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Przedstawiona do oceny rozprawa dotyczy kwestii nieczęsto podejmowanych

przez teoretyków muzyki, bowiem wymagających interdyscyplinarnych kwalifikacji

i wiedzy. Nie jest to typowy tekst na temat muzyki filmowej, jej znaczenia i funkcji,

mieszczący się w obszarze badań nad tzw. muzyką użytkową, lecz próba analizy pro-

blematyki znacznie bardziej złożonej i mającej swą własną specyfikę, jaką jest film

dokumentalny o kompozytorze. Podjęcie takiego tematu jest zatem nie tylko zada-

niem bardzo potrzebnym (nie istnieje, jak dotąd, podobne, syntetyczne opracowanie),

ale też niełatwym. Ta odważna decyzja podjęta została przez Autorkę wyposażoną w

podwójne kompetencje (teoretyka muzyki oraz mającego już spore doświadczenie re-

żysera filmów dokumentalnych o muzykach), te zaś pozwalają Jej sprawnie poruszać

w ramach zagadnień muzyczno-filmowych, a jednocześnie – co ma istotne znaczenie

– wykorzystać we własnych badaniach indywidualną perspektywę aktywnego twórcy

filmowego.

Jak deklaruje Doktorantka (zob. s. 8–9, potem także rozdział 2.), podstawowy-

mi kryteriami doboru filmów, które w recenzowanej dysertacji stają się przedmiotem

szczegółowej uwagi, są: 1. ich tematyka poświęcona polskim kompozytorom XX i XX

wieku; 2. „wyrazista koncepcja reżyserska”, przez którą rozumie się istnienie pewne-

go konceptu reżyserskiego, ważnego z punktu widzenia odbioru filmu przez szero-

ką grupę odbiorców, niekoniecznie dysponującym przygotowaniem/wykształceniem

muzycznym ; 3. „dążenie do równowagi pomiędzy czynnikiem ludzkim a czynnikiem



muzycznym”, co przekłada się na reżyserską dbałość o wyważenie dwóch możliwych

sposobów podejścia do podejmowanej tematyk, tzn. takiego, w którym dominuje opo-

wieść o kompozytorze jako człowieku lub takiego, który koncentruje się raczej na pro-

blematyce jego twórczości oraz 4. obecność w filmach „obrazowych impresji do muzy-

ki”. Kryteria te pozwoliły na wyodrębnienie siedmiu powstałych po 2000 roku filmów,

w tym dwóch autorskich realizacji poświęconych młodym kompozytorom (Kilka py-

tań o stworzenie świata; Prawykonanie x 3) oraz pięciu dzieł innych reżyserów (Solo,

reż. Maciej Pisarek; Tata zza żelaznej kurtyny, reż. Krzysztof Rzączyński; Samotność
dźwięku, reż Jacek Piotr Bławut; 15 stron świata, reż. Zuzanna Solakiewicz; Komeda –

muzyczne ścieżki życia, reż. Claudia Butenhoff-Duffy) o twórcach, którzy zajmują już

trwałą i docenioną pozycję w dziejach muzyki polskiej XX stulecia (Bogusław Schaef-

fer, Andrzej Panufnik, Eugeniusz Rudnik, Tomasz Sikorski, Krzysztof Komeda).

Recenzowana praca składa się z dziewięciu rozdziałów podzielonych na sek-

cje niższego rzędu, dwóch aneksów (pierwszy zawiera rozmowy z trzema reżyserami

analizowanych filmów, drugi – nośniki DVD z tymi filmami), niezbędnych spisów (bi-

bliografii, netografii i filmografii), a także streszczenia (omyłkowo chyba nazwanego

podsumowaniem).

