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omys! Edisona, aby przetwarza" 
drgania mechaniczne na akustycz-

ne i odwrotnie, leg! u podstaw dzisiejsze-
go przemys!u muzycznego. Wynaleziony 

przez tego zdolnego Amerykanina fono-
graf (opatentowany w 1878 roku) by! jed-
nak daleki od urz#dze$, którymi dyspo-
nuj# dzisiejsi audio%le. Pierwszy fonograf 
zapisywa! d&wi'k przy pomocy ig!y na po-
krytym para%n# papierze, owini'tym wo-
kó! cylindra, nap'dzanego korbk#. Pó&niej 
papier zast#pi!a folia cynowa. G!o(nikiem  
i mikrofonem by!a metalowa tuba. Dzi'ki 
wynalazkowi Edisona mo)na by!o reje-
strowa" i odtwarza" d&wi'k. 

Fonograf mia! jednak sporo ogranicze$. 
Jednym z nich – oprócz jako(ci przekazu 
– by!a ma!a zdolno(" powielania zapisu, 
a zatem i jego rozpowszechniania. Do-
piero kiedy Emil Berliner, za!o)yciel *e 
Berliner Gramophone Company (1895) – 
przekszta!conej w 1898 w Deutsche Gram-
mophon – wynalaz! p!yt' gramofonow# 
(opatentowan# w 1895 roku), przemys! 
fonogra%czny zbi! na pomy(le Edisona 
maj#tek. P!yty mo)na by!o produkowa"  
w du)ych nak!adach z matryc metalo-
wych. Najpierw zapisywano d&wi'k tylko 
na jednej stronie kr#)ka, a dopiero pó&niej 
na obu. W 1948 roku wprowadzono p!yt' 
drobnorowkow# (33 i 1/3 oraz 45 RPM), 
znan# do dzi(. Mechanizm jej dzia!ania 
jest prosty. Drgania ig!y, poruszaj#cej si' 
w wy)!obionym w polichlorku winylu 
rowku, s# przetwarzane na impulsy elek-
tryczne, które z kolei – po wzmocnieniu 
– wprawiaj# w ruch membrany g!o(ników. 
Aby zarejestrowa" d&wi'k stereofoniczny, 

!#czy si' zapis wg!'bny (monofoniczny)  
z poprzecznym. 

P!yta gramofonowa panowa!a na mu-
zycznym rynku do lat 80. ubieg!ego 
wieku. Pó&niej jej popularno(" spad!a. 
Cz'(ciowo wi#za!o si' to z panuj#c# rów-
nolegle i rozwijaj#c# si' mod# na kase-
ty magnetofonowe (dzi( obecne jedynie  
w domowych archiwach), ale przede 
wszystkim wynika!o z pojawienia si' nowe-
go wynalazku, jakim by!a p!yta CD. Pierw-
szym albumem wydanym na tym no(niku 
by! „*e Visitors” Abby, wyprodukowany  
w RFN, cho" niektórzy twierdz#, )e er' 
p!yty cyfrowej zainicjowa! wydany w Ja-
ponii kr#)ek „52nd Street” Billy’ego Jo-
ela. Tak czy inaczej, obie p!yty ukaza!y si'  
w 1982 roku, daj#c pocz#tek panowania 
nowego no(nika d&wi'ku. 

Pierwszymi muzykami, którzy sprze-
dali ponad milion egzemplarzy albumu  
w formacie CD, byli cz!onkowie Dire  
Straits („Brothers in Arms”). Rok 1988 
okaza! si' prze!omowy. Wtedy na (wiecie 
rozesz!o si' wi'cej kompaktów ni) p!yt 
analogowych. Sprzeda) CD systematycznie 
ros!a. Oprócz albumów gwiazd na rynek 
tra%!o kilka innych wynalazków do cyfro-
wego zapisu d&wi'ku i danych. Jednak dla 
muzyki najwa)niejsza by!a srebrna p!yta  
o (rednicy 12 cm, zdolna pomie(ci" 700 MB  
danych lub 80 minut d&wi'ku. 

