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Abstract

Sociological Record. Between a Total and Alternative Archive

This paper discusses Zofia Rydet’s Sociological Record in the light of different 
archives’ theories. Jacques Derrida’s, Allan Sekula’s and Foucauldian Rodney 
G. S. Carter’s critiques of archive are the starting point. In this context totalising 
aspects of Record, as for example its scale or guise of its neutrality and objectiv-
ity, are presented. In the next part modern reinterpretations of archive’s theories 
by Ewa Majewska and Rodney G. S. Carter are invoked. Based on that, emancipa-
tory functions of RECORD, seen as a tool of „giving voice” to the marginalised, 
is underlined. In conclusion an internal tension in Sociological Record is shown. 
Following from it modern strategies used by theorists who re-archive this project 
are mentioned as well.
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W ramach projektu Zapis socjologiczny Zofia Rydet zostawiła po sobie ponad 
20 tysięcy odbitek, z czego wiele niewywołanych. Projekt ten, rozpoczęty 
w 1978 roku, pączkował i stopniowo ogarniał coraz to nowe obszary, rozsa-
dzając wyjściową koncepcję. Sama artystka z perspektywy czasu pisała o nim:

W 1978 r. rozpoczęłam swój „Zapis socjologiczny” (…) [który] miał być takim balsamo-
waniem czasu, miał, czy raczej ma, utrwalić to, co już się zmienia, a co, choć jest jeszcze 
realną rzeczywistością, przestaje istnieć i może już w niedługim czasie będzie trudne do 
wyobrażenia. Ma pokazać wiernie człowieka w codziennym jego otoczeniu, wśród jakby 
tej otoczki, którą sam sobie stwarza i która z jednej strony staje się dekoracją jego bezpo-
średniego otoczenia – wnętrza, ale która także pokazuje jego psyche, mówi czasem o nim 
więcej niż on sam1.

1 Z. Rydet, O swojej twórczości, http://zofiarydet.com/zapis/pl/pages/sociological‑record/notes/o‑
‑swojej‑tworczosci [20.12.2018].
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W tekście tym przyglądam się Zapisowi jako archiwum2, czyli „zidentyfiko-
wanemu i uporządkowanemu zbiorowi dokumentów”3, czy w tym wypadku 
fotografii4. Archiwum stworzonemu przez Rydet, ale również pozostałemu po 
niej i stawiającemu wciąż nowe wyzwania przed tymi, które z nim pracują. Jest 
ono bowiem, co będę starała się pokazać, rozdarte pomiędzy byciem totalizują-
cym instrumentem wiedzy/władzy a strategią „oddawania głosu”, budowania 
tożsamości grup marginalizowanych i wypartych historii. 

Punkt wyjścia interpretacji stanowi klasyczne już ujęcia tego tematu sfor-
mułowane przez Jacquesa Derridę oraz kontynuacja myśli Michaela Foucaulta 
w ujęciu Rodneya G. S. Cartera. Zostają one zestawione ze współczesnymi kon-
cepcjami feministycznymi, w ujęciu Ewy Majewskiej, w ramach których autorki 
przechwytują archiwum i używają go jako narzędzi emancypacji i oporu. W tym 
kontekście zarysuję również, jak obecna re-archiwizacja Zapisu wzmacnia jego 
subwersywny charakter.

Archiwum totalne

Już w latach siedemdziesiątych Michael Foucault i Howard Zinn5 zwracali uwa-
gę na to, że archiwa nie są neutralnymi narzędziami zachowania pamięci, ale 
służą do produkowania dyskursu, a tym samym, pozostając w rękach władzy, 
umacniają ją. Archiwum takie, ze względu na skalę i cel jego działania, można 
nazwać totalnym. Idąc tym tropem wiele teoretyczek rozwija krytykę archiwów. 
Jak ujął to Rodney G. S. Carter:

[…] współcześnie jest to niepodważalne, że archiwa są miejscami władzy. Władza archiwum 
jest po części władzą pozwalającą na usłyszenie głosów. Składa się z podkreślania wybranych 
narracji i z uwzględniania wybranych typów nagrań stworzonych przez wybrane grupy. Władzę 
archiwum można zauważyć w akcie włączania, ale to nie jedyna jej składowa. Władza wyklu-
czania jest fundamentalnym aspektem archiwum. Zniekształcenia, pominięcia, wymazywanie 
i milczenie są w archiwum nieuniknione. Nie każda historia jest opowiedziana6.

