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REJESTRACJA AUDIO 
I ODTWÓRCZOŚĆ 
JAKO TWÓRCZOŚĆ: 
EFEKT FONOGRAFU

ANNA NACHER

W dobie popularności zabiegów mani-
pulowania zarejestrowaną zawartością, 
warto powrócić do podstawowych kwestii 
związanych z wszelkimi technologiami 
inskrypcji, szczególnie zaś do początków 
możliwości mechanicznego uzyskiwania 
zapisu. Przyjęło się bowiem dosyć po-
wszechnie, że pojęcie remiksu odnosi 
się przede wszystkim do operacji na już 
utrwalonych zapisach, przekształconych 
w obiekty (cyfrowe bądź analogowe). 
Sądzę, że nawyk pomijania momentu re-
jestracji – szczególnie zaś przemilczenie 
faktu jego procesualności – z jednej strony 
wpisuje się w dyskurs reprezentacjoni-
styczny, akcentujący przede wszystkim 
wynik procedur zapisu (audio i/lub wi-
deo), z drugiej zaś pomija fakt, że sam 
moment rejestracji może być traktowany 
jako pewne szczególne środowisko. Ist-
nieje zresztą wiele współczesnych praktyk 
artystycznych z obszaru sztuki dźwięku, 
które problematyzują nagrywanie i po-
kazują, że nie jest to praktyka niewinna 
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(tzn. że osoba, techniki, procedura i okoliczności stanowią część dynamicznego, 
kontyngentnego, zmiennego w czasie układu, którego wynikiem jest nagranie). Na 
określenie tego faktu, przyjmuję za Markiem Katzem, określenie “efektu fonografu”1. 
Dzieje się tak nawet w warunkach zapisu studyjnego, nie wspominając już o reje-
stracjach terenowych, co pokazały zwłaszcza działania z obszaru acoustic ecology, 
zapoczątkowane realizowanym w Vancouver projektem World Soundscape Project 
pod kierownictwem R. Murray Schaffera2.

Nagranie jako dokumentacja
Jeśli przyjąć, że początki nagrań audio są związane z pojawieniem się fonografu, 
to rejestracja dźwiękowa historycznie kształtowała się głównie jako rodzaj doku-
mentacji. Wraz z pojawieniem się możliwości nagrywania dźwięku, “w teren” ruszyli 
przede wszystkim etnografowie. Najwcześniejsze przykłady wykorzystania fonografu 
w etnograficznych badaniach terenowych miały miejsce w Stanach Zjednoczonych, 
gdzie już w 1890 r. o możliwości stosowania takiego narzędzia pomyślał Jesse 
Walter Fewkes – jedna z postaci typowych dla wczesnego rozwoju tej dziedziny. 
Fewekes był także zoologiem-naturalistą, co jest o tyle istotne, że związane z jedną 
z naczelnych idei (i praktyk dyskursywnych) XIX wieku: tworzeniem kolekcji. La-
tem 1890 roku Fewkes wziął udział w wyprawie badawczej na tereny Indian Zuni 
i to wówczas właśnie przyszedł mu do głowy pomysł z wykorzystaniem urządzenia 
rejestrującego dźwięk: “Pomyślałem, że mógłbym użyć fonografu lub grafofonu 
[graphophone, ulepszona wersja fonografu opatentowana przez Alexandra Bella 
i laboratorium Volta, nagrywająca na wałkach woskowych, a nie na folii cynkowanej 
jak pierwotne fonografy, wytwarzana później m.in. przez Columbia Phonograph 
Company, poprzedniczkę Columbia Records – przyp. własny] jako narzędzia do 
nagrania muzyki Zuni. Słyszałem, jak inni również sugerowali takie zastosowanie, 
a ostatnio dowiedziałem się, że pomysł wykorzystania fonografu dla utrwalenia 
języków Indian nie był obcy wielu etnologom, ale postrzegali oni to urządzenie 
(w jego obecnym kształcie) jako zbyt niedoskonałe do takich celów”3. Warto przy 
tym pamiętać, że pomysł ten mógł pojawić się w zupełnie naturalny sposób – oso-
ba bardzo zasłużona dla wczesnej amerykańskiej etnografii (zanim stała się ona 
w pełni sprofejsonalizowana i zinstytucjonalizowana), Mary Hemenway, filantropka 
fundująca wiele przedsięwzięć o charakterze badań terenowych, była jednocze-
śnie udziałowczynią Edison Phonograph Company, mającą swój wkład w proces 

1 M. Katz, Capturing Sound. How Technology Has Changed Music, Berkeley – Los Angeles 
2004.

2 Poświęciłam tym zagadnieniom – i samemu World Soundscape Project – nieco uwagi gdzie 
indziej, por. A. Nacher, “Komponować świat, słuchając – dźwięk jako komunikacja”, „Przegląd 
Kulturoznawczy” 2010 nr 1(7), s. 75–87, Tejże, “Sto tysiecy miliardow dźwięków – podróż 
poza wzrokocentryzm (pejzaż dźwiękowy, soundwalk, audio safari), „Kultura Współczesna” 
2010 nr 3, s. 102–117.