Z punktu widzenia masowej fonogra%i 
kompakt wydaje si' no(nikiem bez wad. 
Mo)na na nim zmie(ci" wi'cej nagra$ 
ni) na winylu, nie poddaje si' niszcz#cym 
dzia!aniom zdartej ig!y gramofonowej,  
a ponadto muzyka jest wolna od trzasków 
czy powtarzaj#cych si' fragmentów, kiedy 
ig!a tra%a na g!'bsz# rys' i powraca upar-
cie do tego samego punktu nagrania. CD 
jest równie) bardziej por'czne od analogo-
wego odpowiednika i mo)na je bez utraty 
jako(ci d&wi'ku (no, niezupe!nie, ale pra-
wie) kopiowa". 

Ta ostatnia cecha okaza!a si' dla CD 
najwi'kszym zagro)eniem. Oszcz'dni 
melomani woleli po)ycza" kompakty od 
kolegów, zamiast je kupowa". Na domiar 
z!ego w nieo%cjalnym handlu pojawi!y si' 
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ta$sze, pirackie wersje p!yt, b'd#ce kopi# 
orygina!u. Na pocz#tku do(" kiepsk#, ale 
stopniowo jej jako(" si' poprawia!a, co-
raz lepiej konkuruj#c z wersj# o%cjaln#. 
Wreszcie pojawi!a si' mo)liwo(" (ci#gania 
ca!ych p!yt z Internetu. 

Rynek internetowy stanowi! w 2010 
roku 29 % (wiatowej sprzeda)y muzy-
ki. W USA  jego udzia! wyniós! a) 49 %  
(o 6 % wi'cej ni) w 2009). W efekcie sprze-
da) p!yt zacz'!a spada". A poniewa) ca!y 
rynek muzyczny – mimo wzrostu cz'-
(ci internetowej – si' zmniejsza (o 8,4 %  
w 2010), jeszcze szybciej lec# w dó! przy-
chody ze sprzeda)y CD. Równolegle po-
jawiaj# si' g!osy krytyki odnosz#ce si' do 
jako(ci d&wi'ku cyfrowego w stosunku do 
analogowego. Nauka wprawdzie mówi, )e 
ka)dy zapis analogowy mo)na przetworzy" 
na cyfrowy, a pó&niej odtworzy" analogo-
wo, z utrat# jako(ci d&wi'ku mniejsz# ni) 
s!uch ludzki mo)e uchwyci", ale audio%le 
wiedz# swoje. O ile w przypadku kupionej 
w sklepie p!yty CD mo)na z nimi polemi-
zowa", to je(li chodzi o (ci#gni'ty z Inter-
netu plik MP3, b'd# gór#. Pojawi!y si' za-
tem przes!anki, aby powróci" do czarnego 
kr#)ka. 

Pomys! spodoba! si' marketingowcom. 
W ko$cu o wiele !atwiej jest promowa" 
p!yt' z du)# ok!adk# ni) z ma!#. W efekcie 
winyl wraca na dobre. Wprawdzie stanowi 
jedynie 0,2 % rynku wydawnictw fonogra-
%cznych, ale szybko si' rozkr'ca. W Wiel-
kiej Brytanii w ubieg!ym roku sprzedano 
250 tysi'cy czarnych kr#)ków (5 % wi'cej 
ni) w 2009), natomiast w USA w tym sa-
mym czasie fani trzeszcz#cej muzyki naby-
li a) 2,8 mln longplayów. 

Powrót winylu sta! si' faktem nie tyl-
ko w krajach tradycyjnie dominuj#cych 
na muzycznym rynku, ale tak)e u nas.  
W 2010 roku sprzedano w Polsce 40 tysi'-
cy czarnych p!yt. Slogan „Back To Black”, 
widniej#cy na ok!adkach wznowie$, na-
bra! mocy. Winyle ponownie czekaj# na 
nabywców i to zarówno w sklepach oferu-
j#cych produkty nowe, jak i w komisach. 
Niestety, z ich jako(ci# bywa ró)nie. Me-
lomani powracaj#cy do czarnych kr#)ków 
najcz'(ciej zaczynaj# zakupy od reedycji. 
Jest jednak w(ród nich sporo niemi!ych 
technicznych niespodzianek. Przekona-
!em si' kilka razy, )e nowe wydania, mimo 
)e z dopiskiem „audio%lskie” lub adnota-
cj# „180 g” (czasem nawet „200 g”), wcale 
nie graj# lepiej od starych, których pozby-
li(my si' przed laty. Przy okazji wyja(niam, 
)e zwi'kszona gramatura ma zapewni" 
d!u)sz# trwa!o(" i lepsz# jako(" p!yty, cho" 
porównuj#c d&wi'k dzisiejszych „ci')kich” 

