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z³o¿one, aby byæ powszechnie przyjête. 7ród³em œwiat³a w biopleografie by³a lampa ³ukowa. Dla amatorów zaœ, w 1899 r. Prószyñski skonstruowa³ kamerê-projektor.
Kim by³ i z jakiego œrodowiska wywodzi³ siê autor tych niezwyk³ych wynalazków? Kazimierz
Prószyñski urodzi³ siê 4 kwietnia
1875 r. w Warszawie w rodzinie
znanej z silnych tradycji patriotycz-

zym by³o owo urz¹dzenie, które
wywar³o tak wielkie wra¿enie
na francuskim wynalazcy? Cytuj¹c jedn¹ z ówczesnych gazet:
„miano pleografu nosi aparat wynaleziony przez Kazimierza Prószyñ-
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Prószyński, Kazimierz (1875-1945),
wynalazca. W 1894 zbudował jedną
z pierwszych kamer filmowych na
świecie. Pleograf, czyli aparat do
robienia zdjęć i wyświetlania obrazów, został skonstruowany zanim
bracia Lumière zgłosili swój patent.
Prószyński zbudował również pierwszą przenośną kamerę filmową
i opracował metody synchronizacji
dźwięku i ścieżki filmowej. Zmarł
w obozie koncentracyjnym w Matthausen w marcu 1945.

Amerykański profesor fizyki, Edward W. Morley, nazwał go
„Kolumbem kinematografii”, zaś sławny Louis Lumière,
ponoć w trakcie demonstrowania wynalezionego przez Prószyńskiego pleografu, oznajmił obecnym przy tej ceremonii:
„Panowie, ten człowiek jest pierwszy w kinematografii,
ja jestem drugi”.
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skiego, naszego rodaka, a s³u¿¹cy
do odzwierciedlania ruchu w naturze za pomoc¹ fotografii. Aparat ten
odznacza siê nader dowcipnie pomyœlan¹ i prost¹ konstrukcj¹ mechaniczn¹, ró¿ni¹c¹ siê zupe³nie od
innych pomys³ów w tym kierunku”.
Pleograf na taœmie d³ugoœci
ok. 100 do 150 m wykonywa³ oko³o trzech tysiêcy zdjêæ na minutê
(50 na sekundê), co znakomicie
zmniejsza³o migotanie, w porównaniu ze standardem 16, a póŸniej
24 klatek na sekundê. Do projekcji
s³u¿y³ ten sam mechanizm, nieco
tylko przekonfigurowany. Charakterystyczne w rozwi¹zaniu Prószyñskiego by³o to, i¿ nie stosowa³ perforacji po bokach taœmy, lecz wszerz,
pomiêdzy poszczególnymi klatkami.
Pleograf powsta³ w roku
1894, zaœ w 1898 Prószyñski zademonstrowa³ biopleograf, w którym, aby jeszcze bardziej zredukowaæ migotanie, zastosowa³ (podobnie, jak w pierwszym projektorze innego pioniera kinematografii,
Maksa Skadanowskiego) dwie taœmy filmowe przesuwaj¹ce siê naprzemiennie, tak wiêc obraz by³ wyœwietlany ci¹gle, bez chwili ciemnoœci pomiêdzy klatkami. Rozwi¹zanie to by³o bardzo udane, jeœli idzie
o eliminacjê migotania, lecz zbyt

nych i zas³ug w pracy dla pozbawionego pañstwowoœci kraju. Jego
dziad, Stanis³aw Antoni Prószyñski,
by³ dzia³aczem niepodleg³oœciowym
i syberyjskim zes³añcem. Ojciec,
Konrad Prószyñski, który m³odoœæ
równie¿ spêdzi³ na Syberii, po powrocie z zes³ania sta³ siê znanym
powszechnie niezmordowanym
krzewicielem oœwiaty i kultury w
szerokich krêgach polskiego spo³eczeñstwa.

