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15  Wstęp

Wstęp

Po dwóch latach od publikacji Kina niemego przekazujemy w Państwa ręce 
drugi tom zbiorowej Historii kina. Tym razem koncentrujemy się na trzech 
dekadach z dziejów kinematografi i, zapoczątkowanych wprowadzeniem 
dźwięku (druga połowa lat 20. XX wieku) i zwieńczonych jaskółkami prze-
łomu nowofalowego (koniec lat 50.). Tytułujemy nasz tom Kino klasyczne, 
choć zdajemy sobie sprawę, że pojęcie to nie w pełni defi niuje opisywany 
okres, bo fi lmy „klasyczne” będą powstawać jeszcze wiele lat później.

Niemniej właśnie w ciągu tych trzydziestu lat intensywnie rozwijał się 
przemysł kinematografi czny, a fi lm stanowił główną gałąź masowej rozryw-
ki, kształtując gusta i wzory kultury popularnej. Działo się tak niemal na 
całym świecie, od Hollywood, przez Europę, Indie, po Japonię i Chiny. Nie-
przypadkowo więc autorzy poszczególnych rozdziałów tak często podkre-
ślają organizacyjny i kulturotwórczy charakter ówczesnej kinematografi i, 
bo standaryzacja wzorców produkcyjnych i dystrybucyjnych, rozwój tech-
nik realizacyjnych i status gwiazdy decydowały o potędze kina – być może 
największej w jego historii.

Takie kino zwykło się nazywać klasycznym. Na pozór oparte było na 
stabilnych wzorcach fabularnych, miało unikać odważnych eksperymen-
tów narracyjnych, preferować konserwatywną ideologię, a także rozrywkę 
i eskapizm. Jak bardzo ten pogląd jest niesprawiedliwy, wie niemal każdy 
kinoman, a autorzy rozdziałów niejednokrotnie wskazują na śmiałe pomy-
sły reżyserów, producentów i scenarzystów, skłonność do wprowadzania 
ukrytych i subwersywnych znaczeń oraz stały rozwój kinematografi i, któ-
ra do „przełomu nowofalowego” docierała stopniowo, ale z dzisiejszej per-
spektywy – ewidentnie. Kino klasyczne to wielka przygoda kinofi la, test 
bezwarunkowej miłości do fi lmu, prawdziwa przyjemność delektowania się 
naiwnościami. To czas, gdy gwiazdy były jeszcze piękne, a gwiazdorzy – bo-
haterscy, gdy fi lmy kończyły się na ogół happy endem, a przesłanie uczyło 
widza szlachetności. Zbyt wiele jednak zła wydarzyło się w ciągu tych trzy-
dziestu lat, by ten wyidealizowany model mógł dłużej przetrwać.
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16 Wstęp

Jak nigdy wcześniej – i oby nigdy później – fi lm stał się bowiem zwiercia-
dłem tragicznych czasów, uwieczniając na taśmie Wielki Kryzys, ekspansję 
totalitaryzmów, II wojnę światową i pierwsze lata zimnowojennego podzia-
łu świata. Najpierw bywał tubą propagandową, wykorzystywaną zarówno 
przez nazistów, komunistów, jak i aliantów, ale potem, w obliczu wojennych 
doświadczeń, wzniósł się na poziom niespotykanego wcześniej humanizmu 
i artyzmu. Film stał się świadectwem i przestrogą, a czynił to w formie po-
ważniejszej od preferowanych wcześniej koncepcji rozrywkowego eskapi-
zmu. Także dzięki tym zmianom rozprzestrzeniało się kino autorskie, coraz 
częściej defi niowane jako fi lmy reżyserów, odpowiedzialnych za wymowę ar-
tystyczną i ideologiczną poszczególnych utworów. Pisząc o latach 30., zwra-
ca już na to uwagę autorka rozdziału o kinie francuskim. Ale w następnej 
dekadzie podobne kryterium opisu zdominuje badania nad fi lmem brytyj-
skim, amerykańskim i włoskim. Potem status reżysera  -autora dotrze nawet 
do Indii, a w Europie zostanie uznany za niemal standardowy. Te przemia-
ny doprowadzą w końcu do zmierzchu „kina klasycznego” i pojawienia się 
nurtów nowofalowych, ale ich początku trzeba upatrywać już w opisywa-
nych w tym tomie dekadach.

Te trzy dziesięciolecia to także okres rozwoju techniki fi lmowej, to czas 
upowszechnienia się nowoczesnych form zapisu dźwięku, coraz częstsze-
go stosowania kolorowej taśmy oraz obiektywów i kamer poprawiających 
jakość zdjęć. Autorzy poszczególnych rozdziałów często przywołują prze-
miany technologiczne zachodzące w obrębie kinematografi i, bo pojawienie 
się nowych tendencji, koncepcji artystycznych, a nawet gatunków, stawa-
ło się konsekwencją ewolucji dostępnych i rozwijanych na rynku urządzeń. 
Kino – będące jak nigdy wcześniej orężem działań ideologicznych – zyska-
ło akceptację władz, które w rozwoju technologicznym fi lmu i łożeniu pie-
niędzy na rozmach inscenizacyjny propagandowych dzieł widziały szansę 
intensywniejszego wpływu na społeczeństwo. Dlatego tak cenny dla histo-
rii kinematografi i był okres II wojny światowej wraz z latami bezpośrednio 
ją poprzedzającymi, gdy liczne wynalazki przemysłu zbrojeniowego zasiliły 
ówczesne wytwórnie fi lmowe, a nakłady fi nansowe na ich unowocześnienie 
(od Rzymu, przez Berlin i Moskwę, po Tokio) procentowały również w na-
stępnych dekadach.

Dla współautorów tomu największym problemem okazał się rozmiar 
książki, a coraz łatwiejszy dostęp do źródeł i chęć weryfikacji niegdyś 
obowiązujących sądów sprzyjały działaniom reinterpretacyjnym. Każdy 
z rozdziałów nie jest więc syntezą powszechnie znanej wiedzy, bo ta – na 
gruncie polskiego fi lmoznawstwa – często była niewystarczająca, a cza-
sem ideologicznie zakłamana. Autorzy oparli badania na źródłowym mate-
riale fi lmowym i najnowszych publikacjach poświęconych poszczególnym 
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17  Wstęp

kinematografi om, ale również pamiętali o polskim odbiorcy, który z wielo-
ma informacjami zetknie się po raz pierwszy. 

Niektórych czytelników pierwszego tomu mogła razić przyjęta perspek-
tywa podziału książki na poszczególne państwa. Oczekiwali oni syntezy 
diachronicznej i ponadnarodowej, pozwalającej na wychwycenie tenden-
cji wspólnych dla wszystkich kinematografi i i analizowania nie tyle fi lmów, 
co kontekstów, które na te fi lmy oddziaływały. Polskie fi lmoznawstwo nie-
cierpliwie czeka na takie opracowania, coraz częstsze w Europie Zachod-
niej i w Stanach Zjednoczonych, a Historia kina powinna przygotować pod 
nie grunt. Także Kino klasyczne nie ucieka od faktografi i i atrakcyjnych czy-
telniczo opisów fi lmów, ale najważniejsze stawały się zwykle analizy zacho-
dzących w poszczególnych krajach tendencji artystycznych, gatunkowych 
i produkcyjnych, na plan pierwszy wychodziła opowieść o kontekstach poli-
tycznych, społecznych i kulturowych, które oddziaływały na klimat powsta-
jących w tym czasie fi lmów. To, że wszystkiego nie da się zmieścić, zaś zmysł 
syntezy i selekcji materiału musiał stać się dla autorów umiejętnością naj-
większą – nie było zaskoczeniem. Cieszą więc deklaracje ze strony wielu au-
torów, że niewykorzystane do napisania rozdziałów materiały będą służyć 
do realizacji osobnych projektów wydawniczych. I tak Historia kina może 
stać się impulsem do powstania całej serii książek analizujących poszcze-
gólne kinematografi e narodowe lub ponadnarodowe procesy – pisane już 
w autorskim kluczu.

W oddawanym w Państwa ręce tomie niektóre kinematografi e opisane 
są w jednym rozdziale (jak brytyjska, polska, japońska lub indyjska), dla nie-
których potrzebne były dwa (jak dla francuskiej, niemieckiej lub włoskiej), 
a nawet trzy (dla amerykańskiej). Zaczynamy od opisu fundamentalnej dla 
rozwoju kinematografi i rewolucji dźwiękowej, a w połowie książki znajdzie-
cie Państwo omówienie osiągnięć fi lmu animowanego, dokumentalnego 
i awangardowego. Cały tom kończy rozdział opisujący kinematografi e jesz-
cze marginalne (jak węgierska lub hiszpańska), które już w następnych de-
kadach osiągną status godny osobnego rozdziału. Nastąpi to w następnym 
tomie Historii kina, którego hasłami będą: formacje nowofalowe, szkoły na-
rodowe, kino wielkich autorów, rozkład fi lmowego gatunku i kontestacja. 
Zapowiedzi tych zjawisk znajdziecie Państwo już w tym tomie, w którym 
górę winien wziąć urok nieśmiertelnej fi lmowej klasyki.

Rafał Syska
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19I. Przełom dźwiękowy

I.

Przełom dźwiękowy

Iwona Sowińska

Według jednej z pobudzających wyobraźnię legend, w jakie obfi tuje historia 
dźwięku w fi lmie, pierwszy fi lm dźwiękowy powstał już w 1889 roku. Trwał 
kilkadziesiąt sekund, tyle, ile trzeba, by William K.L. Dickson, inżynier pra-
cujący w laboratoriach Thomasa Alvy Edisona, zdążył uchylić kapelusza, 
powitać swego szefa po jego powrocie z Europy i wyrazić nadzieję, że fi lm 
mu się spodoba. Choć Dickson utrzymywał, że taki test faktycznie przepro-
wadzono, zdaniem współczesnych historyków nic nie przemawia za tym, 
aby w końcu lat 80. XIX wieku było to możliwe. Legenda ta potwierdza je-
dynie, że idea powiązania dźwięku z ruchomymi obrazami (w tej właśnie 
kolejności, nie na odwrót) już wtedy zaprzątała Edisona i jego współpra-
cowników. 

1894–1915: wczesne próby 

Urzeczywistnienie Edisonowskiej idei wymagało skojarzenia trzech wy-
nalazków. Pierwszy, fonograf, służył rejestracji i reprodukcji dźwięku; był 
gotowy już w 1877 roku. Dwa pozostałe, świeższej daty, służyły obrazowi – 
jego rejestracji (kinetograf, czyli Edisonowska kamera) i reprodukcji (kine-
toskop).

Między wrześniem 1894 a kwietniem 1895 roku Dickson rzeczywiście 
stanął przed obiektywem kinetografu. Oprócz niego znalazła się tam tak-
że pokaźnych rozmiarów tuba, służąca jako mikrofon. Będąca zapisem tego 
zdarzenia najwcześniejsza taśma fi lmowa, przeznaczona do odtwarzania 
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20 Iwona Sowińska

wraz z synchronicznym, czyli jednocze-
śnie zarejestrowanym na planie dźwię-
kiem, znana jest pod nazwą (nie był to 
ofi cjalny tytuł) Dickson Experimental 
Sound Film. Ujęcie przedstawiało Dick-
sona, który nachylając się w kierunku 
tuby grał na skrzypcach, a obok dwóch 
mężczyzn niezgrabnie tańczyło walca.

