswal da
Spen gle ra lu dzie „epo ki schył ku”, „no wi ko czow ni cy”, „sztucz ny pro dukt ni we lu ją ce go
miej skie go wy cho wa nia”8. „In te li gent ny tłum” wy mu szał na zbio ro wym miej skim
„nadaw cy”, ale tak że na ar ty stach in dy wi du al nych, ocze ki wa ny przez sie bie typ roz ry -
wek. Jed ne z nich by ły prze two rzo ny mi wa rian ta mi kul tu ry lu do wej – to naj roz ma it -
sze we so łe mia stecz ka, strzel ni ce, cap strzy ki i de fi la dy, wy stę py li no skocz ków i or kiestr
po dwó rzo wych, czy roz wi ja ją cy się w tych wła śnie la tach sport. In ne sta no wi ły uprosz -
czo ne wa rian ty kul tu ry wy so kiej – to cza so pi sma bru ko we, sen ni ki i ka len da rze, wo -
de wi le i te atrzy ki ogród ko we. Gdzieś pośrod ku mie ści ły się „wi do wi ska optycz ne”,
trak to wa ne zwy kle w pod ręcz ni kach pre hi sto rii ki na ja ko bez po śred nio po prze dza ją -
ce ki ne ma to graf. Jesz cze w pierw szej po ło wie XIX wie ku po pu lar ne by ły dwa ich ro -
dza je: tzw. pa no ra my (wie lo me tro we ta śmy pa pie ro we z ry ci na mi, umiesz cza ne w pu dle
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1 Powyższe dane demograficzne podaję 

za: A. Chwalba, Historia Polski 1795-1918, 

Kraków 2000, s. 23-24, 87-88.

2 Cf. R. Zimand, „Dekadentyzm” warszawski,

Warszawa 1964, s. 64. 

3 Łódź. Dzieje miasta, t. I, red. B. Baranowski 

i J. Fijałek, Warszawa-Łódź 1980, s. 192, 205.

4 L. Podhorodecki, Dzieje Lwowa, 

Warszawa 1993, s. 127.

5 Dzieje Krakowa, t. III:  Kraków w latach 1796-

1918, J. Bieniarzówna, J.M. Małecki,

Kraków 1979, s. 315. 

6 M. Hendrykowska, M. Hendrykowski, 

Film w Poznaniu i Wielkopolsce 1896-1996, 

Poznań 1996, s. 22.

7 Cf. R. Zimand, „Dekadentyzm” warszawski,

op. cit., s. 106. 

8 Cyt. za A. Kłoskowska, Kultura masowa. Krytyka

i obrona, Warszawa 1980, s. 251. 
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i prze su wa ne przed ocza mi wi dza pa trzą ce go przez wzier nik) oraz po ka zy la tar ni ma -
gicz nych (prze pro wa dza ne na ścia nach do mów al bo miesz kań za po mo cą pro jek cji
prze źro czy). Po nie waż zwy cza jo wym uzu peł nie niem po ka zów obu ro dza jów by ły wy -
stę py po ru sza ją cej się w takt mu zy ki lal ki, na zy wa nej z nie miec ka schöne Ka the ri ne
lub z fran cu ska char man te Ca the ri ne, wę drow nych de mon stra to rów tych wi do wisk na -
zy wa no u nas ka ta ryn ka rza mi9. Z ko lei pod ko niec XIX wie ku wiel ką po pu lar ność zdo -
by ły fo to pla sti ko ny, bę dą ce czymś w ro dza ju udo sko na lo nej wer sji daw nych pa no ram.
By ły to lo ka le, w któ rych – przez wzier ni ki ze szkła mi po więk sza ją cy mi – moż na by -
ło oglą dać ste reo sko po we zdję cia fo to gra ficz ne, ukła da ne w cy kle (zwy kle kra jo bra -
zo we lub et no gra ficz ne).  

Co praw da ca ły ów pro ces kształ to -
wa nia się kul tu ry po pu lar nej prze bie gał
u nas wol niej niż w pań stwach Eu ro py
Za chod niej. Wła dze państw za bor czych
(szcze gól nie pru skie i ro syj skie) nie
sprzy ja ły wszak jej roz wo jo wi, mno żąc
re stryk cje cen zu ral ne. Do dat ko wym ogra -
ni cze niem był anal fa be tyzm, się ga ją cy
– we dług spi su po wszech ne go z 1897
ro ku – 69,5% lud no ści ziem pol skich
(choć w du żych mia stach pro cent ten
był oczy wi ście niż szy). Jed nak był to pro -
ces na ty le wy raź ny i no wy, że to wła -
śnie na te la ta – ostat nią de ka dę XIX
stu le cia – przy pa da w Pol sce tzw. pierw -
szy próg uma so wie nia kul tu ry10. 

