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Abstract

Objects and people. The question about sociology of Zofia Rydet’s Record…

The purpose of this article is to go beyond the categories of document and art in describ-
ing Zofia Rydet’s Sociological Record. The author attempts to exceed this dichotomy by 
analyzing Rydet’s work by using the concepts like photographic gesture and photographic 
ethos taken from V. Flusser’s and P. Mościcki’s works. It allows the author to describe 
the specifics of Rydet’s method. The author states that the Rydet’s way of practicing 
sociology enables the reader to interpret her work in political categories. Using the works 
of W. Benjamin and G. Didi-Huberman, author considers the possibility of reading the 
Sociological Record as a just representation of people.
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Nie ma bardziej trafnego określenia na motyw przyświecający bodajże całej 
twórczości Zofii Rydet niż przemijanie. Można to prześledzić, począwszy od 
wczesnych cykli, takich jak poświęcony dzieciństwu Mały Człowiek czy opowia-
dający o starości Czas przemijania, poprzez słynny Zapis socjologiczny, aż po 
późne prace, jak Epifanium czy Suita śląska, będące opowieściami o odchodzeniu 
i umieraniu. Również życie artystki, na tyle, na ile możemy wnioskować z nie-
licznych listów i wywiadów, do których mamy dziś dostęp, przesiąknięte było 
silnym poczuciem upływu czasu. W korespondencji z Krystyną Łyczywek Rydet 
pisała: „Rano wstaję koło ósmej, śniadanie, porządki i o dziewiątej zamykam 
się w ciemni do pierwszej, potem idę na obiad i ewentualne zakupy w drodze 
powrotnej, przeważnie koło trzeciej jestem już w domu, trochę odpocznę i znów 
zamykam się w ciemni do dziewiętnastej […] Potem wykańczam zdjęcia, daję 
na szkło, retuszuję itd. Koło dwunastej idę spać. […] A wciąż mam poczucie, 
że muszę się spieszyć, bo jak mnie zabraknie, nikt tego nie zrobi i wszystko nic 
nie będzie warte”1.

1 Z. Rydet, List do Krystyny Łyczywek, 12.02.1982, http://zofiarydet.com/zapis/pl/pages/sociologi‑
cal‑record/letters/krystyna‑lyczywek‑12‑01‑1982, dostęp: 10 czerwca 2018.
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Zofia Rydet zajęła się fotografią późno, bo dopiero w wieku czterdziestu 
lat, za sprawą Gliwickiego Towarzystwa Fotograficznego, a pracę nad Zapisem 
socjologicznym, swoim opus magnum, zaczęła niemalże w wieku siedemdzie-
sięciu lat. W cyklu tym artystka podejmuje podwójny wyścig z czasem, z jednej 
strony, starając się uchwycić ostatnie momenty odchodzącej i pochłanianej 
przez miasto kultury wsi polskiej, z drugiej zaś, mając świadomość swojego 
wieku, tworząc i porządkując ogromny materiał pochodzący z jej wypraw na 
Podhale, Kaszuby czy Lubelszczyznę. W rzeczywistości na to, co nazywamy 
dziś Zapisem socjologicznym, składa się około 20 tysięcy negatywów. W okre-
sie 1978-1990 Rydet stworzyła ogromnych rozmiarów archiwum, które przez 
lata znane było raczej pod postacią mniejszych cykli, takich jak poświęcona 
wizerunkom papieża Obecność, czy serii zdjęć pokazujących kobiety stojące 
na progach swoich domostw. Dopiero dziś podejmowane są bardziej całościo-
we odczytania Zapisu socjologicznego, czego przykładem może być wystawa 
w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie Zofia Rydet. Zapis 1978‑1990 
z 2016 roku. Ponowne zainteresowanie twórczością Rydet jest z pewnością 
również wynikiem digitalizacji jej zbiorów, z których ponad połowa dostępna 
jest już w Internecie2. Sytuacja, w której dziś się znajdujemy, ponad dwadzieścia 
lat po śmierci fotografki, wymaga przyjrzenia się jej dorobkowi i ponownego 
przemyślenia go z dzisiejszej perspektywy. Zapis socjologiczny jest przecież 
świadectwem dynamicznych przemian społecznych, które nastąpiły w Polsce 
na przełomie lat 80. i 90. XX w., których Zofia Rydet miała świadomość i które 
uwiecznia dosłownie i metaforycznie z pozycji progu.

Próba lektury Zapisu socjologicznego wymaga dziś zmierzenia się z ogrom-
nym archiwum, które pozostawiła po sobie Zofia Rydet. Polski dyskurs dookoła 
twórczości fotografki został już poniekąd określony i częściowo zdeterminowany 
przez takie wydarzenia, jak wspomniana już wcześniej wystawa w MSN czy 
zorganizowana w ramach niej konferencja, której efektem był wydany w 2017 r. 
zbiór tekstów Object lessons: Zofia Rydet’s „Sociological Record” pod redakcją 
Krzysztofa Pijarskiego3. Zarówno wystawa, jak i publikacja sprawiają, że Zapis 
socjologiczny należy czytać poza prostymi kategoriami dokumentu i sztuki. Wiąże 
się to również z niejednoznacznością samej Rydet, która o swojej twórczości 
pisała tak: „Mój Zapis nie jest absolutnie reportażem. Jest świadomie – jeśli to 
tak można nazwać – pozowany – choć będę się też przed tym broniła – bo to, 
że człowiek tam zastany patrzy prosto 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 najbardziej godni 
i piękni. Sami się jakby reżyserują i to daje właśnie jakiś jeden wymiernik wszyst-
kich zdjęć, jakiś humanistyczny obraz równości człowieka”4. Zapis socjologiczny 
potrzebuje dziś innego języka i innych kategorii, w których można opisać jego 
fenomen. Ten obszerny zbiór pełen jest sprzeczności i niespójności, przez co 

2 http://zofiarydet.com, dostęp: 10 czerwca 2018.
3 Object lessons: Zofia Rydet’s „Sociological Record”, ed. by K. Pijarski, Museum of Modern Art, 

Warsaw 2017 .
4 Z. Rydet, List niedatowany, http://zofiarydet.com/zapis/pl/pages/sociological‑record/letters/jerzy‑

‑busza‑undated, dostęp: 5 czerwca 2018.
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nie daje się jednoznacznie określić i zdefiniować. Należy więc pomyśleć o nim 
szerzej, nie jako o projekcie zamkniętym, a wciąż otwartym na nowe odczytania 
daleko wykraczające poza wartość wyłącznie dokumentalną czy artystyczną. 
Próbą wykroczenia poza te klasyczne kategorie myślenia o fotografii jest analiza 
pojęcia gestu fotograficznego, którą proponuje Paweł Mościcki w tekście Gest 
fotograficzny: między symptomem a etosem.