3 J. W. Fewkes, A Few Summer Ceremonials at Xuni Pueblo. Hemenway Southwestern Archa-
elogical Expedition, “Journal of American Ethnology and Archaeology” 1891, s. 55, cyt. za: 
E. Brady, A Spiral Way: How the Phonograph Changed Ethnography, University of Mississipi 
Press, Jackson 1999, s. 54.
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komercjalizacji fonografu. Hemenway mogła przede wszystkim ułatwić pozyskanie 
urządzeń, których wypożyczenie było wówczas dosyć drogie i traktowane jako 
działalność o charakterze komercyjnym (powszechnie organizowano w małych 
miasteczkach amerykańskich zyskowne pokazy i prezentacje “mówiącej maszy-
ny”, które dorównywały swoją “cudownością” zarówno “pokazom medycznym” 
wykorzystującym np. zdjęcia rentgenowskie, jak i pierwszym pokazom filmowym)4. 
W 1890 roku Fewkes zrealizował pierwsze nagrania na wałkach – zarejestrował język 
Indian Passamaquoddy w Calais, w stanie Maine. To doświadczenie przekonało go 
do idei wykorzystania technik rejestracji. Opisywał takie działania – co znamienne 
– za pomocą dyskursu naturalistycznego, gdzie gromadzenie kolekcji miało także 
walor dowodu: “Czym są okazy dla naturalisty opisującego rodzaje i gatunki, lub 
czym są fragmenty tkanki dla histologa badającego strukturę komórkową, tym 
wałki są dla badań nad językiem”5. Choć istnieją pośrednie świadectwa mówiące 
o tym, że nieco wcześniejsze nagrania fonografowe były dziełem innego etnologa, 
rywalizującego zresztą z Fewkesem na polu instytucjonalnym, Franka Hamiltona 
Cushinga, nazywanego czasem “ekscentrykiem”6 – to warto zwrocić uwagę na dwie 
istotne rzeczy: dla Fewkesa wałek z nagraniami był przede wszystkim, jak podkreśla 
to Erika Brady7, zbiorem danych, po drugie, wykorzystywanie fonografu miało u niego 
charakter refleksywny. W latach 1890–1891 napisał cały szereg artykułów, których 
przedmiotem było stosowanie technologii medialnej w terenie. Zupełnie inną posta-
wę przyjęli jego następcy: choć fonograf był powszechnie stosowany w badaniach, 
stał się obiektem “niewidzialnym” na poziomie dyskursu: zarówno podczas procesu 
rejestracji (gdzie obecność urządzenia w wyrazisty sposób mogła zaburzyć rzekomą 
i iluzoryczną “przejrzystość” relacji między badaczem i badanym), jak i w raportach 
z badań. Według Eriki Brady, w latach 1890–1935, kiedy stosowanie fonografu było 
wręcz powszechne, spośród 485 artykułów zawierających dosłowne transkrypcje 
tekstów zgromadzonych w terenie (co przemawia za tym, że ich autorzy posługiwali 
się fonografem), tylko w dwunastu można znaleźć wzmianki na temat stosowanej 
przez badaczy technologii rejestracji (w tych przypadkach – fonografu).
Można powiedzieć, że brak medialnej refleksywności długo prześladował badania 
etnograficzne i antropologiczne. I choć dzisiaj antropolodzy są świadomi “medial-
ności” pisma8 czy fotografii9, to media dźwiękowe – mimo blisko stuletniej tradycji 
terminu “etnomuzykologia” – są praktycznie “niedostrzegalne”.10 Jest skądinąd 

4 L. Gitelman, Always Already New. Media, History and the Data of Culture, MIT Press, Cam-
bridge–London 2006.

5 J. W. Fewkes, On the Use of the Phonograph in the Study of the Languages of American Indians, 
“Science” 2/1891, s. 268, cyt. za: E. Brady, A Spiral… dzieł. cyt., s. 55.

6 Por. J. Clifford, Kłopoty z kulturą, Wydawnictwo KR, Warszawa 2000.
7 E. Brady, A Spiral… dzieł. cyt.
8 J. Goody, Logika pisma a organizacja społeczeństwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszaw-

skiego, Warszawa 2006; nie wspominając już o klasycznych przykładach ze szkoły toronckiej 
– a prace Waltera J. Onga mają dla antropologii charakter wręcz fundujący.

9 Pokazują to rozwijające się metodologie w zakresie etnografii wizualnej czy zastrzeżenia ze 
strony antropologii postmodernistycznej.

10 Wyjąwszy pionierskie prace Stevena Felda.
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znamienne, że James Clifford w znakomitej książce, Kłopoty z kulturą, pisząc 
o związkach kolekcjonowania i etnografii, nie wspomina zupełnie o kolekcjach 
fonograficznych11, mających wszak istotną wartość – także rynkową – w dobie ko-
mercyjnej world music. Być może źródła braku świadomości specyfiki i znaczenia 
stosowanych technik mediatyzacji kryją się w genealogii etnografii i antropologii, 
wpisanych w XIX-wieczną pasję kolekcjonowania próbek, dowodów i artefaktów, 
wspólną dla ówczesnej nauki, kultury, praktyk społecznych (np. kryminalistyki). 
Pasja ta sprawiała, że uwaga kierowała się przede wszystkim ku samym obiektom 
(właśnie owym “próbkom”, “dowodom”, “okazom”), proces ich pozyskiwania był 
– z różnych względów – nie tylko niewidoczny, ale czasem mógłby wręcz podważyć 
znaczenie samego specimenu12. Jednocześnie jednak, jak pisze Clifford, “obiekt 
etnograficzny – czy będzie to narzędzie, rzeźba czy maska – rozumiany był jako 
szczególnie wiarygodne “świadectwo” prawdy o obcym społeczeństwie”13. Jak 
się wydaje, status takiego obiektu uzyskały z końcem XIX wieku także fotografie 
oraz nagrania z badań terenowych. Nic więc dziwnego, że ujawnianie procesu ich 
pozyskiwania i wytwarzania mogłyby być z tego punktu widzenia niekorzystne.
Dyskurs reprezentacjonistyczny znakomicie wpisuje się w potrzebę legitymizacji 
“dowodu” – “mechaniczność” procesu reprodukcji była tutaj raczej zaletą, nie wadą. 
Ciekawą procedurą byłoby zbadanie, na ile ta cecha dyskursu kolekcji przetrwała 
we współczesnej fascynacji archiwum, jedną z naczelnych figur nowoczesności, ale 
i cyberkultury. Odrębnym, fascynującym zagadnieniem byłoby zatrzymanie się nad 
kwestią ambiwalentnej materialności owych medialnych obiektów, gdyż z jednej 
strony istniejące namacalnie wałki czy fotografie były “przedmiotami”, ale z drugiej 
– ich istotne znaczenie brało się z dwuznacznego procesu reprezentacji o charak-
terze mechanicznym, w pewnym sensie zawieszającego prawa obserwowalnego 
świata. Fonograf był w tym względzie krewnym telegrafu i telefonu – urządzeń, 
które oddzieliły głos od źródła14 (reakcje publiczności podczas rozmaitych “Talking 
Machine Shows”, popularnych w Amerykańskich miasteczkach po opatentowaniu 
fonografu, jak to pokazuje Erika Brady, miały wiele wspólnego z lękiem przed sta-
nami psychotycznymi, podczas których “słyszy się głosy”). Jednym z najbardziej 

11 J. Clifford, Kłopoty z kulturą, Wydawnictwo KR, Warszawa 2000.
12 Jak w przypadku reżyserowanych fotografii Franza Boasa, który utrwalał Indian (głównie 

