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Pod koniec 2008 roku ukazała się nakładem katowickiego wydawnictwa Videograf II książka Tadeusza Lubelskiego Historia kina polskiego. Twórcy, filmy, konteksty – zawarte w jednym tomie syntetyczne ujęcie całych
dziejów kina w Polsce. Wszechstronne omówienie znalazły w niej wszystkie najważniejsze zjawiska z zakresu polskiej sztuki i kultury filmowej, a także przemysłu kinematograficznego. Przedmiotem analizy były najwybitniejsze polskie filmy fabularne, dokumentalne i animowane, przedstawione zostały biografie twórców
i najważniejsze konteksty kina, a wszystko to znalazło się w obrębie jednolitej narracji historycznofilmowej.
Książka Historia kina polskiego 1895-2014 to nowa, poszerzona i poprawiona wersja tamtego tomu.

Tadeusz Lubelski

Zmienił się wydawca, wraz z nim cała szata graficzna i wybór zdjęć (w tym wiele barwnych). Dołączony zomy, które znalazły się na ekranach na początku 2015 roku. Cały tom został na nowo przejrzany i uwzględniono
w nim niedawne ustalenia i odkrycia. Obecna edycja książki trafia na trudniejsze czasy, ale lepsze kino.
Tadeusz Lubelski – historyk i krytyk filmu, profesor zwyczajny w Instytucie Sztuk Audiowizualnych UJ, kiego (2000), Wajda (2006), Historia niebyła kina PRL (2012, Nagroda im. Bolesława Michałka i Nagroda PISF,
nominacja do NIKE). Redaktor pierwszej polskiej Encyklopedii kina (2003, 2010, Nagroda PISF). Członek Europejskiej Akademii Filmowej, przewodniczący Rady Programowej Krakowskiego Festiwalu Filmowego.
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Czekanie na kino
Wszystko wskazuje na to, że trzeba udzielić odpowiedzi twierdzącej. Mimo braku niepodległości, mimo wchłonięcia ziem polskich przez organizmy państwowe trzech
zaborców, zachodziły u nas te same procesy demograficzne, cywilizacyjne, a w konsekwencji także kulturowe, co w bogatszych państwach Europy Zachodniej, i to zachodziły na nie mniejszą skalę. Wzrost liczby ludności, w ciągu XIX wieku w Europie
dwukrotny, na naszych ziemiach przebiegał jeszcze szybciej. O ile w 1795 roku Rzeczpospolita w granicach sprzed pierwszego rozbioru (czyli sprzed 1772 roku) liczyła około 12 milionów mieszkańców, o tyle w 1910 roku liczba ta wynosiła już 34 miliony.
Szczególnie wzrastała liczba ludności miejskiej (w ciągu XIX wieku był to w Europie
przyrost dziesięciokrotny). W 1895 roku Warszawa liczyła 540 tysięcy mieszkańców,
w 1914 – już 884 tysiące, co sytuowało ją w okolicy dziesiątego miejsca wśród metropolii europejskich, przed Rzymem i Madrytem1. Przy czym prawie połowa jej mieszkańców należała do grupy tzw. niepostojannogo nasjelenija, czyli nie była zameldowana
na stałe2; zatem owa szybko przyrastająca ludność wielkomiejska była w znacznym procencie niezakorzeniona, o nieokreślonych relacjach społecznych. Dotyczy to także,
choć w mniejszym stopniu, innych większych miast polskich, szybko się wtedy rozwijających: w Królestwie Kongresowym – Łodzi (w 1895 roku liczącej 168 tysięcy mieszkańców, w 1900 – już przeszło 283 tysiące)3, w Galicji – Lwowa (w 1880 roku – 103
tysiące mieszkańców, w 1910 – 230 tysięcy)4 i Krakowa (w 1890 roku – 74 tysiące
mieszkańców, w 1910 – 152 tysiące)5, w zaborze pruskim – Poznania (w 1896 roku –
73 tysiące, cztery lata później – 117 tysięcy)6.
Te zjawiska społeczno-demograficzne prowadziły do nowej sytuacji kultury. W miejsce poprzedniego wyraźnego rozróżnienia na wyrobionego odbiorcę inteligenckiego,
nastawionego na percypowanie kultury wysokiej oraz zakorzeniony, zrośnięty z ziemią
lud – pojawił się (według sformułowania ówczesnego publicysty Bronisława Chrzanowskiego) ujednolicony „inteligentny tłum”7, mało wymagający, żądny niewyszukanej rozrywki, konsumowanej zwykle zbiorowo. Składali się nań opisywani przez Oswalda
Spenglera ludzie „epoki schyłku”, „nowi koczownicy”, „sztuczny produkt niwelującego
miejskiego wychowania”8. „Inteligentny tłum” wymuszał na zbiorowym miejskim
„nadawcy”, ale także na artystach indywidualnych, oczekiwany przez siebie typ rozrywek. Jedne z nich były przetworzonymi wariantami kultury ludowej – to najrozmaitsze wesołe miasteczka, strzelnice, capstrzyki i defilady, występy linoskoczków i orkiestr
podwórzowych, czy rozwijający się w tych właśnie latach sport. Inne stanowiły uproszczone warianty kultury wysokiej – to czasopisma brukowe, senniki i kalendarze, wodewile i teatrzyki ogródkowe. Gdzieś pośrodku mieściły się „widowiska optyczne”,
traktowane zwykle w podręcznikach prehistorii kina jako bezpośrednio poprzedzające kinematograf. Jeszcze w pierwszej połowie XIX wieku popularne były dwa ich rodzaje: tzw. panoramy (wielometrowe taśmy papierowe z rycinami, umieszczane w pudle

