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Abstract

Art as a tool of sociotherapy. On the example of selected photos taken by 
Zofia Rydet

The purpose of the text is to combine the empowerment approach (its application in 
social work in the context of art therapy) with solving social problems, and in particu-
lar preventing social exclusion of marginalized individuals and groups, e.g. the elderly, 
women, children and rural residents. Considerations on the empowerment approach 
were made in the context of photography therapy. Examples of materials are photo-
graphs made by Zofia Rydet (1911-1997).
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Wprowadzenie

Patrząc po latach na zdjęcia Zofii Rydet, szczególnie z Zapisu socjologicznego, 
pojawia się pytanie, czy mógłby stać się on rodzajem „paktu”, zawartego między 
autorką a projektowanym odbiorcą, pozwalającego – zgodnie z sugestią Allana 
Sekuli – „czytać te przedstawienia niejako od spodu, z pozycji solidarności z wy-
siedlonymi, oszpeconymi, uciszonymi czy wymazanymi przez maszynerię zysku 
i postępu”?1 A także: „Czy analiza fotografii jako narzędzia upełnomocnienia 
(empowerment) jest zasadna”? Odpowiedzi na nie brzmią: Jak najbardziej tak. 
Jak najbardziej jest. Trzeba jednak zacząć od źródła i rozumienia wskazanego 
pojęcia. 

W podstawowym znaczeniu empowerment to „upełnomocnianie lub przydawa-
nie władzy”2. W tym kontekście ważny jest jego sens w pracy socjalnej, a więc też 
socjoterapii sztuką (por. pojęcie participatory art3 czy photovoice4). Zwłaszcza, jeśli 
weźmiemy pod uwagę skutki takiego upełnomocnienia, zarówno terapeutów, jak 
i – z czasem – uczestników terapii (czy po prostu odbiorców tego typu przekazów), 
np. branie odpowiedzialności za swoje działania (zob. posiadanie realnej władzy 
decyzyjnej), poczucie przynależności do zespołu, poprawa relacji interpersonalnych 
i zaangażowania. Pracownik socjalny, socjoterapeuta – w tym wypadku – będzie 
więc usamodzielniony i wzmocniony (por. „przywództwo służebne” wg Kena 
Blancharda5). Żeby jednak takie przekazanie władzy było możliwe, pracownik 
upełnomocniony powinien posiadać odpowiednie zdolności i kompetencje, mieć 
możliwość decydowania o sobie i innych (a więc wywierania wpływu), mieć świa-
domość wartościowości wykonywanych zadań i poczucie bezpieczeństwa, zaufania. 

W naukach społecznych pojęcie upełnomocnienia (empowermentu) jest ści-
śle związane z pojęciem „grupy dyskryminowanej”, feminizmem i „pedagogiką 
emancypacyjną”. Jak czytamy: „Empowerment (upełnomocnienie) jest zarówno 

1 Zob . pytania organizatorów konferencji: Wokół Zofii Rydet: między sztuką a dokumentem (War‑
szawa, 18‑19 VI 2018) . 

2 Zob . m .in .: N . Wallerstein, E . Bernstein, Empowerment Education: Freire’s Ideas Adapted to 
Health Education, „Health Education & Behavior” 1988, nr 15(4), s. 379‑394; C. Wang, M. A. Burris, 
Empowerment through Photo Novella: Portraits of Participation, „Health Education & Behavior” 1994, 
nr 21(2), s. 171‑186; M. Oden, Using Photo Voice to Teach Social Issues With Undergraduate Social 
Work Students, „Texas Public Health Journal” 2013, nr 65(4), s. 7‑10.

3 Por . np .: Participation: Documents of Contemporary Art, C. Bishop (ed.), Whitechapel Gallery/
The MIT Press, 2006; R. Atkins, R. Frieling, B. Groys, L. Manovich, The Art of Participation: 1950 to 
Now, Thames & Hudson, 2008; The ‘Do‑it‑yourself’ Artwork: Participation from Fluxus to New Media, 
A. Dezeuze (ed.), Manchester University Press, 2010; C. Bishop, Artificial Hells: Participatory Art and the 
Politics of Spectatorship, Verso Books, 2012; Interactive Contemporary Art: Participation in Practice, 
K. Brown (ed.), I. B. Tauris, 2014.

4 „Photovoice to – jak czytamy – metoda fotografii partycypacyjnej stosowana w badaniach psychologii 
społecznej i społeczności. Dzięki zdjęciom łatwiej jest opowiedzieć zawiłe historie życia, pokazać trudności, 
z jakimi boryka się społeczność, zwrócić uwagę opinii publicznej na palące problemy społeczne” (zob. 
http://inkla.pl/photovoice‑3/ [dostęp: 6.10.2018]). Zob. też m.in.: Photovoice as a Method for Revealing 
Community Perceptions of the Built and Social Environment, „International Journal of Qualitative Meth‑
ods” 2011, nr 10(2), s. 103‑124; C. Wang, M. A. Burris, Photovoice: Concept, methodology, and use 
for participatory needs assessment, „Health Education & Behavior” 1997, nr 24(3), s. 369‑387; C. Wang, 
W. K. Yi, Z. W. Tao, K. Carovano, Photovoice as a participatory health promotion strategy, „Health Promo‑
tion International” 1998, nr 13(1), s. 75‑86; M. Minkler, Photovoice: A review of the literature in health 
and public health, „Health Education & Behavior” 2010, nr 37(3), s. 424‑451.