Kwestią domagająca się w tym miejscu krytycznego komentarza jest fakt, że w

strukturze pracy aż 105 stron na 162, na których mieści się jej badawcza część, zajmują

rozdziały o charakterze wstępnym/uzupełniającym wobec meritum, którym – czego

należy spodziewać się na podstawie tytułu – ma być rozważanie relacji między „inter-

pretacją muzyki przez obraz” a „opowieścią o człowieku” w wybranych przez Autor-

kę rozprawy filmach. Sama Doktorantka deklaruje zresztą wyraźnie, że w „głównej

części [...] dysertacji” dokona analizy filmów „o polskich kompozytorach XX i XXI

wieku” (s. 32) wyselekcjonowanych na podstawie wspomnianych już kryteriów. Jed-

nakże tytularia rozdziałów 3–6 (mieszących się 55 stronach, s. 50–105; są to kolejno:

Film dokumentalny o tematyce muzycznej; Warstwa dźwiękowa w filmie dokumentalnym

o tematyce muzycznej; Impresje obrazowe do muzyki w filmie dokumentalnym o tematyce

muzycznej; Typologia filmów dokumentalnych o tematyce muzycznej ze względu na relacje

czynnika ludzkiego i muzycznego) sugerują, że przedmiotem zainteresowania są nie tyle

filmy o kompozytorach, ile w ogóle filmy dokumentalne o „tematyce muzycznej”. W

tym kontekście rozdział siódmy, wskazany jako dla rozprawy najistotniejszy, zdaje się

zaskakująco mało obszerny (49 stron, s. 106–155).

Czyniąc takie spostrzeżenie, nie zamierzam bynajmniej kwestionować potrze-
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by wprowadzenia w rozprawie sekcji wyjaśniających zagadnienia czy terminologię

z zakresu zewnętrznego wobec obszaru teorii muzyki jako głównej specjalności, któ-

rej przyporządkowana jest recenzowana praca. Przeciwnie, ten jej aspekt wydaje się

bardzo cenny, podobnie jak poczynione za przyczyną obserwacji, że istniejąca literatu-

ra nie przynosi satysfakcjonujących rozwiązań, zawarte w niej próby własnej typologii

zjawisk za zakresu filmu dokumentalnego „o szeroko rozumianej tematyce muzycz-

nej” (rozdział 3., także rozdział 6.). Jednak ujęta w spisie treści struktura rozprawy ma

w związku z tym charakter nieco dezorientujący, wpływając też na poczucie zaburze-

nia jej proporcji. Dopiero wnikliwa lektura pozwala przekonać się, że przy pokonywa-

niu tak wielu „szczebli” Autorce chodzi w istocie o stopniowe uszczegóławianie i za-

wężanie „pola badawczego”, które zostało wstępnie rozpoznane jako bardzo szerokie

(o tym więcej w dalszej części recenzji). I ustawienie rozdziału siódmego jako swego

rodzaju punktu kulminacyjnego całego wywodu. Do niego właśnie można bezpośred-

nio odnieść tytuł całej rozprawy. Zauważyć także można, że treść pracy tworzy dość

skomplikowaną sieć wzajemnych, wewnętrznych odniesień, sygnalizowanych zresz-

tą wprost przez Autorkę czytelnikowi w przypisach, czy wręcz w tekście głównym,

lecz w istocie nie ułatwiających jej lektury. Nie udało się też uniknąć przy tej okazji

niekoniecznych powtórzeń (dla przykładu: dwukrotnie powtórzony cytat z książki S.

Curran Bernard, s. 60–61 i 95–96; powracają też definicje używanych pojęć, choć prze-

cież w rozdziale pierwszym zamieszczony jest ich słowniczek) oraz wrażenia pewnej

nadmiarowości.

Jedną jeszcze uwagę odnieść muszę do struktury pracy. Dotyczy ona tytułu

głównego rozdziału, sformułowanego jako Analiza i interpretacja muzyki przez obraz

wybranych filmów dokumentalnych o polskich kompozytorach XX i XXI wieku, z silną
koncepcją reżyserską i z dążeniem do równowagi czynnika ludzkiego i muzycznego oraz

zawierających impresje obrazowe do muzyki (zob. spis treści, także s. 106). Brzmi on bar-

dzo niezgrabnie (może miało być „[...] w wybranych filmach dokumentalnych [...]”?),

mimo widocznych starań o precyzję ujęcia, ale przywołanie wszystkich czterech kryte-

riów doboru analizowanych filmów – paradoksalnie – wzrostowi tej precyzji nie służy.