Choć w nie najlepszym stanie, po-
kryty brązowym woskiem cylinder 
z zapisanym dźwiękiem zachował się 
do naszych czasów, z ujęcia fi lmowe-
go ocalało tylko 14 sekund. Nagranie 

dźwiękowe trwa około dwóch minut, tyle bowiem można było utrwalić na 
wałku fonografu. Słychać rozmowy techników, rozgrywającego się skrzyp-
ka, wreszcie komendę: Go ahead!, po której przez 23 sekundy rozbrzmiewa 
walc. Ten krótki fragment nagrania to właściwa ścieżka dźwiękowa, która 
towarzyszyłaby fi lmowi, gdyby go publicznie pokazano. O ile wiadomo, ni-
gdy do tego nie doszło1. Niezadowolony z działania kinetofonografu (czy-
li urządzenia pozwalającego na jednoczesną rejestrację dźwięku i obrazu), 
Edison zdecydował się na produkcję tzw. kinetofonów, przeznaczonych do 
jednoosobowego oglądania fi lmów przez okular, które uprzyjemniała dobie-
gająca z słuchawek muzyka, niezsynchronizowana z obrazem. Nie był to 
zatem taki aparat, jaki Edison pierwotnie chciał skonstruować. Kinetofo-
ny były drogie i wymagały fachowej obsługi. Rozczarowany ich komercyjną 
porażką, jesienią 1895 Edison wstrzymał prace nad ich udoskonaleniem, by 
podjąć je ponownie dopiero po piętnastu latach.

W latach 1900–1915, zarówno w Stanach, jak i w Europie pojawiło się 
kilkadziesiąt innych urządzeń, za których pomocą rejestrowano i demon-
strowano fi lmy ze zsynchronizowanym dźwiękiem. Aparaty te różniły się 
nazwą, lecz działały na podobnej zasadzie, stanowiąc kombinację fonogra-
fu lub gramofonu z kamerą. Udźwiękowione obrazy realizowano na dwa 
sposoby. Pierwszy, nazwany później playbackiem, polegał na wykorzystaniu 
dźwięku (najczęściej muzyki) nagranego uprzednio w profesjonalnych wa-
runkach przez fi rmę fonografi czną. Sprzęt odtwarzający nagranie ustawia-
no poza zasięgiem kamery, a fi lmowane osoby grały pod playback; tę samą 
płytę lub wałek wykorzystywano następnie podczas projekcji fi lmu. Druga 

1 Patrick Loughney, Domitor Witnesses the First Complete Public Presentation of the [Dickson Experi-
mental Sound Film] in the Twentieth Century, w: The Sounds of Early Cinema, red. Richard Abel, Rick 
Altman, Indiana University Press, Bloomington – Indianapolis 2001, s. 215–219.

Młody Thomas Alva Edison ze swym fonografem
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21I. Przełom dźwiękowy

metoda polegała na jednoczesnej rejestracji dźwięku i obrazu. Jej wadą było 
to, że wykonawca musiał pozostawać w pobliżu urządzenia nagrywającego, 
najlepiej w bezruchu.

Pierwszy z takich aparatów, o na-
zwie chronofon (Chronophone), w 1902 
roku zademonstrował francuski wy-
nalazca i pro ducent, Léon Gaumont. 
Rejestrowane przy pomocy jego wyna-
lazku „fonosceny” pokazywano w la-
tach 1905–07 w teatrach wodewilowych. 
Chronofon górował nad Edisonowskim 
kinetofonem, gdyż pozwalał rzutować 
obraz na ekran, tak jak kinematograf 
braci Lumière, a zamiast woskowego 
cylindra nośnikiem dźwięku była bar-
dziej odporna płyta szelakowa. Jednak najistotniejsza różnica dotyczyła 
samych fi lmów: o ile w kinetofonach oglądało się krótkie scenki przedsta-
wiające jakąś akcję (taniec, walkę itp.), którym muzyka tylko towarzyszyła 
nie pozostając z ich treścią w uchwytnym związku, o tyle chronofon służył 
projekcji fi lmów, w których występowali popularni wykonawcy, jak w dzi-
siejszych wideoklipach – śpiewacy i komicy wodewilowi, a nawet artyści 
operowi czy teatralni. Dlatego zsynchronizowany z obrazem dźwięk (sło-
wo, śpiew, akompaniament muzyczny) był elementem kluczowym i miał sta-
nowić główną atrakcję. Miał – gdyż właśnie synchronizacja szwankowała 
najczęściej. By wzmocnić dźwięk, pod ekranem ustawiano dwa fonografy, 
połączone ze sobą nawzajem oraz z oddalonym, znajdującym się za pleca-
mi widzów projektorem; taki obwód praktycznie nigdy nie działał prawi-
dłowo.

W tym samym czasie w Niemczech działał wynalazca, producent i reży-
ser Oskar Messter. Jego biofon (Biophone) także był połączeniem kamery 
z gramofonem2. Filmy trwały do pięciu minut, choć zdarzało się, że dłużej; 
wtedy wyświetlano je w kilku częściach. Zwykle zawierały występy arty-
stów berlińskich variétés, kabaretów, opery czy operetki. Pierwsza publicz-
na prezentacja tego wynalazku odbyła się w 1903 roku w Berlinie. W latach 
1907–1909 fi lmy dźwiękowe stały się w Niemczech rutynowym elementem 
seansu, lecz wkrótce straciły popularność. Szacuje się, że do roku 1914 (czy-
li w szczycie popularności tego typu rozrywki, zaraz potem koniunktura 
się załamała) za pomocą chronofonu, biofonu i podobnych im aparatów, na 

2 Michael Wedel, Messter’s ‘Silent’ Heirs’: Sync Systems of the German Music Film 1914–1929, „Film His-
tory” 1999, vol. 11, s. 464–476.

William K.L. Dickson (po lewej) występuje 
w pierwszym filmie dźwiękowym
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naszym kontynencie powstało co naj-
mniej 1500 fi lmów dźwiękowych3. Przo-
dowały Niemcy, a niewiele ustępowały 
im Francja, Włochy i Dania. Filmy te 
dystrybuowano w całej Europie.

Amerykanie mieli swoje sposoby na 
fi lm dźwiękowy. Systemem podobnym 
do Chronophone’u był Cameraphone. 
Najpierw w profesjonalnych warun-
kach dokonywano nagrania dźwięku, 
następnie zaś filmowano wykonaw-

cę, którego zadaniem było poruszanie ustami pod playback. System ten 
miał pewne zalety, dając artyście większą swobodę ruchu niż nagrania „na 
żywo”, wymagające pozostawania w pobliżu tuby fonografu; dzięki temu, 
a także większej dbałości o oświetlenie i dekoracje, fi lmy stały się bardziej 
atrakcyjne pod względem wizualnym. Ale szefowie fi rmy Cameraphone 
Company za główny atut swej oferty uważali co innego: bywalcom peryfe-
ryjnych teatrzyków wodewilowych umożliwiała ona podziwianie występów 
największych gwiazd wodewilu „w konserwie”, za niewielką opłatą. Jednak 
fonograf, sprawdzający się w niewielkich, prywatnych wnętrzach, nie był 
w stanie wypełnić dźwiękiem obszernych pomieszczeń. Firma, której wej-
ście na rynek w roku 1908 prasa witała z wielkim entuzjazmem, zbankru-
towała już latem następnego roku. Los kamerofonu podzieliło kilkadziesiąt 
podobnych urządzeń, skonstruowanych i wprowadzonych na amerykański 
rynek w latach 1907–1913. 

Na początku 1913 roku w teatrach wodewilowych kilku amerykańskich 
miast została zademonstrowana nowa, ulepszona wersja Edisonowskiego 
kinetofonu, w której wynalazca pokładał wielkie nadzieje. Dzięki zastoso-
waniu sprężonego powietrza dźwięk wydobywający się z tuby fonografu był 
donośniejszy, mechanizm synchronizujący fonograf z projektorem – mniej 
zawodny, a jakość nagrań nieco się poprawiła. Nie oznacza to, że była zado-
walająca: „wykonawców da się zrozumieć, lecz trzeba się skoncentrować”, 
ostrożnie pochwalił zachowane do dziś nagrania współczesny historyk4. 
Każdy pokaz obejmował zestaw pięcio-, sześciominutowych (gdyż tylko tyle 
mieściło się na jednym wałku fonografi cznym) scenek, przedstawiających 
możliwie hałaśliwe działania, jak tłuczenie talerzy i odbijanie piłki, a także 

3 Jens Ulff   -Møller, Biophon Sound Films in Danish Cinemas, 1904–1914: The ‘Talking and Singing 
Movies’ in Constantin Philipsen’s Kosmorama Cinemas, „Film History” 1999, vol. 2, s. 457–458.

4 Cyt. za: James Wierzbicki, Film Music. A History, Routledge, New York–London 2009, s. 80.

W studiu Edisona trwa filmowanie z dźwiękiem
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muzyków w popularnym repertuarze, występy minstrelów czy szczekają-
ce psy.

Powodem, dla którego udoskonalony kinetofon, zrazu okrzyknięty cu-
dem, poniósł wkrótce komercyjne fi asko, nie był ani wybuch wojny w Euro-
pie, który zniweczył nadzieje Edisona na podbój rynków zagranicznych, ani 
wielki pożar, który w grudniu tego samego 1914 roku strawił jego laboratoria 
w West Orange; Edison je odbudował, lecz prac nad połączeniem fonogra-
fu i ruchomych obrazów nigdy już nie wznowił. Rok 1915 położył defi nityw-
ny kres podobnym próbom, niestrudzenie dotąd podejmowanym w Stanach 
i w Europie w ciągu minionych ponad dwudziestu lat – od czasu, gdy poja-
wiły się pierwsze fi lmy.
Żadna z tych inicjatyw nie przyniosła rezultatów zadowalających z tech-

nicznego punktu widzenia, lecz zasadnicza przyczyna ich klęski była inna. 
Przemiany z lat 1908–1915 doprowadziły do wyłonienia się nowego modelu, 
zwanego „kinem integralności narracyjnej”, który zmarginalizował wcze-
śniejszy „kinematograf atrakcji”. Zmieniły się cele kina: teraz widz miał an-
gażować się emocjonalnie w śledzenie fabuły.