Zmie nia się tak że – w ślad za prze mia na mi cy wi li za cyj ny mi – ob raz tra dy cyj nych
sztuk wy so kich w na szym kra ju, od li te ra tu ry pięk nej po czy na jąc. Wiek XIX to okres
oży wio ne go roz wo ju ilu stra cji książ ko wej, który pro wa dził do pla stycz nej kon kre ty za cji
tek stu, w znacz nym stop niu od bie ra ją cej czy tel ni ko wi  za je go kul tu ro wą zgo dą – przy -
jem ność wy peł nia nia in gar de now skich „miejsc nie do okre śle nia”. Świet nym przy kła -
dem jest dzia łal ność ilu stra tor ska Mi cha ła El wi ro An driol le go, wzbu dza ją ca kon tro wer sje
wśród kry ty ków (ze Sta ni sła wem Wit kie wi czem na cze le), ale uwiel bia na przez czy ta -
ją cą pu blicz ność. Słyn ne wy da nie Pa na Ta de usza z je go ilu stra cja mi (Lwów 1882), za -
wie ra ją ce oprócz 25 du żych ta blic (naj czę ściej do dziś re pro du ko wa nych) jesz cze 35
mniej szych ry sun ków, ini cja łów i wi niet, by ło czymś wię cej niż sa mą in ter pre ta cją Mic -
kie wi czow skie go tek stu, dy na mi zu ją cą fa bu łę i uwznio śla ją cą bo ha te rów po ema tu11.
Na rzu ca ło ono kon kret ne wi ze run ki po sta ci, a za ra zem pod po wia da ło mi me tycz ny typ
lek tu ry, jak by po emat nie mi tycz nej rze czy wi sto ści do ty czył, ale opo wia dał o kon kret -
nych wy da rze niach hi sto rycz nych, ro ze gra nych nie gdyś na kre so wej pro win cji.

Po dob ny cha rak ter mia ło ów cze sne prze obra że nie sztuk sce nicz nych i pla stycz -
nych. Tak że i nasz te atr, jak ame ry kań ski i za chod nio eu ro pej ski, zmie rzał w stro nę 

R o z  d z i a ł I :  P O  C Z ĄT  K I  K I  N A  N A  Z I E  M I AC H  P O L  S K I C H

9 Czerpię te dane od Władysława Banaszkiewicza,

który podaje za ówczesnym kronikarzem stolicy,

Łukaszem Gołębiowskim, że w 1824 roku było

w Warszawie 77 zarejestrowanych katarynkarzy,

czyli więcej niż księgarzy (10) czy aktorów (51). 

Cf. W. Banaszkiewicz, W. Witczak, 

Historia filmu polskiego, t. I: 1895-1929, 

Warszawa 1966, s. 16-18. 

10 Cf. A. Kłoskowska, Kultura masowa, op. cit.,

s. 404-415. 

11 A. Banach, Polska książka ilustrowana 

1800-1900, Kraków 1959, s. 300; 

S. Wysłouch, Literatura a sztuki wizualne, 

Warszawa 1994, s. 103-108.
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sie dem ob raz ków: „Na pierw szym – po tęż ny sta lo wy most łą czy brze gi wez bra nej gór -
skiej rze ki. Ry su nek dru gi przed sta wia wy buch wul ka nu, na trze cim trwa ją przy go to wa -
nia do uru cho mie nia ol brzy mie go po ci sku lub ra kie ty. Na czwar tym ob raz ku uśmie cha
się do nas pro mien nie tar cza ze ga ra ude ko ro wa na ko ro ną sło necz nych pro mie ni. Na pią -
tym pę dzi wprost na nas ogrom na lo ko mo ty wa. Ry su nek szó sty przed sta wia lot ba lo nu
nad mo rzem, po któ rym pły nie ma je sta tycz ny ża glo wiec. Na ostat nim, siód mym ob raz -
ku, za trzy mał się na chwi lę bia ły po dróż nik w oto cze niu mu rzyń skich tra ga rzy. Sie dem -
na ście lat póź niej, w ro ku 1908, w po znań skich ki ne ma to gra fach, przed któ ry mi
»ocze ki wa ły na swą ko lej rze sze miej sco wej pu blicz no ści«, po ka zy wa no: Wi do ki We zu -
wiu sza, Mię dzy na ro do we wy ści gi ba lo nem, Po dróż na Księ życ, Dzi kich przy bu do wie ko -
lei, Po dróż na oko ło zie mi ko le ją, au to mo bi lem, ba lo nem i okrę tem”17.