Kazimierz od m³odych lat by³
cz³onkiem Warszawskiego Towarzystwa Fotograficznego, bez w¹tpienia pod wp³ywem dziadka, który
zarz¹dza³ przedsiêbiorstwem fotograficznym w Miñsku od 1839 r.,
oraz ojca, który by³ zapalonym amatorem-fotografem. M³ody Prószyñski

Anna Kwiecińska-Utkin

wkrótce po porzuceniu studiów
na Politechnice w Liège (Belgia)
w 1893 r. zacz¹³ eksperymentowaæ
z kinematografi¹.
Pierwszym owocem tej decyzji by³ wy¿ej wspomniany pleograf.
W celu jego popularyzacji stworzono nawet towarzystwo udzia³owe,
jednak¿e wszelkie dzia³ania w tym
kierunku nie da³y spodziewanych
rezultatów. Przyczyn¹ tego by³a
zarówno silna konkurencja zagranicznych wytwórni aparatów filmowych oraz filmów fabularnych, jak
i niedostateczna jeszcze praktyczna
przydatnoœæ aparatów Prószyñskiego.
Pod koniec 1906 r. Prószyñski
ponownie wyjecha³ do Belgii w celu
kontynuowania przerwanych studiów na Ecole Superieure Polytechnique. Ukoñczy³ je dwa lata póŸniej, uzyskuj¹c dyplom in¿yniera
mechanika.
Innym frapuj¹cym go problemem by³o przesy³anie obrazów na
odleg³oœæ, czyli telewizja. Prowadzi³ w tej dziedzinie (niezale¿nie od
swego rodaka, Jana Szczepanika)
badania, w których doszed³ do podobnych co on rezultatów. W roku
1898 konstruuje urz¹dzenie nazwane telefot.
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aparaty wynalezione przez Prószyńskiego
produkowano seryjnie we Francji i Wielkiej Brytanii

uk, a z perspektywy dalszego rozwoju kinematografii uznany za
pierwsze w dziejach osi¹gniêcie
naukowe i konstrukcyjne o prze³omowym dla rozwoju sztuki filmowej znaczeniu. Z³o¿y³o siê na to tak¿e zastosowanie opracowanej przez
Prószyñskiego migawki trójlistkowej, redukuj¹cej migotanie, a w projekcji mechanicznej wykorzystywanej w zasadzie po dziœ dzieñ.
Niestety, nikt nie jest prorokiem we w³asnym kraju, tak wiêc
w Polsce wynalazek Prószyñskiego
przeszed³ niemal bez echa, poza objawami niechêci polskich sfer mieszczañskich do „niemoralnych, gorsz¹cych i niegodnych ogl¹dania”
ówczesnych filmów. Jednoczeœnie
koncern filmowy Gaumont przyst¹pi³ do masowej produkcji aparatów projekcyjnych wed³ug koncepcji Prószyñskiego, co spowodowa³o ich upowszechnienie we Francji i innych krajach europejskich.
W latach 1907-1910 powsta³
nastêpny wynalazek Kazimierza
Prószyñskiego - pierwsza na œwiecie rêczna filmowa kamera zdjêciowa. Zaprezentowa³ j¹ w dniu
27 grudnia 1910 r. na posiedzeniu
Francuskiej Akademii Nauk fizyk
noblista, profesor Gabriel Lippmann. Publiczna demonstracja wynalazku wywo³a³a szczególne zainteresowanie, bowiem urz¹dzenie to
powodowa³o dos³ownie przewrót
w technice, a tak¿e sztuce filmowej.
Ta rêczna kamera pozwala³a wykonywaæ zdjêcia filmowe w dowolnym
miejscu i czasie, a w dodatku szybko zmieniaæ miejsca filmowania, co
spowodowa³o narodziny filmu re-

porta¿owego oraz u³atwi³o realizacje innych rodzajów filmu.
Zalety kamery, która otrzyma³a nazwê aeroskopu, demonstrowa³ osobiœcie wynalazca, filmuj¹c
paryskie ulice z jad¹cej doro¿ki.
Próby te wypad³y tak przekonuj¹co,
¿e ju¿ w nastêpnym roku rozpoczêto w Anglii seryjn¹ produkcjê aeroskopów. Wkrótce zaczêto je stosowaæ w praktyce, przy czym szczególny egzamin przysz³o zdawaæ
rêcznym kamerom Prószynskiego
na polach bitew I wojny œwiatowej,
gdzie przy u¿yciu tych w³aœnie kamer wojskowi operatorzy dokumentowali przebieg bojowych zmagañ.
Czynili to z wielkim poœwiêceniem,
nawet na pierwszych liniach walki,
zapominaj¹c o w³asnym bezpieczeñstwie. Zdarzy³o siê wiec, ¿e wykonuj¹c zdjêcia ginêli, co przysporzy³o aeroskopom ponur¹ nazwê „kamer œmierci”. Równoczeœnie jednak
skutecznoœæ wykonywania zdjêæ filmowych nawet w warunkach frontowych potwierdza³a sprawnoœæ
aparatu.
Wynalazek aeroskopu opiera³
siê w zasadzie na dwu pomys³ach:
pierwszym by³o zastosowanie w
konstrukcji kamery specjalnego stabilizatora ¿yroskopowego, który niwelowa³ drgania r¹k operatora i dziêki temu zapewnia³ zdjêcia odpo-