W połowie drugiej dekady XX wieku fi lmy stały się dłuższe, a oglądano 
je w warunkach co najmniej komfortowych, jeśli nie luksusowych, oferowa-
nych przez „pałace fi lmowe” zdolne pomieścić kilkutysięczną publiczność, 
jakie od 1911 roku zaczęto wznosić na całym świecie. Tymczasem „fono-
sceny” różnorakiego autoramentu, owe udźwiękowione (lepiej lub gorzej) 
parominutowe drobiazgi – odpowiadając „składankowej” formule seansu 
kinematografi cznego z przełomu wieków – stały się anachroniczne. Ponie-
waż nie mogły być dłuższe ze względu na ograniczoną pojemność nośników 

Kino nieme było pełne muzyki. Na planie filmowym muzyka wprawiała aktorów w pożądany nastrój
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dźwięku, właściciele kin stracili dla 
nich zainteresowanie. Dlatego miej-
scem, gdzie instalowano kinetofony 
i pokazywano fi lmy dźwiękowe, były 
nie wyspecjalizowane sale kinowe 
– nie nickelodeony, ani tym bardziej 
monumentalne pałace fi lmowe – lecz 
teatry wodewilowe. Dźwiękowe pro-
dukty fi rmy Edisona nie konkurowa-
ły bezpośrednio z fi lmami niemymi5. 
Przysługiwał im – wypchniętym poza 
główny nurt przemian kinematografi i 
– nieokreślony status ni to fi lmu, ni to 
numeru wodewilowego. Oglądano je, 
lecz nie uważano ich za fi lmy.

Dla kina, które w połowie drugiej 
dekady XX wieku niemal całkowi-
cie oderwało się od „kinematografu 

atrakcji”, dostępna wówczas technologia rejestracji i reprodukcji dźwię-
ku była fundamentalnie bezużyteczna, wręcz regresywna. Technologiczna 
zmiana, która radykalnie przeobraziła dwudziestowieczną audiosferę, mia-
ła dopiero nadejść. Dokonała się ona poza przemysłem fi lmowym i – wbrew 
temu, co zwykło się sądzić – bynajmniej nie była przezeń niecierpliwie wy-
czekiwana.

„Elektryfi kacja” dźwięku

Do początku lat 20. technika nie pozwalała na rozwiązanie dwóch zasad-
niczych problemów: s y n c h r o n i z a c j i  i  n a g ło śn i e n i a, stanowiących 
główną przeszkodę we wprowadzeniu dźwięku do kin. Obie te trudności zo-
stały przezwyciężone dopiero wtedy, gdy w procesach rejestracji i reproduk-
cji dźwięku zaczęto wykorzystywać elektryczność.

Wcześnie zdano sobie sprawę, że problem z asynchronem zostałby wy-
eliminowany, gdyby ścieżkę dźwiękową udało się umieścić obok obrazowej, 
na tej samej taśmie. Na pomysł zapisywania dźwięku na taśmie światłoczu-
łej prawdopodobnie jako pierwszy wpadł francuski inżynier Eugène Au-
gustin Lauste (1857–1935). Zainspirowany badaniami Grahama Bella nad 

5 Martin Barnier, The Controversy over the ‘Invention of the Talking Picture’, przeł. B. Brewster, „Film His-
tory” 1999, vol. 2, s. 482.

Niemieckie kino muzyczne… epoki niemej. 
Upodobanie niemieckiej publiczności do fi l-
mów muzycznych, zwłaszcza operetek, stano-
wiło impuls do opracowania takich rozwiązań, 
dzięki którym już w latach 1914–1929 rozkwi-
tło tu kino muzyczne. Muzyka była wprawdzie 
wykonywana na żywo przez śpiewaków i or-
kiestrę, lecz w ścisłej synchronizacji z obrazem. 
Jeden ze sposobów polegał na wyświetlaniu 
u dołu ekranu zapisu nutowego, który pozwa-
lał dyrygentowi prowadzić orkiestrę w należy-
tym tempie. Inny, zabawniejszy, przewidywał 
sfi lmowanie na etapie produkcji fi lmu „wzorco-
wego” dyrygenta i wkopiowanie jego miniatu-
ry u dołu każdego kadru. Zadaniem „żywego” 
dyrygenta było naśladowanie jego ruchów. Za 
pomocą podobnych pomysłowych metod zre-
alizowano liczne ekranizacje niemieckich i au-
striackich oper oraz operetek, dzięki którym na 
długo przed przełomem dźwiękowym w tam-
tejszych kinach rozbrzmiewały ojczysty język 
i muzyka.
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25I. Przełom dźwiękowy

transmisją dźwięku za pomocą fal elektromagnetycznych, już w latach 1889–
1890 zaczął pracować nad urządzeniem służącym fotografowaniu fal dźwię-
kowych. Swoje badania początkowo utrzymywał w ścisłej tajemnicy, gdyż 
idea fotografowania czegoś, co jest niewidzialne, nawet jemu samemu wy-
dała się zbyt fantastyczna. W 1907 roku Lauste opatentował swą „ulepszoną 
metodę synchronicznej rejestracji i reprodukcji ruchów i dźwięków”6. Po-
legała ona na tym, że impulsy dźwiękowe wprawiały w ruch membranę, 
której drgania udzielały się połączonej z nią metalowej wstążce, umiesz-
czonej przed jasno oświetloną szczeliną. Ruch wstążki powodował zmiany 
natężenia światła, co kamera fi lmowa rejestrowała w postaci paska o sta-
łej szerokości, lecz zmiennej jasności (tzw. zapis gęstościowy). Proces od-
wrotny, mający na celu odtworzenie dźwięku, polegał na przepuszczeniu 
taśmy przed fotokomórką; wibrowała ona zgodnie ze zmiennym natężeniem 
padającego na nią światła i przekazywała swe wibracje membranie, dzięki 
czemu zapisany optycznie dźwięk stawał się znowu słyszalny. Jego jakość 
i głośność nie zadowalały jednak wynalazcy. 

Kilka następnych lat Lauste poświęcił na dalsze eksperymenty, wypróbo-
wując różne sposoby elektrycznego wzmacniania dźwięku. Między rokiem 
1910 a 1914 zapisał kilka tysięcy metrów taśmy fi lmowej – częściowo samym 
dźwiękiem, częściowo dźwiękiem i obrazem, szukając najlepszych rozwią-
zań. W 1911 roku, na dachu warsztatu w Nowym Jorku, zrealizował pierw-
szy na świecie fi lm z synchronicznym dźwiękiem optycznym. Sfi lmował 
samego siebie, słuchającego fonografu. Za pomocą tego fi lmu chciał zdo-
być fundusze na dalsze próby. W 1917 roku zademonstrował swój system 
kilku potentatom przemysłu fi lmowego, lecz nikt nie wykazał zaintereso-
wania. Rozczarowany, pozbawiony fi nansowego wsparcia, Lauste zrezy-
gnował z realizacji idei, której poświęcił życie – i zajął się prowadzeniem 
pensjonatu.

Kwestia optycznego zapisu dźwięku i perspektywy wykorzystania go 
w kinie zaprzątały także Amerykanina Lee De Foresta, który w 1919 roku 
opatentował system o nazwie DeForest Phonofi lm; krótkometrażowe „fono-
fi lmy” wynalazca demonstrował w Europie i w Stanach od 1922 roku. Dwa 
lata później, podczas kampanii prezydenckiej, De Forest zaprosił do stu-
dia kandydatów obu partii. Mimo tak nowatorskich posunięć jak realizacja 
„spotów wyborczych”, nie udało mu się sprawić, by jego fonofi lmy uważano 
za coś więcej niż wodewilową ciekawostkę, a próby uzyskania pomocy wiel-
kich wytwórni spełzły na niczym.

6 Paul C. Spehr, Eugene Augustin Lauste: A Biographical Chronology, „Film History” 1999, vol. 2, s. 18–
38.
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26 Iwona Sowińska

W Berlinie – stolicy jedynego kraju, który mógł rywalizować ze Stana-
mi Zjednoczonymi na polu zaawansowanych technologii – w 1922 roku mia-
ła miejsce pierwsza publiczna prezentacja wynalazku trzech niemieckich 
naukowców: Josefa Engla, Josepha Massolle’a i Hansa Vogta. Byli przy-
jaciółmi, a prace laboratoryjne prowadzili za własne pieniądze. Swojemu 
urządzeniu nadali nazwę Tri  -Ergon („dzieło trzech”). Godzinny pokaz obej-
mował sfi lmowane różności: krótkie przemówienia, występy estradowe, 
a nawet fragmenty sztuki teatralnej7. Podobnie jak innym niezależnym wy-
nalazcom, trójce Niemców także nie udało się uzyskać wsparcia ze strony 
rodzimego przemysłu fi lmowego, a próba wejścia na rynek amerykański za-
kończyła się niepowodzeniem.

Drugim wymagającym rozwiązania problemem było odpowiednie nagło-
śnienie, wymagające wzmocnienia dźwięku. Pierwszy efektywny wzmac-
niacz elektroniczny, zwany audionem, Lee De Forest skonstruował już 
w roku 1906. Przez kilka następnych lat udoskonalał go. Na taki wynala-
zek czekała zarówno raczkująca dopiero radiofonia, jak i bardziej zaawan-
sowana telefonia, toteż zakupu stosownych patentów dokonały dwie fi rmy: 
Western Electric, będąca komórką produkcyjną gigantycznego koncernu 
American Telephone and Telegraph (AT&T), oraz General Electric, produ-
kująca sprzęt radiowy (i żarówki), powiązana z Radio Corporation of Ame-
rica (RCA). Kompanie te, reprezentujące prężnie rozwijającą się branżę 
elektroniczną, dysponowały nieporównywalnie większym kapitałem niż 
wszystkie wytwórnie fi lmowe razem wzięte, działały na zupełnie inną skalę, 
a nade wszystko – miały silną motywację i możliwości, by inwestować w roz-
wijanie najnowocześniejszych technologii8.

W 1912 roku w Western Electric podjęto badania nad wykorzystaniem 
audionu De Foresta w telefonii, a potencjalnie – także w innych dziedzinach 
związanych z rejestracją, reprodukcją i transmisją dźwięku. Powołano dwa 
zespoły badawcze, które niezależnie od siebie pracowały nad dwoma sposo-
bami zapisywania dźwięku: optycznym i na płytach.

Na początku 1919 roku gotowy był jeden z elementów nowego systemu: 
głośnik. Dwa lata później tłumy ludzi na centralnych placach Nowego Jorku 
i San Francisco wysłuchały przemówienia prezydenta Warrena G. Hardinga, 
transmitowanego za pomocą kabli telefonicznych spod Pomnika Nieznane-
go Żołnierza na cmentarzu w Arlington: transmisja dźwięku wysokiej jako-
ści na ogromny dystans i nagłośnienie wystarczające dla mas słuchaczy stały 

7 Douglas Gomery, Tri  -Ergon, Tobis  -Klangfi lm, and the Coming of Sound, „Cinema Journal” 1976 (Fall), 
vol. 16, nr 1, s. 52.

8 Roy Armes, Entendre, c’est compendre: In Defence of Sound Reproduction, „Screen” 1988 (Spring), 
vol. 29, nr 2, s. 14.
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się faktem9. Tymczasem w laboratoriach Western Electric i w powiązanych 
z nimi Bell Telephone Laboratories trwały prace nad innymi komponenta-
mi systemu: mikrofonem kondensatorowym i przetwornikami. Podzespoły 
te na razie znajdowały zastosowanie tylko w radioodbiornikach i telefonach, 
lecz perspektywicznie – mogły je znaleźć także w fonografi i i kinie.