Kwakiutlów) wykonujących tradycyjne czynności na tle neutralnego tła (białej płaszczyzny, 
zasłony itp.) – kryła się za tym chęć przedstawiania “autentycznej” kultury w sposób elimi-
nujący wszelkie “nowoczesne” naleciałości oraz idea odtworzenia tych obrazków w ramach 
ekspozycji, jaką Boas przygotował dla Museum of Natural History w Nowym Jorku (Por. M. W. 
Marien, Photography: A Cultural History, Laurence King Publishing, London 2006). Jak pisze 
Clifford: “Kulminację tych taksonomicznych wizji połowy XIX wieku stanowiła etnograficzna 
klasyfikacja E. F. Jomarda oraz wystawy typologiczne A. H. L. F. Pitta Riversa.” (J. Clifford, 
Kłopoty…, s. 246). Wydaje się, że istotne wzmocnienie dla tego typu praktyk dała fotografia 
– najpełniejszym ucieleśnieniem tej zbieżności może być przykład ekspedycji fotograficznej 
Fredericka Monsena, sposnsorowanej przez George’a Eastmana. Jej wynik, książka fotogra-
ficzna zatytułowana With a Kodak in the Land of the Navajo z 1909 r. “była jednocześnie 
zbiorem fotografii oraz formą reklamy.” (W. Marien, Photography…, dzieł. cyt., s. 193.

13 J. Clifford, Kłopoty z… dzieł. cyt., s. 76.
14 Por. L. Gitelman, Always….
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dostrzegalnych tematów w okresie wczesnej promocji fonografu jest jego zdolność 
do przechowania głosu osoby, która już odeszła (podobna jest zresztą motywacja 
etnografów, utrwalających “wymarłe” dialekty, języki, praktyki muzyczne) – co 
byłoby zbieżne z dyskursem osnuwanym wokół indeksalności fotografii (najbar-
dziej znanym egzemplum jest tutaj oczywiście Światło obrazu Rolanda Barthesa). 
Interesująca z tego punktu widzenia jest winieta znanej firmy fonograficznej (marki 
pod szyldem Victor Talking Machine Co. oraz Gramphone Co., zarejestrowanej przez 
Emila Berlinera w 1900 r.), His Master’s Voice, która przedstawia psa zaglądającego 
do charakterystycznej tuby fonografu. Obrazek Nippera (czyli pieska) miał być we 
wczesnych wersjach winiety wzbogacony przedstawieniem trumny, co sugerowało 
odbiorcom, że chodzi o głos zmarłego właściciela psa – Erika Brady jednak nie po-
twierdza prawdziwości tego opisu, choć terier będący wzorem Nippera dla Francisa 
Barrauda, autora rysunku, należał w istocie do zmarłego brata artysty. Nawet jeśli 
więc opowieści o wcześniejszych wersjach winiety z trumną są nieprawdziwe, to sko-
jarzenie zarejestrowanych i odtwarzanych z fonografu głosów z osobami zmarłymi 
ma podstawy – popularną formą reklamy były reprezentacje pogrzebów, w których 
zmarli mogli “uczestniczyć” pod postacią głosu zarejestrowanego przez fonograf.

Rejestracja jako “sztuka studia”
A jednak nagrania za pomocą wczesnych technologii rejestracji nadzwyczaj były 
odległe od wyobrażenia, jakie chcieli upowszechnić zwolennicy niepodważalności 
dowodów uzyskanych tą drogą. Dotyczyło to także nagrań studyjnych, dokonywa-
nych zwłaszcza za pomocą wczesnych wersji fonografu, szczególnie z okresu, zanim 
pojawił się mikrofon (w połowie lat 20-tych). Mark Katz przytacza słowa inżyniera 
dźwięku z 1913 roku, podkreślającego konieczność uwzględnienia uwarunkowań 
technologicznych dla efektu końcowego – nagrania: “Wiele zależy od sposobu 
śpiewu lub gry i od zdolności nawiązania inteligentnego związku między muzykiem 
a znajdującą się przed nim membraną – przy odrobinie praktyki stosunkowo łatwe 
jest wykorzystanie tego związku dla uzyskania znakomitych efektów”15. Szczególnie 
kłopotliwy był proces nagrania terenowego; trzeba było zmusić uczestniczące w na-
graniu osoby, żeby mówiły lub śpiewały wprost do tuby, co zazwyczaj było bardzo 
trudne w przypadku kontaktów interkulturowych, obarczonych i tak olbrzymim 
ładunkiem nieporozumień. Zachowało się wiele wspomnień z wczesnych nagrań, 
mówiących właśnie o tego typu nieporozumieniach. Jak wspominał Alan Lomax, jeden 
z pionierów amerykańskiej etnomuzykologii, “utraciłem wielu śpiewaków, ponieważ 
kowbojom nie podobał się wygląd fonografu”16. Jeden z amatorów nagrywający 
w 1905 r. Aborygenów z plemienia Corroboree “narzekał, że nagrania były tylko 
częściowo słyszalne, ponieważ śpiewacy obawiali się urządzenia i uciekali od tuby 
fonografu”17. Byłoby jednak błędem przyjmować – jak często i nawykowo zakłada 

15 H. Seymour, The Reproduction of Sound, “Phono Record” 2, August 1913, s. 264–265, cyt 
za: M. Katz, Capturing Sound… dzieł. cyt., s. 39

16 J. Lomax, Field Experiences with Recording Machines, “Southern Folklore Quarterly” 1937 
no. 1, s. 58–59, cyt. za: E. Brady. A Spiral…, s. 40.