Mościcki zaczyna swój test od słów: „W obliczu każdej konkretnej fotogra-
ficznej konstelacji – a taką jest twórczość każdego artysty czy niemal każdy 
zbiór fotografii – trzeba odłożyć na bok tradycyjne opozycje, które przez lata 
organizowały spory wokół natury i funkcji medium fotograficznego. Należy 
więc tym samym rozstrzygnąć albo raczej zawiesić opozycję między ontologią 
a semantyką fotografii, między skupianiem się wyłącznie nad jej istotą a po-
święcaniem uwagi jedynie jej społecznym konsekwencjom”5. Kierując się tym 
rozpoznaniem, należy potraktować Zapis socjologiczny jako fotograficzną 
konstelację, heterogeniczny układ pełen napięć. Klasyczne kategorie, takie jak 
dokument i sztuka, okazują się anachroniczne wobec dzieła, które potrzebuje 
nowego odpowiadającego mu języka i metodologii. Trop proponowany przez 
Mościckiego kieruje nas w stronę kategorii gestu fotograficznego, pozwalają-
cego zrozumieć pozycję, z jakiej autorka tworzy swoje dzieło, a co za tym idzie 
wyznaczyć potencjalne możliwości jego odczytania.

Gest, o którym pisze Mościcki, miałby zawsze towarzyszyć zdjęciu, stać 
u jego podstaw. „Jest to rodzaj nawiązania relacji między fotografem a światem, 
który [ten gest] zawiera w sobie dialektyczny proces podwójnego umniejsze-
nia, w wyniku którego fotograf zostaje sprowadzony do pojedynczego ruchu 
dłonią, świat zaś do swojego małego wycinka”6. Fotografia jest więc miejscem 
połączenia dwóch oddziałujących na siebie światów, gest utrwala owo na-
pięcie, rytm projekcji i introjekcji. To wzajemne przenikanie się, utrwalone na 
zdjęciu, każe zawsze myśleć o pewnej dynamice zawartej w samym procesie 
tworzenia. Skupienie się na akcie poprzedzającym wykonanie zdjęcia pozwala 
na odrzucenie myślenia o fotografii wyłącznie jako o mechanicznym procesie 
utrwalania rzeczywistości. Gest wprowadza do kadru domieszkę ekspresji, 
atmosferę, pozwala na zbadanie tego w jakich i na jakich warunkach zostało 
wykonane zdjęcie.

Jak w takim razie badać gesty i jak odnieść powyższe rozważania do prac 
Zofii Rydet? Przywołując prace Vilema Flussera z zakresu fenomenologii gestu, 
Mościcki pisze, że „wymienił [on] cztery jego aspekty: szukanie miejsca, z któ-
rego będzie się patrzyło na wybraną sytuację; manipulacja sytuacją tak, aby 
pasowała do wybranego punktu widzenia; krytyczny dystans do wcześniejszych 
wyborów; akt naciśnięcia migawki. Z pewnością należałoby uzupełnić tę listę 
o kilka wymiarów, takich jak wybór obiektywu, rodzaju filmu, czasu naświetlania, 
ostrości, rozpiętości kadru, itd. Gest fotograficzny, rozumiany jako atmosfera 
uzupełniająca obraz, rodzi się wówczas, gdy człowiek trzymający w ręku apa-
rat pragnie poszerzyć gamę swoich wyborów, zanim dokona nieodwołalnego 

5 P. Mościcki, Gest fotograficzny: między symptomem a etosem, „Widok. Teorie i praktyki kultury wizu‑
alnej” 2015, nr 12, http://pismowidok.org/index.php/one/article/view/357/700, dostęp: 10 czerwca 2018.

6 Tamże.
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aktu cięcia”7. Gest jest więc zawsze związany z jakimś wyborem, zajęciem 
pozycji, użyciem konkretnych środków. Fotografie zawsze są wynikiem pew-
nego zawahania (Mościcki pisze o robieniu zdjęć jako o „tworzeniu śladów po 
nierozwiązywalnych dylematach”)8. Niepewność, rozumiana jako wewnętrzne, 
niemożliwe do rozładowania napięcie sprawia, że o zdjęciu można myśleć rów-
nież w kategorii symptomu. Każda fotografia jest zamrożeniem owego wahania, 
ponieważ gest, jak pisze Mościcki za Regisem Durandem, jest cięciem, a każdy 
obraz fotograficzny jest „obrazem kryzysu”, bez względu na jego temat. Te 
„obrazy kryzysu” eksponują obraz fotografa w momencie decyzji, człowieka 
naznaczonego brakiem. Właśnie to pierwotne wybrakowanie, na które wskazuje, 
każe człowiekowi fotografować, ponawiać próby i wytwarzać kolejne obrazy. 
Pisze: „Być może dlatego trudno sobie wyobrazić istnienie artysty, który jest 
autorem tylko jednego obrazu, lub fotografa, który stworzył tylko jedno zdjęcie. 
Ten jedyny, finalny obraz byłby rodzajem przeznaczenia, nieubłagalnego losu 
przywiązującego do siebie artystę raz na zawsze. To dlatego każdy, kto zajmuje 
się wytwarzaniem obrazów, odczuwa nieprzepartą potrzebę kolejnej próby, 
ponownego otwarcia”9. Wychodząc poza przywołaną już wyżej kategoryzację 
fotografii, należy rozpatrzeć Zapis socjologiczny jako całość złożoną z kolejnych 
prób i powtórzeń, a zatem zastanowić się nad gestem Zofii Rydet i tym, co 
możemy z niego wyczytać.