1924–1926: Czas konkwisty

W 1924 roku, po kilkunastu latach prób, laboratoryjna faza prac nad obie-
ma metodami zapisu dźwięku, optyczną i na płytach, dobiegła końca. Go-
towy był też sprzęt nowej generacji – „zelektryfi kowane” radia i telefony, 
które nieodwracalnie zmieniły akustyczne środowisko człowieka: „elek-
tryczny” dźwięk radiowy, jak na ówczesne standardy mocny i czysty, był 
czymś nowym i pociągającym. Posiadacz radioodbiornika bezpowrotnie 
tracił zdolność rozkoszowania się dźwiękiem pochodzącym z akustyczne-
go fonografu czy gramofonu. Zjawiska te stanowiły socjopsychologiczną 
przesłankę przyszłych sukcesów fi lmu dźwiękowego. Chwilowo handlowa 
ekspansja koncernów telekomunikacyjnych poza macierzystą dziedzinę na-
potkała zasadniczy opór, lecz jego przezwyciężenie okazało się tylko kwestią 
czasu i pieniędzy.

Na pierwszy ogień poszła fonografi a. W ciągu 1925 roku na nagrywanie 
elektryczne w systemie Western Electric przeszły dwie największe amery-
kańskie fi rmy płytowe, mimo że zaledwie kilka miesięcy wcześniej obie usi-
łowały zignorować próby zainteresowania ich nową technologią. Pod koniec 
tego roku na rynku pojawił się nowy gramofon (Orthophonic Victrola), prze-
znaczony do odtwarzania nagrań elektrycznych. Komercyjny sukces nowej 
victroli wywindował na niebotyczne wyżyny sprzedaż płyt, która w 1927 
roku w samych Stanach przekroczyła sto milionów egzemplarzy10. Pojawie-
nie się w domach telefonów, radioodbiorników i gramofonów nowego typu, 
przekształciło przestrzeń prywatną w źródło doznań akustycznych o nie-
spotykanej wcześniej różnorodności.

W przeciwieństwie do prywatnej, przestrzeń publiczna była zdomino-
wana przez dźwięk „żywy”, tak jak kina – miejsca o publicznym przecież 
charakterze. Widzowie nie okazywali niezadowolenia z niemoty fi lmu, prze-
ciwnie: kina obywające się bez mechanicznego dźwięku i przemysł fi lmowy 

9 Douglas Gomery, The Coming of Sound, Routledge, New York – London 2005, s. 31.
10 Istotę i konsekwencje „elektryfi kacji” przemysłu fonografi cznego, którą można porównać do przełomu 

dźwiękowego w kinie, przedstawia obszernie Mieczysław Kominek, Zaczęło się od fonografu…, PWM, 
Kraków 1986, s. 59–79.
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jako całość w połowie lat 20. prosperowały tak dobrze, jak nigdy dotąd. Kon-
serwatyzm branży był racjonalny i ekonomicznie uzasadniony, gdyż wszyst-
kie poprzednie doświadczenia z dźwiękiem rokowały jak najgorzej. Dwa 
gotowe do użytku już w 1924 roku systemy dźwiękowe, opracowane w We-
stern Electric, mogłyby zatem podzielić los wielu wcześniejszych i aktual-
nie konkurujących z nimi wynalazków, będących dziełem natchnionych 
indywidualistów i pasjonatów, którym bliski był dziewiętnastowieczny etos 
naukowca  -romantyka. Mogłyby – gdyby nie stała za nimi ekonomiczna po-
tęga innowacyjnych korporacji; potęga anonimowa, z gruntu dwudziesto-
wieczna.

Według Roya Armesa, gdy branża elektroniczna podjęła decyzję o wpro-
wadzeniu dźwięku do kin, przemysł fi lmowy nie miał żadnych szans, by 
przeciwstawić się tym projektom.

W literaturze dotyczącej technologii fi lmowej sugeruje się czasem ciągłość 
pomiędzy wczesnymi, niezdarnymi i niedofi nansowanymi eksperymentami 
a ostatecznym przejściem przemysłu na dźwięk w późnych latach 20. W rzeczy-
wistości główne kompanie zamieszane w ten ostatni etap były przemysłowymi 
gigantami, związanymi z telefonią, transmisją bezprzewodową i radiem (…). 
Dlatego nie była to współpraca równych sobie, a raczej kolonizacja przemysłu 
fi lmowego przez ogromne kompanie, szukające świeżych zysków ze swoich pa-
tentów dźwiękowych po uwieńczonym sukcesem przejściu fonografi i na nagra-
nie elektryczne w 1925 roku.11

W pierwszej połowie lat 20. granice pomiędzy poszczególnymi branżami 
przemysłu rozrywkowego – kinem, radiem, przemysłem muzycznym, wode-
wilem – stały się jeszcze bardziej płynne niż wcześniej. Ta – jak powiedzie-
libyśmy dzisiaj – konwergencja mediów przekładała się na obowiązującą 
wówczas, przynajmniej w pierwszorzędnych kinach, formułę spektaklu fi l-
mowego, odbiegającą od dzisiejszej. Pałace fi lmowe zawsze oferowały coś 
więcej niż sam „niemy” fi lm. Seans trwał od dwóch do dwóch i pół godziny. 
Rozpoczynała go trwająca poniżej dziesięciu minut uwertura w wykonaniu 
orkiestry12. Kolejne dwadzieścia minut wypełniały występy estradowe „na 

11 Roy Armes, Entendre…, op. cit., s. 14.
12 W wielkomiejskich premierowych kinach zatrudniano na stałe duże orkiestry, liczące nawet ponad 

50 muzyków, lecz nie występowały one podczas wszystkich seansów, których w skali dnia było więcej 
niż dziś, zwykle pięć. Pierwszy zaczynał się w południe, następne – o godz. 14 i 16. Bardziej uroczy-
sty charakter miały dwie wieczorne projekcje, o 19.30 i 21.30, którym zawsze towarzyszyła orkiestra, 
natomiast w ciągu dnia publiczność musiała zadowolić się organami. W kinach niższych kategorii 
w najlepszym przypadku można było liczyć na kilkuosobowy zespół instrumentalny, lecz standardem 
był raczej organista lub pianista, a w ostateczności – pianola obsługiwana przez szeregowego pra-
cownika.
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żywo” – taniec, piosenki, monologi czy popisy komików. Czasem takie roz-
maitości zastępowano krótkim koncertem; szczególnie pożądani byli popu-
larni wokaliści i big-bandy (niekoronowanym królem luksusowych kin był 
słynny „sweet band” Paula Whitemana). Dopiero potem rozpoczynała się 
część ściśle fi lmowa, z tym że projekcję fi lmu pełnometrażowego poprzedzał 
jeszcze zestaw krótkich trawelogów, burlesek, kreskówek czy aktualności. 
Po przerwie rozpoczynał się wreszcie główny fi lm13. Muzyka akompaniowa-
ła większości tych atrakcji, zaś fi lmom, i tym krótkim, i fabularnemu – towa-
rzyszyła nieprzerwanie.

Seans w tym kształcie nie był zatem wewnętrzną sprawą branży fi lmo-
wej, lecz kompleksowym produktem show  -biznesu, gdyż angażowane na 
występy gwiazdy wywodziły się z wodewilu, radia, przemysłu muzyczne-
go. Właściciele prestiżowych kin (a w połowie dekady należały one w więk-
szości do wielkich wytwórni hollywoodzkich) wchodzili w coraz ściślejsze 
relacje z pozostałymi branżami przemysłu rozrywkowego. Strategiczne de-
cyzje dotyczące jednej wywierały wpływ na kondycję pozostałych. Dlatego, 
po „zelektryfi kowaniu” opornej fonografi i, dalsze wypadki potoczyły się tak 
błyskawicznie.

Warner Bros. i system Vitaphone

Zgodnie z gustującą w mocnych efektach tradycyjną narracją historyczno-
fi lmową, wytwórnia Warner Bros. podjęła ryzykowną próbę wprowadzenia 
dźwięku do kin, broniąc się desperacko przed bankructwem, na którego 
krawędzi miała się znaleźć w 1925 roku. Ze skrupulatnej analizy źródeł, 
przebadanych przez Douglasa Gomery’ego i innych historyków, wyłania się 
zgoła inny scenariusz.

W 1924 roku kondycja fi nansowa Warner Bros. nie budziła wprawdzie 
niepokoju, lecz wytwórnia – nie dysponując biurami dystrybucji ani siecią 
kin – pozbawiona była perspektyw i szukała pomysłu na ekspansję. Jed-
nak była ona możliwa tylko przy wsparciu fi nansowym z zewnątrz. Kredy-
ty uzyskane w 1925 roku pozwoliły Warnerom na przejęcie podupadającej 
wytwórni Vitagraph (wraz z jej nowojorskim studiem, siecią dystrybucji i ki-
nami) oraz stacji radiowej w Los Angeles. Przy tej okazji ich fi rma znalazła 
się w orbicie zainteresowań producenta sprzętu radiofonicznego, Western 
Electric.

13 Douglas Gomery, Shared Pleasures. A History of Movie Presentation in the United States, British Film 
Institute, London 1992, s. 216–217.
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Takie zainteresowanie oznaczało, że 
przyszłość jest przesądzona, niemniej 
ktoś z upatrzonej przez giganta fi rmy 
musiał dać dźwiękowi zielone światło. 
Odpowiednim kandydatem okazał się 
prezes Warner Bros. – Harry, najstar-
szy z braci, odpowiedzialny za strategię 
biznesową wytwórni. Marketingowcy 
z Western Electric byli zmuszeni uciec 
się do podstępu, by móc zademonstro-
wać mu nową aparaturę nagraniową. 
Jak później wspominał, gdyby wie-
dział, po co go zaproszono, w ogóle by 
się nie pofatygował – fi lm dźwiękowy 

kojarzył mu się wyłącznie z kłopotami. Ale że nie wiedział, poszedł, i spodo-
bało mu się. „Jeśli to może mówić, może też śpiewać” – spekulował. – „Nie 
chciałoby mi się nawet przejść przez ulicę, żeby zobaczyć czy usłyszeć fi lm 
mówiony. Ale muzyka! To inna historia”14.

W kwietniu 1926 Western Electric podpisał umowę z firmą Vitapho-
ne Corporation, fi lią Warner Bros., świeżo utworzoną w celu praktyczne-
go wdrożenia systemu dźwiękowego Western Electric15. Systemowi, który 
wymagał jeszcze udoskonalenia, nadano taką samą nazwę: Vitaphone16. 
Western Electric zobowiązał się jednocześnie do wyposażenia wszystkich 
kin należących do Warnerów w aparaturę dźwiękową: 160 sal w 1927 roku, 
a całą resztę, w sumie 2400, do końca 1931. Harry Warner podpisał kontrakty 
z artystami z Metropolitan Opera, a także wieloma gwiazdami muzyki roz-
rywkowej, ponadto zagwarantował sobie współpracę orkiestry Filharmonii 
Nowojorskiej, która miała nagrywać muzykę do fi lmów realizowanych przez 
Vitaphone. W czerwcu 1926 wszystko było przygotowane, by w pierwszym 
fi lmowym studiu dźwiękowym mogła ruszyć pro dukcja.

