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„Nie zapomnij mnie”.  
O !lmowo-ekonomicznej przestrzeni 
w"dziejowo#ci Wroc$awia 1896–1945

A!"#$%&#. Gierszewska Barbara Lena, „Nie zapomnij mnie”. O !lmowo-ekonomicznej przestrzeni 
w dziejowo#ci Wroc$awia %&'(–%')* [„Do not forget me”. About !lm-economic space in the history 
of Wroc"aw #$%&-#%'(]; review of Andrzej D)bski’s book Nowoczesno#+, rozrywka, propaganda. 
Historia kina we Wroc$awiu w latach %'%'–%')*. “Images” vol. XXVII, no. *&. Pozna+ ,-,-. Adam 
Mickiewicz University Press. Pp. ,'.–,($. ISSN #.*#-'(-X. DOI #-.#'.'&/i.,-,-.*&.#&.

/e author of the reviewed book for the !rst time shows how and why !lm preferences of the inhab-
itants of Breslau in the years #$%&–#%*, and #%**–#%'( di0ered in relation to the choices of cinema 
audiences in other European cities during the same period. He uses the POPSTAT statistical method 
proposed for this purpose by the German researcher Joseph Potter. He also uses the scienti!c ideas of 

„attraction cinema” developed by André Gaudreault. He bases his research on analyzing !lm success 
rankings and to measure viewer preferences.

K'()*$+": Wroc"aw, Lower Silesian Voivodeship, cinematography, cinema, free time, entertainment, 
participation in culture, media history

Recenzja
Andrzej D!bski, Nowoczesno!", rozrywka, propaganda. Historia kina 
we Wroc#awiu w latach $%$%–$%&', Wroc"aw, ATUT #$%&, cz. I i cz. II

Ksi67ka Andrzeja D8bskiego Nowoczesno#+, rozrywka, propagan-
da. Historia kina we Wroc$awiu w latach ,-,-–,-./ wpisuje si8 w nurt 
opracowa# naukowych kulturoznawców po9wi8conych poszczególnym 
miastom i regionom Europy z okresu prze:omu XIX i XX wieku oraz 
dwudziestolecia mi8dzywojennego i okresu II wojny 9wiatowej, któ-
rzy sytuuj6 ówczesne praktyki ;lmowe w perspektywie „kina atrakcji” 
i zjawisk, które w obiegu naukowym zosta:y opisane mi8dzy innymi 
przez Edgara Morina['] i Antonin8 K:oskowsk6[(], by wymieni< tych 
najwcze9niejszych i najbardziej u nas popularnych. Obecnie, po kilku 
dekadach prymatu w naukowym dyskursie bada# nad kultur6 ;lmow6 
wczesnej kinematogra;i, nast6pi: zwrot w kierunku namys:u nad re-
pertuarem i frekwencyjno9ci6 kin, potwierdzaj6c i znacz6co rozwijaj6c 
wczesn6 tez8 postrzegania ;lmu jako narz8dzia rozrywki jednostek 
i grup spo:eczno9ci miejskich w pierwszej, drugiej i trzeciej dekadzie 
XX stulecia. 

[1] E. Morin, Kino i wyobra0nia, Warszawa &=)>; 
idem, Duch czasu, Warszawa &=").

[2] A. K:oskowska, Kultura masowa, Warszawa &="(.
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Ksi67ka zosta:a opracowana w konwencji historyczno-socjo-

logicznej (cz89< I: Kina) i ekonomicznej (cz89< II: W kinach) z moc-
nymi akcentami politycznymi. Otwiera j6 spektakularny w przes:a-
niu do mieszka#ców Breslau i Niemców (oraz wroc:awian i Polaków 
jak najbardziej te7) aforyzm Arthura Schopenhauera na temat dumy 
narodowej[+]. Mamy do czynienia z bardzo szczegó:ow6 monogra;6 
dokumentalno-krytyczn6 dotycz6c6 7ycia ;lmowego w europejskim 
mie9cie do &=() roku, co nie jest cz8stym zjawiskiem, wr8cz przeciwnie, 
to zdarzenie wyj6tkowe. Takie uj8cie tematu przewa7nie sprzyja upo-
rz6dkowaniu materia:u i problematyzacji tre9ci, co i w tym przypadku 
okaza:o si8 w:a9ciwym wyborem. Autor koncentruje si8 na dwóch 
wy7ej wymienionych obszarach badawczych, co nie oznacza jednak, 
i7 pomin6: inne, newralgiczne dla dziejów wroc:awskich kin w6tki. 
Interesuj6 go zw:aszcza dwa aspekty: historia za:o7e# kinowych i uwa-
runkowania rozwoju sieci kin oraz zagadnienie recepcji widowiska 
;lmowego. Problemy te przybli7a przez pryzmat dokumentów archi-
walnych i materia:ów prasowych, do:6czaj6c dygresje, komentarze 
i uzupe:nienia autorskie. Stosunkowo ma:o miejsca po9wi8ci: D8bski 
kulturze ;lmowej oraz zwi6zkom artystów i twórców ;lmowych z tym 
miastem. Pomin6: – o czym zreszt6 sam informuje we wst8pie – ;lm 
jako przekaz informacyjny i edukacyjny oraz dorobek ;lmowy wroc-
:awian i powsta:y we Wroc:awiu. Nie zag:8bi: si8 te7 w rozwa7ania nad 
my9l6 i krytyk6 ;lmow6 uprawian6 (by< mo7e?) przez miejscowych 
autorów, czy opiniuj6cych wybrane ;lmy w miejscowej prasie, które 
to pola potraktowa: jako s:u7ebne otoczenie w:asnych priorytetów 
badawczych[,].