Projekt Zofii Rydet wydaje się prosty – sfotografować ludzi w ich miesz-
kaniach, pokazać nie style ich życia, lecz światy, w których żyją. Ci ludzie to 
przede wszystkim mieszkańcy wsi10, reprezentanci kultury, która coraz bardziej 
zawłaszczana przez wpływ miasta, zanika. Rydet świetnie zdaje sobie sprawę 
z procesów, które dzieją się na jej oczach oraz ze schyłkowego charakteru zja-
wisk, które pragnie utrwalić. Owa czujność i wrażliwość, którą nazwać można 
zmysłem przemijania, nakazuje fotografce odwiedzić i utrwalić jak największą 
liczbę domów. W jednym ze swoich listów fotografka pisała: „tu fotografując 
nasze wsie, stwarzasz historię kultury i etnografii polskiej, która obecnie tak 
straszliwie się szybko zmienia na jałową, bezbarwną, miejską. Jeszcze są takie 
enklawy dawnego piękna – przeraźliwie teraz szybko znikające i tylko my foto-
grafujący możemy to zatrzymać i pokazać innym”11. 

Jednakże fotografka musiała zdawać sobie sprawę z trudności, jakie wiążą 
się z realizacją takiego projektu fotograficznego. Wyrażenie pewnej prawdy 
o człowieku, a przede wszystkim o człowieku z innej klasy społecznej, wymaga 
wypracowania jakiejś autorskiej metody, która pozwoliłaby na uniknięcie uprzed-
miotowienia fotografowanych. Rydet postanowiła więc mówić o człowieku 
poprzez rzeczy, pokazać go w jego najbliższym otoczeniu, wśród tego, co go 
otacza czy też raczej wśród tego, czym sam się otacza. Zapis socjologiczny jest 

7 Tamże.
8 Tamże.
9 Tamże.
10 Oczywiście Zapis socjologiczny składa się z tysięcy fotografii, z których część, na przykład zdjęcia 

artystów w ich domach, nie reprezentuje odchodzących kultur; albo cykl kobiet w drzwiach domów nie 
oddaje bogatych wnętrz ich domostw.

11 Z. Rydet, List do Krystyny Łyczywek, 11.06.1982, http://zofiarydet.com/zapis/pl/pages/sociologi‑
cal‑record/letters/krystyna‑lyczywek‑11‑06‑1982, dostęp: 10 czerwca 2018.
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więc zbiorem pewnych układów, w których człowiek zostaje pokazany przez to, 
co ma czy też przez to, co go posiada. Na fotografiach Rydet człowiek i otacza-
jące go przedmioty wzajemnie się dopowiadają. Nie dziwi więc dobór środków 
dokonany przez fotografkę. Szeroki obiektyw pozwala jej na objęcie kadrem 
całego wnętrza, które chce uwiecznić. „Moje fotografowanie wnętrz z ludźmi 
skrystalizowało się. Mam cudowny szerokokątny (20 cm) obiektyw praktyki12, 
co pozwala mi robić całe, nawet małe pomieszczenia”13 – jak pisała. Drugim 
niezwykle ważnym i znaczącym elementem technicznym w fotografiach Rydet 
jest używanie bardzo silnej lampy błyskowej. To właśnie za jej sprawą fotografka 
wydobywała nawet z najciemniejszych zakamarków wnętrz kolejne przedmioty 
i elementy uzupełniające kadrowany przez nią układ.

Podczas badania owych gestów, stojących za fotografiami składającymi się 
na Zapis socjologiczny, zarysowuje nam się bardziej całościowy obraz czegoś, 
co w przywoływanym już przeze mnie tekście Paweł Mościcki nazywa etosem 
fotografii. Jest to pewien sposób orientowania się w rzeczywistości, ciągłego 
zajmowania pozycji wewnątrz fotografowanego świata. Autor pisze, że „tyl-
ko za pomocą zwyczaju – a więc realnego, praktycznego przechodzenia od 
ograniczenia do uwolnienia, od zamknięcia do otwarcia, od konieczności do 
swobody – można rzeczywiście badać świat, zwłaszcza wówczas, gdy poznaje 
się go zarazem poprzez obrazy. Etos fotografii polega w tym wypadku na tym, 
aby za każdym razem mogła przynosić coś, czego nie da się zawrzeć w odgór-
nym programie estetycznym, założeniach intelektualnych albo środowiskowej 
etykiecie” – po czym dodaje, że – „etos fotografii musi więc zadowolić się 
swoim nieusuwalnym skontaminowaniem, być całością w kryzysie, praktyką 
wahania”14. Tak więc etos, o którym pisze Paweł Mościcki, jest bezpośrednio 
związany z, poprzedzającym cały projekt fotograficzny, ustosunkowaniem się 
fotografa wobec rzeczywistości. Nie bez powodu w przytoczonym cytacie autor 
mówi o badaniu świata poprzez obrazy. Należy więc zadać pytanie o charak-
ter metodologii, którą obiera Rydet w swoim projekcie, innymi słowy zapytać 
o socjologiczność Zapisu.