O premierowym pokazie fi lmów zrealizowanych z wykorzystaniem no-
wej technologii wszystko wiadomo, ponieważ rozpisywała się o nim prasa. 
Odbył się 6 sierpnia 1926 roku w Warners’ Theatre na Broadwayu i wyka-
zał, że przez Harry’ego Warnera, tak ucieszonego kilka miesięcy wcześniej 
perspektywą nagrywania muzyki, nie przemawiał meloman, lecz trzeźwo 

14 Cyt. za: James Wierzbicki, Film Music…, op. cit., s. 90–91.
15 Ściślej, w kwestiach handlowych interesy Western Electric reprezentowała powiązana z nim fi rma 

ERPI. 
16 W nazwie Vitaphone zachował się ślad wykupionej w 1925 przez Warnerów Vitagraph Company of 

America, jednej z pionierskich wytwórni amerykańskich, funkcjonującej pod tą nazwą od 1899 roku. 
Vitaphone wchłonęła infrastrukturę Vitagraphu.

Pierwsze dźwiękowe studio Vitaphone, urządzone 
w opuszczonym budynku Manhattan Opera House 
w Nowym Jorku. W centrum – kamera w obudowie, 
na razie otwartej, i zawieszony na linie mikrofon
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kalkulujący biznesmen, który zwietrzył 
okazję pozbycia się ze swoich kin kosz-
tochłonnych „żywych” wykonawców. 
Inwestycję w rejestrowanie ich wystę-
pów na taśmie fi lmowej od razu uznał 
za opłacalną.

Tego wieczoru gwoździem progra-
mu miał być fi lm płaszcza i szpady Don 
Juan Ala Croslanda, z Johnem Barry-
more’em i Mary Astor w rolach głów-
nych. Został ukończony kilka miesięcy 
wcześniej jako niemy, uznano jednak, 
że świetnie nada się do zademonstro-
wania nowej technologii17. Wersja pokazana w sierpniu różniła się od pier-
wotnej jedynie tym, że ilustrację muzyczną, zwykle wykonywaną na żywo 
przez orkiestrę, uzupełniono w niektórych miejscach synchronicznymi efek-
tami dźwiękowymi i nagrano na płyty. I to wszystko; nagrana ścieżka dźwię-
kowa nie zawierała słów.

Co się więc tyczy samego fi lmu fabularnego, nie była to zmiana zasadni-
cza (a jeśli, to tylko na gorsze, gdyż dźwięk reprodukowany ustępował jako-
ścią naturalnemu), toteż recenzenci, co zabawne, nawet nie zaszczycili jej 
najmniejszą wzmianką. Natomiast sensacją wieczoru okazała się pierwsza, 
całkowicie „zmechanizowana” część seansu: to, co dotychczas odbywało się 
na żywo, zostało zastąpione projekcją, której towarzyszył dźwięk z płyt – 
i wzbudziło powszechną ekscytację.

Na początku, zamiast tradycyjnej uwertury w wykonaniu orkiestry, na 
ekranie pojawił się Will Hays i pogratulował wszystkim – wytwórni, całej 
branży, widzom i sobie – celebrowanego tego wieczoru osiągnięcia. Następ-
nie wyświetlono osiem krótkich fi lmów dźwiękowych (musical shorts): uwer-
turę do Tannhäusera Wagnera, lubiane miniatury klasyczne, dwie popularne 
arie operowe i dwa numery wokalno  -taneczne, jeden w stylu rosyjskim, dru-
gi – hiszpańskim. W końcu wyświetlono Don Juana.

Debiut Vitaphone’u okazał się sukcesem i cały program został wyeks-
pediowany w głąb kraju, do innych kin wyposażonych już w odpowiednią 
aparaturę. Tymczasem przygotowano drugi zestaw, skomponowany analo-
gicznie, i pokazano go 7 października 1926. Jako główną atrakcję przewidzia-
no tym razem komedię wojenną The Better ‘Ole Charlesa Reisnera z Sydem 
Chaplinem (przyrodnim bratem wielkiego Charlesa). To dzieło drugorzędne-
go reżysera, w takiejż obsadzie, zostało przyćmione przez atrakcyjny prolog 

17 James Wierzbicki, Film Music…, op. cit., s. 91.

Don Juan: zamiast prawdziwej orkiestry – muzyka 
„w konserwie”, za to w mistrzowskim wykonaniu 
Filharmonii Nowojorskiej
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o bardziej popularnym charakterze niż 
jego ambitny odpowiednik z pierwsze-
go programu. Kilka piosenek zaśpiewał 
Al Jolson, jedną – George Jessel, który 
wygłosił też krótki monolog. Obaj byli 
u szczytu popularności i brylowali na 
Broadwayu; zwłaszcza Jessel, który od 
przeszło roku święcił triumfy w spek-
taklu Śpiewak jazzbandu (The Jazz 
Singer).

Od listopada 1926 roku krążyły za-
tem po kraju dwa programy Vita-

phone’u. Wiodło im się różnie; w jednych kinach lepiej, w innych gorzej. 
Po kilku miesiącach doszło nawet do tego, że Don Juana i The Better ‘Ole 
na prowincji pokazywano jak zwykłe fi lmy nieme, z takim akompaniamen-
tem, na jaki stać było dany przybytek – byle tylko przyniosły dodatkowe 
zyski. Wiosną następnego roku, choć przyszłość fi lmów dźwiękowych by-
najmniej nie rysowała się jednoznacznie, a współpraca Warner Bros. z We-
stern Electric nie układała się idyllicznie, w studiu Vitaphone przygotowano 
dwa nowe programy. Podobnie jak poprzednie, każdy składał się z główne-
go fi lmu niemego, wyświetlanego z akompaniamentem z płyt, oraz zestawu 
musical shorts. Produkcja tych ostatnich szła pełną parą, w liczbie pięciu na 
tydzień – w nich to bowiem szefowie wytwórni uparcie pokładali największe 
nadzieje. Ponadto Warnerowie zainwestowali w budowę czterech nowocze-
snych hal zdjęciowych w Hollywood, w pełni przystosowanych do produkcji 
dźwiękowej; pierwsze studio było gotowe już w maju 1927 roku, co uczyni-
ło zbędnym prowizoryczne studio nowojorskie. Powołali dwa nowe działy: 
pion dźwięku i pion muzyczny. Zaplanowano, że pierwszym fi lmem zre-
alizowanym w nowej hali będzie ekranizacja broadwayowskiego przeboju 
Śpiewak jazzbandu z George’em Jesselem jako gwiazdą, a Harry Warner pu-
blicznie obwieścił, że w fi lmie tym znajdą się sekwencje mówione.

1927: Śpiewak jazzbandu

„Gdyby Śpiewak jazzbandu nie istniał, historycy (…) byliby skłonni go wy-
naleźć” – twierdzi Alan Williams, gdyż rzadko się zdarza, by w jednym fi l-
mie konfrontacja dominujących tendencji była aż tak wyrazista, jak tu18. 

18 Alan Williams, Historical and Theoretical Issues in the Coming of Recorded Sound to the Cinema, w: 
Sound Theory, Sound Practice, red. Rick Altman, Routledge, New York–London 1992, s. 129. Fragmenty 

Przed kinem Warners’ nie od razu gromadziły się 
takie tłumy
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W fi lmie Alana Croslanda rywalizowały dwa różne porządki: konwencjo-
nalny fi lm niemy z nagranym akompaniamentem orkiestry, kontra dziewięć 
epizodów muzycznych z synchronicznym dźwiękiem, wplecionych w zasad-
niczą fabułę. W trzech z nich Al Jolson – który ostatecznie zastąpił Jessela 
stawiającego zbyt wygórowane wymagania fi nansowe – nie tylko śpiewał, 
ale też mówił. Zdaniem Williamsa:

Wielu współczesnym widzom przejście od numerów muzycznych do niemej fa-
buły sprawia niemal fi zyczny ból, a ruch powrotny odczuwają jako wyzwolenie, 
pozwalające złapać oddech na nowo. Czy ówcześni widzowie czuli tak samo? 
Prawie na pewno nie, lecz wydaje się, że osobliwa struktura fi lmu zachęcała ich 
do przeprowadzenia na sobie samych testu, do wzięcia udziału w referendum 
w sprawie nowego medium. Kluczowa różnica między Śpiewakiem jazzbandu 
a wszystkimi poprzednimi próbami wprowadzenia nagranego dźwięku polega-
ła na współobecności dwóch rodzajów dyskursu wewnątrz jednego dzieła.19

Fabuła fi lmu jest prototypowa dla gatunku, który zawdzięczał swoje ist-
nienie przełomowi dźwiękowemu – musicalu typu backstage, w latach 30. 
cieszącego się zawrotną popularnością. W małym Jakie Rabinowitzu, re-
prezentującym szóste pokolenie rodu kantorów, ojciec widzi swego następ-
cę. Ale chłopca pociąga inna muzyka i szeroki świat, różniący się od jego 
żydowskiego otoczenia. Ucieka więc z domu i zaczyna z powodzeniem wy-
stępować na estradzie, już jako Jack Robin. Po latach otrzymuje propozy-
cję występu w broadwayowskiej rewii (jego euforię ilustruje seria plansz: 
„New York!”, „Broadway!”, „Home!”, „Mother!”, a każdy kolejny napis jest 
większy od poprzedniego). Jack odwiedza dom rodzinny, mając nadzieję na 
pojednanie z ojcem, lecz ten pozostaje nieubłagany. Gdy staje w drzwiach 
i słyszy syna improwizującego przy pianinie, krzyczy: „Stop!” (jest to w ca-
łym fi lmie jedyne słyszalne słowo, poza kilkoma wymamrotanymi przez mat-
kę, które nie pada z ust głównego bohatera), po czym wyrzuca go z domu. 
Tuż przed rozstrzygającym o jego dalszej karierze występem do Jacka do-
ciera wiadomość, że ojciec jest umierający. Szamocąc się między „religią” 
show  -biznesu (którą streszcza: show must go on) a religią przodków, wybie-
ra w końcu tę ostatnią. Rezygnuje z przedstawienia i zastępuje ojca w syna-
godze podczas nabożeństwa Jom Kippur (Dnia Pojednania). W uniesieniu, 
choć z cokolwiek broadwayowską manierą, śpiewa Kol Nidre; jego śpiew 
dociera do ojca, który umiera ze słowami: „znowu mamy syna”. Ale to nie 

tego artykułu ukazały się w przekładzie Teresy Rutkowskiej jako Historyczne i teoretyczne problemy 
wprowadzenia do kina ścieżki dźwiękowej, „Kwartalnik Filmowy” 2003, nr 44, s. 6–17.

19 Ibid., s. 130.
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koniec fi lmu. Modlitewna pieśń była w istocie pożegnaniem; po roku Jack 
Robin święci triumfy na Broadwayu, gorąco oklaskiwany przez matkę.