Jako autor Andrzej D8bski nie mia: :atwego zadania. Z powodu 
sytuacji geopolitycznej Wroc:aw by: przez wiele lat jakby w letargu, je9li 
chodzi o badania nad 7yciem codziennym i kulturowym do &=() roku. 
Niemcy d:ugo nie byli gotowi na zaanga7owanie si8 w naukowe projekty 
dotycz6ce miasta (oderwanego od macierzy bezpowrotnie), z kolei 
Polacy woleli pisa< o kresach wschodnich ni7 poznawa< niemieck6 
spu9cizn8 Wroc:awia (chocia7 sta: si8 polski). D8bski jako pierwszy 
opracowa: dzieje wroc:awskich kin epoki wilhelmi#skiej, a teraz dzi8ki 
kontynuacji znacz6co poszerzonych i uzupe:nionych bada# ?ród:owych 
i kwerendzie niemieckich gazet i czasopism oraz innych materia:ów 
drukowanych, przygotowa: tak imponuj6ce dzie:o, które mam zaszczyt 
recenzowa<. 

Ju7 z powodu ogromu pomieszczonego w@niej materia:u jest to 
publikacja niezwyk:a. Otrzyma:a te7 klasyczn6 szat8 gra;czn6, jak6 

[3] Cytat pochodzi z przek:adu ostatniego dzie:a 
A. Schopenhauera W poszukiwaniu m1dro#ci 2ycia, 
które zawiera przyczynki i uzupe:nienia do jego fun-
damentalnej pracy 3wiat jako wola i przedstawienie. 
Polski przek:ad zosta: zatytu:owany: W poszukiwaniu 
m1dro#ci 2ycia. Parerga i paralipomena, t. &, Warszawa 
$%%$.

[4] Powodem móg: by< brak miejsca w ksi67ce – au-
tor by: skoncentrowany na innych problemach wroc-
:awskiego kina, albo dostosowa: si8 do postulatów 
J.@Garncarza, a7eby „zaniecha< warto9ciowania w@tym 
[znaczy: kulturowym] paradygmacie”. A. D8bski, 
Nowoczesno#+, cz. &, s. &>.



#)&„/1. 3+ABC/1D C/1.”

cechuj6 wszystkie prace wydane nak:adem Centrum Studiów Niemie-
ckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wroc:awskie-
go w ramach serii „Niemcy – Media – Kultura”. Otrzymali9my wi8c 
dwa tomy materia:ów pe:nych faktów, ciekawostek, tropów, 9ladów, 
które odkry: D8bski w niemieckich archiwach, bibliotekach, muzeach, 
wyszpera: w niemieckoj8zycznych gazetach i czasopismach, a;szach, 
wspomnieniach oraz przed- i powojennych opracowaniach, nie wspo-
minaj6c o wszelkich innych tekstach niemieckich i polskich uwzgl8d-
niaj6cych interesuj6ce autora w6tki. Zgromadzona przez D8bskiego 
baza dokumentacyjna, na podstawie której przygotowa: kompendium, 
mo7e budzi< tylko uznanie i respekt dla jego zapa:u, pracowito9ci, do-
ciekliwo9ci, wytrwa:o9ci, ale przede wszystkim inteligencji, rzetelnej 
wiedzy, kreatywno9ci i talentu pisarskiego. Tak wi8c, mo7na nie po-
dziela< entuzjazmu autora co do prze:omowo9ci efektów w badaniach 
nad popularno9ci6 ;lmów i frekwencyjno9ci6 wroc:awskich kin dzi8ki 
zastosowaniu metody Sedgwicka i metody Garncarza („Ewiadomo9< 
istotno9ci tego typu bada# mia:a wp:yw na moje wybory w zakresie 
problematyki drugiej cz89ci ksi67ki” – argumentuje D8bski we wst8pie 
na stronie &'), o czym b8dzie dalej, ale nie mo7na zarzuci< autorowi 
jakichkolwiek usterek merytorycznych w realizacji tego opracowania. 
Ksi67ka Nowoczesno#+, rozrywka, propaganda. Historia kina we Wroc-
$awiu w latach ,-,-–,-./ jest bowiem przemy9lanym i podbudowanym 
faktami projektem wydawniczym o charakterze naukowym. 

Jestem przekonana, i7 b8dzie to wa7na ksi67ka zarówno dla 
Polaków, jak i dla Niemców, którzy po opuszczeniu miasta, jak ju7 zo-
sta:o wspomniane, przez dziesi6tki lat albo nie chcieli, albo nie mogli 
prowadzi< w:asnych projektów badawczych. Polakom, a zw:aszcza 

„powojennym wroc:awianom” Andrzej D8bski podarowa: t6 mono-
gra;6 (opisuj6c6 7ycie ;lmowe w ich mie9cie do &=() roku) kolejny 
prezent. Pierwszym by:a ksi67ka Historia kina we Wroc$awiu w latach 
,4-5–,-,4)[-]. Tym razem czytelnik otrzymuje nie tylko opis wroc-
:awskich kin epoki wilhelmi#skiej, ale ich dalsze pog:8bione o nowe 
zjawiska dzieje, a7 po dzia:alno9< z pi8tnem propagandowym Trzeciej 
Rzeszy w tle i kres Breslau. Przedstawione fakty zosta:y opatrzone su-
biektywnymi przemy9leniami, co nada:o pracy osobisty ton, oraz teks-
tami „z epoki” przet:umaczonymi z niemieckiego i podanymi w formie 
kapitalnie pasuj6cych do tre9ci danego wywodu cytatów. Warto doda<, 
7e je9li chcieliby9my wymieni< ksi67ki naukowe po9wi8cone podobnej 

[5] Przytoczona ksi67ka zosta:a wydana we Wroc:a-
wiu w@$%%= roku. Powsta:a na podstawie doktoratu 
Andrzeja D8bskiego obronionego rok wcze9niej 
w@Centrum Studiów Niemieckich i@Europejskich 
im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wroc:awskiego. 
W@ostatniej dekadzie D8bski kierowa: projektem „Hi-
storia kina na Dolnym El6sku do &=()@roku” w@Cen-
trum im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wroc-
:awskiego. Opublikowa: kilka wa7nych artyku:ów 

powi6zanych tematycznie z@kinem we Wroc:awiu i@na 
Dolnym El6sku do &=() roku oraz dotycz6cych w@ogó-
le pocz6tków kina w@perspektywie sztuki widowisko-
wej. Jest te7 pomys:odawc6, wspó:redaktorem (obok 
Martina Loiperdingera) i@t:umaczem zbioru tekstów 
wspó:czesnych niemieckich badaczy zajmuj6cych si8 
niemym kinem pt. KINtop. Antologia wczesnego kina, 
cz89< & i@$, Wroc:aw $%&".
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problematyce, czyli dotycz6cej historii instytucji kinematogra;cznych 
i kultury ;lmowej w du7ych miastach niemieckich i polskich, tych 
prac nie by:oby wiele, a poza tym 7adne miasto nie ma tak dok:adnego 
opracowania, je9li chodzi o dane statystyczne[/]. 