Sens te go kon cep tu jest oczy wi sty i za słu gu je w mo im prze ko na niu na peł ną apro -
ba tę. Au tor ka książ ki, za po śred nic twem roz le głej ar gu men ta cji, prze ko nu je mia no wi -
cie do te zy, że prze łom wie ku w Pol sce łą czył się ze zwięk szo nym za in te re so wa niem
świa tem: po dró ża mi, od kry cia mi geo gra ficz ny mi, no wy mi moż li wo ścia mi czło wie ka
zwią za ny mi z wy jąt ko wą ilo ścią wy na laz ków tech nicz nych. Ho ry zont za in te re so wań
nor mal ne go uczest ni ka kul tu ry w Pol sce, tra dy cyj nie od wie ków zo rien to wa ne go na kul -
tu rę sło wa, stał się na gle nie ogra ni czo ny. W znacz nym stop niu na za in te re so wa nia te
za czę ła od po wia dać pra sa ty go dnio wa, w ty pie wła śnie „Wę drow ca”, czy wy da wa ne go
od 1901 ro ku no we go ty go dni ka „Na oko ło Świa ta”. Wkrót ce jed nak w spo sób naj do sko -
nal szy za cznie na nie od po wia dać ki no. Tym sa mym au tor ka książ ki po le mi zu je z wciąż
po ku tu ją cą opi nią o jar marcz nym cha rak te rze sztu ki ki na w tym naj wcze śniej szym
okre sie je go roz wo ju. Nie; ki no przy bli ża ło do świa ta, łą czy ło się z wia rą w ożyw czą
moc po stę pu tech nicz ne go, by ło też trak to wa ne ja ko no we na rzę dzie ko mu ni ka cji
o ogrom nych moż li wo ściach roz wo jo wych18. Za tem „in te li gent ny tłum”, od któ re go cha -
rak te ry sty ki za czą łem ten pod roz dział, miał kon kret ne ocze ki wa nia i po trze by, nie tyl -
ko lu dycz ne, tak że i po znaw cze. To z per spek ty wy tych ocze ki wań i po trzeb war to
roz pa try wać po cząt ki ki na na zie miach pol skich.

Pierw sze po ka zy
kinematografu 

Gdy by spra wy to czy ły się nor mal nym to rem, pierw szy po kaz ki ne ma to gra fu bra ci Lu -
mière po wi nien był się u nas od być wio sną 1896 ro ku. Jesz cze zi mą, w kil ka ty go dni
po hi sto rycz nej pierw szej pro jek cji pa ry skiej 28 grud nia 1895, obaj wy na laz cy, bra cia
Lo uis i Au gu ste, wraz z oj cem, An to ine’em, prze pro wa dzi li w Lyonie na bór i przy spie -
szo ne szko le nie przy szłych „ki ne ma to gra fi stów” – mło dych lu dzi spraw nych tech nicz -
nie, po sia da ją cych wol ny czas i go to wych sta wić czo ło przy go dzie. Wy sy ła ni przez
nich ope ra to rzy wy ru sza li w świat, że by w ko lej nych kra jach or ga ni zo wać se an se

H I S TO R I A  K I N A  P O L S K I E G O  

17 M. Hendrykowska, Śladami tamtych cieni, 

op. cit., s. 2. 

18 Ibid., s. 89-104. 
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Lu mie row skie ży we fo to gra fie po ka zy wa no przez 28 dni w lwow skim Te atrze Skarb ka
(naj pierw ja ko wstęp do przed sta wie nia te atral ne go, po tem już sa mo dziel nie), pro jek -
cje cie szy ły się jesz cze więk szym po wo dze niem. Bar ba ra Gier szew ska ob li cza, że mógł
je wte dy obej rzeć co pią ty miesz ka niec Lwo wa26. W cią gu na stęp nych kil ku lat, do koń -
ca stu le cia, pierw sze po ka zy ki ne ma to gra fu od by ły się w więk szo ści pol skich miast
wszyst kich trzech za bo rów. 