Podobne pytanie zadaje Ewa Klekot w tekście Between the ethnographic 
and material culture pochodzącym z publikacji Object lessons15. Twierdzi ona, 
że metoda pracy, którą posługuje się Rydet przy tworzeniu Zapisu, jest „po-
chodną jej sposobu rozumienia takich kategorii jak socjologiczny, etnograficzny 
i  ludowy, zakorzenionego w światopoglądzie polskiej inteligencji, do której 
należała”16. Światopogląd ten ściśle związany był z polskim dyskursem ludo-
znawczym, wywodzącym się z niemieckiego Volkskunde. To charakterystyczne 
dla polskiej inteligencji podejście skutkowało mitologizowaniem i egzotyzacją 
polskiej wsi oraz romantyczną wizją chłopów jako korzeni narodu. Jak pisze 
Klekot: „Owe strategie egzotyzacyjne w obrębie dyskursu ludoznawczego 

12 Chodzi o obiektyw marki Practica.
13 List do Krystyny Łyczywek, 28.07.1978, http://zofiarydet.com/zapis/pl/pages/sociological‑record/

letters/krystyna‑lyczywek‑28‑07‑1978, dostęp: 10 czerwca 2018.
14 P. Mościcki, dz. cyt.
15 Za udostępnienie niepublikowanej polskiej wersji tekstu dziękuję Krzysztofowi Pijarskiemu.
16 E . Klekot, Between the Ethnographic and Material Culture, [w:] Object lessons: Zofia Rydet’s 

„Sociological Record”, s. 118.
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stosowano nieświadomie i wynikały one zarówno z konieczności stworzenia ludu 
jako przedmiotu naukowej obserwacji, jak i z przesądów klasowych, którymi 
przesiąknięte były feudalne stosunki społeczne, charakteryzujące środkowo- 
i wschodnioeuropejską wieś przez znaczną część XIX stulecia”17. Tak narodziła 
się nowa dyscyplina naukowa, czyli etnografia. Jednakże to, co miałoby odróż-
niać Rydet od klasycznego, spójnego ze światopoglądem inteligencji dyskursu 
etnograficznego, to specyfika relacji, jaką fotografka ustanawiała między sobą 
a fotografowanym światem. O ile sposób, w jaki Rydet rozumie lud ściśle 
związany jest z klasycznym znaczeniem słowa etnografia, o tyle metoda ba-
dawcza przez nią stosowana wyłamuje się tej tradycji i zdecydowanie bliżej jest 
jej do nowego rozumienia tej dyscypliny, które przybyło do Polski z Ameryki 
w latach 90. W tym znaczeniu etnografia jest ściśle związana z „byciem tam”, 
z badaniami terenowymi i zbieraniem materiałów. Oznacza to, że „na poziomie 
konceptualnym Rydet, zgodnie ze swym inteligenckim pochodzeniem, została 
ukształtowana przez ludoznawczą wizję wiejskiej rzeczywistości; równocześnie 
jednak jej zdjęcia można interpretować jako zerwanie z tą tradycją”18. 

Jednakże fenomen Zapisu socjologicznego nie polega wyłącznie na wy-
kroczeniu poza klasycznie rozumianą etnografię. Metoda, którą posługiwała 
się fotografka, ma przede wszystkim znaczenie polityczne. Jak pisze Klekot: 
„W Polsce Ludowej, podobnie jak w innych krajach totalitarnej władzy, folklor 
stał się jedyną słuszną reprezentacją tego, co chłopskie i wiejskie, stając się wy-
godnym narzędziem politycznym, dzięki któremu różnice społeczne i etniczne 
można było sprowadzić do poziomu estetyki. Poddawaną modernizacji wieś, 
z jednej strony, stygmatyzowano jako zacofaną i pozbawioną kultury, z drugiej 
zaś estetycznie atrakcyjna reprezentacja archaicznej, jak uważano, istoty wsi 
w postaci folkloru była dla nowoczesnych miejskich odbiorców świadectwem 
kulturowego bogactwa”19. Praktyka Zofii Rydet polegałaby więc na oddaniu 
prawdziwej, niezawłaszczonej przez folklorystyczne fantazmaty kultury wiej-
skiej, która coraz częściej zanikała pod wpływem procesów modernizacji. Ten 
gest można więc odczytać jako gest polityczny, mimo że – jak słusznie zauważa 
Klekot – do pewnego stopnia motywowany był nostalgiczną potrzebą ratowania 
kultury polskiej wsi, ściśle związaną z inteligenckim pochodzeniem fotografki.

Bez wątpienia Rydet nie rościła sobie praw do przedstawienia portretu całej 
polskiej wsi. Celem fotografki było raczej stworzenie pewnej pokawałkowanej 
opowieści o człowieku, oddanie jakiejś, być może nawet fragmentarycznej, 
prawdy o nim i jego rozpadającym się świecie. Nie decyduje się ona jednak na 
fotografowanie ludzi w trakcie wykonywania różnych czynności życia codzien-
nego – przeciwnie, uwiecznia statyczne postaci siedzące bądź stojące pośród 
tego, co im najbliższe, we wnętrzach swoich domów. Sama fotografka już 
z perspektywy czasu (w 1993 r.) pisała o Zapisie socjologicznym, że „miał być 
takim balsamowaniem czasu, miał czy raczej ma, utrwalić to, co już się zmienia, 
a co, choć jest jeszcze realną rzeczywistością przestaje istnieć i może już w nie-
długim czasie będzie trudne do wyobrażenia. Ma pokazać wiernie człowieka 

17 Tamże, s. 121‑122.
18 Tamże, s. 120.
19 Tamże, s. 122.
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w codziennym jego otoczeniu, wśród jakby otoczki, którą sam sobie stwarza 
i która, z jednej strony, staje się dekoracją jego bezpośredniego otoczenia – 
wnętrza, ale która także pokazuje jego psyche, mówi czasem o nim więcej niż 
on sam”20. Nic więc dziwnego, że Rafał Lewandowski, pisząc o zdjęciach Rydet, 
skojarzy je z typowym dla włoskiego neorealizmu przedstawianiem człowieka, 
niekoniecznie zrozumiałego, lecz za to prawdziwego, człowieka z krwi i kości21. 
Wydaje się więc, że jeżeli Rydet uprawia w swoim projekcie socjologię, to jest 
ona praktykowana na dyktowanych przez autorkę warunkach. Nie chodzi tu 
więc o przyjęcie konkretnej metodologii naukowej, a raczej o próbę zachowania 
i przekazania pewnej fragmentarycznej prawdy o zanikającej kulturze polskiej 
wsi. Jak wiadomo tytuł dzieła fotografki został jej podsunięty przez Urszulę 
Czartoryską, a sama artystka nie była do niego bardzo przywiązana. Sam Zapis 
socjologiczny, jako pewne założenie i przyjęcie określonej metody, zmieniał się 
na przestrzeni lat, w efekcie stając się ogromnych rozmiarów archiwum, pełnym 
napięć i niespójności, którego głównej tematyki nie da się dziś jednoznacznie 
zdefiniować. Możemy tylko spróbować odczytać pewną intencję Rydet, jej sto-
sunek wobec świata, który starała się utrwalić. Jej motywację, która wcześniej 
została nazwana etosem, a zatem dynamikę tego, co sama określiła mianem 
balsamowania czasu.