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.

„Inteligentny tłum” wymuszał oczekiwany przez siebie typ
rozrywek: na rycinie pokaz panoramy w Paryżu
w 1848 roku. ŹRÓDŁO: MKŁ
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i przesuwane przed oczami widza patrzącego przez wziernik) oraz pokazy latarni magicznych (przeprowadzane na ścianach domów albo mieszkań za pomocą projekcji
przeźroczy). Ponieważ zwyczajowym uzupełnieniem pokazów obu rodzajów były występy poruszającej się w takt muzyki lalki, nazywanej z niemiecka schöne Katherine
lub z francuska charmante Catherine, wędrownych demonstratorów tych widowisk nazywano u nas katarynkarzami9. Z kolei pod koniec XIX wieku wielką popularność zdobyły fotoplastikony, będące czymś w rodzaju udoskonalonej wersji dawnych panoram.
Były to lokale, w których – przez wzierniki ze szkłami powiększającymi – można było oglądać stereoskopowe zdjęcia fotograficzne, układane w cykle (zwykle krajobrazowe lub etnograficzne).
Co prawda cały ów proces kształtowania się kultury popularnej przebiegał
u nas wolniej niż w państwach Europy
Zachodniej. Władze państw zaborczych
(szczególnie pruskie i rosyjskie) nie
sprzyjały wszak jej rozwojowi, mnożąc
restrykcje cenzuralne. Dodatkowym ograniczeniem był analfabetyzm, sięgający
– według spisu powszechnego z 1897
roku – 69,5% ludności ziem polskich
(choć w dużych miastach procent ten
był oczywiście niższy). Jednak był to proces na tyle wyraźny i nowy, że to właśnie na te lata – ostatnią dekadę XIX
stulecia – przypada w Polsce tzw. pierwszy próg umasowienia kultury10.
Zmienia się także – w ślad za przemianami cywilizacyjnymi – obraz tradycyjnych
sztuk wysokich w naszym kraju, od literatury pięknej poczynając. Wiek XIX to okres
ożywionego rozwoju ilustracji książkowej, który prowadził do plastycznej konkretyzacji
tekstu, w znacznym stopniu odbierającej czytelnikowi za jego kulturową zgodą – przyjemność wypełniania ingardenowskich „miejsc niedookreślenia”. Świetnym przykładem jest działalność ilustratorska Michała Elwiro Andriollego, wzbudzająca kontrowersje
wśród krytyków (ze Stanisławem Witkiewiczem na czele), ale uwielbiana przez czytającą publiczność. Słynne wydanie Pana Tadeusza z jego ilustracjami (Lwów 1882), zawierające oprócz 25 dużych tablic (najczęściej do dziś reprodukowanych) jeszcze 35
mniejszych rysunków, inicjałów i winiet, było czymś więcej niż samą interpretacją Mickiewiczowskiego tekstu, dynamizującą fabułę i uwznioślającą bohaterów poematu11.
Narzucało ono konkretne wizerunki postaci, a zarazem podpowiadało mimetyczny typ
lektury, jakby poemat nie mitycznej rzeczywistości dotyczył, ale opowiadał o konkretnych wydarzeniach historycznych, rozegranych niegdyś na kresowej prowincji.
Podobny charakter miało ówczesne przeobrażenie sztuk scenicznych i plastycznych. Także i nasz teatr, jak amerykański i zachodnioeuropejski, zmierzał w stronę

Ro 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.