17 E. Brady, A Spiral…, s. 40.
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się w odniesieniu do każdego kontaktu społeczności plemiennych z zaawansowaną 
technologią – że stosunek owych (mocno zmitologizowanych) tubylców do zaawanso-
wanej technologii zawsze był naiwny i podszyty lękiem. Istniały bardzo zróżnicowane 
postawy – zarówno omdleń podczas prezentacji fonografu wśród naukowców, jak 
i np. Indian Zuni, na których fonograf najwyraźniej nie robił wielkiego wrażenia. 
Byli i tacy nagrywani, którzy manipulowali całą sytuacją – oraz procesem rejestracji 
– dla osiągnięcia własnych celów. Jak wspominał pionier kanadyjskiej antropologii, 
Diamon Jenness, opisując nagrania m.in. Tradycyjnej formy śpiewu katajjaq, jakie 
zrealizował podczas Kanadyjskiej Wyprawy Arktycznej w latach 1913–1918, Inuici 
odczuwali początkowo pewną rezerwę wobec urządzenia, ale kiedy się z nim oswoili, 
to często nagrania stawały się okazją do żartów sytuacyjnych: nagrywani przerywali 
pieśni po to, żeby opowiedzieć żart, wydać jakiś prześmiewczy dźwięk, zakaszleć18. 
Wszystko po to, żeby podczas odtwarzania nagranie było bardziej atrakcyjne. Nie 
można zatem wykluczyć sytuacji, w której nagrywani kpili sobie z badających ich 
antropologów19 lub wykorzystywali specyfikę medium czy afordancje urządzenia.
Na poziomie szerszego dyskursu istnieje bowiem w początkowej fazie upowszech-
niania mocny związek między fonografem a spektaklem. Być może ów związek 
pieczętowany był faktem, że w swojej ówczesnej niedoskonałej postaci urządzenie 
wręcz zmuszało do refleksywności: “Inaczej niż późniejsze formy nagrywania, 
fonograf wymagał pełnej uwagi występującego: trzeba było mówić i śpiewać 
bezpośrednio do tuby, aby nagranie było zadowalające. Wynikiem tego musiało 
być wrażenie obecności istoty trzeciej, upartej, czasem niechętnej do współpracy 
oraz lekko głuchej – w sytuacji, która w odmiennych warunkach byłaby normalną 
konwersacją lub występem w relacji dwubiegunowej”20. Konieczność zwrócenia 
baczniejszej uwagi na medium jest podstawowym warunkiem owej medialnej reflek-
sywności, która nie pozwala traktować medium wyłącznie w kategoriach “przekaź-
nika” – co interesujące, pojawia się w naturalny sposób zazwyczaj w początkowej 
fazie obecności medium i ma związek z formami spektaklu, w jakie to medium 
jest włączone. Tak było w przypadku filmu, kiedy w pionierskim okresie kina nie 
tylko sam aparat filmowy był przedmiotem prezentacji, ale także rozumienie filmu 
nie do końca było ustabilizowane21. Podobnie działo się w początkach technologii 

18 Por. Broszura płyty CD “Inuit. Fifty-Five Historical Recordings”, Sub Rosa 2005.
19 Co nie było zresztą w antropologii rzadkie – istnieje wyraźny wątek związany z tym, jak 

mieszkańcy Samoa manipulowali obiema stronami konfliktu w słynnej debacie między 
Margaret Mead a Derekiem Freemanem.

20 E. Brady, A Spiral…, s. 43.
21 Por. A. Gwódź, Technologie widzenia, czyli media w poszukiwaniu autora: Wim Wenders, 

Wydawnictwo “Universitas”, Kraków 2004, Historia kina, tom 1: Kino nieme, red. T. Lubelski, 
I. Sowińska, R. Syska, Wydawnictwo “Universitas”, Kraków 2009. Z uprzywilejowaniem 
takiej genealogii (kino jako przede wszystkim rozrywkowy spektakl medialny) polemizuje 
T. Virgillio (T. Virgillio, Cinema Before Cinema. The Origins of Scientific Cinematography, 
A British Universities Film & Video Council Publication 2005) wskazując na początki związane 
z eksperymentem naukowym – wydaje się jednak, że te dwie genealogie nie są od siebie 
tak zupełnie odlegle, zważywszy na rosnącą “spektakularyzację” nauki poczynając od II poł. 
XIX wieku. Zaznacza się to także w genealogii fonografu, którego prezentacje publiczne 
miały cele tyleż naukowo-popularyzatorskie, co rozrywkowe.

nacher.indd   6 2012-12-11   22:03:40



7

REJESTRACJA AUDIO I ODTWÓRCZOŚĆ JAKO…         

komputerowej czy Internetu22, o czym właściwie dzisiaj chętnie zapominamy. Nie 
inaczej było i w przypadku fonografu. Interesujące były w tym względzie zwłasz-
cza wspomniane już spektakle, swoiste “wystawy fonografów”, jakie organizowali 
przedsiębiorcy związani z Edison Speaking Phonograf Company – w niektórych 
występował nawet sam Thomas Alva Edison. Pomysł polegał na tym, że organizator 
przedsięwzięcia wypożyczał fonograf od firmy Edisona za roczną opłatę i zarabiał 
organizując płatne przedstawienia, które polegały m.in. na rejestrowaniu, a następnie 
odtwarzaniu rozmaitych rodzajów dźwięków. Jeden z opisów zachwalał taki wieczór 
jako “deklamacje, rozmowy, piosenki (ze słowami), solo na kornecie, naśladowanie 
zwierząt, śmiech i kaszel (…) przechwytywane przez maszynę, a następnie odtwa-
rzane”23. Uczestnicy otrzymywali zazwyczaj fragmenty cynfolii na pamiątkę, co 
było wówczas dosyć niezwykłe, zważywszy na fakt że materiał ten rozpowszechnił 
się jako popularne opakowanie produktów spożywczych znacznie później. Daje 
to asumpt do stwierdzenia, że “nagranie było od początku skomplikowaną “sztuką 
studia”24, i to nie tylko od strony realizacji nagrania, ale także z punktu widzenia 
sposobu, w jaki fonograf został włączony w szersze użytkownicze praktyki.

Odtwórczość jako twórczość – czyja?
O ile trudno byłoby w przypadku rejestracji medialnej zupełnie zaprzeczyć indeksal-
nemu charakterowi procesu reprezentacji (ponieważ pewna określona, konkretna 
sytuacja, w której – w dużym uproszeniu – rejestrujący, rejestrowany i urządzenia 
rzeczywiście były powiązane ze sobą konkretną konfiguracją, której efektem jest 
zapis), to myślenie w tych kategoriach nie powinno jednak dominować naszego 
postrzegania mediów. Szczególnie zaś w przypadku rejestracji audio – dźwięk jest 
daleko bardziej dynamicznym zjawiskiem, niż postrzeganie wzrokowe (choć nigdy 
dosyć podkreślania, że zupełnie rozłączne traktowanie tych dwóch formacji percepcji 
jest nieuzasadnione). Być może jest tak ze względu na intensywny związek zjawisk 
dźwiękowych z przestrzenią, w bardzo szerokim rozumieniu. Temat przestrzeni 
jest zresztą szeroko omawiany w refleksji nad technologią rejestracji oraz związ-