W świetle powyższych rozważań postawione pytanie o socjologiczność 
Zapisu należałoby rozpatrzeć pod kątem potencjału różnych odczytań, jakie 
tkwią w otwartym i nieukończonym projekcie Zofii Rydet. Pytanie to trzeba 
więc rozbić czy też zapisać na dwa sposoby. Pierwszy z nich dotyczył będzie 
warunków, które muszą zostać spełnione, by dane przedstawienie ludu można 
było uznać za sprawiedliwe. Drugi natomiast, sformułowany jako bezpośrednie 
następstwo pierwszego, będzie pytał o to, co i w jaki sposób Zofia Rydet mówi 
nam o ludzie. Te dwa pytania czy też dwa warianty tego samego pytania o so-
cjologiczność Zapisu sformułować można w następujący sposób: w jaki sposób 
możliwe jest sprawiedliwe przedstawienie ludu i czy Zapis socjologiczny można 
odczytać jako formę takiego przedstawienia?

Rozważania dotyczące możliwości przedstawienia ludu podejmuje francuski 
filozof i teoretyk obrazu Georges Didi-Huberman. W tekście Uzmysłowienie 
stwierdza on za Hannah Arendt, że nigdy nie uda nam się zrozumieć, czym jest 
polityka, jeżeli za jej przedmiot będziemy brać człowieka zamiast ludzi. Z analo-
giczną sytuacją mamy do czynienia w wypadku estetyki. Jak twierdzi Didi-Huber-
man: „Równie zdecydowanie powinniśmy stwierdzić, że nie będziemy w stanie 
pomyśleć, czym jest estetyka – lub świat »zmysłowy«, którego doświadczamy 
w każdej chwili – tak długo, jak długo będziemy mówić o reprezentacji albo 
o obrazie: istnieją jedynie obrazy, których wielość, opierająca się na konflikcie 
lub konsensusie, umyka wszelkiej syntezie”22. Wydaje się więc oczywiste, że nie 
istnieje coś takiego jak lud rozumiany jako spójny, jednorodny i tożsamy ze sobą 

20 Z. Rydet, O swojej twórczości, http://zofiarydet.com/zapis/pl/pages/sociological‑record/notes/o‑
‑swojej‑tworczosci, dostęp: 10 czerwca 2018.

21 R. Lewandowski, Neorealizm jako Langage, [w:] Neorealizm w fotografii polskiej 1950‑1970, red . 
R. Lewandowski, T. Szerszeń, Fundacja Archeologia Fotografii, Warszawa 2015, s. 7.

22 G. Didi‑Huberman, Uzmysłowienie, „Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej” 2014, nr 6, http://
widok.ibl.waw.pl/index.php/one/article/view/212/375/, dostęp: 10 czerwca 2018.
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twór, lecz zawsze mamy do czynienia z ludami w swojej wielości i heteronomii. 
Takie rozumienie ludu „tworzy nieusuwalną aporię w samym centrum wszelkich 
nauk politycznych lub historycznych”23.

Skoro porządek polityczny zawsze rozsadzany jest przez wewnętrzną 
dynamikę ludu jako wielości, a porządek estetyczny objawia się w mnogości 
i przepływie obrazów, pojawiają się trudności związane z pojęciem reprezen-
tacji. Trudności te Didi-Huberman analizuje, odnosząc się do rozpoznań na 
gruncie teorii polityki i demokracji Pierra Rosanvallona i Carla Schmitta. Ten 
drugi postulował ścisłe oddzielenie dwóch znaczeń terminu „reprezentacja 
polityczna”: pierwszego rozumianego jako symboliczne przedstawienie i dru-
giego rozumianego jako przedstawicielstwo. Nie jest niczym zaskakującym, 
że Schmitt skłaniał się ku pierwszemu rozumieniu tego pojęcia, równocześnie 
twierdząc, że demokratyczne wyrażenie ludu, jakim jest przedstawicielstwo, 
nie jest w ogóle możliwe. Z kolei Rosanvallon nie wychodzi poza schmittowską 
logikę reprezentacji, a jedynie odwraca tę zależność, „stawia przedstawicielstwo 
ponad przedstawieniem – ale tylko po to, aby znów wygrać reprezentację ludów 
przeciw nim samym. Tak jakby ludy, w momencie, gdy zostają przedstawione, 
stawały się z konieczności wyobrażone; skazane na obraz – z konieczności 
zmieniają się w iluzję”24. Rosanvallon co prawda przeprowadza typologię ludu, 
wyróżniając: lud opinię, lud naród i lud emocję, lecz żaden z wymienionych nie 
wychodzi poza ramy wyznaczonego wcześniej modelu, przez co każdy z nich 
sprowadza się w gruncie rzeczy do bycia ludem iluzją. Jak słusznie zauważa 
Didi-Huberman, by nie wpaść w pułapkę schmittowskiego modelu, należy 
pomyśleć samą reprezentację, jako podobną do ludu, pełną wewnętrznych 
napięć i niespójności.