Pol scy pio nie rzy 
i wy na laz cy 

Co raz czę ściej też ki ne ma to graf wzbu dzał u nas po waż niej sze za in te re so wa nie.
Za pierw sze go pol skie go, a też i bez wąt pie nia za jed ne go z pierw szych w ska li świa -
to wej teo re ty ka fil mu mo że być uzna ny Bo le sław Ma tu szew ski, któ re go bio gra fia jest
ty po wa dla lo sów pio nie rów ki ne ma to gra fii. Uro dzo ny w 1856 ro ku w Piń czo wie, w Kie -
lec kiem, syn na uczy cie la fran cu skie go w miej sco wym gim na zjum, zaj mo wał się przez
wie le lat fo to gra fią. W la tach osiem dzie sią tych XIX wie ku przy był do Pa ry ża, gdzie –
za in sta lo waw szy się w na je le gant szej dziel ni cy mia sta, Ma de le ine – za czął wkrót ce
dzia łać ja ko fo to graf w ra mach sto wa rzy sze nia Lux. W 1894 ro ku zo stał jed nym z człon -
ków za ło ży cie li Sto wa rzy sze nia Mu zeum Fran cu skiej Fo to gra fii Do ku men tal nej, krze wią -
ce go ideę do ku men ta cyj nych wa lo rów fo to gra fii. W la tach 1899-1904 był wła ści cie lem
ate lier fo to gra ficz ne go przy uli cy Bo is sy -d’An glas w Pa ry żu, spe cja li zu ją ce go się w por -
tre tach ak to rów te atral nych. W tym okre sie sta le kur so wał mię dzy Pa ry żem a War sza -
wą, za ło żyw szy w 1895 ro ku wraz z młod szym bra tem Zyg mun tem ate lier fo to gra ficz ne
Lux -Si gi smond & Cie, ulokowane w War sza wie przy uli cy Mar szał kow skiej 111 i dzia ła ją -
ce tam aż do 1914 ro ku27. Naj praw do po dob niej w 1896 ro ku, pod czas po by tu na dwo rze
ca ra Mi ko ła ja II w Pe ters bur gu, zy skaw szy sta tus „na dwor ne go fo to gra fa”, Ma tu szew ski
na uczył się ob słu gi ki ne ma to gra fu i od na stęp ne go ro ku za czął re ali zo wać – w róż nych
kra jach, ale głów nie w War sza wie – krót kie re por ta że fil mo we z wy da rzeń po li tycz nych,
tak że fil mi ki me dycz ne i et no gra ficz ne28. Nie zna la zło na to miast po twier dze nia daw ne
przy pusz cze nie Wła dy sła wa Ba nasz kie wi cza, ja ko by Ma tu szew ski mógł być jed nym
z ope ra to rów bra ci Lu mière, wy sy ła nych przez nich na pod bój świa ta z apa ra tem ki ne -
ma to gra ficz nym29. Dziś pio nier ski, lyoń ski okres ży cia i pra cy bra ci wy na laz ców zba da -
ny jest i opi sa ny bar dzo szcze gó ło wo; wszyst kie na zwi ska ich współ pra cow ni ków z owych
lat zo sta ły opu bli ko wa ne; Ma tu szew skie go wśród nich nie ma30.

Nie ta pio nier ska dzia łal ność fil mo wa jed nak, choć też waż na, sta ła się głów nym
po wo dem chwa ły na sze go ro da ka. Otóż w mar cu 1898 ro ku Ma tu szew ski opu bli ko wał
w Pa ry żu no wa tor ską bro szur kę za ty tu ło wa ną Une No uvel le so ur ce de l’hi sto ire, czy li No -
we źró dło hi sto rii. W pra cy tej zdał spra wę ze swe go pre kur sor skie go (a opar te go na wie -
lo let nim do świad cze niu fo to gra fa) ro zu mie nia ki na ja ko nie za stą pio ne go re je stra to ra

H I S TO R I A  K I N A  P O L S K I E G O  

26 B. Gierszewska, Lwowskie kinoteatry, „Kino” 2001,

nr 5, s. 50. 

27 Dane biograficzne za: M. Mazaraki, 

Boleslas Matuszewski: de la restitution du passé 

à la construction de l’avenir, [w:] B. Matuszewski,

Une nouvelle source de l’histoire. La Photographie

animée, edition établie par M. Mazaraki, 

Paris 2006, s. 22-25.

28 Z. Czeczot-Gawrak, Bolesław Matuszewski,

pierwszy teoretyk filmu, [w:] Bolesław Matuszewski

i jego pionierska myśl filmowa, red. Z. Czeczot-

Gawrak, Warszawa 1980, s. 6-8.

29 Cf. W. Banaszkiewicz, W. Witczak, Historia filmu

polskiego, t. I, op. cit., s. 30. 

30 Cf. J. Rittaud-Hutinet, Auguste et Louis Lumière.

Les 1000 premiers films, Paris 1990. 
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Okładka pierwszej broszury Bolesława Matuszewskiego,