Nie wiadomo ponadto, czy „silna” koncepcja reżyserska znaczyć ma w tym miejscu to

samo, co wcześniej stosowane określenie „wyrazista”. Z tytułu rozdziału nie wynika

także, czy owej „analizy i interpretacji muzyki przez obraz” dokonuje twórca filmu,

czy też jest to zadanie dla Autorki recenzowanej dysertacji.

Wątpliwość taka zostaje na szczęście rozwiana podczas lektury. W rozdziale
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siódmym rozprawy p. Mai Baczyńskiej, zgodnie z zaobserwowaną tendencją do stop-

niowego wzbogacania treści wywodu, dochodzi do przełożenia wypracowywanych za-

łożeń na analizy konkretnych przypadków. Cztery podstawowe kryteria wyboru ma-

teriału analitycznego okazują się wówczas przekonujące, nie pozostawiając wątpli-

wości, że „sito”, przez które przesiano potencjalny materiał badawczy pozwoliło na

wyłonienie reprezentatywnych i reprezentujących wysoki poziom artystyczny filmów

o kompozytorach polskich XX i XXI stulecia, w tym autorskich realizacji Doktorantki.

Jedyna wątpliwość, która wyłania się w kontekście decyzji o wyborze filmów, wiąże

się pytaniem, dlaczego znalazły się pośród nich tylko takie, które zrealizowane zosta-

ły w XXI wieku? Nie wydaje się, by satysfakcjonującą odpowiedzią na nie mogła być

„potrzeba upowszechnienia tematu w środowiskach filmowym i muzycznym” prze-

kładająca się na decyzję, by brać pod uwagę jedynie kompozytorów II połowy XX

wieku i współczesnych (s. 46). Trudno też przypuścić, by powodem takiej decyzji by-

ło to, że żaden ze starszych spośród wymienionych (na s. 37–41) filmów o polskich

kompozytorach nie realizuje w pełni przyjętych w pracy kryteriów „jakościowych”.

Jeśli problem ten ma związek z brakiem dostępu do starszych produkcji, to powinien

zostać wyjaśniony w którymś ze wstępnych rozdziałów; a jeśli czas powstania filmu to

świadome, choć niezasygnalizowane wprost kryterium wyboru, to warto byłoby wziąć

pod uwagę wprowadzenie do tytułu rozprawy odpowiedniego ograniczenia czasowe-

go.

Jeśli chodzi o analizy, to każda z zaprezentowanych podporządkowuje się

w ogólnym zakresie pewnemu schematowi. Trafna to decyzja, gdyż umożliwia porów-

nawcze spojrzenie na wszystkie siedem filmów. W każdej z sekcji rozdziału mamy do

czynienia z charakterystyką koncepcji reżyserskiej, opisem formy filmu, a następnie

z wnikliwą, opisową analizą interakcji, w jakie wchodzą wykorzystana w filmie mu-

zyka i obraz, której towarzyszą bardzo precyzyjne odwołania do będących integralną

częścią dysertacji rejestracji audiowizualnych (DVD). Autorka, jeśli to tylko możli-

we, odwołuje się też sprawnie do wypowiedzi i komentarzy twórców analizowanych

filmów, a na końcu każdej analizy zamieszcza syntetyczne podsumowanie najważniej-

szych i wyróżniających dany film spośród innych (Tatę zza żelaznej kurtyny wyróżnia

na przykład traktowanie muzyki „w zgodzie z zasadami typowymi zarówno dla kina

dokumentalnego, jak i dla kina fabularnego”, zob. s. 117; Komedę – impresje obrazowe

powstałe do muzyki specjalnie do filmu napisanej, zob. s. 122; ) własności.

Należy podkreślić, że p. Maja Baczyńska wykazuje się wysoką sprawnością
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analityczną, wnikliwością i spostrzegawczością oraz imponującą znajomością tajni-

ków opracowywania warstwy muzyczno-dźwiękowej w filmie dokumentalnym, zwła-

szcza w odniesieniu do procesu komunikacji z widzem-słuchaczem. Innymi słowy,

udaje się jej rzetelnie wykazać, w jaki sposób reżyserzy analizowanych dokumentów

budują intrygujące „opowieści o człowieku” nie rezygnując z eksponowania własności

muzyki swego bohatera, czyli zrealizować główny cel rozprawy postawiony w jej tytu-

le. Badawcze zbliżenia do dwóch filmów własnego autorstwa mają w tym kontekście

charakter autoanaliz, które są ciekawym wyrazem twórczej samoświadomości.