5 Zob . K . Blanchard, Przywództwo wyższego stopnia, PWN, Warszawa 2007 .
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procesem, jak i stanem/rezultatem. Oznacza zmianę na poziomie indywidualnym 
i strukturalnym. W rozumieniu socjologicznym empowerment odnosi się przede 
wszystkim do członków/kiń grup dyskryminowanych, mniejszościowych i mar-
ginalizowanych, które są/zostały wykluczone z procesów podejmowania decyzji, 
możliwości wpływu, posiadania szeroko rozumianej władzy (na poziomie osobi-
stym, rodziny, społeczności, państwa i in.). Celem działań upełnomocniających 
jest osiągnięcie stanu, w którym ludzie u/odzyskują indywidualną i kolektywną 
(zbiorową) kontrolę nad własnym życiem, miejscem, postulatami, interesami, 
przestrzenią, prawami, językiem jakim opisywana jest rzeczywistość, w tym także 
oni/one itp.”6. W tym sensie medium fotografii to środek, instrument służący i po-
zwalający na empowerment. Joanna Ostrowska pisała na przykład, że: „Termin 
ten, na własne potrzeby, tłumaczy jako (…) udzielania prawa do występowania 
w czyimś imieniu”7. Fotografia, film, teatr, sztuka w ogóle są właśnie bardzo 
skutecznym narzędziem tego „upełnomocnienia”.

Współcześnie bezpośredniość kontaktów między ludźmi przenoszona jest do 
przestrzeni wirtualnej. Sztuka, też fotografia, daje szansę ponownie powrócić 
i „(…) zaprezentować, doświadczyć realności politycznej sfery ludzkiego życia”8. 
Ważny jest w niej bowiem kontakt bezpośredni. Dlatego też analiza fotografii 
Zofii Rydet, przede wszystkim z cyklu Zapis socjologiczny9, może okazać się 
ciekawym materiałem badawczym. 

6 Dalej czytamy: „Dzięki upełnomocnieniu ludzie są zdolni do definiowania i działania, mają poczucie 
sprawczości/wpływu. Upełnomocnienie to także metoda, dzięki której można przywrócić lub uwydatnić 
siłę i władzę osób, które zostały jej pozbawione, lub też systemowo ograniczono możliwości jej uży‑
wania i wyrażania (jak to ma miejsce w przypadku kobiet, osób należących do mniejszości narodowych 
i etnicznych, osób (nie)białych, (nie)pełnosprawnych, osób (nie)identyfikujących się jako heteroseksualne 
i innych). Strukturalny wymiar działań upełnomocniających odnosi się do ujawniania struktur społecznych 
oraz barier i relacji wpływów, które podtrzymują zróżnicowanie i niesprawiedliwości/opresję”. Ponadto 
pojęcie uwłasnowolnienia/upodmiotowienia stanowi integralną część międzynarodowej definicji pracy 
socjalnej, która stwierdza, że jest to „zawód, który dla zwiększania dobrostanu (well‑being) promuje 
społeczne zmiany, rozwiązywanie problemów we wzajemnych ludzkich relacjach oraz upodmiotowienie 
(empowerment)”. Bliskie takiemu rozumieniu pojęcia empowerment było używanie go w programach 
i projektach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W wielu materiałach 
dotyczących projektów EFS czytamy o zasadzie empowerment, która ma oznaczać zaangażowanie 
w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli i przedstawicielek grup docelowych. 
W Poradniku dotyczącym realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznie wydanym w ramach PO 
KL czytamy, że „Zasada empowerment oznacza aktywne uczestnictwo w projekcie osób, na rzecz których 
realizowane są dane działania. W praktyce oznacza to, że uczestnicy projektu mogą być również zaan‑
gażowani we wdrażane działania i czynnie brać udział w procesie decyzyjnym. Realizacja tej zasady ma 
na celu zwiększenie rzeczywistej zdolności uczestników do wpływania na działania, które ich dotyczą, 
a tym samym na wzrost skuteczności tych działań (zob. Agata Teutsch, informacje ze strony Fundacji 
Autonomia i Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej).

Zob. też: P. O. Askheim, Empowerment as guidance for professional social work: an act of balanc‑
ing on a slack rope, „European Journal of Social Work”, vol. 6, Issue 3, 2003; K. Frysztacki, Socjologia 
problemów społecznych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2010; Ogólnopolskie Forum Organizatorów 
Społeczności Lokalnych: www.osl.org.pl/slowniczek‑osl/ [dostęp: 6.10.2018]; Poradnik dotyczący reali‑
zacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach 
„Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego), Warszawa 2009; 
J. Jarczyńska, Empowerment w pracy socjalnej jako skuteczne podejście stosowane w rozwiązywaniu 
problemów społecznych, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_PED.2017.018 [dostęp: 6.10.2018]. 