egzemplarzy z l)ejszymi odpowiednikami 
sprzed lat, mo)na doj(" do wniosku, )e jest 
ona jedynie chwytem marketingowym. 
Oczywi(cie nie zawsze. Nie mam )adnych 
zastrze)e$ do nowej wersji trójp!ytowego 
longplaya George’a Harrisona „All *ings 
Must Pass”. Zadbano te) o jako(" „Ciem-
nej strony Ksi')yca” Pink Floyd. Nawet 
do!#czono plakat zespo!u, taki sam jak  
w oryginale. Dobrze gra i wygl#da równie) 
„Exile on Main Street” Stonesów. Ale ju) 
longplay „Unplugged” Erica Claptona mu-
sia!em zwróci" do sklepu, gdy) gra! gorzej 
– mimo )e ci')szy i niby z audio%lskim 
t!oczeniem – od nieco ju) porysowanego 
egzemplarza oryginalnego. D&wi'k by! 
mniej dynamiczny, brakowa!o szczegó!ów 
i powietrza. To nie pierwsza p!yta z tego 

typu wadami. Zreszt#, gorszy d&wi'k nie 
jest jedynym mankamentem wspó!cze-
snych wznowie$. 

Bywa, )e p!yty wygl#daj# idealnie,  
a szumi#. Tak by!o z nowiutkimi egzem-
plarzami „Disraeli Gears” Cream i „Gau-
cho” Steely Dan. Oba tytu!y zabrzmia!y, 
jakby kto( odtwarza! je ju) kilka razy przed 
zapiecz'towaniem, w dodatku u)ywaj#c 
do tego uszkodzonej ig!y. Je(li wi'c kto( 
chce jeszcze raz co( us!ysze" z analogu, to 
radz' do!o)y" par' z!otych na egzemplarze 
naprawd' audio%lskie, bo takie te) bywa-
j#, cho" trudniej do nich dotrze". Trzeba 
skorzysta" ze sklepów internetowych lub 
punktów oferuj#cych audio%lskie gramo-
fony. 

Nowo(ci to oczywi(cie nie tylko wzno-
wienia, ale te) premiery, czyli winylowe 
wersje tego, co ukazuje si' na kompak-
tach. Premiery na ogó! brzmi# poprawnie, 
cho" czasami te) maj# rysy lub rozmaite 
smugi, przebarwienia, itp. „Jukebox” gru-
py Cat Power, za któr# stoi utalentowana 
wokalistka Chan Marshall, po wyj'ciu  
z obwoluty wygl#da!a, jakby si' nadawa!a 
do kosza. Liczne smugi zapowiada!y lawi-
n' trzasków, na szcz'(cie rezultat ods!u-
chu by! inny. Oba longplaye wchodz#ce  
w sk!ad tego wydawnictwa – bo wi'kszo(" 
nowo(ci z jednego kompaktu mie(ci si' na 
dwóch analogach – graj# bez zarzutu. Le-
piej od niejednego wznowienia. 

A ile trzeba dzi( wyda" na p!yt' winylo-
w#? Ceny s# ró)ne. Najcz'(ciej spotykany 
przedzia! to 60-100 z!, chocia) niektóre 
LP’s – ta nazwa powraca wraz z albumami 
analogowymi – kosztuj# nawet ponad 100 
z!otych. Bywaj# te) okazjonalne „boksy”, 
w których mamy kilka p!yt jednego wy-
konawcy, na ogó! w specjalnych wersjach. 
Przyk!adem dwa zestawy Genesis – jeden 
z lat 1970-1975, kiedy g!ównym wokalist# 
by! Peter Gabriel, a drugi z pó&niejszy-
mi, na których (piewa! Phil Collins. +eby 
zach'ci" nabywców, p!yty wa)# po 200 
gramów, a przy produkcji stosuje si' tzw. 
„half-speed mastering” (mastering na pó! 
pr'dko(ci). Dzi'ki temu zabiegowi ro-
wek jest lepiej wypro%lowany, co pozwala 
wy!owi" wi'cej szczegó!ów. Podobnymi 
metodami poprawy zapisu dysponuj# au-
dio%lskie wytwórnie p!ytowe. Poza tym 
wykorzystuje si' tam na ogó! lepszy suro-
wiec. Dlatego winyle audio%lskie s# dro)-
sze i za album trzeba czasami zap!aci" na-
wet ponad 200 z!. 