22 W tym przypadku nieco trudniej jest udowodnić ową początkową “spektakularnosć” nowych 
technologii, co ma związek z ich ambiwalentnymi genealogiami, których ważnym składni-
kiem jest związek z wojskowością i programami militarnymi. Nie stanowią one wyłącznej 
osi rozwoju nowych technologii, ale związek z tymi obszarami sprawia, że rozwój techniki 
poczynając przynajmniej od czasów II wojny światowej częściowo jest zazwyczaj obarczony 
klauzulą tajności. Dotyczyło to zwłaszcza programu rozwoju technologii komputerowej 
w okresie wojny w Wielkiej Brytanii oraz w USA okresu zimnej wojny. Niemniej jednak 
znane są dokuemntalne filmy reklamowe i informacyjne prezentujące ENIAC jako maszynę 
z “błyskającymi swiatlami”, co było przemyślną, acz zupełnie fikcyjną scenografią wymyśloną 
i zrealizowaną na użytek filmiku reklamowego. W rzeczywistości żadna z ówczesnych maszyn 
elektronowych nie miała interfejsu wyposażonego w błyskające światła, ale tego typu interfejs 
stał się jednym z głównych toposów popularnego kina science-fiction. (Por. J. Palfreman, 
D. Swade, The Dream Machine. Exploring the Computer Age, BBC Books, London 1993 
oraz oparty na książce film dokumentalny pod tym samym tytułem, BBC 1992). Podobnie 
“spektakularny” charakter miały początki sieci – wystarczy przywołać słynną prezentację 
Douglasa Engelbarta z 1969 r.

23 L. Gitelman, Always…, dzieł. cyt., s. 32.
24 Tamże, s. 35
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kami między muzyką a technologią: poczynając od możliwości imitacji pewnych 
określonych przestrzeni oraz sposobu, w jaki zachowuje się w nich dźwięk25, przez 
specyfikę dźwiękową rozmaitych przestrzeni życia codziennego26 aż po wielorakie 
relacje architektury i dźwięku (w tym także pojęcie architektury auralnej, aural ar-
chitecture)27. Wciąż żywa pozostaje niezwykle rozbudowana refleksja w obrębie 
badan nad pejzażem dźwiękowym28. Wydaje się, że również i w tej sferze kwestia 
mediatyzacji dźwięku staje się sprawą zasadniczej wagi, przynajmniej od czasów 
manifestu Luigi Russolo z 1913 roku, w którym docenione – jako budulec kompo-
zycji – zostały dźwięki otoczenia.
O świadomość “medialności” procesu rejestracji stosunkowo najłatwiej było w ob-
szarze praktyk artystycznych, szczególnie, że już w latach trzydziestych w Niemczech 
pojawiła się Grammophonmusik – praktyka komponowania muzyki z wykorzystaniem 
płyt gramofonowych (następczyń fonografowych wałków). Długo uznawana za 
zaginioną, Grammophonmusik została ponownie “odkryta” w połowie lat osiemdzie-
siątych XX wieku, kiedy do berlińskiego Staatliche Intitute für Musikforschung trafiła 
kolekcja archiwalnych nagrań. Jak się okazało, zawierała kompozycje napisane przez 
Paula Hindemitha specjalnie na płyty gramofonowe29. Wiadomo, że kilka podobnych 
kompozycji zaprezentowano podczas festiwalu Neue Musik w Berlinie w 1930 r., 
kiedy na program składały się m.in. Originalwerke für Schallplatten Paula Hindemitha 
oraz trzy utwory zatytułowane Gesprochene Musik autorstwa Ernsta Tocha. Praktyki 
kompozytorskie były tutaj przykładem zjawiska, które László Moholy-Nagy określił 
“przekształceniem aparatów (instrumentów) używanych dotąd tylko do celów od-
twórczych w takie, których da się użyć do celów twórczych”30. Podobne strategie 
estetyczne dostrzega się zazwyczaj w późniejszej twórczości Pierre’a Schaeffera, 
Pierre’a Henry i ich muzyce konkretnej. Można sądzić, że świadomość możliwości 
estetycznych kryjących się w samym procesie rejestracji audio rodziła się dosyć 
wcześnie, jakby wbrew wyrazistemu w modernistycznych estetykach impulsowi do 
deprecjonowania technologicznego czynnika odtwórczego. Proces nagrywania jest 
przy tym krokiem poprzedzającym sampling czy kolaż: działania bodaj najbardziej 

25 P. Doyle, Echo and Reverb: Fabricating Space in Popular Music Recording, 1900–1960, Wesleyan 
University Press, Hanover 2005.

26 B. LabBelle, Acoustic Territories. Sound Caltures and Everyday Life, Continuum, London and 
New York 2010.

27 B. Blesser and L.-R. Salter, Spaces Speak, Are You Listening? Experiencing Aural Architecture, 
MIT Press, Cambridge – London 2007. Cenne są zwłaszcza antologie pod redakcją Brandona 
LaBelle: Surface Tension: Problematics of Site, B. LaBelle, K. Ehrlich (red.), errant bodies, Berlin 
2003 oraz Site of Sound: Of Architecture and Ear, B. LaBelle red., errant bodies, Berlin 1999 
i Site of Sound: Of Architecture and Ear vol. 2, B. LaBelle, C. Martinho, errant bodies, Berlin 
2003.

28 Por. B. Truax, Sound, Listening and Place: The Aesthetic Dilemma, “Organised Sound”, January 
2012, FirstView article, https://extranet.uj.edu.pl/action/,DanaInfo=journals.cambridge.
org+displayFulltext?type=1&pdftype=1&fid=8475708&jid=OSO&volumeId=-1&issueId=-1
&aid=8475706 data dostępu 11.01. 2012.