O zajmujących obszerne miejsce w całościowej strukturze dysertacji rozdzia-

łach 2., 3., 4. sama Autorka pisze, że „stanowią przegląd literatury przedmiotu i pre-

zentują poglądy osób opiniotwórczych dla branży filmowej” (s. 11).

W rozdziale drugim omawia zatem najpierw kwestie dotyczące rodzajów i

gatunków filmowych, by w konkluzji sformułować odróżnienie pojęcia „formy filmo-

wej” od „artystycznych filmów dokumentalnych o tematyce muzycznej” (s. 21). Pole-

miczny jest podrozdział 2.2. z tytułem Rola muzyki w filmie (s. 22–28), którego treść

nie jest bynajmniej – jak można oczekiwać – omówieniem najistotniejszych klasycz-

nych i najnowszych koncepcji z tego zakresu, lecz jedynie swego rodzaju „wyliczanką”

typów czy też grup filmów, w których muzyka odgrywa „znaczącą” rolę. Są to m.in.

filmy dokumentalne o tematyce przyrodniczej, filmy eksperymentalne, musicale, „for-

my filmowe oparte na albumach muzycznych bądź realizacjach koncertów”, filmy o

muzykach, filmy Carlosa Saury czy wreszcie filmy fabularne o muzyce lub muzykach

(postaciach rzeczywistych lub fikcyjnych). Wsparcie ze strony literatury przedmiotu

jest w tym miejscu marginalne, Autorka powołuje się jedynie na Słownik filmu pod

redakcją Rafała Syski, podczas gdy wywód zyskałby wiele pod względem meryto-

rycznym, gdyby Doktorantka sięgnęła choćby do książki pod redakcją Holly Rogers

pt. Music and Sound in Documentary Film (Routledge 2015). Ponadto, zdanie rozpo-

czynające tę sekcję – „W filmie muzyka od zawsze zajmowała zaszczytne miejsce” –

ma charakter zbyt daleko idącego uogólnienia, domagającego się uszczegółowienia na

podstawie wiedzy o dziejach mariażu muzyki z kinem.

W następnym podrozdziale p. Maja Baczyńska daje czytelnikowi przybliże-

nie czterech wskaźników, które zastosowała przy wyborze filmów, a w ostatnim, pt.

Charakterystyka pola badawczego i jego konteksty (s. 32–49), zdaje sprawę z ilościowego

bogactwa filmów dokumentalnych związanych tematycznie z muzyką. Wartość tego

fragmentu dysertacji tkwi w fakcie, że jest on ich podsumowującym zestawieniem,
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w tym dość pełną bazą filmów dokumentalnych o kompozytorach polskich, utworzo-

ną na podstawie źródeł internetowych oraz literatury. Intencją Doktorantki jest także

w tym miejscu kolejne dookreślenie kryteriów wyboru filmów, którymi się zamierza

wnikliwiej zająć. W związku z tym, do czterech podstawowych dodaje – z zastrzeże-

niem, że wszystkie mogą się wzajemnie przenikać i łączyć – takie, które istotne są „dla

merytorycznej i artystycznej wartości współczesnego dokumentu”. Są nimi – przywo-

łane po części za Tadeuszem Lubelskim (Historia kilka polskiego – twórcy, filmy, kontek-

sty) – „autorskie przedstawienie świata”, „emocjonalny charakter filmowej opowieści”

oraz „dokumentacja rzeczywistości” (s. 48–49). Na eksponowany plan Doktorantka

wysuwa ponadto „aspekty badawcze” muzyczno-obrazowej opowieści o kompozyto-

rze. Chodzi tu m.in. o intertekstualny charakter dzieła filmowego oraz o potencjał

filmu o kompozytorze (zwłaszcza takiego, który wykorzystuje materiału archiwalne)

jako źródła do badań naukowych, a także cennego narzędzia popularyzatorskiego i

edukacyjnego. Żałować należy jedynie, że te – nie mam co do tego wątpliwości – bar-

dzo istotne kwestie, potraktowane zostały dość powierzchownie, co jednak wydaje się

zrozumiałe w kontekście głównego tematu rozprawy.