Autorowi uda:o si8 w sposób ciekawy i przyjemny w czytaniu 
po:6czy< „ci87kie” fakty z jak69 o7ywcz6 energi6 w:asnych przemy9le# 
i komentarzy, ale i wtr6ce#, anegdot, dopowiedze# z materia:ów pra-
sowych, które czyni6 ksi67k8 wa7k6, syntetyczn6, je9li chodzi o dane 
liczbowe – fundamentaln6. Przy okazji pozwol8 sobie zauwa7y<, 7e 
autora cechuje rzadka zdolno9< skupiania si8 na meritum, wierno9< 
w:asnej koncepcji ksi67ki, dar pomijania b:ahostek i klarowny j8zyk 
wyk:adu przez kolejne chronologicznie etapy rozwoju kina we Wroc-
:awiu, a7 do zmierzchu wraz z kl8sk6 Niemiec w &=() roku. Dzi8ki 
tym zaletom Andrzeja D8bskiego (z ksi67ki jawi si8 on jako erudyta, 
racjonalista, ale te7 mól ksi67kowy i badacz maksymalista) – pomimo 
7e jego praca zawiera ogromn6 liczb8 krótszych i d:u7szych cytatów, 
powo:a# i przypisów zbli7onych tematycznie (dotycz6cych kolejnych 
kin opisywanych wed:ug podobnego klucza) – nie nu7y, nie jest mo-
notonna. Notabene, wszystkie uwagi krytyczne lub obja9niaj6ce do 
cytatów podane zosta:y trybem syntetycznego komentarza b6d? w:6-
czenia w6tków kontekstowych, dygresji etc. 

Mo7na odnie9< wra7enie, 7e D8bski, nawet zamykaj6c opraco-
wanie, dodajmy: perfekcyjnie przedstawiaj6ce to, co w bran7y kinowej 
Wroc:awia dzia:o si8 do zako#czenia II wojny 9wiatowej[0], ci6gle czuje 
niedosyt z powodu niewyczerpania tematu. Wyjawia wi8c przed czytel-
nikiem, czego nie opisa:, cho< by< mo7e powinien, próbuje si8 zreszt6 
z tego t:umaczy<, tak wi8c owo „nienasycenie” twórcze bardzo trafnie 
oddaje osobowo9< autora. We „Wst8pie” i „Zako#czeniu” zatem, cho< 
w kilku innych miejscach monogra;i równie7 ma to miejsce, Andrzej 
D8bski dzieli si8 z czytelnikami swoimi przemy9leniami o wp:ywie 

[6] Wymieniam tylko najwa7niejsze polskie wydaw-
nictwa naukowe, które ze wzgl8dów geopolitycznych 
ujmuj6 w@tre9ci tematyk8 kinematogra;i niemieckiej. 
S6 to mi8dzy innymi: K.@Kluczwajd, Toru6skie teatry 
#wietlne, czyli kina, wytwórczo#+ !lmowa i"miejscowe 
gwiazdy ,4-5-,-7-. O"kulturze czasu wolnego dawnych 
torunian, Toru# $%&); M.@Andrzejewski, Z"dziejów 
kina w"Gda6sku w"latach ,4-5–,-./, Gda#sk $%&!; 
M.@Guzek, Filmowa Bydgoszcz ,4-5–,-7-, Toru# $%%(; 
U.@Biel, 3l1skie kina mi8dzy wojnami czyli przyjemno#+ 
upolityczniona, Katowice $%%$; M.@Hendrykowska, 
M.@Hendrykowski, Film w"Poznaniu i"Wielkopolsce 
,4-5–,--5, Pozna# &=="; H.@Krajewska, 9ycie !lmowe 
w":odzi w"latach ,4-5–,-7-, Warszawa, Fód? &==$; 
seria zbiorówek „Z@Dziejów X Muzy na Górnym 
El6sku” pod red. A.@Gwo?dzia (wydawana w@Kato-
wicach od &==" roku). Mo7na si8 te7 spodziewa<, 
i7 w@najbli7szym czasie o@kinow6 histori8 upomni 