29 M. Katz, Capturing….
30 L. Moholy-NAgy, Twórczość – odtwórczość: potencjalność gramofonu, w: Ch. Cox, D. Warner 

(red.), Kultura dźwięku. Teksty o muzyce nowoczesnej, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, 
Gdańsk 2010.
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rozpowszechnione we wczesnych dokonaniach, jakie można zaliczyć do sound artu. 
To jednak praktyki artystów związanych z ideą pejzażu dźwiękowego każą zwrócić 
baczniejszą uwagę na proces realizacji / sytuacji rejestrowania otoczenia (można 
zaliczyć do tej wczesnej fali samego R. Murray Schaffera, ale także Hildegard Wester-
kamp czy Davida Dunna). Istotne jest w tym przypadku to, że – jak zwraca uwagę 
Joanna Demers – “o ile kompozytorzy muzyki konkretnej wydzielali znalezione 
dźwięki aby poddać je rekontekstualizacji w dziele muzycznym, pejzaż dźwiękowy 
posługiwał się nagraniami w sposób rekonstrukcyjny, dla zasygnalizowania, jak to jest 
być w konkretnym miejscu (a raczej jak to jest słuchać w określonej lokalizacji)”31. 
I choć w popularnej wersji muzyki ambient (a także w bioakustyce) często stawia 
się na iluzję mimetyzmu i realizmu (idealna jakość nagrania, sprawiająca wrażenie, 
że jest to obiektywny “odcisk” konkretnego miejsca z jego brzmieniem; eliminacja 
wszelkich usterek technicznych; technologiczna imitacja przestrzenności za pomocą 
stereo, kwadrofonii czy dolby surround) – a zatem na ukrycie faktu istnienia osoby 
i sprzętu rejestrującego – to wielu artystów czyni tematem swoich praktyk właśnie 
samą sytuację rejestracji. Przykładem może twórczość artystów tak odmiennych, 
jak Maryanne Amacher, Francisco Lopez czy Chris Delaurenti. Lopez – omawiając 
jedną ze swoich ważniejszych prac, nagranie lasu deszczowego z Kostaryki (La Selva, 
CD, V2_Archief, 1998) – pisze: “Od momentu pojawienia się cyfrowej technologii 
nagraniowej (z towarzyszącą jej poprawą jakości dźwięku) staje się coraz bardziej 
jasne, że w próbie uchwycenia otaczających nas światów dźwiękowych mikrofo-
ny nie są po prostu interfejsami między nami a rzeczywistością, nie są neutralne. 
Sposób, w jaki różne mikrofony “słyszą”, różni się na tyle znacząco, że można je 
uważać za pierwsze przekształcenie w procesie nagrywania. Konsekwencje wyboru 
mikrofonów są oważniejsze niż na przykład późniejszej korekcji nagrania w studio”32.
Powracamy więc do pewnego istotnego elementu “efektu fonografu” – obecności 
technologii rejestrującej jako partnera: nawet jeśli nie jest to już partner tak uparty 
i niekooperatywny, jak w czasach pierwszych fonografów, wciąż jednak pozo-
staje istotnym aktorem procesu rejestracji. Zwrócenie nań uwagi pomoże wyjść 
poza złudzenie mimetycznego realizmu i przedstawieniowości oraz pozwoli także 
nieco inaczej zrekonceptualizować cały proces. Rejestracja w tym układzie staje 
się bowiem szeregiem wymian w obrębie złożonego środowiska, w skład którego 
wchodzi miejsce [site] realizacji, osoba/osoby realizujące nagranie oraz sprzęt 
(choć trzeba byłoby tutaj także uwzględnić aspekty temporalne, jak choćby część 
doby czy pory roku). Również kategoria “sprzętu” ulega dzisiaj problematyzacji: 
z jednej strony mamy bowiem do czynienia z obiektami dokonującymi specyficznej 
translacji czy też kanalizacji sfery dźwiękowej (jak rozmaite typy mikrofonów, w tym 
mikrofony imitujące przestrzenność słyszenia ludzkiego, jak mikrofony binaural-
ne, ale także mikrofony rejestrujące falę dźwiękową z zakresu niesłyszalnego dla 
ludzkiego ucha, jak np. mikrofony stosowane do nagrań przemieszczającej się fali 

31 J. Demers, Listening Through the Noise. The Aesthetics of Experimental Electronic Music, 
Oxford University Press, New York 2010, s. 121

32 F. Lopez, Słuchanie dogłębne i otaczająca nas materia dźwiękowa, w: Ch. Cox, D. Warner 
(red.), Kultura dźwięku…
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dźwiękowej we wnętrzu drzewa33), z drugiej zaś oprogramowanie lub metodę, które 
pozwalają poszerzyć spektrum słyszalności w ogóle (jak w przypadku sonocyto-
logii opracowanej przez Jamesa Gimzewskiego34). Z drugiej strony równie istotne 
są urządzenia, które należałoby zaliczyć do zaproponowanej przez N. Katherine 
Hayles kategorii, którą określiła ona jako “technologie inskrypcji” [inscription tech-
nologies]. Obejmuje ona nie tylko tradycyjne technologie zapisu takie, jak druk, 
film czy wideo, ale także bardziej ambiwaletne z punktu widzenia materialności 
tego procesu technologie cyfrowe. Dla Hayles, “aby liczyć się jako technologia 
inskrypcji, urządzenie musi inicjować materialne zmiany, które mogą być odczy-
tane jako oznaki.”35. Teoretyczka zalicza tutaj także przetwarzanie komputerowe 
(gdyż koordynuje zmiany w potencjale elektrycznym z określonym znakami, za 
pomocą kompilatorów na “niższym poziomie” i oprogramowania na “wyższym” 
poziomie komunikacji), a nawet wizualizację medyczną uzyskiwaną za pomocą 
promieni rentgenowskich czy rezonansu elektromagnetycznego oraz nanotech-
nologię. I choć pojecie Hayles dotyczy głównie machin tekstualnych oraz zostało 
zaprojektowane z myślą o języku, to kryje się w nim pewien potencjał, który warto 
wykorzystać w odniesieniu do efektu fonografu. Otóż termin ten w ujęciu Hayles 
oznacza rodzaj wewnętrznego związku między tekstem (znaczeniem) a material-
nymi praktykami i formami zapisu – innymi słowy, ujmując rzecz najprościej, część 
istotnych znaczeń zawartych w każdej książce ma także związek z formą książki, jej 
materialnością (obiektem ujętym jako zestaw kartek zamknięty okładkami, uzyskany 
przy pomocy druku posługującego się specyficznymi narzędziami i substancjami). 
Tylko pozornie ta eksplikacja brzmi McLuhanowsko – propozycja Hayles otwiera 
bowiem możliwość postrzegania technologii cyfrowych (a w naszym przypadku 
– technologii rejestracji audio) jako działań o charakterze materialnym a rejestracji 
– jako złożonego procesu, gdzie na każdym etapie zderzają się ze sobą rozmaite 
formy materialności, trudności i niekoherencji (od mikrofonów o niskiej czułości 
po nośniki i ich problematyczną trwałość). Techniki zapisu traktowane jako tech-
nologie inskrypcji sytuują się jednocześnie bardzo blisko propozycji Bruno Latoura.
Dokładniejsze prześledzenie praktyk rejestracji audio (i w tym konkretnym aspekcie 
właściwie nie ma znaczenia, czy są to rejestracje etnograficzne, dokumentujące 