7 J. Ostrowska, Teatr jako medium upełnomocnione (empowerment) – performance w przestrzeni 
publicznej, [w:] Teatr wśród mediów, red. A. Duda, M. Wiśniewska, B. Oleszko, Toruń 2015, s. 125‑131. 

8 Ibidem, s. 126.
9 Zob. http://zofiarydet.com/zapis/pl/pages/zofia‑rydet (przede wszystkim Zapis socjologiczny 

1978‑1990) .
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Pokonać widmo śmierci… – Zofia Rydet

Zdjęcie rodzinne Zofii Rydet, ok. 1913 (źródło: domena publiczna)

Dla mnie fotografia jest nie tylko obrazem plastycznym, lecz przede wszystkim języ‑
kiem, którym bym chciała przemówić do zwykłych ludzi, a nie do wielkich artystów. 

(…)

To fotografia daje mi możność zatrzymania czasu i pokonania widma śmierci. 
Zwykły dokument, najprostszy… staje się wielką prawdą losu ludzkiego i to jest 
moja nieustająca walka ze śmiercią, z przemijaniem.
Zofia Rydet, [w:] Krystyna Łyczywek, Rozmowy o fotografii: 1970‑1990, Szczecin 
1990 . 

Do najczęściej przywoływanych, i najbardziej znanych, twórców „fotografii 
zaangażowanej”, którą można wykorzystać jako pomoc w socjoterapii, niewąt-
pliwie należy Zofia Rydet (ur. 1911 – zm. 1997)10. Jest to autorka m.in.: cyklów 
fotograficznych o znamiennych tytułach: Mały człowiek, Czas przemijania, Zapis 
socjologiczny, Nieskończoność dalekich dróg, Suita śląska oraz wielu kolaży. 

Twórczyni Zapisu socjologicznego urodziła się jeszcze przed I wojną świa-
tową w Stanisławowie, w prawniczej rodzinie. Od najmłodszych lat zdradzała 
zainteresowanie sztuką. Chciała nawet zdawać do krakowskiej ASP. Ostatecz-
nie jednak skończyła Szkołę Gospodarstwa Wiejskiego w Snopkowie (okolice 
Lwowa), a przed II wojną przez kilka lat pracowała w Polskim Biurze Podróży 
Orbis. Mieszkała też w Kłodzku, Bytomiu (prowadziła tam sklep galanteryjny). 
Od lat 50. zaczęła robić zdjęcia. Inspiracją dla niej byli m.in. brat Tadeusz, 
którego fascynowały portrety psychologiczne górali, a także artyści Jerzy Lew-
czyński i Zdzisław Beksiński. Ona z kolei była mistrzynią dla wielu młodszych, 
np. Wojciecha Prażmowskiego. Należała do Gliwickiego Towarzystwa Fotogra-
ficznego. Artystka zaczęła otrzymywać nagrody za swoje prace, brać udział 
w wystawach, początkowo amatorskich (np. w 1956 r. po raz pierwszy bierze 
udział w IV Wystawie Fotografiki Amatorskiej, Gliwice). Nie tylko ciekawostką, 

10 Zob . m .in .: J . Kutkowski, Czarno‑białe szkice do portretu Zofii Rydet, „Arteria” 2006, nr 4, s. 14‑19; 
W . Konopelska, Nieskończoność dalekich dróg Zofii Rydet, „Śląsk” 2008, nr 12, s. 80. Zob. też stronę na 
temat Zofii Rydet: http://zofiarydet.com/zapis/pl/pages/zofia‑rydet [dostęp: 6.10.2018].
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lecz także ważnym tropem interpretacyjnym, jest informacja, że od lat 60. Zo-
fia Rydet poddała się pasji podróżowania, m.in. do: Egiptu, Jugosławii, Grecji, 
Libanu, Albanii, Bułgarii, Hiszpanii, na Węgry. W ten sposób powstał np. cykl 
Mały człowiek, prezentujący zdjęcia dzieci z różnych stron świata, nie tylko ze 
wsi huculskiej. Kolejnym tematem, który podjęła autorka wybranych zdjęć, jest 
problem starości. Powstają cykl Czas przemijania oraz fotomontaże Świat uczuć 
i wyobraźni, natomiast pierwsze pomysły związane z Zapisem socjologicznym 
pochodzą z lat 60. i końca lat 70. Ideą cyklu miały być portrety mieszkańców 
„wsi i miast11, powstałe w różnych rejonach Polski oraz za granicą12. Łączy je 
ścisły rygor kompozycyjny. Ukazują ludzi – pojedynczo, w parach lub w grupie, 
na tle wybranej ściany ich mieszkania. Fotografie wykonano przy użyciu lampy 
błyskowej, z zachowaniem jak najszerszego obrazu całego wnętrza oraz jak naj-
większej głębi ostrości”13. Na Zapis złożyło się kilka mniejszych grup fotografii: 
Obecność, Mit fotografii, Kobiety na progach, Zawody. Artystka pracowała nad 
tym projektem aż do końca życia. 