2 Kwestia, jakiego typu jest to archiwum (tj. socjologiczne, etnograficzne, historyczne, artystyczne 
itd.) wydaje mi się drugorzędna i nie będę próbowała jej tu rozstrzygać. 

3 Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci, red. M. Saryusz‑Wolska, R. Traba, Wydawnictwo 
Naukowe Scholar, Warszawa 2014, s. 45. Sama definicja „archiwum” również różni się w zależności od 
tego, z jakich pozycji teoretycznych wychodzi autorka. Przyjęłam tę, która wydaje się neutralna w swoich 
założeniach (co, jak wielokrotnie już wykazano i jak później pokażę w tekście, jest oczywiście jedynie 
złudzeniem) i tym samym pomocna jako punkt wyjścia, który później można odrzucić. Jak będę starała 
się pokazać, dyskusyjne pozostaje, w jakim stopniu Zapis socjologiczny jest projektem uporządkowanym 
i to między innymi w tym będę upatrywała jego krytycznego charakteru.

4 Analiza wynikająca z wyjścia przede wszystkim od fotografii, a nie od koncepcji czy historii Zapi‑
su, wydaje mi się brakującym ogniwem w interpretacjach twórczości Zofii Rydet. Chroniłaby ona przed 
pułapką, w jaką niejednokrotnie wpadają badacze ważnych projektów wizualnych, o których dużo się 
mówi i czyta, ale które rzadko się rzeczywiście ogląda. Ze względu na odmienne zagadnienie nie jest 
ona jednak przedmiotem tego artykułu. Por. W. Bałus, Dlaczego Warburg?, „Przegląd Kulturoznawczy” 
nr 2 (8)/2010, Warszawa. 

5 Por. M. Foucault, Archeologia wiedzy, tłum. A. Siemek, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 
1977; H. Zinn, Secrecy, Archives, and the Public Interest, http://www.ilmondodegliarchivi.org/images/
IlPotereDegliArchivi/Vietnam/MA02_2_3.pdf [20.12.2018].

6 R. G. S. Carter, Of Things Said and Unsaid: Power, Archival Silences, and Power in Silence, https://
archivaria.ca/archivar/index.php/archivaria/article/view/12541/13687 [20.12.2018]. Przekład własny. 
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Psychoanalityczną analizę archiwum przeprowadził Jacques Derrida. W jednym ze 
swoich wykładów, wydanym później pod tytułem Gorączka archiwów, wiązał potrzebę 
tworzenia archiwum ze strachem przed śmiercią, przemijaniem. Paradoksalnie jednak 
to właśnie archiwa są tym, co zabija pamięć, zabija historię mówioną i wszystko, co 
nie mieści się w dominującym dyskursie, skazując na zapomnienie. Tytułowa „gorączka 
archiwów” jest więc nierozerwalnie związana z popędem śmierci.

Należy jednak podkreślić, że ta archidestrukcyjna siła nie pozostawia za sobą nic, co do niej 
należy. Jako popęd śmierci jest również, zgodnie z tym, co mówi sam Freud, popędem agresji 
i zniszczenia (Destruktion), nie tylko wzbudza on zapomnienie, powoduje amnezję, unicestwianie 
pamięci, rozumianej jako mneme lub anamnesis, lecz również kieruje radykalnym usunięciem, 
w rzeczywistości likwidacją tego, czego nie można nigdy zredukować do mneme czy anamne-
sis, to znaczy archiwum, konsygnacji, dokumentarnego czy pomnikowego urządzenia, jakim 
jest hypomneme, menmotechniczny suplement lub reprezentant, urządzenie pomocnicze lub 
memorandum. Archiwum […] nie będzie bowiem nigdy ani pamięcią, ani anamnezą w ich 
spontanicznym, organicznym i wewnętrznym doświadczeniu. Przeciwnie: archiwum sytuuje 
się w miejscu źródłowego i strukturalnego załamania się mówionej pamięci7.

Ów popęd śmierci nigdy nie przestaje gnać archiwisty. Archiwum zawsze jest 
projektem otwartym, niedokończonym. Archiwista stara się zachować cały 
świat, jednocześnie go jednak unieruchamia i unicestwia.