Jedno z użyć latarni magicznej: widowisko
fantasmagoryczne, spopularyzowane na przełomie
XVIII i XIX wieku przez Belga Robertsona
(właśc. Etienne-Gaspard Robert). ŹRÓDŁO: MKŁ

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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siedem obrazków: „Na pierwszym – potężny stalowy most łączy brzegi wezbranej górskiej rzeki. Rysunek drugi przedstawia wybuch wulkanu, na trzecim trwają przygotowania do uruchomienia olbrzymiego pocisku lub rakiety. Na czwartym obrazku uśmiecha
się do nas promiennie tarcza zegara udekorowana koroną słonecznych promieni. Na piątym pędzi wprost na nas ogromna lokomotywa. Rysunek szósty przedstawia lot balonu
nad morzem, po którym płynie majestatyczny żaglowiec. Na ostatnim, siódmym obrazku, zatrzymał się na chwilę biały podróżnik w otoczeniu murzyńskich tragarzy. Siedemnaście lat później, w roku 1908, w poznańskich kinematografach, przed którymi
»oczekiwały na swą kolej rzesze miejscowej publiczności«, pokazywano: Widoki Wezuwiusza, Międzynarodowe wyścigi balonem, Podróż na Księżyc, Dzikich przy budowie kolei, Podróż naokoło ziemi koleją, automobilem, balonem i okrętem”17.
Sens tego konceptu jest oczywisty i zasługuje w moim przekonaniu na pełną aprobatę. Autorka książki, za pośrednictwem rozległej argumentacji, przekonuje mianowicie do tezy, że przełom wieku w Polsce łączył się ze zwiększonym zainteresowaniem
światem: podróżami, odkryciami geograficznymi, nowymi możliwościami człowieka
związanymi z wyjątkową ilością wynalazków technicznych. Horyzont zainteresowań
normalnego uczestnika kultury w Polsce, tradycyjnie od wieków zorientowanego na kulturę słowa, stał się nagle nieograniczony. W znacznym stopniu na zainteresowania te
zaczęła odpowiadać prasa tygodniowa, w typie właśnie „Wędrowca”, czy wydawanego
od 1901 roku nowego tygodnika „Naokoło Świata”. Wkrótce jednak w sposób najdoskonalszy zacznie na nie odpowiadać kino. Tym samym autorka książki polemizuje z wciąż
pokutującą opinią o jarmarcznym charakterze sztuki kina w tym najwcześniejszym
okresie jego rozwoju. Nie; kino przybliżało do świata, łączyło się z wiarą w ożywczą
moc postępu technicznego, było też traktowane jako nowe narzędzie komunikacji
o ogromnych możliwościach rozwojowych18. Zatem „inteligentny tłum”, od którego charakterystyki zacząłem ten podrozdział, miał konkretne oczekiwania i potrzeby, nie tylko ludyczne, także i poznawcze. To z perspektywy tych oczekiwań i potrzeb warto
rozpatrywać początki kina na ziemiach polskich.

2.

Pierwsze pokazy
kinematografu
Gdyby sprawy toczyły się normalnym torem, pierwszy pokaz kinematografu braci Lumière powinien był się u nas odbyć wiosną 1896 roku. Jeszcze zimą, w kilka tygodni
po historycznej pierwszej projekcji paryskiej 28 grudnia 1895, obaj wynalazcy, bracia
Louis i Auguste, wraz z ojcem, Antoine’em, przeprowadzili w Lyonie nabór i przyspieszone szkolenie przyszłych „kinematografistów” – młodych ludzi sprawnych technicznie, posiadających wolny czas i gotowych stawić czoło przygodzie. Wysyłani przez
nich operatorzy wyruszali w świat, żeby w kolejnych krajach organizować seanse
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17

M. Hendrykowska, Śladami tamtych cieni,

op. cit., s. 2.