wiedniej jakoœci, a drugim, rozwi¹zanie napêdu dla przesuwu taœmy
filmowej w postaci wykorzystania
sprê¿onego powietrza: operator nie
musia³ ju¿ obracaæ korbki rêcznie,
lecz przez naciœniêcie przycisku inicjowa³ przep³yw powietrza, napompowanego wczeœniej do specjalnych zbiorniczków znajduj¹cych siê
wewn¹trz aparatu za pomoc¹ pompki o trzech stopniach sprê¿ania.
W zasobniku aeroskopu mieœci³a siê
szpula 122 metrów filmu 35 mm.
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Autor biografii obu wynalazców, W. Jewsiecki, przytacza opis
telefotu, og³oszony w r. 1898 przez
samego konstruktora w miesiêczniku „Wszechœwiat”: „Pomys³ przyrz¹du opiera siê w g³ównej swej
zasadzie na w³aœciwoœciach selenu,
bêd¹cego pod dzia³aniem œwiat³a
lepszym przewodnikiem elektrycznoœci ni¿ w ciemnoœci. Chc¹c przenieœæ obraz po drucie elektrycznym,
nale¿y w³¹czyæ do przewodnika tego tzw. komórkê selenow¹ i na tê
ostatni¹ rzucaæ po kolei promienie
z ka¿dego punktu obrazu. W ten
sposób otrzymamy pr¹d o zmiennym natê¿eniu, który na drugiej
stacyi bêdziemy mogli zu¿ytkowaæ
do odtworzenia obrazu. (...) Na stacyi oddawczej zmuszamy jeden
punkt œwiec¹cy do przebywania
drogi zupe³nie jednakowej i wspó³czesnej z drog¹, wed³ug której odbywa siê zbieranie punktów na stacyi odbiorczej. Oœwietlenie tego
punktu czynimy zale¿nym od si³y
pr¹du, tak ¿e punkt jaœnieje i przyciemnia siê, wreszcie gaœnie odpowiednio do jasnych lub ciemnych
promieni rzucanych na selen na stacyi poprzedniej. W razie nadzwyczajnie szybkiego ruchu punktu otrzymamy wra¿enie obrazu, tak jak przy
obracaniu roz¿arzonego wêgla otrzymujemy ko³o œwietlne. W ca³ym powy¿szym procesie g³ówn¹ czêœæ
zadania w aparacie moim spe³niaj¹
wiruj¹ce wspó³czeœnie na obu stacjach b¹ki. Jeden z nich zbiera wszystkie punkty obrazu, drugi je oddaje. (...) W moim aparacie przesy³anie obrazów uskutecznia siê za pomoc¹ jednego tylko drutu, poniewa¿
regulowanie motorków odbywa siê
w przerwach miêdzy linijkami selenowemi biegn¹cymi poziomo”.
Podobnie, jak nale¿y siê Prószyñskiemu zaszczytny tytu³ pioniera polskiej kinematografii, tak te¿
przys³uguje mu niew¹tpliwie tytu³
pioniera telewizji, i to w skali œwiatowej.
Pod koniec 1908 r. Prószyñski
przenosi siê z Belgii do Pary¿a.
Francja by³a wówczas prawdziw¹
mekk¹ filmowców, a Pary¿ stanowi³
centrum prê¿nie rozwijaj¹cego siê
przemys³u kinematograficznego
oraz nowej, zyskuj¹cej na znaczeniu dziedziny sztuki - filmu.
Projektor Prószyñskiego zosta³ oceniony niezwykle pozytywnie przez francusk¹ Akademiê Na-
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filmowej. Wyœwietlanie odbywa³o
siê za pomoc¹ specjalnego obiektywu projekcyjnego. Doskona³a ostroœæ obrazu by³a osi¹gana dziêki
wynalezionej przez Prószyñskiego
rewelacyjnej ¿arówce projekcyjnej
o mocy 450 watów. Temu bardzo
udanemu urz¹dzeniu wynalazca nada³ nazwê „oko”. Niestety, do produkcji aparatu na wiêksz¹ skalê nie
dosz³o. W 1923 r. rozpoczêto w Polsce ograniczon¹ produkcjê tych kamer, lecz wstrzymano j¹ w 1925 r.,
do kiedy to wykonano zaledwie
oko³o 100 egzemplarzy.
Wynalazca pozosta³ w Warszawie i pracowa³ nad kolejnymi
urz¹dzeniami. W roku 1943 opracowa³ koncepcjê dwóch po¿ytecznych
urz¹dzeñ - „lampy totalnej” i „autolektora”. Pierwszym by³ reflektor
skupiaj¹cy i odbijaj¹cy w filmowym
projektorze promienie œwietlne
w sposób zapobiegaj¹cy ich rozpraszaniu powy¿ej 15%. Autolektor by³
to przyrz¹d do nagrywania na dŸwiêkowej taœmie filmowej tekstów
ksi¹¿ek dla niewidomych. W sierpniu 1944 Prószyñski zosta³ zaaresztowany przez Niemców i wys³any
do obozu koncentracyjnego GrossRosen, a stamt¹d do Matthausen,
gdzie zmar³ w marcu 1945 r. ¯adne
materia³y dotycz¹ce jego ostatnich
wynalazków nie zachowa³y siê. !
CZYTAM, WIÊC WIEM