Allan Sekula zauważa, że archiwami fotograficznymi rządzą te same me-
chanizmy. Zdjęcia, w swojej masie, są w nich unifikowane, zatracając swoją 
treść. Zestawione w dużej liczbie obrazy przestają oddziaływać w swojej in-
dywidualności, bez znaczenia staje się, czy przedstawiają czyjąś śmierć czy 
niewinny krajobraz. „W tym sensie archiwa ustanawiają między zdjęcia relację 
abstrakcyjnej wizualnej równoważności”8. Jednocześnie każdy z obrazów może 
zostać z tego porządku wyrwany, zatomizowany. Można mu nadać dowolne 
znaczenie, poprzez odpowiednio dobrany podpis czy układ graficzny. A zna-
czenie to jest zawsze ustanawiane przez właściciela archiwum, który może 
nim dowolnie rozporządzać. Jego władza wynika więc nie tylko z samego 
posiadania obrazów, lecz także z ich katalogowania, wtórnego nadawania 
im hierarchii i interpretacji. Natomiast samo archiwum czerpie swój autorytet 
właśnie z liczby zgromadzonych w nim zdjęć, z „kompulsywnego pragnienia 
pełni, wiary w ostateczną spójność narzuconą przez samą liczbę nabytków”9. 
Tak więc archiwa fotograficzne, jak wszystkie inne archiwa, „uosabiają władzę 
związaną z akumulacją, kolekcjonowaniem, gromadzeniem, a także panowa-
niem nad słownikiem i regułami języka”10.

W pewnym stopniu władzę tę uosabia również Zapis socjologiczny. Zofia 
Rydet wielokrotnie podkreślała naukową wartość swojej pracy, jej obiektywny 
charakter. Jeśli chodzi o wizualny aspekt jej zdjęć, próbą ich osiągnięcia mogą 
być zestandaryzowane i możliwie neutralne środki formalne – stałe oświetlenie, 

7 J. Derrida, Gorączka archiwów, przeł. J. Momro, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, 
Warszawa 2016, s. 23.

8 A. Sekula, Czytanie archiwum. Fotografia między pracą a kapitałem, przeł. K. Pijarski, [w:] idem, 
Społeczne użycia fotografii, red. K. Lewandowska, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Zachęta 
Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa 2010, s. 118.

9 Ibidem, s. 120. Zmieniono formy gramatyczne cytatu.
10 Ibidem, s. 119.
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podobna odległość, powtarzalna kompozycja. Autorka, zapewne nieświadomie, 
wspierała wiarę w przeźroczystość samej fotografii i szerzej archiwum. Również 
w powszechnej opinii na temat Zapisu, która postrzega go jako dokument pewnej 
epoki, brakuje niekiedy namysłu nad specyficzną pozycją, z której Rydet tworzy. 
A jest to pozycja pod względem klasowym uprzywilejowana wobec portreto-
wanych bohaterek. I to właśnie różnica klas społecznych sprawia, że patrzy na 
biedę, w której one żyją na co dzień, jako na coś egzotycznego i estetyzuje ją 
na swoich zdjęciach i w wypowiedziach11. 

W rozmowie z Krystyną Łyczywek Zofia Rydet powiedziała:

Nie nudziłam się nigdy, ale im bardziej zbliżam się do śmierci sama, tym bardziej chciałabym ją 
pokonać, fotografując bez przerwy. Chciałabym ocalić i móc zatrzymać tyle ciekawych momentów, 
tyle twarzy… Dzień, w którym nie fotografuję, uważam za stracony… […] Jestem szczęśliwa, 
że mogę fotografować. 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 przemijaniem12.

Cytat ten mógłby stanowić ilustrację do spostrzeżeń Derridy dotyczących na-
tury archiwum. Fotografia jest dla Rydet – z jednej strony – próbą zachowania 
przemijającego świata, z drugiej walką z własną śmiertelnością13. Artystka 
wielokrotnie podkreślała, że musi się spieszyć, zostało jej zbyt mało czasu, by 
zrealizować zamierzony projekt. Na nagraniu Anny Bohdziewicz mówiła: 

Ciągle mam nowe pomysły, muszę to zaraz fotografować, to jest jak nałóg, jak wódka dla alkoholika. 
Mam tysiące filmów, z których nie mam nawet odbitek… Cale życie kolekcjonowałam różne rzeczy. 
Najpierw zbierałam malowanki dziecinne, potem obrazki święte, potem kartki, znaczki, mam prze-
piękne zbiory do dziś… To jest bardzo silne w mojej naturze… I w fotografowaniu też jest coś z tego14.