si8 Szczecin, Olsztyn i@Opole, w@&=!= roku miasta 
ok. )%-tysi8czne. By< mo7e warto doda< informacje 
o@kilku polskich opracowaniach dotycz6cych miast 
galicyjskich (nale76cych do zako#czenia Wielkiej 
Wojny do Austro-W8gier), by wymieni< Lwów i@Tar-
nów: B.@Gierszewska, Kino i"!lm we Lwowie do ,-7- 
roku, Kielce $%%"; R.@W:odek, ,;; lat „Marzenia”. 
Historia kina w"Tarnowie, Tarnów $%&!. Ponadto do 
cennych publikacji dokumentuj6cych histori8 kina 
niemieckiego z@polskiej perspektywy nale7y odno-
towa< artyku:y problemowe publikowane w@czaso-
pismach naukowych lub popularyzuj6cych wiedz8, 
w@tym mi8dzy innymi M.@Andrzejewskiego, Rozwój 
kina w"Elbl1gu w"latach ,-,4–,-./, „Rocznik Elbl6ski” 
$%%", t. $%, s. '–&!. 
[7] Je9li chodzi o@dane biogra;czne „kiniarzy”, w@wie-
lu wypadkach autor „dopisa:” ich powojenne losy.
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nowych koncepcji historiogra;cznych na przysz:e badania nad kinem 
Wroc:awia okresu weimarskiego i Trzeciej Rzeszy, cho< te reGeksje mog6 
by< inspiruj6ce w ogóle dla badaczy kinematogra;i okresu niemego 
i d?wi8kowego na ca:ym 9wiecie. W pewnym momencie dokonuje 
jednak nag:ej wolty, któr6 mo7na te7 nazwa< suspensem „Epilogu”, 
a na pewno wiele dobrego mówi6cym o autorze, postscriptum ksi67ki. 
Otó7, przywo:uj6c pami8ci6 pierwsz6 dekad8 kinowego Wroc:awia 
po zako#czeniu II wojny 9wiatowej, informuj6c o zmianie nazw czte-
rech kin, które przetrwa:y ponury czas nazizmu (Warszawa to dawny 
Palast-Heater; Polonia to Odertor-Lichtspiele; Pionier zainstalowano 
w budynku Titania-Heater; Capitol sta: si8 kinem El6sk), o pierwszych 
;lmach (jak Majdanek – cmentarzysko Europy), wojennych radzieckich 
produkcjach (Trzewiczki) i tych przedwojennych (Strachy, Znachor, 
ale te7 Wielki walc i W cieniu krzy2a) granych z my9l6 o Polakach, ale 
ogl6danych równie7 przez Niemców, którzy jeszcze miasta nie opu9cili, 
D8bski umieszcza opowie9< o dwóch ró7nych „magnatach” niemieckie-
go kina we Wroc:awiu, którzy po wojnie z powodzeniem kontynuowali 
kariery na Zachodzie. S6dz8, 7e to w:a9nie ta historia Erwina Hirschber-
ga i Hellmuta Anlaufa, oparta na faktach i doskonale przekazana, dobit-
nie potwierdza dojrza:o9< badawcz6 i wyj6tkow6 osobowo9< Andrzeja 
D8bskiego. Chodzi o, z pozoru banaln6, fotogra;8 wykonan6 przez 
ulicznego fachowca (mo7e to by: lwowiak?) z zastosowaniem szablo-
nowej 9cianki z wyci8ciem na tors modela i opatrzonej napisem „Nie 
zapomnij mnie”, która nada:a ksi67ce subtelno9ci i dramaturgii zarazem. 
Zrobi: j6 sobie E. Hirschberg w &=)( roku, kiedy jedyny raz od momentu 

„przeprowadzki” w &=!! roku do Holandii, pobycie w Auschwitz (gdzie 
zagazowano jego brata) incognito odwiedzi: Wroc:aw. To zdj8cie jest 
przys:owiow6 „wisienk6 na torcie”, niespodziank6 z aur6, jak6 uda:o 
si8 autorowi zrobi< czytelnikowi. Nale7y pogratulowa< D8bskiemu po-
mys:owo9ci, talentu, pasji i fartu (takie zdj8cie!), które to cechy w jego 
dwucz89ciowej monogra;i Nowoczesno#+, rozrywka, propaganda. Hi-
storia kina we Wroc$awiu w latach ,-,-–,-./ po prostu wida<. A je9li 
chodzi o sam6 ksi67k8, nie ma cienia w6tpliwo9ci, 7e zostanie bardzo 
dobrze zrozumiana i zapami8tana zarówno przez polskich, jak i nie-
mieckich odbiorców. 

Pozornie niewiele miejsca po9wi8ca autor omówieniu kultury 
;lmowej we Wroc:awiu, w moim odczuciu sprawie istotnej, gdy7 nie-
w6tpliwie inspiruj6cej bardziej wymagaj6c6 publiczno9< do poznawania 
ambitniejszej oferty kinowej, czyli wykraczaj6cej poza rol8 transmisji 
nowoczesno9ci, rozrywki i propagandy. I z pewno9ci6 autor zdawa: 
sobie spraw8, 7e wraz z rozwojem kinematogra;i zmienia:a si8 9wiado-
mo9< ;lmowa widza i nast8powa:y przeobra7enia w widzeniu kina na 
scenie komunikacyjnej tak przez podmioty j6 tworz6ce, jak i przez jej 
uczestników w roli odbiorcy. A jednak, z jakich9 powodów, D8bski nie 
wprowadzi: sfery kultury ;lmowej w tok pierwszoplanowych rozwa7a#, 
pozostawiaj6c ten temat w obszarze retrospekcji. Taki zabieg – sk6din6d 
9wiadcz6cy o zuchwa:o9ci autora, ale i przekonaniu o inteligencji osób, 



*+,*+,+ -./+ 01.,23.425+#.#
które zechc6 przeczyta< jego ksi67k8 – pozostawia bowiem odbiorc8 
z pytaniami „w g:owie” lub zmusza go wr8cz do szukania odpowie-
dzi implicytnie, do stawiania hipotez czy konstatacji po swojemu. Na 
szcz89cie kultura ;lmowa w fundamentalnej pracy Andrzeja D8bskiego 
o historii wroc:awskiego kina jest obecna i broni si8 sama, cho< czytel-
nik musi w:o7y< nieco wysi:ku intelektualnego w lektur8 i powinien by< 
uwa7ny, aby sobie dopowiedzie< to wszystko, czego autor nie wy:o7y: 

„wprost”. Preferuje on jednak inne tezy docieka# badawczych, w któ-
rych kultura ;lmowa zosta:a jedynie zasygnalizowana, cho< w tle jest 
stale obecna i wa7na. Wed:ug tez D8bskiego rol6 kina we wroc:awskim 
spektrum by:o zapewnienie publiczno9ci przyjemno9ci, relaksu, za-
bawy, odskoczni od codzienno9ci. Ich w:a9ciciele, zarówno w okresie 
weimarskim, jak i Trzeciej Rzeszy podlegali prawu poda7y i popytu, 
zatem w interesie kin by:a troska o repertuar, który dawa: zysk. Filmy 
wysoko warto9ciowe artystycznie, o charakterze edukacyjnym, cho< 
zwolnione od podatku lub dost8pne ze zni7k6, i tak cz8sto przegrywa:y 
z komercyjn6 fabu:6, gdy7 publiczno9< wola:a zap:aci< za fars8, dra-
mat czy muzyczn6 komedyjk8. Rozumiem autora, jakkolwiek trudno 
mi si8 zgodzi< z jego tokiem my9lenia, gdy7 zagadnienie jest bardziej 
z:o7one. Opisuj6c stan faktyczny funkcjonowania kin i wr8cz udowad-
niaj6c szczegó:owymi zestawieniami statystycznymi, 7e wroc:awianie 
(i nie tylko oni) kochali szmir8, wi8c j6 dostawali, D8bski potwierdza  
znany fakt.