18

Ibid., s. 89-104.

Plakat reklamujący kinematograf Lumière'ów. ŹRÓDŁO: MKŁ
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Lumierowskie żywe fotografie pokazywano przez 28 dni w lwowskim Teatrze Skarbka
(najpierw jako wstęp do przedstawienia teatralnego, potem już samodzielnie), projekcje cieszyły się jeszcze większym powodzeniem. Barbara Gierszewska oblicza, że mógł
je wtedy obejrzeć co piąty mieszkaniec Lwowa26. W ciągu następnych kilku lat, do końca stulecia, pierwsze pokazy kinematografu odbyły się w większości polskich miast
wszystkich trzech zaborów.

26

27

3.

Polscy pionierzy
i wynalazcy
Coraz częściej też kinematograf wzbudzał u nas poważniejsze zainteresowanie.
Za pierwszego polskiego, a też i bez wątpienia za jednego z pierwszych w skali światowej teoretyka filmu może być uznany Bolesław Matuszewski, którego biografia jest
typowa dla losów pionierów kinematografii. Urodzony w 1856 roku w Pińczowie, w Kieleckiem, syn nauczyciela francuskiego w miejscowym gimnazjum, zajmował się przez
wiele lat fotografią. W latach osiemdziesiątych XIX wieku przybył do Paryża, gdzie –
zainstalowawszy się w najelegantszej dzielnicy miasta, Madeleine – zaczął wkrótce
działać jako fotograf w ramach stowarzyszenia Lux. W 1894 roku został jednym z członków założycieli Stowarzyszenia Muzeum Francuskiej Fotografii Dokumentalnej, krzewiącego ideę dokumentacyjnych walorów fotografii. W latach 1899-1904 był właścicielem
atelier fotograficznego przy ulicy Boissy-d’Anglas w Paryżu, specjalizującego się w portretach aktorów teatralnych. W tym okresie stale kursował między Paryżem a Warszawą, założywszy w 1895 roku wraz z młodszym bratem Zygmuntem atelier fotograficzne
Lux-Sigismond & Cie, ulokowane w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej 111 i działające tam aż do 1914 roku27. Najprawdopodobniej w 1896 roku, podczas pobytu na dworze
cara Mikołaja II w Petersburgu, zyskawszy status „nadwornego fotografa”, Matuszewski
nauczył się obsługi kinematografu i od następnego roku zaczął realizować – w różnych
krajach, ale głównie w Warszawie – krótkie reportaże filmowe z wydarzeń politycznych,
także filmiki medyczne i etnograficzne28. Nie znalazło natomiast potwierdzenia dawne
przypuszczenie Władysława Banaszkiewicza, jakoby Matuszewski mógł być jednym
z operatorów braci Lumière, wysyłanych przez nich na podbój świata z aparatem kinematograficznym29. Dziś pionierski, lyoński okres życia i pracy braci wynalazców zbadany jest i opisany bardzo szczegółowo; wszystkie nazwiska ich współpracowników z owych
lat zostały opublikowane; Matuszewskiego wśród nich nie ma30.
Nie ta pionierska działalność filmowa jednak, choć też ważna, stała się głównym
powodem chwały naszego rodaka. Otóż w marcu 1898 roku Matuszewski opublikował
w Paryżu nowatorską broszurkę zatytułowaną Une Nouvelle source de l’histoire, czyli Nowe źródło historii. W pracy tej zdał sprawę ze swego prekursorskiego (a opartego na wieloletnim doświadczeniu fotografa) rozumienia kina jako niezastąpionego rejestratora

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

nr 5, s. 50.

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. CzeczotGawrak, 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.