Zatem jedynym możliwym wyjściem z tej sytuacji jest próba dostrojenia czy 
też raczej rozstrojenia aparatury poznawczej tak, aby nadążała ona za dialek-
tyczną dynamiką ludów. „Reprezentacja ludów staje się ponownie możliwa 
w momencie, gdy zgadzamy się na wprowadzenie dialektycznych podziałów 
w obręb reprezentacji władz”25. Wspomniana już wyżej aporia, którą wielość ludu 
wprowadziła w samo centrum nauk humanistycznych (przede wszystkim histo-
rycznych i politycznych), wymaga dostosowania ich metodologii do badanych 
przedmiotów. Przykładem takiego działania jest proponowana przez Waltera 
Benjamina w tezach O pojęciu historii postać materialisty historycznego, która 
pojawia się w kontrze do postaci historyka-pozytywisty. Materialista historyczny 
jest właśnie tym, który w każdej chwili, w każdym historycznym wydarzeniu 
jest w stanie odnaleźć te kruche momenty, które rozbłyskują po raz ostatni, by 
już nigdy się nie pojawić. Musi być wyczulony na każde zdarzenie, które może 
zostać pominięte w wielkiej narracji historycznej. „Niebezpieczeństwo to grozi 
zarówno zasobom tradycji, jak i jej odbiorcom. W obu przypadkach jest ono 
takie samo: grozi im mianowicie, że staną się narzędziami klasy panującej. 
W każdej epoce trzeba od nowa starać się wydrzeć tradycję konformizmowi, 

23 Tamże.
24 Tamże.
25 Tamże. 
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który pragnie nad nią zapanować”26. Benjamin postuluje projekt pisania hi-
storii z perspektywy marginesu, historii budowanej ze strzępków i ochłapów 
dyskursu, czyli historię odpowiadającą tradycji uciśnionych. Tak więc jedyna 
możliwa sprawiedliwa reprezentacja ludu musi reagować na jego dialektyczną 
dynamikę wytwarzaniem dialektycznych obrazów, musi sama przyjąć tę logikę, 
dostroić się do jej rytmu.

Rolę artysty Didi-Huberman widzi jako pokrewną roli materialisty dialektycz-
nego jako historyka. „Zrozumiałe wydaje się, że w tym samym czasie Walter 
Benjamin uczynił zadaniem historyka – i bez wątpienia również artysty – eks-
ponowanie ludów, czyli konstruowanie godnej reprezentacji bezimiennych 
aktorów historii”27. Artysta w takim ujęciu miałby być tym, kto rekonfiguruje 
tę sferę polityczną, którą za Jacques’em Rancierem można nazwać podziałem 
zmysłowości. Chodzi o naświetlanie tych sfer politycznych, które są przemilczane 
w wielkich narracjach, uczynienie przedstawialnym tego, co zostało wyparte 
w dominujących przedstawieniach. Wszelka sztuka musi więc być polityczna 
w takim znaczeniu tego terminu, jaki miał na myśli Ranciere, czyli musi wciąż 
na nowo wkluczać to, co wykluczone, myśleć to, co niepomyślane. Należy więc 
zadać pytanie o status Zapisu socjologicznego oraz samą postać Zofii Rydet 
w świetle tych rozważań. 

W przytoczonych powyżej fragmentach Walter Benjamin mówi wprost 
o tradycji konformistycznej jako tej, która spycha na margines niewpisujące 
się w nią resztki. W takim ujęciu pytanie o socjologiczność Zapisu rozmna-
ża się i dzieli na serię pytań o to: „Kto ma prawo decydowania o właściwej 
reprezentacji takich grup? Kto może oceniać reprezentatywność obrazów 
cyrkulujących w sferze publicznej? W jakim trybie i jakimi środkami podmioty 
uciśnione, same postrzegające się często przez pryzmat obrazów-nich-samych 
stworzonych przez kulturę większości, mogą wyzwolić się od dominujących spo-
sobów reprezentacji, tworząc zróżnicowane przedstawienia swoich społeczności 
i siebie samych?”28. Osadzając Zapis socjologiczny w kontekście historycznym 
i kulturowym, tworzy ona zdjęcia stojące w kontrze do tego, co należy nazwać 
tradycją konformistyczną, czyli obrazów wytwarzanych przez Centralę Przemy-
słu Ludowego i Artystycznego, tzw. Cepelię. Jak pisze polska badaczka kultury 
wizualnej Magda Szcześniak, „ta bodaj najbardziej znana i szeroko zakrojona 
próba oswojenia reprezentacji kultury ludowej odbywała się bowiem właśnie 
na styku kultury wizualnej i materialnej. Polegała na wytwarzaniu skrótowych/
uproszczonych obrazów ludowości i wiejskości oraz pobudzaniu ich cyrkulacji 
w formie funkcjonalnych lub dekoracyjnych przedmiotów”29. Obrazy te mogły 
zaistnieć jedynie poprzez funkcjonowanie w sferze konsumpcyjnej, a możliwość 
i forma, w jakiej się pojawiały, regulowana była określonymi normami auten-
tyczności. W ten sposób pod postacią fantazmatów kultury masowej stawały 
się jedyną drogą komunikacji między miastem a wsią. Za sprawą Cepelii sztuka 

26 W . Benjamin, O pojęciu historii, [w:] tegoż, Konstelacje, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloń‑
skiego, Kraków 2012, s. 314.

27 G. Didi‑Huberman, dz. cyt.
28 M. Szcześniak, Cepelia, [w:] Kultura wizualna w Polsce . Spojrzenia, red . I . Kurz, P . Kwiatkowska, 

M. Szcześniak, Ł. Zaremba, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa 2017, s. 25.
29 Tamże, s. 26‑27.
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ludowa została całkowicie poddana procesom rynkowym i uzależniona od or-
ganów zarządzających gospodarką narodową. Cel, który miała spełniać, czyli 
tworzenie i promowanie sztuki ludowej, został wypaczony, stając się ostatecznie 
produkowaniem wyobrażenia o kulturze polskiej wsi przez kulturę dominują-
cą. Ostatecznie Cepelia wyczerpuje się w swojej własnej formule, starając się 
oddać jakiś stały obraz ludu, wytworzyć pewne niezmienne wyobrażenie o wsi 
i jej kulturze, nie nadąża za dynamiką ludowej wielości. Szcześniak komentuje 
tę sytuację, pisząc, że „sztucznej konserwacji obrazów ludowości towarzyszy 
lenistwo patrzenia”30.