Andrzej D8bski bezsprzecznie akceptuje socjologiczne i kultu-
rowe mierniki, jak najbardziej wykorzystuje je we w:asnych uzasadnie-
niach i sytuuje kina w przedmiocie kultury popularnej, jakkolwiek ch8t-
niej nazywa j6 li tylko „rozrywk6”, a nie na przyk:ad „kultur6 masow6”. 
Bli7sze s6 mu jednak badania ilo9ciowe, wi8c danych liczbowych wed:ug 
oblicze# w:asnych i przej8tych z innych zasobów jest w ksi67ce ogrom 
i daj6 autorowi chyba najwi8cej satysfakcji. Z pewno9ci6 zebranie tych 
danych by:o to zadanie bardzo trudne – w moim odczuciu – nie do 
ogarni8cia. Pewnie powiod:o si8 wszystko wed:ug zamierzonego planu 
tylko dlatego, 7e Andrzej D8bski postawi: na zawodowstwo: jest nie 
tylko kulturo- i ;lmoznawc6, ale te7 ekonomist6, któr6 to profesj8 od 
wielu lat wykorzystuje z powodzeniem do bada# ilo9ciowych w zakresie 
wczesnego kina. Tym razem umiej8tno9< operowania liczbami da:a 
rezultaty jako9ciowe. Dzi8ki metodom statystycznym otrzymali9my nie 
tylko szczegó:owe dane dotycz6ce funkcjonowania kin w Breslau, ale 
wszechstronne analizy potwierdzaj6ce mechanizmy ró7nych motywacji 
indywidualnego i wspólnotowego uczestnictwa w seansach kinowych 
mieszka#ców Wroc:awia w badanym okresie, w innych opracowaniach 
dotycz6cych kina do &=() roku na ziemiach polskich potraktowane 
fragmentarycznie i ma:o dok:adnie. Mo7na powiedzie<, 7e po raz 
pierwszy otrzymali9my wskazówki, jak sobie radzi< z materialno9ci6 
i ekonomikami kin.

Autor wielokrotnie podkre9la: w ksi67ce mo7liwo9ci, jakie daje 
metoda POPSTAT (jak pisze D8bski, „s:u76ca badaniu historycznych 
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preferencji publiczno9ci kinowej”)[2]. Nie do ko#ca podzielam taki 
totalny respekt autora recenzowanego dzie:a dla wagi oblicze# nakie-
rowanych na odkrywanie ;lmowych gustów widzów i badanie po-
lityki repertuarowej wroc:awskich „kiniarzy”, ale D8bski uzna: je za 
odkrywcze. Tak wi8c obydwa te kryteria, zdaniem D8bskiego, to naj-
wa7niejsze wyznaczniki s:u76ce analizie widowni i jej wp:ywu na kszta:t 
miejscowych kin. Oczywi9cie nie kwestionuj8 ich, wr8cz przeciwnie, 
przygl6dam si8 wynikom z ciekawo9ci6, ale jestem sceptyczna wobec 
entuzjazmu autora, i7 dzi8ki nim mo7na opisa< obiektywniej (lepiej?) 
z:o7one i rozlegle zjawisko, jakim by:y wówczas wybory ;lmów i kin, 
ni7 posi:kuj6c si8 metodami, technikami i narz8dziami badawczymi 
wypracowanymi przez naukowców zajmuj6cych si8 kinem w szeroko 
rozumianej komunikacji kulturowej. Wydaje mi si8, 7e takie bada-
nia mog6 co najwy7ej potwierdzi< wnioski, które jakby nasuwaj6 si8 
same. Przyk:adowo odnios8 si8 do post8puj6cego procesu koncentracji 
w przemy9le ;lmowym w Trzeciej Rzeszy (zreszt6 podobne tendencje 
dotyczy:y du7o wcze9niej monopolizacji kina przez ameryka#skie wy-
twórnie i biura wynajmu), który mocno hamowa: istnienie niezale7-
nych kin. Jak wiadomo, w:a9ciciele mieli niewielki wp:yw na repertuar 
swoich przedsi8biorstw (chyba 7e na variétés), to jakie znaczenie ma, 
7e jeden widz wybra: w Walhalla-Heater fars8, a inny w Tivoli ;lm 
sensacyjny? W moim przekonaniu nie ma 7adnego, chodzi:o po prostu 
o to, aby kupowali bilety i mieli sta:y nawyk ucz8szczania do kina. Jak 
pisa:a K:oskowska: „W 9wiecie ;lmu machina konkurencji operuj6ca 
aparatem ;nansowych nacisków w ci6gu kilkudziesi8ciu lat skutecz-
nie eliminowa:a rozwój przejawów nokonformizmu, samodzielno9ci 
i oryginalno9ci”[3]. 