Doskwierała jej „gorączka archiwum”, którą można zdiagnozować, powołując 
się na Derridę:

To paląca namiętność. To, co nigdy się nie zatrzymuje, coś nieskończonego, to szukanie archiwum 
tam, gdzie się ono ukrywa. To pogoń za nim, nawet jeśli jest go zbyt dużo, tam, gdzie coś w nim 
samym się anarchiwizuje. To doświadczenie natrętnego, powtarzającego się i nostalgicznego 
pragnienia, nieustającego pragnienia powrotu do źródła, bolesna tęsknota za domem, nostalgia 
za powrotem do najbardziej archaicznego miejsca absolutnego początku15.

Zofia Rydet tęskniła za tym, co piękne w swojej prostocie. Szukała tego, co 
niedotknięte miejską cywilizacją i technicyzacją, co archaiczne. Znalazła to 
wszystko w wiejskiej chacie, tak różnej od mieszkań w bloku z wielkiej płyty. 

11 Owa fascynacja i estetyzacja widoczna jest między innymi w kolejnej cytowanej w tekście wypo‑
wiedzi artystki, (s. 4). Nie znaczy to oczywiście, że Rydet nie zdawała sobie sprawy z trudnych warun‑
ków materialnych życia swoich bohaterek. Jednak w niektórych jej wypowiedziach brakuje krytycznego 
namysłu na ten temat. 

12 K. Łyczywek, Rozmowy o fotografii: 1970‑1990, http://zofiarydet.com/zapis/pl/pages/sociologi‑
cal‑record/discussions/rozmowy‑o‑fotografii [20.12.2018].

13 W kontekście koncepcji popędu śmierci jako jednego ze źródeł Zapisu, ciekawe jest również to, 
że Rydet stosunkowo późno (miała 67 lat) zajęła się fotografią. Analiza taka wymagałaby odwołania 
się do psychologii i odniesienia się do osobowości samej artystki, co nie stanowi tematu tego tekstu.

14 Zofia Rydet o „Zapisie socjologicznym”, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” nr 3‑4/1997, http://
zofiarydet.com/zapis/pl/pages/sociological‑record/notes/konteksty [20.12.2018].

15 J. Derrida, op. cit., s. 134.
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Gorączka trawiąca artystkę w połączeniu z „kompulsywnym pragnieniem 
pełni” pchały ją do fotografowania więcej i więcej. Uzbrojona w aparat wyru-
szała na podbój, obejmując w posiadanie coraz to nowe, jak sama je nazwała 
w jednym z listów, „okruchy życia”:

[…] bardzo jestem zadowolona i po prostu szczęśliwa, że udało mi się znaleźć tyle okruchów 
życia, które mnie wzruszyły czy podobały się i w rolkach, które teraz trzeba wywołać, mam za-
trzymane życie ludzkie, stare umierające domy i to wszystko, co tak szybko mija i ginie – a teraz 
będzie moje i niemal stworzę je do życia na nowo16.

Często w kontekście Zapisu socjologicznego przywoływana jest imponująca 
liczba 20 tysięcy fotografii. Jednak to właśnie ona sprawiła, że także w tym 
archiwum napędzający je popęd śmierci strawił również to, co w założeniu 
miało ono zachowywać. W mnogości kadrów gubią się poszczególne ujęcia 
czy twarze. Zostają ze sobą połączone na zasadzie „abstrakcyjnej wizualnej 
równoważności”. Zapomniane zostają imiona i historie, a znaczenie nadaje im 
jedynie bycie częścią totalnego projektu.

Archiwum alternatywne

Wbrew złej sławie archiwum część teoretyczek próbuje odzyskać je jako narzę-
dzie oporu. Ruch ten odbywa się zarówno na płaszczyźnie teorii, jak i praktyki 
(artystycznej, historycznej, socjologicznej…). Temat ten szeroko podejmuje 
Ewa Majewska w tekście Feministyczne archiwum – słaby opór, deheroizacja 
i codzienność w działaniu. Walka, której początkiem jest krytyka dominującego 
modelu archiwum jako miejsca władzy, toczy się o „[h]ybrydyczne, cyborgiczne, 
wielowątkowe i wewnętrznie sprzeczne archiwum, nieroszczące sobie prawa do 
żadnego optymistycznego, czystego, niezapośredniczonego początku, żadnego 
niewinnego mitu założycielskiego ani żadnej heroicznej utopii”17. Archiwum tak 
rozumiane, które nazwę roboczo alternatywnym18, składa się przede wszystkim 
z tego, co wyparte w dominującym dyskursie. Ma ono do odegrania bardzo 
ważną rolę, jak zauważa bowiem Rodney G. S. Carter, może stanowić strategię 
zachowania historii, a tym samym tożsamości grup marginalizowanych, które 
w przeciwnym razie zostałyby zapomniane. 