Zapis socjologiczny Rydet zdaje się uciekać przed pułapkami, w które wpa-
dła Cepelia. Jej projekt przeciwstawia lenistwu patrzenia patrzenie pracowite. 
Miejsce nieruchomego oka, wytwarzającego nieruchome obrazy, zajmuje oko 
czujne, wrażliwe na wielość i dynamikę tego, co obserwuje. Specyfika metody 
Rydet, tego co określić można mianem socjologiczności Zapisu, polega na takim 
ustosunkowaniu się badaczki wobec przedmiotu jej fotografii, która stara się 
utrwalić w obrazach dynamikę zmian polskiej wsi, dziejących się na jej oczach. 
Zapis socjologiczny wymaga takiej aparatury teoretycznej, która „zakłada, że 
nie podporządkowuje się obrazów ideom ani idei faktom”31. Formę takiej wypo-
wiedzi, czy też ujmując to w paradygmacie naukowym, możliwość przeprowa-
dzenia takiego badania, fotografka uzyskuje na dwa, bezpośrednio powiązane 
ze sobą sposoby. Pierwszy związany jest z przeanalizowanymi rozpoznaniami 
Didi-Hubermana i polega na posłużeniu się taką metodą, która odpowiadać 
będzie dynamice obserwowanego zjawiska. Chodzi więc o wielościowy i niehe-
gemoniczny charakter socjologii Rydet. Drugi sposób powstaje w odpowiedzi 
na pytanie o to kto i na jakich zasadach może tworzyć obraz jakiejś grupy 
mniejszościowej, jednocześnie nie należąc do niej.

Zapis socjologiczny wydaje się raczej wieloletnim badaniem, które pozba-
wione jest narzuconych odgórnie ram, niż konkretnym projektem, zdetermi-
nowanym przez wcześniej przyjęte tezy czy przesłanki. Jeżeli rzeczywiście jest 
tak, jak w oparciu o tezy O pojęciu historii Benjamina pisał G. Didi-Huberman, 
to sprawiedliwe przestawienie ludu możliwe jest jedynie dzięki odpowiedniej 
aparaturze teoretycznej. Skoro już samo pojęcie ludu wytwarza niemożliwą 
do usunięcia aporię w samym centrum nauk humanistycznych, w tym również 
socjologii, to do badania i pokazywania polskich wsi Rydet potrzebowała odpo-
wiednio dostrojonej metodologii. Wcześniejsze rozpoznania dotyczące pojęcia 
etosu utwierdziły nas w przekonaniu, że gest fotograficzny jest zawsze zwią-
zany z pewnym wahaniem, przełamanym przez decyzję o naciśnięciu migawki. 
Poprzedza on wykonane zdjęcie, jest tym, co w obrazie niewidoczne, pewnym 
ustosunkowaniem się do świata. Ta niepewność powiązana jest z brakiem, który 
nakazuje wielokrotnie ponawiać gest, przez co, jak pisze Mościcki, tak trudno 
wyobrazić sobie fotografa będącego autorem tylko jednej fotografii. W taki 
sposób, poprzez wybór, rozumiany jako ponowne zorientowanie się w świecie, 
w fotografii pojawia się etyka, która „może być jedynie dialektyczna, to znaczy 

30 Tamże, s. 33.
31 G. Didi‑Huberman, dz. cyt., s. 8.



39

Rzeczy i ludzie. Pytanie o socjologiczność Zapisu… Zofii Rydet

musi oznaczać praktykę, która polega na orientowaniu się w sprzecznościach 
i napięciach uwikłanych w każdy gest fotograficzny, a nie na ich anulowaniu”32. 
Zapis socjologiczny można więc odczytać jako efekt nieustannego powtarzania 
gestu, otwierania się na świat i podejmowania kolejnych decyzji przez Rydet. 
Oznacza to również, że projekt ten można czytać wyłącznie całościowo, czyli 
przy uwzględnieniu wielości jego ujęć. Jak zauważa Regis Durand w tekście 
poświęconym twórczości fotografki: „Tysiąckrotne powtarzanie tej konkretnej 
formy miało w sobie coś obsesyjnie niesamowitego, tak jakby fotografka pró-
bowała zamknąć ludzką postać w przygotowanym negatywie niczym muchę 
w bursztynie. Zupełnie jakby czyste powielanie niemal identycznych elementów 
gwarantowało, że w ten sposób osiągnie się jakąś prawdę, której pojedynczy 
obraz nie byłby zdolny dostarczyć”33.

Podczas naszego obcowania ze zdjęciami składającymi się na projekt Zofii 
Rydet prawda jako wynik przeprowadzonego przez nią badania prześwieca 
jedynie poprzez jego elementy. Objawia się ona w wielości i mnogości Zapisu, 
właśnie w tym wielotysięcznym archiwum, które możemy jedynie przeglądać 
w różnych konfiguracjach. To sprawiedliwe przedstawienie, które daje się wy-
czytać z tych fotografii, prawda o ludzie, która jest w nich obecna, sama swą 
strukturą przypomina ludy. Nie ma ona charakteru całościowego, lecz wybija na 
różne sposoby, jak gdyby spomiędzy układów zdjęć. Oznacza to, że Zapis jest 
pewnego rodzaju układem, konstelacją złożoną ze zdjęć, pełną wzajemnych 
napięć i niespójności.