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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swoją specyfikę i na swój sposób zabiegał o publiczność49. Podobny rozkwit kinoteatrów
nastąpił w tym czasie we Lwowie, gdzie pod koniec 1913 roku ukazały się dwa pierwsze polskie czasopisma filmowe: „Scena i Ekran” pod redakcją Floriana Węglowskiego
(wysoki poziom, ale tylko dwa numery) oraz „Kino. Tygodnik Literacko-Kinematograficzny” pod redakcją Czesława Hollendra (popularne, rozdawane w kinach, za to wychodzące przez cały rok)50. W Warszawie
w połowie 1911 roku działało ponad sześćdziesiąt stałych iluzjonów (to był z kolei
termin przyjęty w Kongresówce; dopiero
po 1918 roku przyjęło się w całej Polsce
słowo „kino”). Każde z nich miało już swoją publiczność, przyzwyczajoną do cotygodniowej zmiany repertuaru51.

49

Z. Wyszyński, Filmowy Kraków 1896-1971,

Kraków 1975, s. 36-41.

Hall i sala otwartego w 1912 roku kinoteatru Uciecha

5.

Początki twórczości
filmowej

w Krakowie, z polichromią Henryka Uziembły; inaczej
wyglądały, kiedy w 1959 roku oglądałem w tym kinie

W samo południe. ŹRÓDŁO: MKŁ

50

Wystarczy krótki rzut oka na katalog filmów polskich zrealizowanych w czasie pierwszego dwudziestolecia istnienia kinematografii, by się przekonać o charakterystycznej
prawidłowości. Pierwszy okres produkowania krótkich filmików przypada na lata 18951902; realizatorami są wtedy pionierzy i wynalazcy: Lebiedziński, Matuszewski, Prószyński. Potem następuje kilkuletnia przerwa, po czym produkcja ożywa na dobre w ciągu
dwóch sezonów, między 1907 i 1909 rokiem. Producentami stają się teraz kiniarze, ponieważ ożywienie to łączy się z dwiema zasadniczymi zmianami, jakie nastąpiły w życiu filmowym tamtego czasu. Pierwszą była rezygnacja z dotychczasowego systemu
sprzedawania kopii filmowych na rzecz wprowadzenia systemu koncesji, czyli wynajmowania kopii na określony czas. Drugą – wydłużenie metrażu filmów, umożliwione
m.in. dzięki omówionemu wyżej wynalazkowi Kazimierza Prószyńskiego52. Zmiany te
doprowadziły w krótkim czasie do zwiększenia zainteresowania kinem ze strony
bardziej wymagającej publiczności i tym
samym do przyspieszonego krążenia taśm
filmowych. Toteż kiniarze, dla uatrakcyjnienia własnego repertuaru, zaczęli sami
produkować filmy.
Wśród „aktualności” zrealizowanych
w 1907 roku mamy więc na przykład:
Alarm straży ogniowej i Fabrykę słomianych kapeluszy w Warszawie – dwa tytuły

36

HISTORIA KINA POLSKIEGO

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.

Kondukt pogrzebowy Stanisława Wyspiańskiego.
ŹRÓDŁO: NAC
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Pruska kultura

wyprodukowane przez warszawski kinematograf Vitagraf; Kraków w kinematografie oraz
słynny reportaż z pogrzebu Stanisława Wyspiańskiego – dwa filmy wyprodukowane
przez Cyrk Edison z inspiracji światłego prezydenta miasta Krakowa, Juliusza Lea; mamy Wyścigi cyklistów „Union” oraz Zabawę w Helenowie pod Łodzią, wyprodukowane
przez Teodora Junoda53. Do powstania wszystkich tych filmów doszło w sposób naturalny: kiniarze zrealizowali je dla publiczności swoich kinoteatrów, spodziewając się jednak równocześnie, że promujące ich miasto reportaże mogą okazać się atrakcyjną
ofertą dla właścicieli kin z innych miast i krajów, chcących z kolei dostarczyć swojej
widowni informacji wizualnej o dalekich, trudno dostępnych miejscach.