Opierając się na słabych dowodach, czyli wszystkim tym, co niewystarczająco 
wiarygodne dla archiwum totalnego, jak obrazy, historia mówiona czy przedmioty 
codziennego użytku, archiwum alternatywne nie podporządkowuje ich jednej 

16 List Z. Rydet do K. Łyczywek z 12.08.1984, http://zofiarydet.com/zapis/pl/pages/sociological‑record/
letters/krystyna‑lyczywek‑12‑08‑1984 [20.12.2018].

17 E. Majewska, Feministyczne archiwum – słaby opór, deheroizacja i codzienność w działaniu, [w:] 
Niepodległe: kobiety a dyskurs narodowy, red. M. Lipska, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Warszawa 
2018, s. 37.

18 Archiwa tak rozumiane są przez autorki różnie określane, jako feministyczne, queerowe itd., 
w zależności od tego, jaki ich aspekt podkreślają i z jakich założeń wychodzą. Szukając ogólnej nazwy, 
która równie dobrze opisywałaby Zapis socjologiczny, zdecydowałam się na „archiwum alternatywne”. 
W ten sposób można określić wszelkie archiwa alternatywne wobec dominującego dyskursu, bez względu 
na to, jaki jego aspekt/y kwestionują. 
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liniowej narracji. Wkrada się w nie chaos, który sprawia, że „[j]est [ono] też 
narażone na ciągłe zarzuty niefrasobliwości i nierzetelności ze strony instytucji 
patriarchalnego świata, w którym historia bez męskiego ego, męskocentrycz-
nej buty oraz heroizmu skutkującego litrami krwi przelanej za seksistowsko 
fetyszyzowaną ojczyznę, nie może być traktowana poważnie”19. Chaos ten jest 
jednak celowym środkiem pozwalającym na zachowanie różnorodnych narracji.

Jak zauważa Ewa Majewska, alternatywny model archiwum jest ugruntowany 
na słabym oporze.

Słaby opór wiąże się z polityką budowania sojuszy, z rezygnacją z wyniosłego indywidualizmu 
na rzecz codzienności, zwyczajności i relacji. Jest on inspirowany pochwałą codzienności […]. 
Słaby opór ugruntowany jest przekonaniem o możliwości czytania angielskiego określenia 
common […] nie tylko jako „wspólne”, ale również jako „zwyczajne”, „pospolite”20.

Zamiast opowiadać o biografiach mężów stanu, autorka archiwum alterna-
tywnego przygląda się całym grupom społecznym, zwłaszcza tym do tej pory 
niereprezentowanym. Zamiast dokładnie rozpisywać historie bitew, poświęca 
uwagę temu, co codzienne, zwykłe i może nawet w pierwszej chwili mało in-
teresujące (a na pewno mało medialne)21. Jednak to dopiero tak opowiedziana 
przeszłość, jako losy grup społecznych, a nie uprzywilejowanych jednostek, 
pozwala „czesać historię pod włos” i oddać sprawiedliwość umarłym. 

Jacques Derrida w przytaczanej analizie odwołuje się do tekstów Waltera Benja-
mina i Yosefa Hayima Yerushalmi. Ten ostatni pyta: „Czy to możliwe, że antonimem 
«zapominania» nie jest «pamiętanie», ale sprawiedliwość?”22. Obowiązek pamięci 
jest obowiązkiem teraźniejszych pokoleń wobec przeszłych względem przyszłości. 
Sprawiedliwość miałaby się objawić w archiwum otwartym na przyszłość, na to, 
co nadejdzie i co niedefiniowalne, ale czerpiącym swoją siłę z tego, co już było. 
„[I]stotne jest to, aby pozwolić przemówić obrazom w albumie fotograficznym, 
czyli innemu rodzajowi archiwum”23, gdyż „[p]rzeszłość uchwycić można tylko 
jako obraz, który rozbłyskuje w chwili swej poznawalności, by nigdy już nie uka-
zać się ponownie”24. Tylko w ten sposób można opowiedzieć historie przodkiń 
i uratować je przed byciem „narzędziami w rękach klasy panującej”25.