Recenzowana ksi67ka to rodzaj nietypowego kompendium o lu?-
nej strukturze, ale spajaj6cej historiogra;8, kronik8 wydarze#, rozrywk8, 
kultur8 i polityk8, z ekonomik6 dzia:aj6cych we Wroc:awiu przed-
si8biorstw kinowych. A w:a9ciwie to dwie grube ksi67ki formatu A) 
(obydwa tomy licz6 w sumie prawie =%% stron). Jak deklaruje autor, jego 

„zamiarem by:o nie tylko przybli7enie lokalnej kultury ;lmowej, ale 
i tych aspektów kina w Republice Weimarskiej i Trzeciej Rzeszy, które 
rzadko s6 dostrzegane w badaniach ;lmoznawczych” (cz. I, s. &'). Tytu-
:owe klucze: „nowoczesno9<”, „rozrywka” i „propaganda” kieruj6 uwag8 
czytelnika na pola zagadnie# – zdaniem D8bskiego i jego naukowych 
mentorów ޤ istotnych dla kina w tym okresie. Jak ju7 wspomnia:am, 
z pewno9ci6 autor celowo pomin6: w nazwie ksi67ki paradygmat kul-
turowy, na mój ogl6d mocno podkre9lany przez niego w komentarzach 
do materia:u faktogra;cznego oraz stale obecny we fragmentach cyto-
wanych tekstów z prasy lokalnej i ;lmowej o zasi8gu ogólnokrajowym 
i miejscowym. Czytaj6c, par8 razy mia:am wra7enie, 7e autor jednak 
wychodzi poza kanoniczne dla niego teksty Josepha Garncarza i André 
Gaudreaulta oraz „twarde dane” liczbowe, naturalnie wpisuj6c fakty 

[8] A. D8bski, Nowoczesno#+, cz. &: Kina, s. &>. [9] A. K:oskowska, op.cit., s. &=&.
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kulturowe w przestrze# wroc:awskich kin. S6dz8, 7e inaczej si8 po pro-
stu nie da, gdy7 informacje o otwarciach, przebudowach, repertuarach, 
sprzeda7y biletów do kin gromadzone s6 w okre9lonym celu. Zarówno 
badaczom „kina atrakcji”, jak i tym, którzy optuj6 za w:6czeniem kina 
w awans kulturowy „nowej publiczno9ci”, w gruncie rzeczy chodzi 
o to samo: o sprostowanie wielu mitów, b:8dnego rozpoznania kwestii 
dotycz6cych wagi i miejsca widza przed ekranem, gdy7 prawda – jak to 
bywa, le7y po9rodku. Przekonywanie do swoich pogl6dów nie jest po-
trzebne, po76dana jest natomiast wzajemna i pog:8biona dyskusja, która 
mog:aby zaowocowa< odkryciem, 7e tak naprawd8 nie ma konGiktu, ba-
damy to samo zjawisko, ale w zale7no9ci od doboru argumentów (a ten 
zawsze jest subiektywny), interpretacji faktów, dochodzimy (czasami) 
do ró7nych uogólnie#. G:os J. Garncarza, uznany przez D8bskiego za 

„programowy” dla jego kompendium o wroc:awskiej widowni (cyt.): 
„Dopiero kiedy historiograf za kryterium wyboru ;lmów i gwiazd uzna 
nie w:asne preferencje, lecz ówczesnej publiczno9ci, poznamy popu-
larn6 weimarsk6 kultur8 ;lmow6” (cz. &, s. &>)['4], dla mnie jest jakby 
potwierdzeniem tego, co, jak mi si8 wydaje, ju7 wiem. O ile zatem 
doceniam zbiór informacji o historii i mechanizmach funkcjonowania 
miejscowych kin w 9wietle dokumentów i perspektywie autora, uwa7am 
za nie do przecenienia przybli7enie sylwetek wroc:awskich „kiniarzy” 
i staranno9< opisania (o ile by:o to mo7liwe) ich powojennych losów, 
o tyle mam w6tpliwo9ci, czy rzeczywi9cie wiele zmieni:o rozpoznanie 
wykonane metod6 POPSTAT. Tym bardziej, 7e badanie wymaga:o 
ogromu pracy i 9rodków, a wszystko po to, aby si8 przekona< – oczy-
wi9cie trywializuj8 problem, ale co9 w tym jest – jak6 szmir8 wybierali 
wroc:awianie spo9ród przygotowanego dla nich repertuaru (na przy-
k:ad z arcydzie:em kina niemego w:6cznie). Zreszt6, D8bski sam cytuje 
opini8, 7e tak naprawd8 nie mia:o wi8kszego znaczenia, co publiczno9< 
postanowi, byleby chodzi:a do kin. Jako g:os drugiej strony pozwol8 
sobie zacytowa< Ma:gorzat8 Hendrykowsk6, która napisa:a o kinie, 
i7 „przysz:o do widza bez tych wszystkich obci67e# i zaproponowa:o 
mu «prawdziwe» i «autentyczne», aktualne i wspólne uczestnictwo we 
wszystkich naj7ywotniejszych problemach wspó:czesno9ci”['']. Autorka 
3ladami tamtych cieni opisuje nie tylko przyjemno9< chodzenia do kina, 
spotykania si8, aby wspólnie prze7ywa< emocje, ale rodz6ce si8 wraz 
z dost8pem do kinematografu potrzeby wy7szego rz8du, natomiast 
dane repertuarowe interpretuje intuicyjnie. Z w:asnego do9wiadcze-
nia bada# nad ;lmowym Lwowem pozwol8 sobie dopowiedzie<, 7e 
chyba nie mo7e by< jakiego9 du7ego b:8du w skalkulowaniu, jakie 
;lmy preferowa:a m:odzie7, kucharka, robotnik, nauczyciel, wojskowy, 
studentka ;lozo;i, czyli os6du o tym, co by:o grane, a co by:o ogl6dane, 
by u7y< „wytrychu” badawczego Andrzeja D8bskiego. To oczywi9cie 

[10] J. Garncarz, Warum kennen Filmhistoriker viele 
Weimarer Topstars nicht mehr? Überlegungen am 
Beispiel Claire Rommer, „montage/av” &==', Nr. $, s. 
>=–=&. Cyt. za: A. D6bski, Nowoczesno#+, cz. &, s. &>.