33 Przykładu dostarczy jeden z najnowszych projektów Davida Dunna, The Sound of Light in Trees: 
The Acoustic Ecology of Pinyon Pines realizowany wraz z fizykiem z University of California 
w Davis, Jamesem Crutchfieldem, gdzie wykorzystano bioakustykę w postaci dźwięków fali 
rozchodzącej się we wnętrzu drzewa, zarejestrowanej za pomocą specjalnie do tego calu 
skonstruowanych mikrofonów. (D. Dunn, The Sound of Light in Trees, CD, Earth-Ear 2006) 

34 Por. J. Gimzewski, V. Vesna, “Blue Morph: uwagi o działaniu samoorganizującej się zmiany 
[self-organised ciritcality]”, przeł. A. Nacher, “Przegląd Kulturoznawczy” 2011 nr 1(9). Opra-
cowana przez Gimzewskiego metoda, wykorzystująca nanotechnologię, polega na badaniu 
komórek za pomocą wzmacniania wywoływanych przez nie drgań tak, aby były one słyszalne 
dla ludzkiego ucha. Stosowana najczęściej w onkologii została także wykorzystana podczas 
realizacji projektu artystycznego Blue Morph autorstwa Victorii Vesny, prezentowanego m.in. 
w katedrze św. Jana w Gdańsku w kwietniu 2011 r.. Por. także C. Thompson, “Listening for 
Cancer”, New York Times, 12 grudnia 2004 r.

35 N. K. Hayles, Writing Machines, MIT Press, Cambridge and London 2002, s. 24
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czy artystyczne36), w zaproponowanej przeze mnie perspektywie antyreprezenta-
cjonistycznej kieruje bowiem – co nie jest zaskoczeniem – w stronę teorii aktora-
-sieci. Ta rozbudowana i spójna propozycja metodologiczna nie poddaje się łatwo 
segmentacji, ale na szczególną uwagę zasługuje w tym aspekcie pojęcie translacji 
– jedno z centralnych w teorii Latoura. Sądzę, że warto je przyswoić badaniom nad 
mediami w ogóle, z kilku powodów: po pierwsze, w myśl propozycji teorii aktora 
sieci (nazywanej także anglojęzycznym akronimem ANT, action-network theory37) 
mamy do czynienia z aktywnymi aktorami ze świata pozaludzkiego (co świetnie 
pasuje do wielu urządzeń składających się na technologie medialne); po drugie, jak 
pisze Abriszewski, “o wszelkich obiektach myśli się poprzez dynamiczne relacje, 
w jakie wchodzi on z innymi obiektami”38, co kieruje uwagę właśnie w stronę ter-
minu “translacja”. Translacja jest rodzajem przekładu, transformacji jakie zachodzą 
w postępowaniu naukowym między badanym światem a wynikiem tego badania 
– wydaje się, że można tutaj zaryzykować podstawienie w miejsce badania świata 
proces jego reprezentacji (jest to uzasadnione również dlatego, że “każda kolejna 
translacja pozwala redukować badany obiekt”39). Abriszewski podaje kilka przy-
kładów takich łańcuchów translacji, jednym z nich jest na przykład sytuacja, kiedy 
“dzięki pracy socjologa i jego zespołu badawczego społeczeństwo zamienia się 
w stos wypełnionych ankiet, te zaś w kolorowe wykresy na ekranie komputera”40. 
Trudno się oprzeć wrażeniu, że właściwie we wszystkie łańcuchy translacji uwikłane 
są takie czy inne strategie reprezentacji i mediatyzacji – będzie to miało szalenie 
ważne implikacje dla postrzegania procesu mediatyzacji w ogóle, gdyż “czynniki 
ludzkie i pozaludzkie są artykułowane w sieciach referencji. ANT w sposób em-
piryczny rekonstruuje łańcuchy translacji i referencji wiodące od słów do rzeczy 
i z powrotem, wskazując, że nie pojawia się tu żadna przepaść”41. Trzeba tutaj 
dodać, że ważne są także w przypadku etapów translacji reguły, które nimi rządzą 
– od zasad decydujących o tym, co zostanie uznane za postępowanie naukowe, 
przez odpowiedni rodzaj oprogramowania do obróbki danych, po formę relacji 
interpersonalnych między samymi badaczami. To z tego również względu teorię 
ANT (utożsamianą najczęściej głównie z nazwiskiem Bruno Latoura, choć grupa 
badaczy posługująca się tym paradygmatem jest znacznie większa).
Jeśli podstawić pod “słowo” reprezentację medialną, to otrzymamy możliwość pro-
cesualnego rozumienia ciągu zdarzeń, w którym obserwowalny świat zamienia się 

36 Nie zapominając o fakcie, że te dwie kategorie ulegają istotnemu zbliżeniu, Por. H. Foster, 
Powrót realnego. Awangarda u schyłku XX wieku, przeł. M. Borowski, M. Sugiera, Wydaw-
nictwo “Universitas”, Kraków 2010 (zwłaszcza rozdział 6, “Artysta jako etnograf”) 

37 Por. B. Latour, Splatając na nowo to, co społeczne. Wprowadzenie do teorii aktora-sieci, 
przeł. A. Derra i K. Abriszewski, Wydawnictwo “Universitas”, Kraków 2010, zwłaszcza wstęp 
autorstwa K. Abriszewskiego, K. Abriszewski, Poznanie, zbiorowość, polityka, Wydawnictwo 
“Universitas”, Kraków 2008

38 K. Abriszewski, “Splatając na nowo ANT. Wstęp do Splatając na nowo to, co społeczne” 
[w:] B. Latour, Splatając…, s. xi.