Zapis socjologiczny jest formą takiego oddania sprawiedliwości, archiwum 
opartym na słabych dowodach – obrazach z zatrzymanymi na nich twarzami 
i przedmiotami. Zofia Rydet przedstawia w nim bohaterki, których śladów próż-
no szukać gdzie indziej, może poza księgami parafialnymi. Portretując je w tak 
dużej liczbie wprawdzie zatraca indywidualne opowieści, ale zgodnie z ideą 
archiwum alternatywnego tworzy portret grupy społecznej. Grupa, która jako 

19 Ibidem .
20 Ibidem, s. 46.
21 Taką strategię zarówno postulował, jak i wcielał w życie między innymi wspomniany wcześniej 

Howard Zinn, autor Ludowej historii Stanów Zjednoczonych . Por . H . Zinn, Ludowa historia Stanów Zjed‑
noczonych. Od roku 1492 do dziś, przeł. A. Wojtasik, Krytyka Polityczna, Warszawa 2016.

22 Y. H. Yerushalmi, Zachor. Żydowska historia i żydowska pamięć, przeł. M. Wójcik, Żydowski Instytut 
Historyczny, Warszawa 2014. Cytat za: J. Derrida, op. cit., s. 116.

23 J. Derrida, op. cit., s. 106.
24 W . Benjamin, O pojęciu historii, przeł. A. Lipszyc, [w:] idem, Konstelacje. Wybór tekstów, przeł. 

A. Lipszyc, A. Wołkowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, s. 313.
25 Ibidem, s. 314.
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nieprzystosowana do nowego modelu szybko zmieniającej się rzeczywistości, 
znika niedługo po zakończeniu projektu. Fotografując ich otoczenie, artystka 
tworzy swoistą apologię codzienności, ukazując na zdjęciach common w jego 
podwójnym znaczeniu – jako obraz wspólnoty i obraz tego, co zwykłe. W liście 
z 1967 roku, na długo przed datowaniem początków Zapisu, Rydet pisała o lu-
dziach, których spotkała podczas swoich wędrówek, podsumowując: „Życie tych 
i milionów innych, może jeszcze ciekawsze, przejdzie i nawet nikt nigdy nie dowie 
się o ich sile, ich wartościach, ich bohaterstwie”26. Siła, wartość i bohaterstwo, 
które chce oddać na swoich zdjęciach, dalekie są od „męskiego ego, męskocen-
trycznej buty”. Nie przystając do dominującego dyskursu, historie „tych i milionów 
innych”, zostają wyparte z archiwów totalnych. Zofia Rydet stawia jednak opór, 
który można nazwać słabym oporem, i podejmuje próbę ich zachowania, a tym 
samym zachowania tożsamości jednej z grup marginalizowanych.

Pomimo deklaracji Rydet o naukowości Zapisu, nie wstydzi się ona emocji. Nie 
jest chłodnym obserwatorem, czego oczekuje się od naukowca, a niekiedy też 
od artysty. Nie boi się utraty dystansu i autorytetu, który on za sobą niesie. Całą 
sobą, cieleśnie i mentalnie, jest zaangażowana w projekt. Jego kolejne odsłony 
(Kobiety na progach, Telewizory, Mit fotografii…) są zapisem jej fascynacji ota-
czającą rzeczywistością. W związku z tym naraża się na zarzuty „niefrasobliwości 
i nierzetelności”, o których pisze Majewska. W archiwum Zofii Rydet panuje 
chaos, wiele zdjęć jest niepodpisanych, wiele niewywołanych. Jednak to właśnie 
ten bałagan, będący odbiciem jej pasji, sprawia, że jest to archiwum alterna-
tywne. Allan Sekula i Jacques Derrida zwracają uwagę na to, że w archiwach 
zdjęcia są podporządkowane narzuconym z góry biurokratycznym kategoriom, 
a przez to linearnej narracji. W Zapisie autorka rezygnuje z nadania struktury 
na rzecz tworzenia obrazów. Tym samym kreuje przestrzeń, w ramach której 
mogą one dowolnie się ze sobą zderzać w swojej masie, a w tych przebłyskach, 
przez krótki moment, można dostrzec przeszłość i „okruchy życia”. 