opublikowanej w Paryżu w marcu 1898 roku. Bolesław

Michałek przetłumaczył jej tytuł: Nowe źródło historii

(Utworzenie Składnicy Kinematografii Historycznej).
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swo ją spe cy fi kę i na swój spo sób za bie gał o pu blicz ność49. Po dob ny roz kwit ki no te atrów
na stą pił w tym cza sie we Lwo wie, gdzie pod ko niec 1913 ro ku uka za ły się dwa pierw -
sze pol skie cza so pi sma fil mo we: „Sce na i Ekran” pod re dak cją Flo ria na Wę glow skie go
(wy so ki po ziom, ale tyl ko dwa nu me ry) oraz „Ki no. Ty go dnik Li te rac ko -Ki ne ma to gra ficz -
ny” pod re dak cją Cze sła wa Hol len dra (po pu lar ne, roz da wa ne w ki nach, za to wy cho -
dzą ce przez ca ły rok)50. W War sza wie
w po ło wie 1911 ro ku dzia ła ło po nad sześć -
dzie siąt sta łych ilu zjo nów (to był z ko lei
ter min przy ję ty w Kon gre sów ce; do pie ro
po 1918 ro ku przy ję ło się w ca łej Pol sce
sło wo „ki no”). Każ de z nich mia ło już swo -
ją pu blicz ność, przy zwy cza jo ną do co ty -
go dnio wej zmia ny re per tu aru51. 

Po cząt ki twór czo ści 
fil mo wej

Wy star czy krót ki rzut oka na ka ta log fil mów pol skich zre ali zo wa nych w cza sie pierw -
sze go dwu dzie sto le cia ist nie nia ki ne ma to gra fii, by się prze ko nać o cha rak te ry stycz nej
pra wi dło wo ści. Pierw szy okres pro du ko wa nia krót kich fil mi ków przy pa da na la ta 1895-
1902; re ali za to ra mi są wte dy pio nie rzy i wy na laz cy: Le bie dziń ski, Ma tu szew ski, Pró szyń -
ski. Po tem na stę pu je kil ku let nia prze rwa, po czym pro duk cja oży wa na do bre w cią gu
dwóch se zo nów, mię dzy 1907 i 1909 ro kiem. Pro du cen ta mi sta ją się te raz ki nia rze, po -
nie waż oży wie nie to łą czy się z dwie ma za sad ni czy mi zmia na mi, ja kie na stą pi ły w ży -
ciu fil mo wym tam te go cza su. Pierw szą by ła re zy gna cja z do tych cza so we go sys te mu
sprze da wa nia ko pii fil mo wych na rzecz wpro wa dze nia sys te mu kon ce sji, czy li wy naj -
mo wa nia ko pii na okre ślo ny czas. Dru gą – wy dłu że nie me tra żu fil mów, umoż li wio ne
m.in. dzię ki omó wio ne mu wy żej wy na laz ko wi Ka zi mie rza Pró szyń skie go52. Zmia ny te
do pro wa dzi ły w krót kim cza sie do zwięk -
sze nia za in te re so wa nia ki nem ze stro ny
bar dziej wy ma ga ją cej pu blicz no ści i tym
sa mym do przy spie szo ne go krą że nia taśm
fil mo wych. To też ki nia rze, dla uatrak cyj -
nie nia wła sne go re per tu aru, za czę li sa mi
pro du ko wać fil my. 

Wśród „ak tu al no ści” zre ali zo wa nych
w 1907 ro ku ma my więc na przy kład:
Alarm stra ży ognio wej i Fa bry kę sło mia -
nych ka pe lu szy w War sza wie – dwa ty tu ły

H I S TO R I A  K I N A  P O L S K I E G O  

49 Z. Wyszyński, Filmowy Kraków 1896-1971,

Kraków 1975, s. 36-41. 

50 Cf.: B. Gierszewska, Czasopiśmiennictwo filmowe

w Polsce do 1939 roku, Kielce 1995, s. 183-185; 

R. Włodek, Na początku było… „Kino”, „Kino”

2003, nr 11, s. 66-68.

51 W. Banaszkiewicz, W. Witczak, Historia filmu

polskiego, t. I, op. cit., s. 50. 

52 Ibid., s. 48. 
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Kondukt pogrzebowy Stanisława Wyspiańskiego. 
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Hall i sala otwartego w 1912 roku kinoteatru Uciecha

w Krakowie, z polichromią Henryka Uziembły; inaczej

wyglądały, kiedy w 1959 roku oglądałem w tym kinie

W samo południe. ŹRÓDŁO : MKŁ
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wy pro du ko wa ne przez war szaw ski ki ne ma to graf Vi ta graf; Kra ków w ki ne ma to gra fie oraz
słyn ny re por taż z po grze bu Sta ni sła wa Wy spiań skie go – dwa fil my wy pro du ko wa ne
przez Cyrk Edi son z in spi ra cji świa tłe go pre zy den ta mia sta Kra ko wa, Ju liu sza Lea; ma -
my Wy ści gi cy kli stów „Union” oraz Za ba wę w He le no wie pod Ło dzią, wy pro du ko wa ne
przez Teo do ra Ju noda53. Do po wsta nia wszyst kich tych fil mów do szło w spo sób na tu -
ral ny: ki nia rze zre ali zo wa li je dla pu blicz no ści swo ich ki no te atrów, spo dzie wa jąc się jed -
nak rów no cze śnie, że pro mu ją ce ich mia sto re por ta że mo gą oka zać się atrak cyj ną
ofer tą dla wła ści cie li kin z in nych miast i kra jów, chcą cych z ko lei do star czyć swo jej
wi dow ni in for ma cji wi zu al nej o da le kich, trud no do stęp nych miej scach.