Audio%lska p!yta to jednak jeszcze nie 
szczyt drabiny cenowej. Wydawnictwo 
„Record Collector” cyklicznie publikuje 
list' p!ytowych rarytasów. Okazuje si', 
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)e analogi mog# kosztowa" nie 100 czy 
200 z!otych, ale kilka, a nawet kilkana(cie 
(!) tysi'cy. W czo!ówce pod wzgl'dem 
cenowym plasuje si' singel „God Save 
*e Queen” grupy Sex Pistols. Wkrótce 
po jego wyt!oczeniu %rma A&M rozsta-
!a si' z zespo!em, wi'c ca!y nak!ad mia! 
by" zniszczony. Pojedyncze egzemplarze, 
które jakim( cudem ocala!y, kosztuj# dzi( 
ponad 8000 funtów. Wysoko cenione jest 
kolekcjonerskie wydanie „Please, Please 
Me” Beatlesów (drugie miejsce wed!ug 
„Record Collector”) – 3500 funtów. Dro-
gie s# te) pierwsze wydania debiutów 
znanych zespo!ów, takich jak *e Rolling 
Stones, Led Zeppelin oraz innych, zw!asz-
cza tych z najlepszego okresu pocz#tków 
rockandrolla. Najlepiej, je(li s# to tzw. 
„pierwsze egzemplarze” w idealnym sta-
nie (w )argonie fanów winyli okre(la si' 
go terminem „mint”). Na przyk!ad za 
pierwsze egzemplarze „Bia!ego albumu” 
Beatlesów w stanie „mint” trzeba zap!a-
ci" ponad 5000 funtów. P!yty te uzyskuj# 
astronomiczne ceny nie tylko ze wzgl'du 
na sw# rzadko(", ale tak)e z powodu jako-
(ci zapisu. Oprócz dost'pno(ci i walorów 
brzmieniowych o cenie p!yty decyduj# 
tak)e lokalne przyzwyczajenia meloma-
nów. U nas na przyk!ad rekordy cenowe 
bij# winyle grupy Budgie. Najdro)sz# 
p!yt# w ogóle jest singel *e Quarrymen 
w sk!adzie Paul McCartney, George Har-
rison, John Lennon, Colin Hanton i John 
Lowe. Poprzednicy *e Beatles zarejestro-
wali w 1958 roku na jednym kr#)ku dwa 
nagrania: „*at’ll Be *e Day” Buddy’ego 
Holly oraz wspóln# kompozycj' McCart-
neya i Harrisona (!) „In Spite Of All the 
Danger”. „Record Collector” wyceni! p!y-
t' na 100000 funtów. Ale chyba nikt nie 
otrzyma tej sumy, bo jedyny oryginalny 
egzemplarz kolekcjonerskiego singla jest 
w posiadaniu Paula McCartneya.

Oprócz sklepów z p!ytami nowymi na-
dal dzia!aj# – cho" w znacznie mniejszej 
liczbie ni) jeszcze 10-15 lat temu – ko-
misy, w których mo)na kupi" zarówno 
p!yty nowe, jak i u)ywane. Je(li chodzi  
o te ostatnie, od razu pierwsza rada. Przed 
zakupem patrzmy nie tylko na stan obwo-
luty, ale przede wszystkim na sam# p!yt'. 
Je(li s# na niej rysy, to b'dzie trzeszcze", 
a mo)e nawet przeskakiwa", co zmniejszy 
przyjemno(" ods!uchu. Gdy jednak p!yta 
nie ma rys, to te) nie musi oznacza", )e 
us!yszymy idealny d&wi'k. Je(li bowiem 
poprzedni w!a(ciciel czarnego kr#)ka mia! 
star# lub &le wypro%lowan# ig!', to móg! 
zada" tyle szkody rowkom, )e muzyka ju) 
nigdy nie zagra tak, jak powinna. 