Zgodnie z tym, co już opisałam, jako próbę zachowania naukowego charak-
teru Zapisu można rozumieć zastosowane w nim środki formalne. Zmierzanie 
do zminimalizowania wpływu fotografki na poszczególne kadry ma też jednak 
drugi wymiar. Inaczej niż w archiwum totalnym, gdzie to właściciel rozpo-
rządza obrazem i jego znaczeniem, Rydet tworzy swoistą ramę, którą każda 
z portretowanych sama wypełnia treścią. Ma wizję projektu jako całości, jednak 
w momencie wykonywania zdjęcia odsuwa się w cień, pozostawiając przestrzeń 
swoim bohaterkom i otaczającym je przedmiotom27. W niedatowanym liście 
do Jerzego Buszy pisała:

Mój „Zapis” nie jest absolutnie reportażem. Jest świadomie – jeśli to tak można nazwać – po-
zowany – choć będę się też przed tym broniła – bo to, że człowiek tam zastany patrzy prosto 

26 List Z. Rydet do K. Łyczywek z 23.10.1967, http://zofiarydet.com/zapis/pl/pages/sociological‑record/
letters/krystyna‑lyczywek‑23‑10‑1967 [20.12.2018].

27 Z nagrań pozostałych po wyprawach Rydet i wspomnień osób z nią współpracujących wynika, 
że bohaterki nie zawsze tej „wolności” doświadczały. Zofia Rydet niekiedy „usadzała” je do zdjęcia czy 
wręcz natarczywie przekonywała do tego, by się na taką fotografię zgodziły. „Wolność” można jednak 
potraktować jako pewną ideę stojącą za samą koncepcją zdjęcia jako ramy, która w praktyce w różnym 
stopniu była realizowana.
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w obiektyw, nie jest pozowaniem. Ja nic nie reżyseruję, nie układam ani przedmiotów, ani też 
ludzi – to oni, właśnie przez poczucie obecności aparatu i obiektywu, starają się być jak najbar-
dziej godni i piękni. Sami się jakby reżyserują i to daje właśnie jakiś jeden wymiernik wszystkich 
zdjęć, jakiś humanistyczny obraz równości człowieka28.

Zofia Rydet mierzyła się w swojej pracy, niekoniecznie świadomie, z trudnościa-
mi, o których pisze współcześnie Rodney G. S. Carter – z tym, w jaki sposób 
tworzyć archiwum grup marginalizowanych, jednocześnie nie mówiąc zamiast 
nich. Owa rama, którą proponuje, może być, nawet nie jeśli całkowicie udaną, 
próbą przezwyciężenia tego dylematu i „oddania głosu” bohaterkom29.

Archiwum cyfrowe

Zapis socjologiczny stanowi inspirację dla współczesnych fotografek, kurato-
rek, animatorek kultury, teoretyczek, ale też „zwykłych” odbiorczyń. Wynika 
to zarówno z jego wartości estetycznej, skali, jak i opisanego rozdarcia między 
totalnością a alternatywnością. Archiwum tego nie da się jednoznacznie pod-
porządkować żadnej z tych kategorii. Wymyka się wielu siatkom pojęciowym. 
Krzysztof Pijarski pisząc o Zapisie, stwierdza: 

Podczas gdy jej [Rydet] życiowy projekt może być uznany za ambiwalentny czy problematyczny 
pod pewnymi względami, to to, co stworzyła, było znacznie trudniejsze do przechwycenia do 
celów państwowej propagandy niż którykolwiek z projektów, które opisałem powyżej [Rodzina 
robotnicza, Rodzina Szczecińska, Polaków portret własny, badania Styl życia w polskich miastach] 
i co więcej może być odczytany jako akt protestu30.

Jego niejednoznaczność i wewnętrzna sprzeczność fascynują, ale też stanowią 
wyzwanie.

Przed takim wyzwaniem stanęły osoby pracujące z Zapisem jako archiwum31, 
które podjęły się jego digitalizacji i upublicznienia na stronie „zofiarydet.com”32, 

28 List Z. Rydet do J. Buszy, niedatowany, http://zofiarydet.com/zapis/pl/pages/sociological‑record/
letters/jerzy‑busza‑undated [20.12.2018].