Jak widać, tematem zdjęć Zofii Rydet są zwykli ludzie mieszkający na wsi, 
fotografowani w sytuacjach mniej lub bardziej codziennych. Twórczyni Czasu 
przemijania potrafiła zdobyć ich zaufanie w tak niepostrzeżony i tajemniczy 
sposób, że na zdjęciach fotografowani są naturalni, szczerzy w swoich emo-
cjach. Ich świat zostaje jednak uwznioślony, dowartościowany przez cen-
tralistyczny sposób ujęcia oraz hieratyczną kompozycję14. Są niczym twórcy 
swoich małych, wewnętrznych światów, a ich domy stają się ich „większymi 
ciałami”. Obecnie ważne jest „świeże spojrzenie” „współczesnym okiem” na 
twórczość Rydet. Dlatego od 2011 r. powołano Fundację, której celem jest 
m.in. „rozpowszechnianie twórczości Rydet w kraju i za granicą, wsparcie 
dla działań naukowych i artystycznych, współuczestnictwo w podnoszeniu 
prestiżu polskiej fotografii na rynkach światowych”15. Na pewno warto też 
w twórczości autorki dostrzec zainteresowanie trudnymi problemami natury 
społecznej: starością, samotnością i przede wszystkim trwaniem przeszło-
ści w teraźniejszości, która – choć przeminęła niezauważenie – może mieć 

11 Dla osób, które nie znają dobrze twórczości Rydet, ważną informacją może być to, że „na ‘miejską’ 
część Zapisu socjologicznego składają się prawie wyłącznie portrety artystów oraz ludzi kultury. Głównymi 
bohaterami stają się przede wszystkim fotografki i fotografowie – przyjaciele i współpracownicy Zofii 
Rydet – m.in. Jerzy Lewczyński, Józef Robakowski, Andrzej Różycki, Wojciech Prażmowski, Natalia LL, 
Adam Bujak, Krystyna Łyczywek, Leszek Pękalski czy Paweł Pierściński, ale także malarze, rzeźbiarze, pi‑
sarze, architekci czy konserwatorzy dzieł sztuki, a w tle ich prywatne mieszkania oraz pracownie” (zob. 
http://zofiarydet.com/zapis/pl/pages/zofia‑rydet [dostęp: 6.10.2018]).

12 Fotografka zdjęcia mieszkańców wsi robiła przede wszystkim na terenach: Suwalszczyzny, Lu‑
belszczyzny, Podhala, Rzeszowszczyzny.

13 Zob. informacje na temat tego cyklu na stronie Fundacji Zofii Rydet: http://zofiarydet.com/zapis/
pl/pages/zofia‑rydet [dostęp: 6.10.2018].

14 Por. koncepcję Heinricha Wölfflina (1864‑1945), który w Podstawowych pojęciach historii sztuki 
(1915, wyd. pol. 1962) przedstawił schemat rozwoju form w okresie renesansu i baroku w postaci pię‑
ciu par pojęć charakteryzujących ich główne cechy (linearyzm i malarskość, płaszczyzna i głębia, forma 
zamknięta i otwarta, wielość i jedność, jasność i niejasność). Według Wölfflina, rozwój sztuki polega na 
dominacji w kolejnych okresach przeciwstawnych sobie cech formalnych w obrębie historycznie zmien‑
nych schematów wizualnych, niezależnych od treści dzieła. 

15 Zob. informacje na temat tego cyklu na stronie Fundacji Zofii Rydet: http://zofiarydet.com/zapis/ 
pl/pages/zofia‑rydet [dostęp: 6.10.2018].
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znaczenie brzemienne w skutkach. To właśnie ich wskazaniu i analizie warto 
poświęcić kilka uwag.

Roland Barthes w książce Światło obrazu. Uwagi o fotografii pisał, że naj-
bardziej przyciągają go zdjęcia, w których silnie wyczuwa pewien enigmatyczny 
dualizm. Owo poczucie (nie)przyległości, rozdwojenia wywołane jest zderzeniem 
całkowicie odmiennych rzeczywistości na zasadzie jakiejś tajemniczej zależności, 
która u odbiorcy wywołuje zdziwienie. W tym celu wskazany autor przywo-
łuje z łaciny dwa słowa. Pierwsze – studium – określa „dociekliwość, oddanie 
się pewnej rzeczy, skłonność do kogoś, pewien rodzaj ogólnego wciągnięcia 
w coś, ale bez szczególnego zapamiętywania”16. Studium jest jakby koniecznym 
elementem, dzięki któremu autor interesuje się w ogóle zdjęciem. Ewokuje 
odbiór obrazu poprzez kulturę. Drugi element to punctum, które „przełamuje 
studium lub poddaje się jego rytmowi”17. To właśnie ten element wywołuje 
w odbiorcy zdziwienie. Jednocześnie jego pojawienia się nie sposób jedno-
znacznie wyjaśnić. Jest doznaniem czysto zmysłowym, wywołującym emocje, 
które pojawiają się nagle, jak „drapieżne zwierzę”18. Celem pracy fotografa jest 
każdorazowo uświadomienie odbiorcom tego, co w fotografii najważniejsze, 
co jest jej istotą. Wielu fotografików uważa, że właśnie światło, gdyż to ono 
spaja zdjęcie z tym, co na nim widać. Choć jest niematerialne, to łączy widza 
z przedstawioną rzeczywistością, przeszłością (to rodzaj lśnienia, „dotknięcia”). 
W ten sposób fotografia staje się, jak wielokrotnie podkreślał Barthes, „nicią 
Ariadny”, która prowadzi do tego, czego szukamy. Tajemnica obrazu to zagadka 
„dotyku tego – co – było”.