Trzeci rozdział dysertacji p. Mai Baczyńskiej (s. 50–67) poświęcony jest – jak

deklaruje Autorka – charakterystyce problemów z kręgu filmu dokumentalnego, ze

szczególnym uwzględnieniem jego definicji oraz „ewolucji w kontekście tematyki mu-

zycznej” (s. 50). W podrozdziale 3.1., powołując się na bogatą literaturę przedmiotu,

przywołuje rożne definicje i typologie filmu dokumentalnego, by na koniec zapropo-

nować własny podział dokumentów o tematyce muzycznej. U podstaw tego rozróżnie-

nie nie leżą jednak spójne kryteria. Z jednej strony są nimi przywołane już na początku

rozprawy reguły doboru filmów, z drugiej – wskaźniki chronologicznego i geograficz-

nego pochodzenia kompozytorów, którzy są bohaterami dokumentów (polscy i zagra-

niczni, dawni i współcześni), wyróżniona jest też kategoria filmu „stricte biograficzne-

go” (rozumianego jako przedstawienie życiorysu danego muzyka/kompozytora, zob.

s. 98). W podrozdziale 3.2. (s. 54–59) Doktorantka zajmuje się charakterystyką roli

reżysera takich filmów, powołując się na wypowiedzi wybitnych polskich dokumen-

talistów, jak Jacek Bławut, Krzysztof Zanussi, Włodzimierz Karabasz. Prowadzi ją to

do uznania filmu dokumentalnego za takie dzieło, które jest „świadomą interpreta-

cją rzeczywistości dokonywaną przez reżysera rozumiejącego znaczenie rzetelności

koniecznej do realizacji projektu i otwartego na naturalny rozwój opowiadanej do-

kumentalnej historii, a także umiejętnie rozwijającego relację z bohaterem, za które-

go bierze odpowiedzialność" (s. 58). W sekcji 3.3. z kolei (s. 60–62) rozważa kwestię
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wpływu tematu filmu na jego formę. Filmy dokumentalne podlegają tu innego jeszcze

rodzaju podziałowi, na takie, które mają tematykę muzyczną, a ich forma/struktura

może być lub nie być na warstwie dźwiękowej/muzyce oraz filmy o dowolnej tema-

tyce, które swą formę/strukturę na warstwie dźwiękowej/muzyce opierają (s. 59–60).

Ostatni podrozdział dotyczy natomiast bohatera filmu dokumentalnego (s. 62–67), do

którego reżyserski stosunek charakteryzuje Doktorantka głównie na podstawie wy-

powiedzi Jacka Bławuta, dochodząc do wniosku, że film dokumentalny jest nie tylko

i wyłącznie opowieścią o bohaterze, lecz mówi także wiele o reżyserze.

Czwarty rozdział recenzowanej rozprawy (s. 68–83) dotyczy warstwy dźwię-

kowej w dokumencie o tematyce muzycznej. Podstawowe jego komponenty stanowią:

omówienie funkcji muzyki i efektów dźwiękowych (s. 70–80) oraz muzycznych mate-

riałów archiwalnych (s. 80–83). W pierwszym z podrozdziałów podstawę do refleksji

stanowią przede wszystkim książki Zofii Lissy (Estetyka muzyki filmowej), Henryka

Kuźniaka (Analiza strukturalna i treściowa obrazu filmowego. Punkt wyjścia ukształto-

wania warstwy dźwiękowej filmu) i Jerzego Płażewskiego (Język filmu), a zatem fun-

damentalne opracowania ukazujące problem warstwy dźwiękowej w filmie zarówno

z muzykologicznego, jak i z kompozytorskiego czy filmoznawczego punktu widzenia.