Z in spi ra cji ki nia rzy po wsta ły tak że dwa pierw sze pol skie fil my fa bu lar ne, oby dwa
na krę co ne w 1908 ro ku. Szcze gól nie cie ka wy jest przy pa dek pierw sze go z nich: pierw -
szy pol ski film fa bu lar ny po świę co ny był ak tu al nej pro ble ma ty ce na ro do wo -pa trio tycz -
nej, uję tej w spo sób na ty le śmia ły, by wła dze car skie nie zgo dzi ły się na je go
wy świe tla nie, a wy pro du ko wał go ży dow ski pro du cent Mor de chaj (Mord ka) Tow bin.
Wkrót ce za ło żo ny prze zeń w 1911 ro ku Kan tor Si ła sta nie się pierw szym ośrod kiem pro -
du ku ją cym fil my ży dow skie; pierw szym z nich bę dzie Der wil der fo ter (Okrut ny oj ciec,
1911) w re ży se rii Mar ka Arnsz tej na we dług sztu ki Za lme na Li bi na54. Wcze śniej jed nak,
wio sną 1908 ro ku, wła śnie Tow bin, ja ko wła ści ciel otwar te go w 1907 ro ku Ilu zjo nu Si -
ła (przy uli cy Mar szał kow skiej 118, o dwie bra my od Bio sco pu bra ci Krze miń skich), wy -
pro du ko wał ów le gen dar ny ośmiomi nu to wy film „z ży cia Po la ków po znań skich w wal ce
z Niem czy zną” pod ty tu łem Pru ska kul tu ra. Zdję cia wy ko na ne zo sta ły w Wiel ko pol sce
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53 Najpełniejszy i najbardziej wiarygodny katalog

filmów polskich z lat 1895-1914 znaleźć można

w książce M. Hendrykowskiej, Śladami tamtych

cieni, op. cit., s. 280-300. 

54 W latach 1911-1912 Kantor Siła wyprodukował

osiem filmów fabularnych dla żydowskiej

publiczności. Jego tradycję kontynuowała firma

Kosmofilm, która w latach 1913-1916

wyprodukowała dziesięć kolejnych filmów. 

Cf. Natan Gross: Film żydowski w Polsce, 

przeł. A. Ćwiakowska, Kraków 2002, s. 145-148. 
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Pruska kultura – kadr z pierwszego polskiego 

filmu fabularnego. ŹRÓDŁO : FOTOTEKA FN

Pruska kultura 

(część 3. Katusze dzieci) 
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im por to wa no oko ło 500-600 ty tu łów fil mów fa bu lar nych ze świa ta. Co praw da licz bę
kin trud no dziś usta lić. W 1921 ro ku zwią za ny z ki ne ma to gra fią li te rat Adam Za gór ski
pod li czał opty mi stycz nie: „Pra wie 800 ki no te atrów na zie miach daw ne go Kró le stwa, kil -
ka set kin w Ma ło pol sce, kil ka set w Po znań skiem i na Po mo rzu, i na kre sach. Ra zem
bo daj dwa ty sią ce…”7. Zu peł nie in ne da ne (moż na przy pusz czać, że co kol wiek za ni -
żo ne) po da wał po la tach Wła dy sław Ba nasz kie wicz, pi sząc o ofi cjal nej licz bie 700-
750 kin, z cze go jed nak peł ną dzia łal ność przez ca ły ty dzień pro wa dzi ło naj wy żej
4008. Nie by ło to wie le jak na szó sty co do wiel ko ści kraj w Eu ro pie, li czą cy – w mar -
cu 1923, kie dy kon fe ren cja państw sprzy mie rzo nych za twier dzi ła na sze gra ni ce – 27

mi lio nów miesz kań ców9. Po cząt ko wo jesz cze re per tu ar tych kin był mier ny, szyb ko
jed nak nad ra bia no bra ki i już od 1920 ro ku (kie dy – tuż po nie miec kiej pre mie rze –
wpro wa dzo no na ekra ny Ga bi net dok to ra Ca li ga ri) moż na by ło w kra jo wych ki nach
oglą dać na bie żą co wszyst kie naj waż niej sze świa to we no wo ści, Mur naua i Grif fi tha,
Cha pli na i Ke ato na, Drey era i Sjöströma (z ka no nu ar cy dzieł je dy nie Pan cer ni ka Po -
tiom ki na Eisen ste ina i Mat ki Pu dow ki na nie wy świe tla no ze wzglę dów cen zu ral nych,
ale już Bu rza nad Azją te go ostat nie go zna la zła się w re per tu arze)10. Tym do tkli wiej rzu -
cał się więc w oczy kon trast mię dzy ro sną cym po zio mem ki na za gra ni cą a mi ze rią
ro dzi mej pro duk cji! 
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7 A. Zagórski, Dookoła filmu, „Świat” 1921, nr 23.