Moim celem w tym tekście będzie więc, choć nie dosłownie i nie w sposób 
wyczerpujący, próba odpowiedzi na pytania: Dlaczego niektóre zdjęcia bardziej 
niż inne przykuwają naszą uwagę? Co uruchamia w odbiorcy mechanizm umoż-
liwiający przeżycie katharsis? Czym w końcu jest w nich punctum i studium?

Bohaterowie – między młodością a starością… 

Tematyka wczesnych fotografii Zofii Rydet związana jest ze „światem dziecka”, 
co sugeruje, że artystkę pierwotnie interesowała młodość, dzieciństwo i czas 
tuż przed okresem dojrzewania. Powstaje jednak pytanie: Czy nie jest trochę 
tak, że uczucia i zdarzenia, których doświadczają bohaterowie zdjęć z cyklu 
Mały człowiek, nie przysługują tak naprawdę też światu dorosłych? Tu rodzi się 
wątpliwość. Czy mamy do czynienia z dzieckiem w świecie dostępnym tylko 

16 R. Barthes, Światło obrazu. Uwagi o fotografii, przeł. J. Trznadel, Warszawa 1996, s. 46. 
17 Ibidem . 
18 Ibidem, s. 85. Autor Światła obrazu pisał też o fotografii w kontekście filmu. W tym celu wskazał 

przymiotniki, które na zasadzie opozycji opisują jedną i drugą (pamiętać należy, że Barthes’owi chodziło 
o obraz analogowy, współcześnie jego zestawienie uznawać można za anachroniczne – zob. przede 
wszystkim Teoria i estetyka fotografii cyfrowej. Antologia, red. P. Zawojski, Warszawa 2017), a więc: 
imitacja – kreacja; znieruchomienie – ruch; skończoność – nieskończoność; wspomnienie – iluzja. War‑
to pamiętać o tym porównaniu przede wszystkim w związku z możliwym i inspirującym zestawieniem 
twórczości fotograficznej Rydet z filmem Rodzina człowiecza Władysława Ślesickiego. W związku z tym 
ostatnim można sięgnąć też po książkę Piotra Pławuszewskiego, Po swojemu. Kino Władysława Ślesic‑
kiego, Kraków 2017 . 



11

Sztuka jako narzędzie socjoterapii na przykładzie wybranych prac Zofii Rydet

dorosłym? Czy dojrzałym „małym człowiekiem” egzystującym w nieco zdzie-
cinniałym świecie? Tak postawione pytania pozawalają przyjrzeć się następującym 
tematom w twórczości autorki Czasu przemijania: młodość – starość. A wiec 
odpowiednio – starości „ukrytej” w  młodości i  młodość „przyczajonej” 
w starości.

Zdjęcia Zofii Rydet (źródło: domena publiczna)

Motyw dziecka, dzieciństwa nie jest podstawą do analizy twórczości Rydet, ale 
jest niewątpliwie jednym z ciekawszych tropów, właśnie z uwagi na zestawienie 
ze starością. Dzieciństwo – według tej artystki – może być bowiem czasem nie 
tylko zabawy, radości, lecz także samotności małego człowieka, czasem poznania 
tajemnicy życia i/a nawet „śmierci”, dojrzewania do nich19. W kontekście dzia-
łalności artystycznej wspomnianej autorki ważne jest wskazanie, i to dobitne, 
że nawet bardzo małe dzieci, w świecie, w którym uwieczniła je na fotografii, 
potrafią być skupione, dorosłe. Dorośli, starcy na zdjęciach twórczyni Zapisu 
również są niezwykli. Tym bardziej, gdy spojrzymy na nich z punktu widzenia 
relacji, jakie nawiązują z innym. 

Temat dziecka i  jego rodziny implikuje jedno z ważniejszych słów z nim 
związanych, chodzi o „miłość”. Ważne jest więc przyjrzenie się najważniejszym 
projektom Rydet właśnie z tego punktu widzenia, miłości macierzyńskiej i/lub 
rodzicielskiej. Ciekawą pomocą interpretacyjną może okazać się kwadrat semio-
tyczny Greimasa, dzięki któremu można ułożyć, pomocne w interpretacji, pary 
pojęć20: młodość – (nie)młodość, starość – (nie)niestarość itp. 

młodość ↔   (nie)młodość 
  ↕   ↨
(nie)starość ↔    starość

19 Por. przykładowe tytuły fotografii/cyklów Zofii Rydet: Chłopcy za witryną sklepową (1961), Chłopiec 
tulący do siebie małe dziecko (1961), Chłopiec z dwoma bochenkami chleba idący po ulicy (1961), Głowy 
dziewczynki i płaczącego dziecka (1961), Głowy trzech roześmianych chłopców (1961), Portret chłopca 
w czapce (1961), Czas przemijania (1964), Mit fotografii (1964 i z ok. 1975), Świat uczuć i wyobraźni 
(ok. 1973), Nieskończoność dalekich dróg (1980) . 