Autorka powołuje się także na własne doświadczenia realizatorskie. Niewątpliwą za-

sługą Doktorantki jest przy tej okazji uwypuklenie specyficznych własności warstwy

dźwiękowej w dokumencie, określenie nowych – i de facto większych – możliwości

dźwięku i muzyki w połączeniu z tematyką muzyczną. Zauważa m.in., że w tego ro-

dzaju dokumencie muzyka jest zarówno częścią zarejestrowanej rzeczywistości, jak

też może tę rzeczywistość kreować (s. 72), często zostaje wyodrębniona jako inspiracja

dla impresji obrazowych lub materiał archiwalny (s. 73), a także, że przy powstawa-

niu filmu o kompozytorze szczególną rolę odgrywa „współpraca wszystkich twórców

filmu i zgodność ich działań z ogólnym zamysłem reżysera” (s. 75). Podkreśla też Dok-

torantka, że muzyka w dokumencie o tematyce muzycznej może być wykorzystana

w analogicznych funkcjach, jak w filmie fabularnym, a zatem immanentnej i trans-

cendentnej (rozróżnienie za Jerzym Płażewskim), mając zarazem wielkie znaczenie

dramaturgiczne jako tworzywo dla reżysera (s. 79). Muzyczne materiały archiwal-

ne wykorzystywane w filmach dokumentalnych dzieli Autorka na rejestracje prób,

koncertów, wywiadów, wykładów oraz fotografie dokumentujące działania muzycz-

ne. Zdaje też sprawę z ich obecności w zbiorach polskich i zagranicznych instytucji

oraz typów filmów dokumentalnych, w których są one najczęściej wykorzystywane.

Konkluzją podrozdziału jest natomiast obserwacja, że „z upływem czasu filmy do-
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kumentalne o artystach, w tym o kompozytorach, same w sobie stają się istotnymi

materiałami archiwalnymi" (s. 80–82).

W piątym (s. 84–94) i szóstym (s. 95–105) rozdziale swej dysertacji Doktorant-

ka nawiązuje już bezpośrednio do podanych na wstępie dwóch z czterech kryteriów

doboru analizowanych filmów o polskich kompozytorach. Zajmuje się zatem „impre-

sjami obrazowymi” do muzyki oraz kwestią balansu między „czynnikiem ludzkim”

a „czynnikiem muzycznym”. O tym, że aspekt obrazowo-impresyjny jest w filmach

dokumentalnych o tematyce muzycznej wielce istotny przekonuje Autorka porównu-

jąc takie impresje do teledysku i wideoklipu (rozróżnienie w zależności od tego czy ta

krótka forma zmontowana została do muzyki popularnej, czy poważnej); cel ich zasto-

sowania określa jako wynikający z potrzeby uczynienia obrazu „swoistym nośnikiem

warstwy dźwiękowej”, a efekt jako „swoisty przerywnik w narracji filmu bądź jej twór-

cze, reżyserskie dopełnienie” (s. 85). Stawia też tezę, że impresje obrazowe do muzyki

są formą umożliwiającą „realizację artystycznych pomysłów nie zawsze znajdujących

uzasadnienia w merytorycznej części opowieści zawartej w filmie dokumentalnym”

oraz wyróżniają się często rodzajem materiału, rytmem montażu czy też kolorystyką

i rodzajem dźwięku (s. 88–89). Poświęcając uwagę montażowi wizualno-muzycznemu

w impresjach obrazowych (podrozdział 5.2., s. 92–94) Doktorantka podkreśla nato-

miast różne możliwości stosunku między rytmem montażu a rytmem muzyki pozo-

stające w związku z odbiorem dzieła filmowego poprzez dwa zmysły, a także odwołuje

się do własnych, sterowanych w głównej mierze intuicją, doświadczeń w tym zakresie.

W rozdziale szóstym p. Maja Baczyńska dobitnie daje wyraz przekonaniu, że jednym

z najistotniejszych celów reżysera dokumentu winno być budowanie takiej opowie-

ści o kompozytorze, która pozwoli odbiorcy na nawiązanie relacji emocjonalnej z bo-

haterem. Obligatoryjna obecność w takim filmie elementu muzycznego sprawia, że

„czynnik ludzki” może wchodzić z nim w rozmaite interakcje; rodzą się wówczas trzy

możliwości związane z przewagą jednego z czynników lub ich równowagą. Zawar-

te w trzech podrozdziałach charakterystyki tych relacji oraz ilustrujące je przykłady

wyraziście oddają specyfikę każdego z możliwych rozwiązań.