A ile rowków jest na p!ycie? Pytanie to 
kr#)y!o kiedy( jako dowcip. Oczywi(cie, 
)e tylko dwa. Przy podejmowaniu decy-
zji o wyborze winylu komisowego, a wi'c 

u)ywanego, istotny jest kraj producenta. 
W latach 70. i 80. ubieg!ego wieku zwy-
kle najlepiej gra!y p!yty ameryka$skie  
i japo$skie. Rzadko trzeszcza!y, mimo )e 
mia!y smugi. Do tego odznacza!y si' do-
br# dynamik# d&wi'ku, cho" te ameryka$-
skie czasami mia!y fabrycznie przyci'te 
ok!adki (nie dla estetów). Niemieckie i an-
gielskie te) na ogó! trzyma!y klas'. Nieco 
gorzej by!o z holenderskimi. Zwykle gra-
!y mniej dynamicznie od ameryka$skich, 
japo$skich i angielskich, a do tego trzesz-
cza!y. Natomiast by!o ich na naszym ryn-
ku sporo, wi'c i dzisiaj najszybciej mo)na 
na nie tra%" w komisach. A skoro badanie 
organoleptyczne nie wyjawi nam wszyst-
kich sekretów, to najlepiej – dla pewno-
(ci – przes!ucha" dany longplay w sklepie. 
Tak na wszelki wypadek, gdyby nie mo)na 
by!o zwróci".

A co zrobi", je(li ju) kupimy u)y-
wan# p!yt' i w domu natra%my na ja-
kie( wady? Czy p!yt' analogow# mo)na  
w jaki( sposób odnowi" lub doczy(ci", jak 
to si' czasami robi z kompaktami? Otó) 
nie&le radzi sobie z tym benzyna eks-
trakcyjna, cho" to tylko moje prywatne 
odkrycie, wi'c nie bior' odpowiedzial-
no(ci za efekt. Nale)y j# jednak stosowa" 
z umiarem. Trzeba czy(ci" delikatnymi 
wacikami i robi" to niezwykle ostro)nie. 
Niektóre plamy znikaj#, a czasami udro)-
nia si' rowek, przez który podró)uje 
ig!a. W efekcie przestaje przeskakiwa". 
Sklepowych preparatów do czyszczenia 
nie próbowa!em. Posiadam jednak kilka 
u)ywanych p!yt, na które by!y naniesione 
i efekt okaza! si' fatalny. Przy pierwszym 
odtwarzaniu musia!em co utwór unosi" 
rami' i usuwa" z ig!y nagromadzony na 
niej (rodek czyszcz#cy. Chyba nie musz' 
dodawa", )e jako(" d&wi'ku przy tym od-
s!uchu by!a wyj#tkowo pod!a. 

Czyli: nie polecieli(my jeszcze w ko-
smos, a poci#giem z Warszawy do ,odzi 
jedzie si' coraz d!u)ej. Po okresie fascy-
nacji kompaktem wrócili(my do p!yty 
analogowej. Zap!acili(my dro)ej ni) za 
srebrne kr#)ki, musieli(my wymieni"  
w sklepie dwa wznowienia, bo „sma)y!y”, 
wydali(my "wier" pensji na trzy audio-
%lskie rarytasy, w tym dwa dobrze wy-
t!oczone longplaye naszych ulubie$ców  
z ich najlepszego okresu. U-! Na szcz'(cie 
po tych wszystkich wydatkach i trudach 
przygotowana na du)e p!yty pó!ka uprzej-
mie przyj'!a wszystkie zakupy. Teraz pora 
na dalsze nowo(ci, kolejne pomys!y, kil-
ka wznowie$ i par' pozycji komisowych. 
+ycz' przyjemnego ods!uchu, nawet je(li  
z trzaskami! ■
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