Przesłanie fi lmu wykraczało poza jednostkowe, imigranckie losy Rabi-
nowitzów. Stanowiło wezwanie do asymilacji: swoje (żydowskie lub inne) 
korzenie trzeba szanować, lecz nie wolno dopuścić, by stały się balastem. 
Jackowi Robinowi sukces był pisany, w nagrodę za upór w dążeniu do celu, 
niezależność i talent. Konfl ikt konserwatywnego kantora ze zamerykani-
zowanym synem, dzieckiem epoki jazzu, pozwalał przeprowadzić naocz-
ną konfrontację między (tradycyjnym) kinem niemym a tym nowoczesnym, 
dźwiękowym. Jakby krzycząc „stop!”, kantor chciał powstrzymać nie tylko 
syna, ale nadejście dźwięku. Tymczasem widza skutecznie nakłaniano, by 
kibicował Jackowi Robinowi, czyli asymilacji, jazzowi, nowoczesności – i fi l-
mowi dźwiękowemu właśnie. Trudno było nie ulec tej perswazji, już choćby 
dlatego, że partie nieme Śpiewaka jazzbandu stanowiły w istocie świadomą 
parodię Wielkiego Niemowy, o tyle nieuczciwą, że czyniącą swoim przed-
miotem dawno zarzucone konwencje, pod koniec lat 20. całkowicie ana-
chroniczne: nadekspresyjne, ocierające się o śmieszność aktorstwo i to, co 
określić można jako melodramatyczną wrażliwość, wiktoriańską z ducha. 
Mogła się ona podobać za czasów Griffi tha, lecz wtedy, gdy powstał Śpie-
wak, była zdecydowanie passée20.

20 Zob. Alan Williams, Historical and Theoretical Issues…, op. cit., s. 130–135.

Śpiewak jazzbandu: Kochająca matka jest dumna z syna i akceptuje jego wybory, lecz ojciec…
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Premiera Śpiewaka jazzbandu odby-
ła się 6 października 1927 roku w War-
ners’ Theatre w Nowym Jorku; datę 
tę uważa się za początek epoki dźwię-
kowej. Śpiewak przeszedł do historii 
jako fi lm, którego oszałamiający suk-
ces z dnia na dzień odmienił losy kina. 
Obiektywne dane nie potwierdzają 
tej legendy. Wziąwszy pod uwagę kil-
ka skorelowanych wskaźników, Do-
nald Crafton wykazał, że przynajmniej 
w początkowych tygodniach wyświetla-
nia – a więc tych decydujących dla jego 
mitu – fi lm Croslanda pozostawał da-
leko w tyle za największym przebojem 
ekranów, jakim w tym czasie był (oczy-
wiście niemy) dramat wojenny Skrzy-
dła (Wings, 1927) Williama A. Wellmana; to zrozumiałe, jako że niewiele było 
kin, gdzie Śpiewaka można było pokazać. Gorzej, że radził sobie słabiej od 
obu wcześniejszych programów Vitaphone’u, tych z Don Juanem i The Bet-
ter ‘Ole. Wiodło mu się nieźle, lecz nie nadzwyczajnie21, a o jego sukcesie – 
który stał się faktem, lecz dopiero po kilku miesiącach – można powiedzieć 
wiele, lecz nie to, że był natychmiastowy. 

Niełatwo jest odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Śpiewakowi jazzbandu 
– który cieszył się umiarkowanym powodzeniem – przyznaje się tak uprzy-
wilejowane miejsce w historii kina, traktując go jako pierwszy fi lm dźwię-
kowy. To, że „ekran przemówił”, dla publiczności nie było przecież niczym 
nowym. Pomijając wspomniane już fonofi lmy Lee De Foresta pokazywane 
od 1922 roku, od kwietnia 1927 publiczność mogła oglądać w kinach w peł-
ni dźwiękowe aktualności (talking shorts) wytwórni Fox, w tym ekscytują-
ce reportaże z pożegnania Lindbergha przed jego samotnym przelotem nad 
Atlantykiem (w maju) i powitania go po powrocie, czy „przesłanie przyjaź-
ni” dla narodu amerykańskiego od… Benito Mussoliniego (we wrześniu). 
Partie mówione zawierały także niektóre z musical shorts Warnerów. Pew-
ną nowością w fi lmie Croslanda było to, że Jolson g r a ł  r o lę  śpiewaka, 
więc zabierał głos jako postać fi kcyjna, co odróżniało ten występ od jego 
wokalnych popisów, które publiczność miała okazję podziwiać na ekranie 

21 Donald Crafton, „The Jazz Singer’s” Reception in the Media and at the Box Offi  ce, w: Post  -Theory. Re-
constructing Film Studies, red. David Bordwell, Noël Carroll, University of Wisconsin Press, Madison, 
Wisconsin – London 1996, s. 467–476. 

Al Jolson, ikona przełomu dźwiękowego. 
Al Jolson, właśc. Asa Yoelson (1886–1950), 
urodził się na Żmudzi, a do Stanów przy-
jechał jako dziecko. Zanim uciekł do cyrku, 
śpiewał w nowojorskiej synagodze, gdzie 
jego ojciec był kantorem. W latach 20. za-
czął występować na scenach Broadwayu, 
pojawiać się w radiu i nagrywać płyty, lecz 
George’a Jessela, gwiazdę nr 1, zdystansował 
dopiero po Śpiewającym błaźnie.
Po wojnie Jolson doczekał się dwóch fi lmo-
wych biografi i: The Jolson Story i Jolson Sings 
Again, ale wszystkie fi lmy, w których wystą-
pił, opowiadały właściwie o nim. Premierę 
Śpiewającego błazna celowo zorganizowano 
w teatrze, w którym Jolson występował na co 
dzień, a on sam zasiadł na widowni. Po pro-
jekcji wzruszony zwrócił się do publiczności: 
„I cóż mam powiedzieć?” – „Zaśpiewaj!”, od-
powiedział wiwatujący tłum.
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już wcześniej, choćby w prologu z drugiego programu Vitaphone’u. Musi-
cal shorts były przede wszystkim dokumentalną rejestracją czyjegoś wystę-
pu, a tu stało się inaczej. Bohater fi lmu nie był jednak „całkowicie fi kcyjny”, 
gdyż wiele zawdzięczał rzeczywistemu Alowi Jolsonowi, nie tylko słynne 
powiedzonko przeniesione wprost z estradowego repertuaru wykonawcy – 
które, gdy padło z ekranu, podobno zelektryzowało premierową publiczność 
– „Chwila, jeszcze niczego nie słyszeliście!”, ani nie tylko swój kunszt wyko-
nawczy (niezależnie od tego, jak dyskusyjny dziś nam się wydaje). Droga na 
szczyt, którą na oczach widzów pokonuje Jakie Rabinowitz vel Jack Robin, 
była wzorowana na biografi i samego Ala Jolsona: oto American Dream może 
się ziścić!

Gdy ponadto wziąć pod uwagę, że płytowy wariant systemu Vitaphone, 
którego użyto przy realizacji fi lmu Croslanda, okazał się gorszy od optycz-
nego i niebawem z niego zrezygnowano22 – pierwszeństwo fi lmu Croslanda 
pod jakimkolwiek względem staje pod wielkim znakiem zapytania. Jed-
nak inne, pozafi lmowe okoliczności sprzyjały legendzie Śpiewaka. Zwłasz-
cza moda na jazz, która właśnie wtedy zawładnęła Ameryką, oraz system 
gwiazd, magnetyzujących publiczność niezależnie od tego, z jakiej gałęzi 
show  -biznesu się rekrutowały – a Al Jolson był niekwestionowanym królem 
Broadwayu i radia.

„Legendy również są dokumentami historycznymi”, powiada Crafton, 
uważając Śpiewaka jazzbandu za niewiele więcej niż mnemotechniczny 
chwyt, pozwalający przełom dźwiękowy – będący procesem niespiesznym, 

22 Jedyną wytwórnią, która w 1929 nadal stosowała zapis na płytach – podatnych na zniszczenie i dro-
gich w transporcie – była Warner Bros., ale i ona w 1930 zarzuciła tę metodę.

Uczerniona twarz to charakteryzacja typowa dla spektakli minstrelowych, w których biali artyści 
udawali, nie całkiem serio, Murzynów. Dzięki minstrelom kultura czarnej Ameryki, zwłaszcza ste-
powanie i jazz, torowały sobie drogę do białej publiczności
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pokrętnym, nie zawsze racjonalnym – sprowadzić do jednego fi lmu, jednej 
wytwórni, konkretnej gwiazdy i precyzyjnej daty23.

Fox i system Movietone

Początkowo w Warner Bros. nie przewidywano produkcji całkowicie udźwię-
kowionych pełnometrażowych filmów fabularnych; „częściowo mówio-
ny” (part  -talkie) Śpiewak jazzbandu bynajmniej nie został pomyślany jako 
krok w tym kierunku. Letnie przyjęcie, z jakim zrazu się spotkał, utwier-
dziło kierownictwo wytwórni w zamiarze inwestowania w dźwiękowe fi lmy 
krótkometrażowe. Od jesieni 1927 roku hollywoodzkie studia co kilka dni 
wypuszczały kolejne krótkie fi lmy, już nie tylko czysto muzyczne, lecz co-
raz częściej mówione (all  -talking), będące adaptacjami popularnych jedno-
aktówek – komedii i dramatów. Podobały się tak bardzo, że wiosną 1928 
roku wytwórnia zrewidowała swoje plany. Uczyniła to tym chętniej, że Śpie-
wak jazzbandu wciąż utrzymywał się na ekranach, a wiele kin nawet ponow-
nie wprowadziło go do programu.

Mimo że chwilową przewagę wśród systemów dźwiękowych zyskał Vi-
taphone w wersji na płyty, prace nad optycznym zapisem dźwięku były 
kontynuowane, nie tylko w laboratoriach Western Electric. W prywatnym 
laboratorium Theodore’a Case’a, wspieranego przez asystenta Earla Spona-
ble’a, powstał ulepszony mikrofon, sprzęt nagrywający i wzmacniacz. Kon-
struktorzy inspirowali się (mówiąc eufemistycznie) dokonaniami Lee De 
Foresta, który nie zadbał w stosownym czasie o objęcie swoich wynalazków 
wystarczającą ochroną patentową. Case i Sponable, jak wielu wynalazczych 
indywidualistów przed nimi, próbowali zainteresować swoim sprzętem któ-
rąś z wielkich fi rm, ale bez rezultatu. W 1926 roku nawiązali kontakt z dzia-
łem kroniki fi lmowej wytwórni Fox. Udało im się spowodować, że latem tego 
roku utworzono małą fi lię o nazwie Fox  -Case Corporation, która miała się 
specjalizować w dźwiękowych aktualnościach.

Z powołania tej fi lii przez blisko rok niewiele wyniknęło. William Fox na-
legał, by naśladować strategię Warner Bros. i pozyskać popularnych wyko-
nawców wodewilowych. W lutym 1927 na ofi cjalnym pokazie przedstawiono 
zestaw takich fi lmików, udźwiękowionych w systemie Case’a i Sponable’a, 
któremu nadano handlową nazwę Movietone. Jednak pokaz okazał się fal-
startem, gdyż prawdziwe gwiazdy wodewilu były już zajęte przez Warne-
rów i pozostawały poza zasięgiem Foxa, a niezależnie od tego przyszłość 
fi lmów dźwiękowych w ogóle rysowała się niejasno. W tej sytuacji szefowi 

23 Donald Crafton, „The Jazz Singer’s” Reception…, op. cit., s. 476–477.
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kroniki udało się przekonać Williama Foxa do podjęcia ryzyka i postawienia 
na dźwiękowe aktualności fi lmowe.