[11] M. Hendrykowska, 3ladami tamtych cieni, Po-
zna# &==!, s. &%$.
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tylko moje dywagacje, które nie maj6 prze:o7enia na bardzo wysok6 
warto9< ksi67ki D8bskiego w mojej ocenie. Wiem te7, 7e powróci:a do 
:ask w badaniach humanistycznych statystyka i jest rozwijana dzi8ki 
mo7liwo9ciom, jakie daj6 nowe technologie. Przyznaj8, D8bski wykona: 
to zadanie z du76 staranno9ci6, a czy te wyniki zmieni6 ogl6d ;lmowego 
Wroc:awia w badanym okresie, czy odwróc6 histori8 wczesnego kina 
w Europie Erodkowej, zobaczymy. W ka7dym razie D8bskiego poci6ga 
w badaniach nad wczesnym kinem idea niemieckiego uczonego Josepha 
Garncarza, który jako jeden z pierwszych wykorzysta: w badaniach 
nad preferencjami publiczno9ci kinowej metod8 POPSTAT, a poza 
tym zaproponowa: rewizj8 de;niowania „popularno9ci” z kulturowej 
na „empiryczno-porównawcz6”, podzielan6 przez autora recenzowanej 
ksi67ki. „Wychodz6c z tego za:o7enia [chodzi o wskazówki Garncarza], 
ustali:em, jakie ;lmy najch8tniej ogl6dali wroc:awianie, a tak7e stara-
:em si8 dociec, co mog:o im si8 w nich podoba<, ewentualnie dlaczego” 
(cz. I, s. &>) – pisze D8bski. 

Ksi67ka nie ma prostej i jednakowej budowy, jakkolwiek autor 
od pocz6tku do ko#ca nie rezygnuje z niezale7nego wyboru materia:u 
do kompendium i d67enia do sumiennej, osobistej oceny faktów, które 
poddaje analizie. Nie ma te7 w publikacji 7adnego „niedbalstwa”, moja 
uwaga dotyczy raczej niejednolito9ci w sposobie pisania o wroc:aw-
skich kinach z powodu bardzo ró7nej ilo9ci materia:u i odmiennych 
wyborów autora co do jego przedstawienia, podsumowania. Najlepiej 
s6 skomponowane rozdzia:y wst8pne i reGeksje ko#cowe, które s6 skró-
conym opisem stanu bada#, zawarto9ci tre9ciowej i analiz6 danych 
statystycznych. 

Uk:ad ka7dej cz89ci (ksi67ka sk:ada si8 z dwóch tomów) jest 
dostosowany do jej zawarto9ci tematycznej. W cz89ci „Kina” podstaw6 
uporz6dkowania materia:u by:a tak zwana „Kronika: otwarcia, moder-
nizacje, zamkni8cia” w poszczególnych latach. To krótsze lub bardziej 
obszerne dane identy;kacyjne kin, czasami z fotogra;ami anonsów 
otwarcia i 7ywymi fragmentami g:osów prasowych. Mo7na s6dzi< na 
pierwszy rzut oka, 7e b8d6 to podobne, wi8c monotonne opisy, ale 
tak nie jest, przeciwnie, to bardzo atrakcyjne ?ród:o informacji nie 
tylko dla ;lmoznawców i kulturoznawców, ale dla architektów, badaczy 
przestrzeni miejskiej i wszystkich mi:o9ników Wroc:awia. Warto9ci6 

„Kronik” jest bardzo drobiazgowa faktogra;a z opisem bibliogra;cznym 
w przypisie. Autor wydzieli: trzy okresy w historii wroc:awskich kin 
i opatrzy: je nazw6. I tak lata &=&=–&=$) to: „Powojenny boom i okres 
stabilizacji”, lata &=$"–&=!$ otrzyma:y dopisek: „InGacja miejsc i cza-
sy kryzysu”, czasy Trzeciej Rzeszy &=!!–&=() to okres: „Pod rz6dami 
narodowych socjalistów”. Po „Kronikach” ka7dego rozdzia:u pojawia 
si8 podrozdzia: „Statystyka” oraz – dla mnie najciekawszy – g8sty od 
szczegó:ów dzia: „W:a9ciciele”, który jest jakby zwiastunem tre9ci dru-
giej cz89ci kompendium.

Na tom „W kinach” sk:adaj6 si8 programy kin, listy najpopular-
niejszych ;lmów we Wroc:awiu oraz znakomity „Epilog”, który cytowa-
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:am wcze9niej. W programach autor wydzieli: dwa okresy: weimarski 
oraz Trzeciej Rzeszy. Pierwszy, oprócz przedstawienia poszczególnych 
sezonów kinowych i rankingów ;lmowych w ró7nych kategoriach, 
zosta: poszerzony o podrozdzia: „Wroc:awskie kluby ;lmowe” o charak-
terze raczej sygnalnym. Nale7y odnotowa<, 7e znalaz: si8 w nim ma:o 
znany u nas tekst Siegfrieda Kracauera (w t:umaczeniu T. Gabisia) pt. 
Dzisiejszy !lm i jego publiczno#+['(] z towarzysz6c6 analiz6 D8bskiego. 

Domen6 zainteresowa# Andrzeja D8bskiego w pierwszej cz8-
9ci monogra;i by:o (cyt. s. &() „uporz6dkowanie faktów w porz6dku 
diachronicznym w podziale na nast8puj6ce lata. Taki uk:ad wydawa: 
mi si8 w:a9ciwszy dla uwidocznienia dynamiki zachodz6cych proce-
sów” – wyja9nia autor. Natomiast w cz89ci drugiej, zatytu:owanej „W ki-
nach”, autor recenzowanej pracy bada, analizuje i komentuje „ofert8 
programow6 kin i preferencje ;lmowe widzów” (s. &)). Opieraj6c si8 
przede wszystkim na tak zwanych „twardych danych” wroc:awskich 
kin dost8pnych na :amach „Breslauer Neueste Nachrichten”, utworzy: 
listy najpopularniejszych ;lmów granych we Wroc:awiu w wybranych 
sezonach: &=$"/&=$', &=$=/&=!%, &=!%/&=!&, &=!>, czyli nie wszystkich, 
i porówna: je z podobnymi rankingami dotycz6cymi popularno9ci 
konkretnych ;lmów w ca:ych Niemczech w latach &=$)–&=((. Zosta:y 
one utworzone na podstawie ankiet „Film-Kuriera” oraz ?róde: archi-
walnych (mi8dzy innymi dot. Ufy) i powojennych opracowa# po9wi8-
conych kinematogra;i Trzeciej Rzeszy i weimarskiej['+].