Cyt. za: S. Beylin, Nowiny i nowinki…, 

op. cit., s. 95. 

8 Cf. W. Banaszkiewicz, W. Witczak, Historia filmu

polskiego, t. I, op. cit., Warszawa 1966, s. 119-121.

9 R.M. Watt, Gorzka chwała. Polska i jej los 

1918-1939, przeł. P. Amsterdamski, 

Warszawa 2005, s. 155.

10 Cf. S. Beylin, Nowiny i nowinki…,

op. cit., s. 135-152.
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Ekspresjonistyczny Gabinet doktora Caligari 

był ukochanym filmem poetów Skamandra; 

na zdjęciu: w kufrze Conrad Veidt jako medium Cezar,

z prawej Werner Krauss w roli tytułowej. ŹRÓDŁO : MKŁ
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za za gi nio ny fil mu Moc ny czło wiek, za pew ne jed ne go z naj war to ściow szych utwo rów
ki na pol skie go te go okre su), nie przy pusz czam jed nak, by mo gło to za sad ni czo od mie -
nić przed sta wia ny po ni żej ob raz. 

Mo del upo li tycz nio ny 
W cią gu trzech pierw szych se zo nów nie pod le gło ści, kie dy na dal to czy ła się woj na i byt
pań stwo wy był wciąż nie usta bi li zo wa ny, wła dze zro zu mia ły, że ki no sta ło się już sku -
tecz nym in stru men tem pro pa gan dy i zdo ła ły wy móc na fil mow cach pod po rząd ko wa -
nie ich dzieł funk cji po li tycz nej. Zna la zło to wy raz w ów cze snych po czy na niach
usta wo wo -or ga ni za cyj nych. W 1919 ro ku przy Na czel nym Do wódz twie Woj ska Pol skie -
go po wo ła no – w miej sce do tych cza so we go Urzę du Fil mo we go Le gio nów Pol skich –
Cen tral ny Urząd Fil mo wy, pro du ku ją cy ak tu al no ści z fron tu i cen zu ru ją cy fil my
wy świe tla ne w ki nach. Wkrót ce też Pre zy dium Ra dy Mi ni strów oraz Mi ni ster stwo Spraw
Woj sko wych zle ci ło róż nym pry wat nym wy twór niom re ali za cję sze re gu fil mów pro pa -
gan do wych, sła wią cych za rów no prze szłość hi sto rycz ną, jak no we osią gnię cia mi li tar -
ne Po la ków. Fa zy tej dzia łal no ści tak ko men to wał – za Ma ria nem Stę pow skim
– Wła dy sław Ba nasz kie wicz: „Pierw szą fa zę sta no wi ło fil mo wa nie ru in i zgliszcz, aby
zdo być za gra ni cą przy chyl ność dla Pol ski zruj no wa nej i gło du ją cej. Po tem wy sił ki sku -
pia ły się na pro ble ma ty ce to czo nej woj ny i ak cji ple bi scy to wej. Po za war ciu zaś po ko -
ju roz wi ja no te zy, że Pol ska po sia da nie zmie rzo ne skar by i si ły ży wot ne, że zwal czy ła
bez ro bo cie i pod nio sła prze mysł”18. W 1922 ro ku fil mo we agen dy woj sko we zli kwi do -
wa no, ich dzia łal ność kon ty nu ował Re fe rat Pra so wy Mi ni ster stwa Spraw Za gra nicz nych. 