Pierwszy czterominutowy materiał, przedstawiający przemarsz kade-
tów z West Point, pokazano w kwietniu. 20 maja 1927 operatorzy Foxa – już 
pod szyldem Fox Movietone News, jak nazwano kronikę – zarejestrowa-
li wydarzenie, którym żyła wtedy cała Ameryka, a które później stało się 
symbolem energii i optymizmu cechujących tę nadzwyczaj pomyślną de-
kadę24: start Charlesa Lindbergha w samotny lot przez Atlantyk. Jeszcze 
tego samego wieczoru materiał ten wyświetlono przy pełnej sali w najwięk-
szym nowojorskim kinie Roxy, zdolnym pomieścić 6200 widzów, wyposażo-
nym w nowoczesną aparaturę dźwiękową. Publiczność nagrodziła pokaz 
owacją na stojąco, a kilka tygodni później z nie mniejszym entuzjazmem 
przyjęła zdjęcia z lądowania bohatera (któremu media nadały przydomek 
„Samotnego Orła”) i hucznych uroczystości powitalnych na ulicach Nowe-
go Jorku. W odróżnieniu od musical shorts i podobnej im oferty, dźwiękowe 
aktualności fi lmowe odniosły błyskawiczny i bezapelacyjny sukces. Tak jak-
by wkroczenie synchronicznego, „gorącego” dźwięku ujawniło niedostrze-
ganą dotąd, a fundamentalną skazę niemych aktualności, która nagle stała 
się nie do przyjęcia.

Powodzenie Fox Movietone News nadało impet wytwórni, która dzięki 
kredytom zbudowała w pobliżu Beverly Hills nowe studio, Movietone City, 
a także przejmowała kolejne kina (w Stanach i na świecie) i wyposażała je 
w sprzęt dźwiękowy, wprowadzając wszędzie kronikę jako standardowy ele-
ment seansu. W drugiej połowie 1928 roku na potrzeby aktualności w kra-
ju i za granicą pracowało 40 ekip operatorskich, które gromadziły materiał 
do dwóch wydań kroniki tygodniowo. Dzięki dźwiękowi, a ściślej: dźwięko-
wi optycznemu, wytwórnia Fox wspięła się na szczyt. Mimo późniejszej za-
paści wytwórni, wzrost jej potęgi w okresie przełomu dźwiękowego dowiódł, 
jaki potencjał komercyjny tkwił w technologii dźwiękowej.

1928: pierwszy sukces i przyspieszenie

Poczynania Warner Bros. i Foxa były obserwowane przez pozostałe wytwór-
nie. Te najpotężniejsze – Paramount i Loew’s/MGM – z obawy przed ry-
zykiem wstrzymywały się z podjęciem działań, lecz już w lutym 1927 roku 

24 W Zeligu (1983) Woody Allena, kreślącym żartobliwą paralelę między dwiema ikonami lat 20. – Lind-
berghiem a (najzupełniej fi kcyjnym) tytułowym bohaterem fi lmu – w scenie powitania Zeliga w No-
wym Jorku, po jego brawurowej ucieczce z faszystowskich Niemiec i pokonaniu Atlantyku samolotem 
obróconym do góry nogami, wykorzystane zostały autentyczne materiały Fox Movietone News z ce-
remonii powitalnej ku czci bohaterskiego pilota.
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porozumiały się z kilkoma innymi stu-
diami, dając sobie rok na podjęcie osta-
tecznych decyzji. Istotne było bowiem, 
aby przyjąć wspólny system dźwięko-
wy, aby każdy fi lm, niezależnie od tego, 
z której z umawiających się wytwórni 
pochodził, mógł być wyświetlany we 
wszystkich kinach.

Po wstępnej selekcji na placu boju 
pozostały dwie technologie zapisu 
optycznego: Photophone, oferowana 
przez fi rmę RCA, i konkurencyjny sys-
tem Western Electric, opracowywany 
od dawna, a udoskonalony w 1928. Wy-
bór padł na ten drugi, choć z czasem 
RCA, dzięki swej potędze i agresyw-
nej polityce (gdy jej ofertę odrzucono, 
RCA założyła własną wielką wytwór-
nię, RKO25), a także dzięki kompatybilności Photophone’u z systemem We-
stern Electric, wywalczyła dla niego równorzędną pozycję na rynku.

11 maja 1928 roku trzy wytwórnie: Paramount, Loew’s/MGM i United Ar-
tists podpisały z Western Electric dokument, określający tryb wprowadzania 
dźwięku; w ciągu następnych tygodni dołączyły do nich kolejne. Z prawno-
 -ekonomicznego punktu widzenia porozumienie to stanowiło właściwy i już 
nieodwołalny początek epoki dźwiękowej.

We wrześniu 1928 roku wszedł na ekrany fi lm, którego powodzenie roz-
wiało wątpliwości wszystkich sceptyków: Śpiewający błazen (The Singing 
Fool) Lloyda Bacona, ponownie z Alem Jolsonem w roli głównej. W odróż-
nieniu od Śpiewaka jazzbandu, nadzwyczajną rentowność tego dzieła po-
twierdzają obiektywne dane (wyższe wpływy przyniósł dopiero melodramat 
wszech czasów Przeminęło z wiatrem / Gone with the Wind, 1939, Victora Fle-
minga), tym niemniej pozostaje ona zagadką. Czym kolejny fi lm „częściowo 
mówiony” (part  -talkie) tak zachwycił widzów, którzy już wcześniej zobaczy-
li „stuprocentowe” dźwiękowce (all  -talkies), zarówno krótko  -, jak i pełno-
metrażowe? Była to rzewna opowieść o śpiewającym kelnerze z nocnego 
klubu, który w ciągu jednej nocy staje się gwiazdą, po czym żeni się z nie-
właściwą kobietą. Gdy żona go porzuca, jego kariera załamuje się, a jedyną 
pociechą jest mu synek. Dziecko jednak umiera, właśnie wtedy, gdy bohater 

25 RKO, czyli Radio  -Keith  -Orpheum, została utworzona w październiku 1928 w celu komercyjnego wy-
korzystania technologii Photophone.

Plakat z filmu Śpiewający błazen. Wreszcie wyczeki-
wany sukces
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ma znów stanąć na estradzie. Choć pogrążony jest w rozpaczy, nie rezygnu-
je z tej szansy; publiczność ze wzruszeniem przyjmuje piosenkę Sonny Boy, 
a oczy zasłuchanej dziewczyny, która pokochała go, gdy był tylko skromnym 
kelnerem, napełniają się łzami… Widzowie wybaczyli fi lmowi jego manka-
menty i dali się uwieść rozdzierającej fabule, charyzmatycznemu Jolsonowi 
i chwytliwym piosenkom (dwie z nich, zwłaszcza Sonny Boy, zdobyły oszała-
miającą popularność – płyty i nuty rozeszły się w milionowych nakładach).

Moment był sprzyjający: jesienią 1928 w większości amerykańskich 
miast funkcjonowały już sale zaopatrzone w aparaturę dźwiękową, choć na-
dal stanowiły one małą część ogółu kin. Dla wielu widzów (po pewnym cza-
sie – także europejskich, w tym polskich) osławiony Śpiewający błazen był 
pierwszym fi lmem dźwiękowym, jaki mieli okazję obejrzeć. 

Sukces tego musicalu okazał się punktem zwrotnym w zawiłych dziejach 
fi lmu dźwiękowego. Wyposażanie amerykańskich kin w aparaturę dźwię-
kową wkrótce nabrało tempa i przed upływem 1930 roku praktycznie do-
biegło końca (choć ostatnie kina, przystosowane do wyświetlania wyłącznie 
fi lmów niemych, upadły dopiero w 1935 roku). Jak z naciskiem podkreśla 
Gomery, ani jesienią 1927 roku, ani wiosną i latem roku następnego nie było 
mowy o chaosie czy panice26. Zważywszy jednak, że w Stanach Zjednoczo-
nych działało wówczas, jak się szacuje, od 15 000 do 20 000 kin, proces ten 
nie mógł przebiegać bezproblemowo. Układ z maja dyskryminował nieza-
leżne wytwórnie, a zwłaszcza właścicieli małych kin, gdyż najpierw wypo-
sażano sale należące do wielkich sieci. Im też łatwiej było zamortyzować 
poniesione koszty, gdyż rezygnacja z występów na żywo i zwolnienie mu-
zyków przyniosły duże oszczędności27. By maksymalizować zyski, jeszcze 
w 1929 roku wytwórnie produkowały fi lmy aż w czterech formatach: cał-
kowicie nieme (część z nich była niemymi wersjami fi lmów dźwiękowych); 
nieme z nagraną ilustracją muzyczną; częściowo udźwiękowione; wreszcie 
w pełni dźwiękowe28. Wytwórnia Warner Bros., lider branży, swój pierwszy 
całkowicie dźwiękowy fi lm wypuściła już w lipcu 1928 roku (był to dramat 
gangsterski Światła Nowego Jorku / The Lights of New York Bryana Foya), 
a we wrześniu 1930 defi nitywnie zaprzestała produkcji niemej. W tym sa-
mym czasie, u progu sezonu 1930/31, analogiczną decyzję podjęły pozostałe 
wielkie studia: dwa o ugruntowanej od dawna pozycji – Paramount i Loew’s/

26 Douglas Gomery, The Coming of Sound, op. cit., s. 75.
27 Na niekorzyść małych „kin w sąsiedztwie” działała też modernizacja dróg i upowszechnienie się sa-

mochodów, których posiadacze chętniej wybierali nowoczesne kina w centrach pobliskich miast.
28 Póki oferta była tak zróżnicowana, utrzymywało się zapotrzebowanie na muzyków, lecz już pod ko-

niec roku zatrudniały ich tylko nieliczne, o paradoksie – najelegantsze kina (orkiestra grała pomiędzy 
krótkometrażówkami i przed głównym fi lmem wieczoru). Pozostali musieli szukać nowej pracy; wie-
lu udało się na Zachodnie Wybrzeże, by zasilić orkiestry zakładane przy wytwórniach.
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MGM, i dwa kolejne, które tak jak Warner Bros. zyskały na znaczeniu dzię-
ki przełomowi dźwiękowemu – Fox i RKO. Wytwórnie te określa się mianem 
„Wielkiej Piątki”. Trzy mniejsze, zwane „Małą Trójką” – United Artists, Uni-
versal i Columbia, przestawiły się na dźwięk kilka miesięcy później.