W tym miejscu rozprawy następuje przejście do omawianej już, jej głównej,

analitycznej sekcji. Wieńczą ją refleksje Doktorantki (podrozdział 7.2., s. 152–155) na

temat intertekstualności badanych filmów, w istocie będące podsumowaniem doko-

nanych badań. Z kolei w ósmym rozdziale pracy (s. 156–159) znajdujemy rozważa-

nia dotyczące zakresu wolności twórczej reżysera decydującego się na podjęcie tema-
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tu dotyczącego kompozytora z argumentami na rzecz „rzetelności wobec bohatera”

oraz reżyserskiej „kreatywności w wyrażaniu przeżycia muzyki środkami wizualny-

mi” (s. 158–159). Ostatni rozdział recenzowanej rozprawy (s. 160–162) zawiera nato-

miast uwagi mające na celu wyeksponowanie „artystycznej”, „historycznej” i „muzy-

kologicznej” wartości dokumentów o kompozytorach, tworząc także rodzaj „dekalo-

gu” reżyserskiego postępowania z tak wielce delikatną i wrażliwą tematyką oraz zbiór

przesłanek uzasadniających potrzebę tworzenia takich filmów. Obydwa końcowe roz-

działy potwierdzają, że specyfika dysertacji polega m.in. na silnym wyeksponowaniu

takiego spojrzenia Autorki na badaną problematykę, jakie wynika z jej „zaplecza” ar-

tystycznego przy jednoczesnym zastosowaniu perspektywy naukowej.

Kilka jeszcze aspektów pracy p. Mai Baczyńskiej wymaga uwagi przed przej-

ściem do konkluzji niniejszej recenzji. Po pierwsze, zauważyć trzeba, że zaplecze bi-

bliograficzne Jej rozprawy jest pod względem ilościowym dość bogate, jednak obej-

muje niemal wyłącznie pozycje polskojęzyczne (w tym tłumaczenia na język polski).

W tekście pojawiają się wprawdzie odniesienia do prac obcojęzycznych, lecz są za-

zwyczaj zapośredniczone (zob. np. s. 68, 69), a wobec tego pozycje te powinny zostać

pominięte w spisie bibliograficznym. W bibliografii znaleźć można ponadto i takie

pozycje, na które Autorka ani razu w treści pracy się nie powołuje (np. Joeffrey Ruoff,

Conventions of Sound in Documentary, Routledge 1992). Niezbyt szczęśliwy jest też,

w mej opinii, podział na bibliografię i netografię. Spis wykorzystanych stron interne-

towych powinien być raczej ujęty jako integralna część bibliografii pod stosownym

nagłówkiem (np. źródła internetowe).

Po wtóre, zdarzają się niekonsekwencje w sposobie cytowania. Na przykład,

na s. 62 znajduje się odnośnik do hasła słownikowego Dokumentalny film, pobranego

z adresu: http://www.akademiapolskiegofilmu.pl, pióra Agnieszki Morstin-Popław-

skiej, a w innych miejscach tekst ten p. Maja Baczyńska cytuje z wersji drukowanej

(np. na s. 14 i 50) w Słowniku filmu. Ponadto, przy powołaniach na hasła w słownikach

internetowych (np. odniesienia do http://www.akademia-kultury.edu.pl/slownik, na

s. 95 i 178) należałoby nie zapominać o tytule i ewentualnym autorze. Inna niekonse-

kwencja dotyczy tego, że przywoływanym w tekście tytułom filmów towarzyszą zwy-

kle podane w przypisie „metryczki” (np. te same, podstawowe dane o filmie Kilka

pytań o słyszenie świata występują – nie zawsze potrzebnie – w przypisach nr 123, 228,

299, 347, nie licząc koniecznych powołań na chronometraż filmu podczas jego ana-

lizy), podczas gdy wyliczenie literatury przedmiotu w podrozdziale 1.2. w ogóle nie
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