20 Zob. S. Wysłouch, Magiczny kwadrat Greimasa, [w:] Semiotyczne olśnienia. Szkice o teorii 
A. J. Greimasa, red. A. Grzegorczyk, Poznań 1997, s. 85‑93. 
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Przywołanie konkretnego schematu interpretacyjnego pozwala poddać pary 
pojęć – zauważyła Wysłouch – trzem operacjom logicznym, takim jak: prze-
ciwieństwo (młodość – (nie)młodość oraz (nie)starość – starość); sprzeczność 
(młodość – starość oraz (nie)młodość – (nie)starość) i implikacja (młodość – 
(nie)starość oraz (nie)młodość – starość), a dzięki temu wygenerować sensy 
ogólne i zadać pytanie: na ile są one prawdziwe w kontekście twórczości 
Rydet?21 W pierwszym wypadku chodzić będzie o „zaszyfrowanie” w obrazie 
przemijania i zachowanie pamięci. W drugim o „ujawnienie” nieadekwatno-
ści wieku wobec doświadczenia i paradoksu pozoru zmysłu wzroku. Trzeba 
też pamiętać, że „braku” młodości nie pociąga za sobą prostej konstatacji, 
że w tej twórczości dominuje starość i przemijanie. Niemniej autorka odsyła 
odbiorców do uczuć jednocześnie zdecydowanie bardziej niejednoznacznych 
i intensywniejszych.

Zofia Rydet w każdym człowieku pragnęła dojrzeć coś pięknego, co warto 
uwiecznić, nawet wówczas, gdy była to osoba stara, schorowana czy kaleka22. 
Niektórzy twierdzili, że artystka wdziera się nachalnie do cudzej intymności. 
Ona sama miała świadomość możliwości takiego odbierania jej działań. Przy-
świecał jej jednak ważny cel… przekazać swoim bohaterom władzę widzenia, 
pamiętania, a nade wszystko możliwość pożegnania. 

Przestrzeń – większe ciało i czas… który przemija 

Wojciech Nowicki, autor wyboru zdjęć i eseju o autorce Zapisu socjologicznego, 
pisał: „W tych peanach przestrzeni, możnowładcach osadzonych na mieszkaniach 
czy chałupach jest jakiś rys wielkości, nienaruszalna moc ludzi, którzy mogą 
wszystko: własne otoczenie kształtują jak im się podoba, choć, to też trudno 
przeoczyć, im są starsi, tym trudniej im walczyć z mnożącymi się przedmiota-
mi”23. Zapis socjologiczny jest również historią ludzi „(…) opowiedzianą przez 
towarzyszące im przedmioty, które przyrastają z czasem, by w końcu niemal 
ich zatopić”24.

21 Trzeba przy tym pamiętać, że chodzi o sposób myślenia o charakterze historycznym (z lat 60.), 
strukturalistycznym. Warto do niego jednak powrócić po to, żeby zaproponować stanowisko polemiczne, 
zachęcające do dyskusji. Przy okazji uzupełnić go, skorygować czy zdystansować się do niego, powołując 
się na analizę sposobu opowiadania w fotografiach o starości i młodości.

22 Zofia Rydet wspominała swoje pierwsze spotkania z osobami, które następnie uwieczniała na 
zdjęciach, w taki sposób: „Pukam do drzwi, mówię dzień dobry i podaję rękę. Wchodząc do miesz‑
kania, bacznie rozglądam się i od razu widzę coś pięknego, coś szczególnego, i to chwalę. Właściciel 
jest tym ujęty, że mnie się to podoba, ja wtedy robię pierwsze zdjęcie. Każdy ma w swym mieszkaniu 
coś, co jest dla niego najdroższe. Jeśli mnie się uda to zauważyć, to ten człowiek zaraz mi ulega. Ja 
właśnie ten moment wykorzystuję. Proszę, by usiedli (bardzo często są to małżeństwa) przed główną 
ścianą, tą najciekawszą, najbardziej zdobioną obrazami, makatkami… I fotografuję. Punktem cen‑
tralnym w wiejskiej chacie jest telewizor, który chodzi przez cały dzień. Książek przeważnie brak. Na 
telewizorze stawiają to, co dla nich najdroższe, najczęściej portret Ojca Świętego Jana Pawła II. Tych 
zdjęć z Papieżem w różnym otoczeniu mam już tysiące” (zob. http://zofiarydet.com/zapis/pl/pages/
zofia‑rydet [dostęp: 6.10.2018]).

23 Zofia Rydet. Zapis socjologiczny 1978‑1990, oprac. Z. Augustyńska‑Martyniak, tekst i wybór zdjęć 
W. Nowicki, Wydawca Muzeum w Gliwicach, Gliwice 2017.