Także pojedyncze zdjęcia Rydet można odczytywać w charakterze takich 
kolaży. Kadry z Zapisu socjologicznego pełne są szczegółów, gdzie człowiek 
zazwyczaj jest tylko jednym z elementów całej układanki. Wynika to z pier-
wotnych założeń autorki, która pisała: „Początkowym moim założeniem było: 
ważniejsze są przedmioty, wnętrze, człowiek jest tylko elementem określającym 
to wnętrze, ma być statyczny, jakby sam był przedmiotem, wobec tego musi 
siedzieć na wprost aparatu i patrzeć w obiektyw; zdjęcia będą robione zawsze 
tym samym aparatem i obiektywem, w tym samym oświetleniu i mniej więcej 
z tego samego punktu widzenia”34. Oczywiście koncepcja podlegała licznym 
zmianom i z czasem to człowiek stał się osią całego cyklu, stąd też wielokrotnie 
podkreślany przez fotografkę humanizm Zapisu socjologicznego. Z pewnością 
jednak o Zapisie socjologicznym należy myśleć jak o projekcie pokazującym 
człowieka w jego świecie, pośród tego, co go wyraża i przy pomocy czego on 
sam się wyraża. Rydet łączy więc dwa sposoby fotografowania, tradycję portretu 
oraz drugą, którą można określić mianem tradycji skansenu, czyli pokazywania 
samych przedmiotów i wnętrz bez obecności człowieka. Efekt, który uzyskuje 
w ten sposób, wykracza poza zimną obserwację i nabiera również innych war-
tości niż wyłącznie dokumentalna. Jak pisze Wojciech Nowicki: „Nawet jeśli 
to wiedza oparta na obrazie i bliższa przeczuciu, to jednak jest pewna. Puste 
wnętrza zmieniają się szybko w suchą litanię przedmiotów pokrewną badaniu 

32 P. Mościcki, dz. cyt.
33 R. Durand, Recording, Representing, Reflecting: Zofia Rydet and the „Reflecting Subject”, [w:] 

Object lessons: Zofia Rydet’s „Sociological Record”, s. 272.
34 Z. Rydet, O swojej twórczości .
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pomocniczemu, dokumentacji tworzonej na potrzeby socjologa, antropologa 
czy etnografa. Stąd człowiek: wnętrza z nim działają inaczej, silniej, wyprowa-
dzają te zdjęcia spoza ram naukowych”35. Same przedmioty byłyby więc nieme, 
we wnętrzu potrzebny jest człowiek, który je zamieszkuje. Jego pojawienie się 
pośród owej wielości otaczającej go materii sprawia, że rzeczy mogą przemó-
wić nie tyle zamiast niego, ile wraz z nim. Rydet wytwarza sytuację dialogu, 
wzajemnego określania się, przestrzeń, w której może objawić się pełen napięć 
obraz. Widzimy więc, że również wewnątrz kadru nawiązuje się pewna relacja 
dialektyczna, w której wielość różnych konfiguracji i napięć wyzwala obraz 
będący sumą portretu i dokumentu-skansenu, jednakże cechujący się pewną 
nadwyżką wobec jego części składowych. Posłużenie się taką metodą pozwala 
nam zobaczyć pewną autonomię wyrazu człowieka, jego ekspresji, która stoi 
za uwiecznionym wyglądem wnętrza. Oznacza to, że Rydet nie wypowiada się 
bezpośrednio o żadnej z fotografowanych osób, lecz wytwarza miejsce styku 
różnych porządków, oddaje im głos, by mogły przemówić nie tyle za siebie pod 
postacią monologu, ile o sobie nawzajem, pełnym dynamiki, polifonicznym 
głosem.

W jednym z listów do Krystyny Łyczywek Zofia Rydet w ten sposób pisała 
o pracy nad Zapisem socjologicznym: „W nocy śni mi się to i układa się z tego 
nowa książka. Jeśli nawet mi tego nie wydadzą […], to zawsze może nie bę-
dzie to sztuka, ale dokument czasu”36. Z pewnością fotografka miała rację. 
Wychodząc poza próby wpisania Zapisu w schematy artystyczne czy naukowe, 
należy pomyśleć o dziele Rydet jako o obrazie balsamującym czas. Fotografka 
zapisała moment schyłku polskiej wsi, jej odrębności i oryginalności kulturowej. 
Wsi, w ostatniej fazie oporu wobec masowej kultury miasta. Stworzyła w ten 
sposób dokument czasu (czasu historycznego), utrwaliła momenty skazane na 
zapomnienie.

Jak pisał Benjamin w Parku centralnym: „Proces historyczny w tej formie, 
w jakiej stoi on pod znakiem katastrofy, nie może właściwie bardziej zaintere-
sować człowieka myślącego niż kalejdoskop w dłoni dziecka, dla którego przy 
każdym obrocie wszystko, co uporządkowane, rozsypuje się, tworząc nowy 
porządek”37. Być może Zofia Rydet swoim Zapisem socjologicznym nie rozbija 
kalejdoskopu, do czego nawoływałby twórca tej metafory, jednakże uczy nas 
ona posługiwania się tym narzędziem, obracaniem nim tak, by nigdy nie ulec 
złudzeniu stałego obrazu. Również z tego powodu Zapis socjologiczny powinno 
się czytać kalejdoskopicznie, wciąż na nowo obracając zdjęcia, zestawiając ze 
sobą, wprawiać je w ruch, odpowiadając tym samym na zawartą w nich dialek-
tykę. Dlatego dziś, po upływie niemal trzydziestu lat, obrazy Zofii Rydet nadal 
wymagają poświęcenia należytej im uwagi, przypominając nam o zagrożeniu, 
jakim jest lenistwo patrzenia.

35 Zofia Rydet. Zapis socjologiczny 1978‑1990, oprac. Z. Augustyńska‑Martyniak, tekst i wybór zdjęć 
W. Nowicki, Muzeum w Gliwicach, Gliwice 2016, s. 14.

36 Z. Rydet, List do Krystyny Łyczywek, 28.07.1978, dz. cyt.
37 W . Benjamin, Park centralny, [w:] tegoż, Twórca jako wytwórca, Wydawnictwo KR, Warszawa 

2011, s. 175.
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