Fil my pa trio tycz no -pro pa gan do we
Pa trio tycz no -pro pa gan do wy mo del ki na, ja ki wy ło nił się w wy ni ku tych za bie gów, zdo -
mi no wał za tem po czą tek oma wia ne go okre su. Fil my re pre zen tu ją ce wów czas ten mo -
del prze nik nię te by ły du chem cha rak te ry zo wa ne go przez Ste fa nię Za hor ską „ro man ty zmu
mi li tar ne go”; ce cho wał je, ty po wy dla prze ka zów pro pa gan do wych, na chal ny dy dak -
tyzm. Z re gu ły ja kaś pro sta fa bu ła – o dziel nym żoł nie rzu i za ko cha nej w nim pan nie
– umiesz czo na by ła na tle jed ne go z dra ma tycz nych wy da rzeń owych lat. I tak Ta ma -
ra (1919, in ny ty tuł: Obroń cy Lwo wa) Ni ny Nio vil li19 roz gry wa ła się na tle walk z Ukra iń -
ca mi w la tach 1918-1919; ak cja Nie da my zie mi, skąd nasz ród (1920, in ny ty tuł:
Mę czeń stwo lu du gór no ślą skie go) Wła dy sła wa Len czew skie go to czy ła się wo kół pierw -
sze go po wsta nia na Gór nym Ślą sku: bo ha ter, mło dy szty gar, że by wziąć w nim udział
opusz czał front wschod ni, a za ko cha na szlach cian ka po dą ża ła za nim.

Naj więk sza gru pa fil mów po świę co na by ła naj po waż niej sze mu za gro że niu: woj nie
pol sko -bol sze wic kiej. Jesz cze w jej trak cie, kie dy wa ży ły się lo sy kra ju, we wrze śniu
1920 ro ku w Fil har mo nii War szaw skiej od by ła się pre mie ra – wy pro du ko wa ne go przez
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18 W. Banaszkiewicz, W. Witczak, Historia filmu

polskiego, t. I, op. cit., s. 126.

19 To oczywiście pseudonim; autorka nazywała się

naprawdę Antonina Petrykiewicz (1874, Lwów –

1966, Paryż), w okresie wojny i tuż po wojnie

przejawiała znaczną aktywność scenariopisarską,

reżyserską i pedagogiczną, w 1919 roku założyła

w Warszawie Szkołę Gry Sceniczno-Filmowej. Była

zapewne pierwszą w Polsce kobietą – reżyserem

filmowym. Cf. hasło autorstwa R. Włodka,

Encyklopedia kina, red. T. Lubelski, 

Kraków 2010, s. 697-698.
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wspo mnia ny Cen tral ny Urząd Fil mo wy Woj ska Pol skie go wspól nie z wy twór nią Po lfil -
ma – ob ra zu Dla cie bie, Pol sko we dług sce na riu sza po rucz ni ka Ma ria na Jó ze fo wi cza (re -
fe ren ta wy dzia łu mo bi li za cyj ne go), w re ży se rii An to nie go Bed nar czy ka. Film oca lał i jest
do stęp ny w zbio rach Fil mo te ki Na ro do wej, moż na się więc prze ko nać, jak owa funk cja
pro pa gan do wa re ali zo wa na by ła wów czas w naj bar dziej pro sto li nij nym wa rian cie. Fa -
bu ła do ty czy ła, ści śle rzecz bio rąc, wy da rzeń roz gry wa ją cych się zi mą i wio sną 1919
ro ku na pół noc no -wschod nich ob sza rach daw nej Rze czy po spo li tej. Wkro czy ły tam wów -

czas od dzia ły Ar mii Czer wo nej; pod rzą da mi utwo rzo nej w lu tym 1919 Li tew sko -Bia ło -
ru skiej So cja li stycz nej Re pu bli ki Rad za pa no wa ły ra bu nek i ter ror. Woj ska pol skie pod ję ły
kontr ofen sy wę, do pro wa dza jąc w kwiet niu 1919 ro ku do ode bra nia Ro sja nom Wil na20.

Opar ty na tych wy da rze niach film ope ro wał moc no za zna czo nym po dzia łem
na „nas” i „onych”. „My” to po pro stu Po la cy: spo łecz ność lu dzi do brych i uczci wych,
ce chu ją ca się tak że so li da ry zmem spo łecz nym. Film za czy na się od sym bo licz nej sce -
ny do ży nek, za in sce ni zo wa nej bez ja kiej kol wiek dba ło ści o wia ry god ność. Wy stą pie nie
chło pów ilu stru je na pis: „Plon przy nie śli śmy, dzie dzi cu. Pierw szy plon w na szej wol -
nej, od ro dzo nej Pol sce”. Dzie dzic od po wia da: „Dzię ku ję wam, oby Bóg był nam na dal
po moc ny. A te raz do za ba wy!”. Za rów no dzie dzic i eko nom, jak chło pi, przed sta wie ni
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20 Cf. A. Albert (W. Roszkowski), Najnowsza

historia Polski 1918-1980, Londyn 1991, s. 52-53. 
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Obraz okrucieństwa „bolszewickiej dziczy” 

w filmie Dla ciebie, Polsko. ŹRÓDŁO : FOTOTEKA FN
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(fragment)

lubelski_sklad_poprawiony_v26:Layout 1  10/5/15  10:05 PM  Page 56