24 Ibidem .
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Główni bohaterowie fotografii Rydet mieszkają zwykle na wsi, w różnych re-
gionach Polski. Warto przyjrzeć się sposobom ukazywania przestrzeni w pracach 
tej artystki, tym bardziej że chodzi o niezwykłe zdjęcia, wykorzystanie taśmy 
czarno-białej, uczynienie z pokazywania przestrzeni znaczącego sposobu cha-
rakteryzowania postaci, uzasadnia konieczność bliższego przyjrzenia się temu 
zagadnieniu. Podejście do tematu przestrzeni pozwala wskazać też kolejne 
dychotomie: wnętrze – zewnętrze (plener), a także wieś – miasto.

wnętrze  ↔ (nie)wnętrze
  ↕       ↕
zewnętrze  ↔ (nie)zewnętrze

Zdjęcia Zofii Rydet (źródło: domena publiczna)

We wnętrzach wiejskich chat pokazana jest większość postaci ze zdjęć Rydet. 
Zwykle jest tak, że bohaterowie, początkowo zamknięci w ramie obrazu, „prze-
mieszczają się” poza jego obrzeża za sprawą wymiany spojrzeń z projektowa-
nym widzem, w metaforyczny i nieco tajemniczy sposób. Niemal każdorazowo 
wnętrze okazuje się przestrzenią, która przypomina miejsce bezpieczne, staje 
się więc azylem dla bohaterów. Ucieczka do wnętrza może być ucieczką od 
przytłaczającej rzeczywistości, teraźniejszości. Na niesprecyzowanym podziale 
miedzy przestrzenią wnętrza a zewnętrza opiera się też kompozycja zdjęć, np. 
częste pojawiania się za plecami postaci innych obrazów. Tajemnicą obrazów 
w obrazie jest „zawieszenie” przestrzeni pomiędzy, jakby w labiryncie kolejnych 
ram otwierających się, jak drzwi/okna, coraz bardziej w głąb… przestrzeni. To 
miejsce wspomnień, oczekiwań, radości i smutku, nadziei i śmierci. 

Zmiana miejsca zwykle wiąże się z upływem czasu. Wielokrotnie staje się on 
niemal jednym z „bohaterów” omawianych historii. Sposób pokazywania czy 
opisywania postaci, poprzez obserwację, pokazanie ich w czasie oczekiwania, jest 
ściśle związany z kategoriami czasoprzestrzennymi. Rozróżnienie „kiedyś i dziś” 
ważne jest szczególnie dla postaci starszych ludzi z Czasu przemijania. Jednak 
stan oczekiwania został podkreślony także w innych cyklach. Takie podejście 
umożliwia wskazanie pary pojęć umożliwiających opis świata przedstawionego 
w fotografiach Rydet: teraźniejszość – przeszłość. 
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teraźniejszość  ↔ (nie)teraźniejszość 
  ↕           ↕
przeszłość  ↔ (nie)przeszłość 

Bohaterowie autorki obecni są w teraźniejszości, ale żyją jakby w przeszłości. 
Przyszłości nie ma w ogóle. Z drugiej strony, dzięki fotografii są „zawieszeni” 
niejako poza czasem, choć przecież dokładnie wiemy, w jakich latach powstawały 
konkretne cykle zdjęć. Narracja w tych obrazach nie jest umotywowana rozwojem 
akcji, bo takiego rozwoju nie ma, ale raczej sposobem łączenia – niczym „paciorków 
jednego różańca” – poszczególnych portretów, twarzy, wnętrz, przestrzeni, cyklów. 
Nie zdarza się w twórczości Rydet, aby jakieś „luźne”/„nieprzyporządkowane” 
do czasoprzestrzeni obrazy następowały po sobie wbrew regułom chronologii.

Autorka Czasu przemijania nie fotografowała ludzi tylko we wnętrzach 
i z lampą błyskową. W wywiadach mówiła, że starała się uwieczniać ich także 
w otwartych drzwiach, na progu domu. W taki sposób stworzyła cykl matron 
polskich. Rydet wspominała: „One są niby podobne w gestach i pozie – a jed-
nak inne. Pomyśl, bez ubrania nie odróżnisz uczonego od chłopa, lekarza od 
żebraka… Kobiety fotografowane w drzwiach odróżnić można nie tylko poprzez 
stroje, lecz także dzięki obramowaniu drzwi, które są różne w zależności od 
regionu. Poza tym, Ślązaczki są na ogół bardzo grube, a mieszkanki Białostoc-
czyzny wysokie i chude”25. Artystka nie chciała jednak fotografować w blo-
kach mieszkalnych, gdyż jej zdaniem nie widać w takich ujęciach osobowości 
właściciela. Wystrój tych wnętrz jest stereotypowy i powtarzalny. A w Zapisie 
zależało jej na przedstawieniu człowieka poprzez przedmioty, jakie posiadał. 
Zdaniem fotografki bowiem „umierają nie tylko ludzie, ale wraz z człowiekiem 
umiera dom, wszystko, co ich otaczało”. Dlatego wartość etnograficzną czy 
socjologiczną mają przede wszystkim zdjęcia w przestrzeniach o tradycyjnych 
korzeniach, w których udało się zatrzymać czas. 