Ksi67k8 dope:nia bogaty materia: ilustracyjny. Wk:adka z pla-
nami i zdj8ciami kin to, poza wszystkim, prze7ycie estetyczne. Do 
opracowania w:6czono a7 !" tabel z bardzo drobiazgowymi infor-
macjami i wyliczeniami statystycznymi dotycz6cymi funkcjonowa-
nia wroc:awskich kin do &=() roku. Zebrane i podane w sposób prze-
my9lany i wymowny potwierdzaj6 ogrom pracy Andrzeja D8bskiego 
i s6 atrakcyjne poznawczo. Chyba nikt w Polsce ani w Niemczech nie 
przebada: tak dok:adnie kin w jednym mie9cie, porównuj6c je pod 
k6tem ekonomicznym do podobnych przedsi8biorstw, jak równie7 nie 
opisa: rzeczywistych preferencji widzów. Jak przysta:o na wzorcowe 
opracowanie naukowe o charakterze ?ród:owym, równie7 aparat na-
ukowy zosta: dopracowany pod ka7dym wzgl8dem. Dzie:o D8bskiego 
dope:nia szczegó:owa informacja o wykorzystanych ?ród:ach, gazetach 
i periodykach oraz opracowaniach. Do:6czono indeks ;lmów i indeks 
osób, spisy tabel i ilustracji (z podaniem podpisu i ?ród:a)

Reasumuj6c: Andrzej D8bski napisa: bardzo dobr6 ksi67k8, 
w której historia wroc:awskiego 7ycia ;lmowego do &=() roku uzmys:o-
wi:a nam, jak wa7ne sta:y si8 kina dla „nowej publiczno9ci” u progu XX 
stulecia. Autor pewnie wola:by, abym napisa:a, 7e wa7na by:a publicz-

[12] S. Kracauer, Der heutige Film und sein Publikum, 
„Frankfurter Zeitung” &=$>, !%.&& – &. &$.; przedruk: 
„Breslauer Volksbuhne”; cyt. za: A. D8bski, Nowoczes-
no#+, cz. II, s. $%".

[13] D8bski powo:uje si8 przede wszystkim na 
wyliczenia zawarte w nast8puj6cych publikacjach: 
M.@Spieker, Hollywod unterm Hollywood unterm 
Hakenkreuz, Trirer &===; B. Drewniak, Teatr i !lm 
Trzeciej Rzeszy, Gda#sk $%&&.
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no9<, która czerpa:a przyjemno9< ze sta:ego uczestnictwa w seansach 
;lmowych. Taka sytuacja skutkowa:a poka?nymi zyskami zarówno dla 
organizatorów przedsi8biorstw kinematogra;cznych, jak i miasta. Z ko-
lei w okresie Trzeciej Rzeszy kina, oprócz tradycyjnych us:ug na rzecz 
mieszka#ców, odegra:y (z przyzwoleniem „kiniarzy” b6d? z powodu 
zwyczajnej bierno9ci wobec w:adzy) istotn6 rol8 w przebudowywaniu 
9wiadomo9ci spo:ecznej ludno9ci cywilnej oraz wojskowych. Powtórz8 
s:owo „napisa:”, gdy7 to nie jest li tylko zbiór dokumentów archiwalnych, 
prasowych i innych zebranych i u:o7onych przez autora, ale z ogromn6 
znajomo9ci6 rzeczy usystematyzowany i obudowany „wst8pniakami”, 

„uwagami ko#cowymi” i wszechobecnymi w ca:ej pracy komentarzami, 
podpowiedziami odautorskimi na najwy7szym poziomie. 

Opisanie jak7e bogatej przesz:o9ci (od po:owy lat trzydziestych 
coraz bardziej ponurej) ;lmowego Wroc:awia z perspektywy nie tylko 
wnikliwego badacza nowoczesno9ci, ale i niestrudzonego pasjonata 
kina, na dodatek z trudn6 do opanowania s:abo9ci6 do drobiazgu, to 
rzecz du7ego kalibru, wymagaj6ca ogromnego do9wiadczenia i war-
sztatu naukowego, nie wspominaj6c o naturalnej – w przypadku tej 
ksi67ki – konieczno9ci przek:adu z niemieckiego na polski zdecydowa-
nie przewa7aj6cej cz89ci materia:ów archiwalnych, prasowych i innych 
drukowanych. Z tysi8cy (chyba dziesi6tków tysi8cy) faktów – okruchów 
minionego czasu zamkni8tych w archiwach, wspomnieniach ludzi, 
inseratach, notkach, recenzjach prasowych, podpisach pod ilustra-
cjami etc. – Andrzej D8bski zrekonstruowa: kronik8 funkcjonowania 
wroc:awskich kin, zapozna: nas z w:a9cicielami i ich kreatywno9ci6 
w prowadzeniu swoich przedsi8biorstw w taki sposób, aby by:y kon-
kurencyjne wobec innych, zyskiwa:y na popularno9ci, przyci6ga:y sta:6 
publiczno9<. Du7o miejsca w cz89ci I recenzowanej pracy (pt. Kina) 
zaj8:o przedstawienie architektów – budowniczych miejscowych kin 
oraz wielowymiarowe opisanie i pokazanie (plany, fasady, wn8trza, 
detale) architektury i wyposa7enia poszczególnych kin, w:6czaj6c mo-
dernizacje, rewitalizacje i pomniejsze remonty. Zdj8< kin wroc:awskich, 
które zosta:y zaprezentowane w publikacji, trudno D8bskiemu nie 
zazdro9ci<, zreszt6 podobnie jak ca:ego materia:u ikonogra;cznego. 
Mo7e brakuje mi tylko jednego uj8cia: utrwalenia ludzi na widowni, 
przed kinem, przygl6daj6cym si8 witrynom, s:upom reklamowym etc. 

Monogra;a, kompendium, repetytorium – po prostu wspania:a 
naukowa ksi67ka autorstwa Andrzeja D8bskiego to… swoisty pomnik 
wystawiony publiczno9ci, w:a9cicielom i obs:udze wroc:awskich kin 
przez intelektualne si:y niemieckie i polskie obecnego stulecia. 
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