
Streszczenie 

Punktem wyjścia rozprawy doktorskiej Strategie kreacyjne w filmie dokumentalnym o historii jest 

próba zdefiniowania czym jest historyczny film dokumentalny i jakie cechy odróżniają go od innych 

typów filmów dokumentalnych. Następnie omawiam kategorie: bohatera filmu, świadka, narratora w 

dokumencie o historii. Na przykładach własnych filmów oraz dokumentów polskich i światowych 

analizuję decyzje artystyczne związane z wyborem tematu i bohatera filmu, a także przyglądam się, jak 

autorzy filmów konstruują dramaturgię losu bohatera w filmach biograficznych. Szczególna uwagę 

poświęcam trzem moim filmom dokumentalnym, opowiadającym o Krzysztofie Arciszewskim 

(Konkwistador po polsku), Mikołaju Reju (Smok z Oxy) i Antonim Kępińskim (Pęknięcie nadziei) 

Rozważam, na ile film dokumentalny może być źródłem historycznym, a na ile jest on przede wszystkim 

opowieścią o pamięci. Przywołuję i poddaję analizie przykłady filmów z postpamięci, takie jak: Mała 

zagłada Anny Janko i Natalii Korynckiej-Gruz, Miejsce urodzenia Pawła Łozińskiego, Niegdyś moja 

matka Sophie Turkiewicz. W tym kontekście rozpatruję też własny dokument Sendung. Przesyłka. Inną 

interesującą kategorią dokumentów historycznych są obrazy oparte na archiwaliach filmowych i 

fotograficznych, które wydają się być wiarygodnym źródłem historycznym, ale zarazem pozwalają 

autorowi filmu na wiele zabiegów kreacyjnych. Mistrzowskimi przykładami tego rodzaju filmów są 

dokumenty Macieja Drygasa (Usłyszcie mój krzyk) i Dariusza Jabłońskiego (Fotoamator). Omawiam 

także własne doświadczenia związane z wykorzystaniem archiwaliów w filmach: W powstańczej 

rogatywce i niemieckim mundurze oraz Sendung. Przesyłka.  Zadaję pytanie o sposoby, a także różnice 

i ograniczenia natury etycznej, związane z w wykorzystaniem archiwaliów do tworzenia inscenizacji w 

dokumentach o historii. Następnie rozważam, jak powstaje scenariusz filmu dokumentalnego o historii 

oparty o trzyaktową konstrukcję i jakie przybiera ostateczne formy literackie. Omawiam rozmaite typy 

narracji, z komentarzem pierwszo-, drugo- i bezosobowym, analizując także przykłady dokumentów o 

historii opartych na pamiętnikach czy wspomnieniach. Odwołuję się między innymi do filmu Marii 

Zmarz Koczanowicz Guczo. Notatki z życia (2020) i własnego dokumentu Sendung. Przesyłka (2016). 

Omawiam rolę muzyki i kreacyjne wykorzystanie dźwięku w budowaniu dramaturgii filmów 

historycznych. Następnie przechodzę do zagadnień związanych z montażem sekwencji filmowych i 

sposobów konstruowania czasu opowieści: linearnej lub nieliniowej; odwołuję się tu często do mojego 

filmu Dante z Wilamowic. 

Następnie rozważam o ograniczenia gatunkowe, które wpływają na kształt filmów i dobór narzędzi 

kreacyjnych. Omawiam i analizuję, jaki wpływ na kształt artystyczny wypowiedzi mają ograniczenia 

związane z produkcją i dystrybucją filmów dokumentalnych.  Przytaczam przykłady podejścia 

eksperymentalnego, w wyniku którego powstaje dokument o historii jako metafora, baśń, mockument, 

webdoc (Far from Poland Jill Godmilow, Królik po berlińsku Piotra Rosołowskiego i Bartka Konopki, 

Zamek Pawła Czerkawskiego czy Powstanie warszawskie Jana Komasy).  

W zakończeniu stawiam pytania o możliwe kierunki rozwoju filmu dokumentalnego o historii (filmy 

nieliniowe i interaktywne, przeznaczone do dystrybucji w Internecie). 

 

 

 

 

 



Abstract 

The starting point of the doctoral dissertation Creative strategies in a documentary film about history 

is an attempt to define what a historical documentary film and identify its characteristic features which 

distinguish it from other types of documentary films. Then I discuss such categories as: the film's 

protagonist, the witness, and the narrator in a documentary about history. Recalling examples of my 

own films as well as Polish and international documentaries, I analyze artistic decisions related to the 

choice of the subject and the hero of the film, and  present different ways in which filmmakers 

construct the dramaturgy of the hero's fate in biographical films. At this point I am often referring to 

my films about Krzysztof Arciszewski (Conquistador in Polish), Mikołaj Rej (Dragon from Oxa), Antoni 

Kępiński (A Crak of Hope/ A Breakdown of Hope).  

In the following part of the dissertation I address the question if a documentary is a historical source 

or rather primarily a story of memory. I start with so called post-memory films and study examples of 

such types of documents: A small Holocaust of Anna Janko and Natalia Koryncka-Gruz, The place of 

birth of Pawel Lozinski, Once my mother directed by Sophia Turkiewicz. In this context, I also consider 

my own documentary Sendung. Then I move to another interesting category of historical documents 

based on film and photographic archives, which appear to be a reliable historical source, but at the 

same time allow the film author to perform many creative procedures. The masterful examples of such 

films are Maciej Drygas (Hear My Cry) and Dariusz Jabłoński (Photographer). I also describe the way I 

used archives in my films: In the cornea of insurgent, German uniform and Sendung.  Here I also address 

important issues of an ethical nature related to the use of archives in creation processes in documents 

about the past. Then I consider to what extent the script of a documentary film about history is 

constructed based on the standard three acts construction. and present the possible final forms the 

script takes. I study different types of narration, including first-time, second-person and impersonal 

comments, also present examples of history documents based on diaries or people’s memoirs. I refer, 

among others, to Maria Zmarz Koczanowicz Guczo. Notes from Life (2020)  and my documentary 

Sendung (2016). In the following part pf the dissertation I am discussing how the music and the creative 

use of sound can be used to build the dramaturgy of historical documentary films. Then I comment on 

editing practices in film sequences building and the ways of constructing the overall time that we have 

for our narrative: linear or nonlinear. Here I often refer to my film Dante from Wilamowice. 

Then I reflect on the constrains related to genre classification that affect the final form of documentary 

films and the selection of creative tools by the author. I describe how the artistic form  is influenced 

by restrictions on the production and distribution stage in historical documentaries. I give examples of 

an experimental approach resulting in production of a historical documentary  as a metaphor, a fairy 

tale, a mockument, a webdoc (Far from Poland Jill Godmilow, A Rabbit in Berlin by Piotr Rosołowski 

and Bartek Konopka, The Castle of Pawel Czerkawski or The Warsaw Uprising by Jan Komasa). 

I conclude the dissertation with a reflection on possible directions for the future development of a 

documentary based on historical truth (nonlinear, interactive films intended for distribution on the 

Web). 

 

 

 