Podsumowanie… strategia autorska

Dzień, w którym nie fotografuję, uważam za stracony…
Zofia Rydet

Zofię Rydet od samego początku jej kariery „posądzano” o etnograficzno-so-
cjologiczne zacięcie. Nic nie jest jednak aż tak oczywiście, z bardzo prostego 
powodu. Nie wszystko daje się zamknąć w jednoznaczne sformułowania. Moż-
na to trochę porównać z feminizmem, pisząc o fotografii kobiet i o kobietach 
w kontekście „fotografii mniejszościowej” czy „kontrfotografii”. Sama Rydet 
w wywiadach twierdziła, że pracując, nigdy nie myślała o tym, że jest kobietą 
i że jej prace mogą spełniać jakieś społeczne zadania. Zawsze też ukrywała 
swoje słabości. Bardzo możliwe, że tym samym autorka Zapisu nie chciała być 

25 Zob. http://zofiarydet.com/zapis/pl/pages/zofia‑rydet [dostęp: 6.10.2018].
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identyfikowania ze stereotypem „twórczości zaangażowanej” czy „emocjo-
nalnej”. Takie spojrzenie pozawala bliżej przyjrzeć się kobietom na zdjęciach, 
a więc matkom, żonom czy staruszkom. Ten rodzaj perspektywy umożliwia też 
wprowadzenie nowych dychotomicznych pojęć: kobieta i mężczyzna. 

Przyjrzeć się można przede wszystkim roli kobiet w tej twórczości. Intrygująca 
jest relacja, nie tyle/nie tylko kobieta-mężczyzna, lecz także między kobietami, 
matką i córką. Zdaje się, że jest to bliskość skupiona na tworzeniu i podtrzymy-
waniu relacji z przeszłością. Córki powielają schemat postępowań rodzicielek. 
Powtarzają losy matek.

Zdjęcie Zofii Rydet (źródło: domena publiczna)

Jaki jest cel tych wszystkich rozmyślań, których inspiracją jest fotografia Rydet? 
Cel tych wszystkich rozmyślań, których inspiracją jest fotografia Rydet, jest 
zrozumienie widzenia, a także przypomnienie ważnych funkcji fotografii26, 
a więc: dokumentującej, ekspresywnej, która ma wyrażać stanowisko czy emocje 
nadawców komunikatu artystycznego, w tym wypadku Zofii Rydet. Fotografka 
przywołuje do życia świat już nieistniejący – stąd bierze się magia, z pragnie-
nia „przywołania” do życia czasu odchodzącego w niepamięć, a jednocześnie 
„ustanowienia” wyobrażenia na jego temat. U podstaw tych zabiegów z kolei 
stoi poznanie i chęć przekazania wiedzy, a pośrednio także uczuć, jakie towa-
rzyszyły artystce: potrzeba pamięci, nadzieja, poczucie wolności. Na końcu 
wspomnieć należy najważniejszą z funkcji zdjęć, polegającą „na modelowaniu 
więzi społecznych”. Fotografia na pewno ujawniła pozytywne konteksty my-
ślenia o kulturze polskiej, jej przeszłości, poprzez pragnienie nauki, bliskie nam 
Polakom doświadczenia poczucia przemijania. Umożliwia więc odbiorcom lepsze 
poznanie, zrozumienie, uświadomienie sobie źródeł współczesnych problemów. 

We wprowadzeniu do publikacji Empowerment w pracy socjalnej czytamy: 
„Empowerment (upełnomocnienie) jako orientacja działania w pracy socjalnej oraz, 
coraz częściej, jako perspektywa analityczna demaskująca kamuflowane nierówno-
ści społeczne, obecny jest w dyskursie profesjonalnym i naukowym już od ponad 

26 Por . Socjologia a problemy społeczne. Z Kazimierzem Frieske rozmawia Paweł Szybka, [w:] Po co 
nam socjologia?, red. S. Sierakowski, J. Staniszkis i inni, Warszawa 2009, s. 76.



16

Iwona Grodź 

30 lat. Jego znaczenie szczególnie w zakresie organizacji pracy służb społecznych 
systematycznie rośnie, mimo oczywistych powiązań ideologicznych, które zresztą 
nie są ukrywane. Empowerment jako metoda w pracy socjalnej głównego celu tej 
działalności upatruje w społecznym umocnieniu i przywróceniu możliwie pełnej 
partycypacji jednostek, grup i społeczności, które na skutek różnych procesów 
historyczno-społeczno-biograficznych zostały zmarginalizowane, zaniedbane czy 
wykluczone. W tym znaczeniu jest to strategia przywracania, a niekiedy i budowania, 
społecznej integracji”27. Biorąc pod uwagę raz jeszcze przywołaną definicję empo-
wermentu, sztuka, a więc także fotografia, mogą okazać się bardzo przydatnym 
medium w socjoterapii. Fotografia, m.in. Zofii Rydet, może się tej świadomości 
(identyfikacji problemu) i zmianom przysłużyć. Natomiast przestrzeń wirtualna, jak 
pokazał czas, to miejsca, obszary współczesnej aktywności twórczej i odbiorczej, 
które pozwalają te wszystkie „klejnoty” skatalogować, utrwalić, zachować, a więc 
powołać do życia raz jeszcze… dla przyszłych pokoleń.
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