Europa i reszta świata

Wielkie wytwórnie hollywoodzkie zaczęły eksportować do Europy swoje fi l-
my dźwiękowe pod koniec 1928 roku. Tu jednak niewiele kin było wypo-
sażonych w odpowiednią aparaturę (produkcji Western Electric lub RCA). 
Stosunkowo najszybciej rozwijała się pod tym względem Wielka Brytania, 
lecz reszta krajów europejskich pozostawała daleko w tyle. Także Niemcy, 
które dysponowały własnymi, jakkolwiek niewdrożonymi do użytku techno-
logiami dźwięku. W obliczu zagrożenia amerykańską dominacją niemiecki 
rząd poparł utworzenie międzynarodowej spółki Tobis (Tonbild Syndica-
te A.G.), która wykupiła wszystkie dostępne niemieckie patenty związane 
z dźwiękiem, wśród nich – Tri  -Ergon. Tobis szybko porozumiał się z inną 
niemiecką fi rmą Klangfi lm, lansującą konkurencyjny system, i obie połą-
czyły się, by od wiosny 1929 roku wspólnie stawiać opór monopolowi USA 
na dostawy sprzętu, prawa patentowe i opłaty licencyjne. Po roku agresyw-
nej rywalizacji, wzajemnych bojkotów i burzliwych procesów sądowych, 
w czerwcu 1930 roku doszło w Paryżu do negocjacji z udziałem przedstawi-
cieli koncernów Tobis  -Klangfi lm, Western Electric, RCA i amerykańskiego 

Śpiewający błazen. Al Jolson śpiewa jeden ze swych największych przebojów, piosenkę Sonny Boy
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przemysłu filmowego. Uzgodniono 
w efekcie utworzenie kartelu o global-
nym zasięgu i podział świata na cztery 
strefy wpływów. Tobis zapewnił sobie 
wyłączność na Europę; RCA i Western 
Electric – na USA, Kanadę, Australię, 
Nową Zelandię, Indie i Związek Ra-
dziecki. Zyskami z rynku brytyjskie-
go obie strony się dzieliły, a na resztę 
świata – pewnie dlatego, że niewiele so-
bie po niej obiecywano w kwestii kon-
sumpcji fi lmów – wyłączności nie miał 
nikt. Po półtora roku odbyła się w Pa-
ryżu kolejna, korygująca poprzednią 
runda negocjacji. A potem następna, 

zakończona podpisaniem w 1936 roku tzw. Drugiej Umowy Paryskiej, którą 
zwołano, ponieważ kraje skandynawskie dysponujące własnym systemem 
dźwięku (autorstwa Petersena i Poulsena) nie podporządkowały się wcze-
śniejszym postanowieniom. Dopiero wybuch II wojny światowej, jeśli wypa-
da tak powiedzieć, uspokoił sytuację.

Przełom dźwiękowy przejściowo osłabił pozycję Hollywoodu na ryn-
kach zagranicznych, sprzyjając lokalnej produkcji. Stan ten przeciągał się, 
po pierwsze, z powodu kroków podjętych przez Niemcy, Francję i Wielką 
Brytanię w celu ochrony własnego rynku, a po drugie, z winy kryzysu, z któ-
rego dwa najsilniejsze kraje europejskie (bez Francji) wychodziły szybciej 
niż Stany Zjednoczone. Największym wygranym okazały się Niemcy, któ-
re najpierw przechwytywały pokaźny procent zysków z dystrybuowanych 
u siebie amerykańskich fi lmów, a po roku 1936 stopniowo przestały je spro-
wadzać. Rozpędzona machina niemieckiego przemysłu fi lmowego nie tyl-
ko była w stanie zaspokajać potrzeby niemieckojęzycznej publiczności, ale 
kontynuowała ekspansję na zewnątrz.

Kraje Europy Środkowo  -Wschodniej znalazły się, w myśl ustaleń pary-
skich, w orbicie wpływów Tobisa, który już na początku lat 30. wyrósł na naj-
potężniejszy na kontynencie koncern fi lmowy. Kwestie zasadnicze dla kina 
europejskiego rozstrzygały się na osi Berlin–Paryż, gdzie Tobis już w 1929 
roku otworzył swą fi lię (Films Sonores Tobis) i w studiach w Épinay  -sur-
 -Seine uruchomił produkcję. Wielka Brytania przeorientowała się na rynek 
amerykański, a reszcie kontynentu przypadła rola petenta.

Pierwsze polskie kina, które zdecydowały się na zainstalowanie aparatu-
ry dźwiękowej, kupowały ją od Western Electric. 27 września 1929 roku, a za-
tem rok po nowojorskiej premierze, warszawskie kino Splendid wyświetliło 

Plakat z pierwszego polskiego filmu dźwiękowego 
Moralność pani Dulskiej. Ponieważ żadna z dwóch 
kobiecych gwiazd filmu nie mówiła po polsku, 
film dotarł na ekrany w wersji zdubbingowanej 
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Śpiewającego błazna, anonsując go jako „pierwszy fi lm dźwiękowo  -śpiewny”; 
kopia krążyła następnie po kraju, do prowincjonalnych kin docierając po 
upływie kolejnego roku, a nawet później29. Jesienią 1930 roku głównym do-
stawcą sprzętu stał się Tobis, choć właściciele małych kin, których nie stać 
było na taki zakup, zaopatrywali się czasem w alternatywne, tańsze i gorsze 
systemy rodzimej lub zagranicznej produkcji. Za pierwszy polski fi lm dźwię-
kowy uważa się Moralność pani Dulskiej Bolesława Niewolina; huczna pre-
miera odbyła się 29 marca 1930. Nagrań dźwiękowych dokonano w Wiedniu, 
a tłoczeniem płyt (w Polsce dźwięk w tym wczesnym okresie zapisywano na 
płytach30) zajęła się rodzima wytwórnia Syrena Record31. Od lutego 1933, 
czyli od premiery komedii muzycznej Każdemu wolno kochać Mieczysła-
wa Krawicza i Janusza Warneckiego, w czołówkach naszych fi lmów zaczę-
to umieszczać formułę „Nagrano w systemie Tobis  -Klangfi lm”. W 1936 roku 
powstała fi rma dystrybucyjna Polski Tobis Cinéma, zainteresowana Polską 
wyłącznie jako rynkiem zbytu; zaraz potem Tobis utworzył podobne przy-
czółki w Hiszpanii i we Włoszech.

Przechodzenie na dźwięk odbywało się w Europie wolniej niż swego cza-
su w USA i bez dającej się uchwycić prawidłowości. Z jednej strony istniały 
kraje, i to wysoko rozwinięte, gdzie jeszcze w 1937 roku pokaźna część kin 
mogła wyświetlać tylko fi lmy nieme, z drugiej zaś – takie jak zacofana Alba-
nia, gdzie w tym czasie funkcjonowały już wyłącznie kina udźwiękowione 
(inna rzecz, że w całej Albanii było ich wtedy 14)32.

W nieśpiesznym tempie wkraczał w epokę dźwięku ZSRR. Monopol na 
radzieckim rynku, który zapewniły sobie fi rmy amerykańskie, okazał się 
teoretyczny. Rosjanie, dążąc do samowystarczalności we wszystkich dziedzi-
nach, wytrwale rozwijali dwa własne systemy dźwięku optycznego: inżynier 
Paweł Tager nadał swojemu nazwę Tagefon, a Aleksander Szorin nazwał 
swój Szorinofonem33. Moskwiczanie zobaczyli Śpiewaka jazzbandu w listo-
padzie 1929 roku, lecz w roku następnym w kraju nadal funkcjonowały tylko 

29 O szczegółach przełomu dźwiękowego w Polsce zob. Barbara Armatys, Leszek Armatys, Wiesław Stra-
domski, Historia fi lmu polskiego, t.II: 1930–1939, WAiF, Warszawa 1988, s. 111–135, a także Małgorza-
ta Hendrykowska, Kronika kinematografi i polskiej 1895–1997, Ars Nowa, Poznań 1999, s. 107 i n. 

30 I dlatego nie wiemy dziś, jak te fi lmy brzmiały – płyty poginęły lub uległy zniszczeniu. Ścieżka dźwię-
kowa „częściowo mówionego” fi lmu Na Sybir (1930) Henryka Szaro ocalała tylko dzięki temu, że 
przepisano ją z płyt na taśmę fi lmową przed ponownym wprowadzeniem fi lmu na ekrany w 1937; 
pierwotnie dźwięk został zarejestrowany w egzotycznym (choć niemieckim) systemie Lignose-
 -Breusing, przypominającym Vitaphone w wersji na płyty.

31 Zob. Jerzy Maśnicki, Kamil Stepan, Dyrektorzy Herszfi nkel i Land organizują pierwszy polski dźwię-
kowiec, w: Historia kina polskiego, red. Tadeusz Lubelski, Konrad J. Zarębski, Fundacja Kino, Warsza-
wa 2006, s. 30–32. 

32 Kristin Thompson, David Bordwell, Film History: An Introduction, McGraw  -Hill, 2003, s. 210. 
33 Barry Salt twierdzi, że radzieckie systemy były kiepską imitacją systemu RCA; idem, Styl i technologia 

fi lmu: Historia i analiza, t. II, przeł. Alicja Helman, PWSFTviT, Łódź 2003, s. 255–256.

Historia Kina t2.indd   43Historia Kina t2.indd   43 2011-11-30   00:21:442011-11-30   00:21:44



44 Iwona Sowińska

dwa kina wyposażone w aparaturę dźwiękową, 
w stolicy i w Leningradzie. Jeszcze w 1935 roku 
realizowano tu fi lmy nieme obok dźwiękowych, 
jednak rok później produkcja niemych fi lmów 
ustała całkowicie.

Nadejście dźwięku wstrząsnęło rynkiem fi l-
mowym krajów Ameryki Łacińskiej. Agresywna 
promocja fi lmów ze Stanów Zjednoczonych dra-
matycznie odbiła się na wszystkich sektorach lo-
kalnych kinematografi i. Niektóre kraje (Boliwia, 
Wenezuela, Kolumbia) dopiero pod koniec lat 
30. były w stanie wznowić produkcję, inne (Mek-
syk, Argentyna, Brazylia), z najwyższym trudem 
pozyskując kapitał i know how, podjęły ją nieco 
wcześniej. Kino dźwiękowe umożliwiło Latyno-

som „przejście od marzeń o nowoczesności do uczenia się, jak być nowocze-
snymi”34.

Powody, dla których dźwięk opornie przyjmował się w kinematografi i ja-
pońskiej, były innej natury. Wykształciła się tu specyfi czna forma seansu 
fi lmowego, w którym funkcję mistrza ceremonii sprawował tzw. benshi. Od-
czytywał on napisy i komentował akcję, a nawet wygłaszał kwestie w za-
stępstwie aktorów. Benshi stali się prawdziwą instytucją; ich popularność 
nie sprzyjała zaakceptowaniu zmiany technologicznej, która na Dalekim 
Wschodzie kojarzyła się przede wszystkim z amerykańskim kolonializmem 
kulturowym. Dźwięk dotarł do Japonii za pośrednictwem aktualności Foxa. 
Japończycy opracowali dwa własne systemy, z których przyjął się Tsuchiha-
shi, wzorowany na fotofonie RCA; z czasem także Western Electric znalazł 
sposób, by znajdować tu zbyt na swój sprzęt. Wprawdzie pierwszy japoński 
fi lm dźwiękowy zrealizowano w 1931 roku, lecz jeszcze pięć lat później jed-
ną czwartą produkcji stanowiły fi lmy nieme. Japonia należała do tych kra-
jów o rozwiniętym przemyśle fi lmowym, które na dźwięk przeorientowały 
się najpóźniej.

W ten sposób, w drugiej połowie lat 30., po ponad dziesięciu latach od 
premiery Don Juana, na świecie dobiegał końca powikłany proces transfor-
macji.

34 Ana M. Lopez, Early Cinema and Modernity in Latin America, w: Theorising National Cinema, red. 
Valentina Vitali, Paul Willemen, BFI, London 2006, s. 223.

Bezdomni Nikołaja Ekka (1931). Pierwszy 
radziecki dźwiękowy film fabularny 
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Niedostępne w wersji demonstracyjnej.  
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