Z inspiracji kiniarzy powstały także dwa pierwsze polskie filmy fabularne, obydwa
nakręcone w 1908 roku. Szczególnie ciekawy jest przypadek pierwszego z nich: pierwszy polski film fabularny poświęcony był aktualnej problematyce narodowo-patriotycznej, ujętej w sposób na tyle śmiały, by władze carskie nie zgodziły się na jego
wyświetlanie, a wyprodukował go żydowski producent Mordechaj (Mordka) Towbin.
Wkrótce założony przezeń w 1911 roku Kantor Siła stanie się pierwszym ośrodkiem produkującym filmy żydowskie; pierwszym z nich będzie Der wilder foter (Okrutny ojciec,
1911) w reżyserii Marka Arnsztejna według sztuki Zalmena Libina54. Wcześniej jednak,
wiosną 1908 roku, właśnie Towbin, jako właściciel otwartego w 1907 roku Iluzjonu Siła (przy ulicy Marszałkowskiej 118, o dwie bramy od Bioscopu braci Krzemińskich), wyprodukował ów legendarny ośmiominutowy film „z życia Polaków poznańskich w walce
z Niemczyzną” pod tytułem Pruska kultura. Zdjęcia wykonane zostały w Wielkopolsce
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(część 3. Katusze dzieci)

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.

Pruska kultura – kadr z pierwszego polskiego
ﬁlmu fabularnego. ŹRÓDŁO: FOTOTEKA FN

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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importowano około 500-600 tytułów filmów fabularnych ze świata. Co prawda liczbę
kin trudno dziś ustalić. W 1921 roku związany z kinematografią literat Adam Zagórski
podliczał optymistycznie: „Prawie 800 kinoteatrów na ziemiach dawnego Królestwa, kilkaset kin w Małopolsce, kilkaset w Poznańskiem i na Pomorzu, i na kresach. Razem
bodaj dwa tysiące…”7. Zupełnie inne dane (można przypuszczać, że cokolwiek zaniżone) podawał po latach Władysław Banaszkiewicz, pisząc o oficjalnej liczbie 700750 kin, z czego jednak pełną działalność przez cały tydzień prowadziło najwyżej
4008. Nie było to wiele jak na szósty co do wielkości kraj w Europie, liczący – w marcu 1923, kiedy konferencja państw sprzymierzonych zatwierdziła nasze granice – 27

milionów mieszkańców9. Początkowo jeszcze repertuar tych kin był mierny, szybko
jednak nadrabiano braki i już od 1920 roku (kiedy – tuż po niemieckiej premierze –
wprowadzono na ekrany Gabinet doktora Caligari) można było w krajowych kinach
oglądać na bieżąco wszystkie najważniejsze światowe nowości, Murnaua i Griffitha,
Chaplina i Keatona, Dreyera i Sjöströma (z kanonu arcydzieł jedynie Pancernika Potiomkina Eisensteina i Matki Pudowkina nie wyświetlano ze względów cenzuralnych,
ale już Burza nad Azją tego ostatniego znalazła się w repertuarze)10. Tym dotkliwiej rzucał się więc w oczy kontrast między rosnącym poziomem kina za granicą a mizerią
rodzimej produkcji!

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.

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

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.

R o z d z i a ł I I : N A S Z E K I N O N I E M E . R O M A N T Y Z M S T R Y W I A L I Z O WA N Y

51

lubelski_sklad_poprawiony_v26:Layout 1

10/5/15

10:05 PM

Page 55

za zaginiony filmu Mocny człowiek, zapewne jednego z najwartościowszych utworów
kina polskiego tego okresu), nie przypuszczam jednak, by mogło to zasadniczo odmienić przedstawiany poniżej obraz.

2.

Model upolityczniony
W ciągu trzech pierwszych sezonów niepodległości, kiedy nadal toczyła się wojna i byt
państwowy był wciąż nieustabilizowany, władze zrozumiały, że kino stało się już skutecznym instrumentem propagandy i zdołały wymóc na filmowcach podporządkowanie ich dzieł funkcji politycznej. Znalazło to wyraz w ówczesnych poczynaniach
ustawowo-organizacyjnych. W 1919 roku przy Naczelnym Dowództwie Wojska Polskiego powołano – w miejsce dotychczasowego Urzędu Filmowego Legionów Polskich –
Centralny Urząd Filmowy, produkujący aktualności z frontu i cenzurujący filmy
wyświetlane w kinach. Wkrótce też Prezydium Rady Ministrów oraz Ministerstwo Spraw
Wojskowych zleciło różnym prywatnym wytwórniom realizację szeregu filmów propagandowych, sławiących zarówno przeszłość historyczną, jak nowe osiągnięcia militarne Polaków. Fazy tej działalności tak komentował – za Marianem Stępowskim
– Władysław Banaszkiewicz: „Pierwszą fazę stanowiło filmowanie ruin i zgliszcz, aby
zdobyć za granicą przychylność dla Polski zrujnowanej i głodującej. Potem wysiłki skupiały się na problematyce toczonej wojny i akcji plebiscytowej. Po zawarciu zaś pokoju rozwijano tezy, że Polska posiada niezmierzone skarby i siły żywotne, że zwalczyła
bezrobocie i podniosła przemysł”18. W 1922 roku filmowe agendy wojskowe zlikwidowano, ich działalność kontynuował Referat Prasowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