39 K. Abriszewski, Poznanie…, s. 43.
40 K. Abriszewski, “Splatając…” s. xi.
41 E. Bińczyk, Obraz, który zniewala. Współczesne ujęcia języka wobec esencjalizmu i problemu 

referencji, Wydawnictwo “Universitas”, Kraków 2007, s. 225.
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w nagranie (film, program telewizyjny, znak na ekranie komputera) – co istotne, będą 
one cały czas połączone ze sobą siecią dynamicznych związków, które nie pozwolą 
traktować mediatyzacji jako “czegoś” radykalnie odrębnego od przedstawianego 
świata. Jeszcze istotniejszy w posłużeniem się pojęciem translacji (transformacji, 
wiązania) jest fakt, że niektóre z nich mają status powiązań aktywnych (mediators), 
inne zaś – biernych (intermediaries) i nie jest przypadkiem, że już sama frazeologia 
odsyła nas do pewnego szczególnego rozumienia medium jako czegoś, co “zapo-
średnicza” lub “mediuje” (w tym drugim przypadku sensowniejsze byłoby mówić 
o negocjowaniu). Latour wyjaśnia to następująco: “Zapośredniczeniem w moim 
słowniku jest to, co przenosi znaczenie lub siłę bez przekształceń: określenie jego 
danych na wejściu (inputs) wystarcza do określenia jego danych na wyjściu (outputs). 
Na dobrą sprawę, pośrednika potraktować można nie tylko jak czarną skrzynkę, ale 
także jak czarną skrzynkę, która stanowi jedność, nawet jeśli wewnętrznie składa 
się z wielu części”42. Odmiennie sytuacja ma się z mediatorami; “ich specyficzność 
musi być brana pod uwagę za każdym razem. Mediatorzy przekształcają, tłumaczą, 
zakłócają i modyfikują znaczenia czy elementy, które mają przenieść”43. Standar-
dowe wyjaśnienie odwołuje się do technologii działającej sprawnie (która jest 
“tylko” zapośredniczeniem; nie zwarcamy nań uwagi a wszystko przebiega płynnie) 
oraz takiej, która sprawia problem (coś szwankuje; wymusza naszą uwagę i cały 
szereg działań negocjacyjnych). Problem jednak w tym, że technologie medialne 
(a zwłaszcza techniki rejestracji) są postrzegalne jako zapośredniczenia w sytuacji, 
kiedy są bardziej mediatorami. Tak było w przypadku XIX wiecznych kolekcji, które 
miały “przechowywać”, “chronić”. Ten dyskurs sprawiał, że z pola widzenia (i ana-
lizy) znikały kolejne etapy translacji – jak widzimy, w przypadku rejestracji audio 
(czy to za pomocą starożytnego fonografu, czy za pomocą pozornie “łatwiejszych” 
technologii cyfrowych) każdy z takich etapów jawi się szczególnie fascynująco. 
Pojęcie translacji każe także widzieć kontekst rejestracji i samą rejestrację łącznie, 
a nie oddzielnie – czyli równie ważne są kulturowe “protokoły”, które decydują 
o praktykach używania mediów, jak i techniczne ich uwarunkowania. “Efekt fono-
grafu” jest zatem czymś więcej niż tylko wskazaniem na oczywiste, technologiczne 
aspekty wytwarzania obiektu medialnego – oznacza uwidocznienie szeregu trans-
lacji, jakie składają się na ten szczególny moment, kiedy trzymamy w ręku płytę 
z nagraniami odległych w czasie i przestrzeni praktyk muzycznych, sygnowaną 
określonym znakiem (np. Smithonian Folkways) po to, by wsunąć ją w szczelinę 
odtwarzacza (lub kiedy siedzimy w archiwum i odnajdujemy efekt badań sprzed 
dobrych 70 lat umieszczony na liscie mediów do odtworzenia w centralnym kom-
puterze). Nawet, jeśli ta chwila ma postać kolejnego okna na ekranie monitora, 
w którym wybieramy opcję “download”, a nasz obiekt medialny ma postać pliku 
mp3 czy FLAC, ten szereg translacji nie ustaje, łączy nas nie tylko w przestrzeni, 

42 B. Latour, Splatając… s. 56. Na marginesie – widać, jak w języku Latoura pobrzmiewa matema-
tyczna, inżynierska wersja procesu komunikacji – komunikacja postrzegana w perspektywie 
kulturowej nigdy nie jawi się w tak tautologiczny sposób.

43 Tamże.
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ale i w czasie z tym, co było materiałem wejściowym [input]. To, co otrzymujemy 
na wyjściu [output], wcale nie jawi się w tak oczywisty, tautologiczny sposób.

Odwołałam się głównie do wczesnych (a nawet najwcześniejszych) praktyk rejestracji 
audio w kontekście amerykańskim, choć przecież tradycja europejska jest w tym 
przypadku nie mniej wartościowa – a trzeba rzec, że Europa Środkowa zajmuje 
w ramach tej tradycji poczesne miejsce: dość wspomnieć dokumentację folkloru 
z terenu Węgier z pocz. XX w., w granicach z okresu cesarstwa Habsburgów, której 
autorami byli Béla Bartók i Zoltán Kodály, pionierzy i ojcowie-założyciele europej-
skiej etnomuzykologii. Także w Polsce istniał poznański ośrodek stworzony przez 
prof. Łucjana Kamieńskiego, inicjatora założonego na Uniwersytecie Poznańskim 
Regionalnego Ośrodka Fonograficznego, który od 1930 roku dokumentował 
na wałkach Edisona najwcześniejszy polski folklor. Pierwsza rejestracja za pomocą 
fonografu jest jednak znacznie wcześniejsza – pochodzi z 1904 r. i została dokonana 
na Podhalu, przez Romana Zawilińskiego z Krakowskiej Akademii Umiejętności. 
Regularne prace badawcze i dokumentacyjne były także prowadzone w ośrodku 
warszawskim, gdzie od 1934 funkcjonowało Centralne Archiwum Fonograficzne 
przy Bibliotece Narodowej. To, co z tamtych najwcześniejszych zbiorów zostało 
– a zostało niewiele – jest dzisiaj przechowywane w Archiwum Fonograficznym 
Instytutu Sztuki PAN w Warszawie44. Kolekcje te są nieźle opisane, ale wciąż po-
zostawiają pole do popisu dla analizy, która zechciałaby poświęcić nieco uwagi 
łańcuchom translacji, których wynikiem są te cenne resztki dawnych kolekcji, jakie 
do dzisiaj przetrwały w polskich zbiorach.

44 Por. J. Jackowski, Na początku były wałki woskowe… Archiwizacja nagrań dźwiękowych folkloru 
muzycznego, “Gadki z Chatki”, maj 2003, nr 44, tegoż, Zachować dawne nagrania, “Gadki 
z Chatki”, listopad 2008, nr 76.
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