Powstanie i zastosowanie
aeroskopu sta³o siê impulsem do
szybkiego doskonalenia rêcznych
kamer filmowych, co by³o zas³ug¹
wielu konstruktorów. Pionierem pozosta³ jednak Kazimierz Prószyñski.
Aeroskop wytwarzano na
wiêksz¹ skalê w Wielkiej Brytanii,
gdzie wynalazca znalaz³ siê w roku
1911. Tu 22 czerwca nakrêci³ tym
urz¹dzeniem reporta¿ z uroczystoœci koronacyjnych króla Jerzego V.
W nastêpnym roku udoskonali³ kamerê, zamieniaj¹c pierwotny pneumatyczny napêd silniczka na elektryczny. Akumulator by³ noszony przez
filmuj¹cego w specjalnym tornistrze.
Po I wojnie œwiatowej, w roku 1920, aeroskop pos³u¿y³ do wykonania zdjêæ lotniczych z przelotu
brytyjskich lotników dooko³a œwiata, w 1924 r. do nakrêcenia pierwszego reporta¿u z wyœcigów samochodowych w Walii. Jeszcze w 1935
r. aeroskopem realizowano reporta¿e z zawodów hippicznych w Epson
i Liverpoolu. Kamera straci³a na
znaczeniu dopiero po wprowadzeniu filmu dŸwiêkowego. G³ówn¹
tego przyczyn¹ by³y szmery towarzysz¹ce pracy urz¹dzenia.
Kazimierz Prószyñski by³
równie¿ twórc¹ kinofonu - opatentowanego w Berlinie w 1907 r. urz¹dzenia, w którym zastosowano
pneumatyczne sprzê¿enie filmowego aparatu projekcyjnego z gramofonem. Sam autor okreœli³ to jako
„aparat do zapewnienia wspó³biegu kinematografów i maszyn mówi¹cych”. Prószyñski nie zadba³
o praktyczn¹ realizacjê swego pomys³u, co podobno wykorzysta³ Edison, og³aszaj¹c w r. 1912 swój pomys³ po³¹czenia kinematografu z fonografem.
Kolejnym wynalazkiem Kazimierza Prószyñskiego by³ amatorski aparat filmowy, przedstawiony w 1914 r. w Królewskim Stowarzyszeniu Fotograficznym w Londynie. Urz¹dzenie mia³o postaæ niewielkiej skrzynki o wymiarach 27 x
19 x 11 cm i s³u¿y³o zarówno do nakrêcania filmów amatorskich, jak
i do ich wyœwietlania z zastosowaniem taœmy filmowej szerokoœci 12
cm. Klatki filmu mia³y wymiary zaledwie 5 x 7 mm, rozmieszczone
by³y w rzêdach po piêtnaœcie i skanowane od lewej do prawej, co pozwala³o na uzyskanie dwudziestominutowej projekcji z metra taœmy

Telefot to:
a) przyrz¹d do przesy³ania dŸwiêku
b) przyrz¹d do przesy³ania obrazu
c) przyrz¹d do przesy³ania zdjêæ
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