2 A.

18

W. Banaszkiewicz, W. Witczak, Historia filmu

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

Filmy patriotyczno-propagandowe
Patriotyczno-propagandowy model kina, jaki wyłonił się w wyniku tych zabiegów, zdominował zatem początek omawianego okresu. Filmy reprezentujące wówczas ten model przeniknięte były duchem charakteryzowanego przez Stefanię Zahorską „romantyzmu
militarnego”; cechował je, typowy dla przekazów propagandowych, nachalny dydaktyzm. Z reguły jakaś prosta fabuła – o dzielnym żołnierzu i zakochanej w nim pannie
– umieszczona była na tle jednego z dramatycznych wydarzeń owych lat. I tak Tamara (1919, inny tytuł: Obrońcy Lwowa) Niny Niovilli19 rozgrywała się na tle walk z Ukraińcami w latach 1918-1919; akcja Nie damy ziemi, skąd nasz ród (1920, inny tytuł:
Męczeństwo ludu górnośląskiego) Władysława Lenczewskiego toczyła się wokół pierwszego powstania na Górnym Śląsku: bohater, młody sztygar, żeby wziąć w nim udział
opuszczał front wschodni, a zakochana szlachcianka podążała za nim.
Największa grupa filmów poświęcona była najpoważniejszemu zagrożeniu: wojnie
polsko-bolszewickiej. Jeszcze w jej trakcie, kiedy ważyły się losy kraju, we wrześniu
1920 roku w Filharmonii Warszawskiej odbyła się premiera – wyprodukowanego przez
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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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Dla ciebie, Polsko

wspomniany Centralny Urząd Filmowy Wojska Polskiego wspólnie z wytwórnią Polfilma – obrazu Dla ciebie, Polsko według scenariusza porucznika Mariana Józefowicza (referenta wydziału mobilizacyjnego), w reżyserii Antoniego Bednarczyka. Film ocalał i jest
dostępny w zbiorach Filmoteki Narodowej, można się więc przekonać, jak owa funkcja
propagandowa realizowana była wówczas w najbardziej prostolinijnym wariancie. Fabuła dotyczyła, ściśle rzecz biorąc, wydarzeń rozgrywających się zimą i wiosną 1919
roku na północno-wschodnich obszarach dawnej Rzeczypospolitej. Wkroczyły tam wów-

czas oddziały Armii Czerwonej; pod rządami utworzonej w lutym 1919 Litewsko-Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Rad zapanowały rabunek i terror. Wojska polskie podjęły
kontrofensywę, doprowadzając w kwietniu 1919 roku do odebrania Rosjanom Wilna20.
Oparty na tych wydarzeniach film operował mocno zaznaczonym podziałem
na „nas” i „onych”. „My” to po prostu Polacy: społeczność ludzi dobrych i uczciwych,
cechująca się także solidaryzmem społecznym. Film zaczyna się od symbolicznej sceny dożynek, zainscenizowanej bez jakiejkolwiek dbałości o wiarygodność. Wystąpienie
chłopów ilustruje napis: „Plon przynieśliśmy, dziedzicu. Pierwszy plon w naszej wolnej, odrodzonej Polsce”. Dziedzic odpowiada: „Dziękuję wam, oby Bóg był nam nadal
pomocny. A teraz do zabawy!”. Zarówno dziedzic i ekonom, jak chłopi, przedstawieni
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(fragment)

Obraz okrucieństwa „bolszewickiej dziczy”
w ﬁlmie Dla ciebie, Polsko. ŹRÓDŁO: FOTOTEKA FN

20

Cf. A. Albert (W. Roszkowski), Najnowsza

historia Polski 1918-1980, Londyn 1991, s. 52-53.