29 Bardzo ważna byłaby analiza, która jednak wykracza poza ramy tego tekstu, dotyczące tego, na ile 
to włączenie perspektywy bohaterek się powiodło. W tym kontekście ważna jest również niechęć niektórych 
z nich do byciem fotografowanymi, z którą niekiedy spotykała się Rydet (więcej w p. 27). Ciekawe byłoby 
zestawienie opisanych sytuacji z koncepcjami Rodneya G. S. Cartera, który pisze o tym, że milczenie grupy 
marginalizowanej i niechęć wobec włączenia do archiwum, a tym samym spisanie się na zapomnienie, może 
być również strategią oporu (por. R. G. S. Carter, op. cit.). Taką postawę postuluje też Stanimir Panayotov, 
który mówi o tym, że włączenie w archiwum totalne grupy marginalizowanej nie zmienia jego struktury, która 
dalej opiera się na przemocy, a jedynie poszerza pole władzy dyskursu (por. S. Panayotov, Straight Separatism: 
Ten Theses on the Queer Archive, http://interalia.org.pl/media/11A_2016/Panayotov.pdf [20.12.2018]). Ze 
współczesną wiedzą i doświadczeniem dotyczącym tworzenia archiwów na pewno można pomyśleć o bardziej 
partycypacyjnych formach niż ta obrana przez Rydet. Jednak uwzględniając to, jak dawno Zapis powstał, 
może być rozumiany jako jedna z pierwszych, niedoskonałych jeszcze prób „oddania głosu”.

30 K . Pijarski, Seeing Society, Showing Community: „Sociological Photography” and Zofia Rydet’s 
Record [w:] Object lessons: Zofia Rydet’s „Sociological Record”, ed. by K. Pijarski, Museum of Modern 
Art, Warsaw 2017, s. 166. Przekład własny.

31 Por. http://zofiarydet.com/zapis/pl/pages/informations/team [20.12.2018].
32 Innym działaniem, które w mniejszym stopniu mierzy się z problemem tworzenia archiwum, ale 

również odzyskuje emancypacyjny potencjał Zapisu, jest projekt Coś, co zostanie, którego koncepcję 
stworzyły Agnieszka Pajączkowska i Zofia Augustyńska‑Martyniak. Jego autorki po latach wróciły do 
niektórych miejscowości, w których fotografowała Rydet i w oparciu o zdjęcia z Zapisu poznawały lokalne 
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zgodnie z koncepcją Karola Hordzieja. Jak zauważa Abigail Solomon-Godeau33, 
twórczość Rydet ulega obecnie re-archiwizacji, tworzeniu archiwum od podstaw. 
Zadanie to to nie tylko długie godziny wywoływania i skanowania fotografii, 
lecz także ich porządkowania. I to właśnie w tym nowym archiwum wydobyty 
został charakter Zapisu jako głosu protestu. 

Allan Sekula zwraca uwagę na problem własności archiwum, w ramach któ-
rego to właściciel nadaje znaczenie. Udostępnienie zdjęć Zofii Rydet na licencji 
Creative Commons (w ramach której można bezpłatnie wykorzystywać zdjęcia 
do celów niekomercyjnych) sprawia, że archiwum to zostaje oddane wszystkim 
tym, które chcą z niego skorzystać, a tym samym nadać mu nowe znaczenia. Nie 
ma jednej narracji, która czerpałaby autorytet z właścicielstwa. Wokół archiwum 
wytwarza się nowa wspólnota, common, osób, które na różne sposoby mogą go 
używać i interpretować. Na stronie możliwe jest zobaczenie wszystkich zdigitali-
zowanych zdjęć, bez podziału według narzuconego klucza34. Dzięki temu obrazy 
nie są podporządkowane zawężającym ich znaczenia kategoriom ani danym 
(takim jak miejscowość, data itd.). Można tam również znaleźć wybory autorskie 
fotografii z Zapisu, przygotowane przez Filipa Springera, Davida Campanę, Witka 
Orskiego i Sharon Lockhart. Archiwum traci w nich swój naukowy autorytet, jeśli 
kiedykolwiek go oczywiście posiadało. W ten sposób pokazane zostają możliwe 
sposoby jego interpretacji. Odbiorczyni może z nich skorzystać, tworząc swoją 
kompilację zdjęć, na takich samych prawach jak „ekspertki”, lub używać archi-
wum na niezliczone inne sposoby. Zapis przestaje być martwy, a staje się żywą, 
plastyczną materią, z której można tworzyć. Wydaje się, że właśnie to jest jednym 
z celów, które stawiała sobie Zofia Rydet. W liście do Jerzego Buszy deklarowała: 

[…] twierdzę, że ten dokument wykracza poza swoje ramy i może być różnie interpretowany. 
I kto wie, czy nie jest to najlepsze, co po mnie zostanie35.

A współcześnie zostaje czytanie go „niejako od spodu, z pozycji solidarności 
z wysiedlonymi, oszpeconymi, uciszonymi czy wymazanymi przez maszynerię 
zysku i postępu”36. 
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