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Czego nie widać w Zapisie Zofii Rydet?

Abstract

What’s invisible in Zofia Rydet’s Record?

The purpose of the article is to reopen the interpretation of the Zofia Rydet’s Sociologi-
cal Record by examining her image acquisition method. Using Ariella Azoulay’a civil 
contract theory I will show how Rydet, by entering peasants’ households, created and 
took part in ‘photographic event’ based on her symbolic power. Upon investigating these 
circumstances it becomes clear, that her art is a result of a civil contract between ‘weak 
citizens’ (Azoulay’s term) and the artist herself. However, the analysis of the contract’s 
conditions shows certain equality between the actors, and not a direct violence – the 
contract is based on a mutual trust and a catastrophe (poverty, neglect) they are both 
immersed in. Like every contract, this one can also be renegotiated. In the conclusions 
of the article I am indicating what kind of initiatives can be taken in order to reopen and 
revisit Rydet’s project. By doing so, we look at the Record in a new, political context.

Słowa kluczowe: fotografia, Zofia Rydet, Ariella Azoulay, umowa cywilna, wa-
dliwe obywatelstwo

Keywords: photography, Sofia Rydet, Ariella Azoulay, civil contract, injured 
citizenship

Fotografia z lekko przekrzywioną perspektywą. Na niej widzimy parę starusz-
ków. Ona w pasiastej bluzce, dolny guzik jest niezapięty, przez co dostrzegamy 
pas fartucha. On w roboczych spodniach. Na nich plama na plamie. Na górze 
marynarka, gruba, pogięta, być może na szybko zarzucona do zdjęcia. On 
obejmuje ją. Patrzą prosto w obiektyw, są poważni. Tuż na głowami wisi ich 
ślubne zdjęcie wykonane dekady wcześniej. Pomieszczenie, w którym siedzą, 
wygląda na wąską, wielofunkcyjną izbę, w lewym rogu kadru widać cynkowa-
ną miednicę, w prawym kredens i pierzową poduchę. Ściany pobiałkowane, 
nad drzwiami krzyż. Tyle możemy spostrzec. Domyślić można się więcej, że 
to niemajętni mieszkańcy wsi. Prawdopodobnie zaskoczeni przez fotografkę, 
oderwani na chwilę od codziennej krzątaniny, nie do końca przygotowani na 
ten uroczysty moment, choć siedzą pełni nabożnej uwagi. Łatwo rozpoznać 
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punkt, w którym wchodzimy w sferę domysłów, gdzie zaczynamy snuć własne 
przypuszczenia, kierowani wyobraźnią i uprzedzeniami – zgadujemy. Bardziej 
lub mniej świadomie przesuwamy się z pola denotacji do konotacji obrazu. Już 
nie naoczne elementy, ale uczucia, wrażenia, skojarzenia, jak również wiedza 
socjologiczna i wizualna budują naszą interpretację. To wszystko dzieje się poza 
obrazem, jest „niewidzialne”. 

Czego jeszcze nie widać na zdjęciu Zofii Rydet? Zapewne tego, co działo się 
przed zrobieniem i po wykonaniu fotografii, a co pozostaje integralną częścią 
wydarzenia fotograficznego. W jaki sposób autorka traktowała swoich bohate-
rów, co im mówiła, jak przekonała do pozowania, jakich wskazówek udzielała? 
Czy była cierpliwa, zdecydowana? Ile czasu poświęciła na zaaranżowanie kadru? 
Te oraz wiele innych pytań należy do sfery kontekstualno-performatywnej zdjęcia 
poszerzającej spojrzenie na fotografię. Jednak taka optyka nie zyskała jeszcze 
należytego zainteresowania. 

Wojciech Nowicki, pisząc o Zapisie, krytykuje badaczy, którzy zbytnio pochylają 
się nad metodą pozyskania obrazu1 przez Rydet, odmawiając znaczenia „warstwie 
organizacyjnej” i „przedarciu się przez barierę”2. Sugerując, że sposób uzyskania 
zgody na sfotografowanie modela i warunków, w jakich uzyskujemy aprobatę, 
jest nieistotny, odwodzi nas od możliwości rozszerzenia kontekstu Zapisu.

Nowickiemu nie chodzi jedynie o „kontrowersyjną metodę”3 Zofii Rydet, 
o świadome bądź nie używanie swego uprzywilejowanego statusu do wymusze-
nia zgody, o aparat jako narzędzie symbolicznej władzy czy wreszcie egzotyzację 
ubogich mieszkańców wsi. Odrzucenie refleksji nad performatywnym charak-
terem sytuacji, jaką za każdym razem reżyserowała Rydet, równa się rezygnacji 
ze spojrzenia na Zapis i – co równie istotne – na powstające dziś wokół niego 
inicjatywy jako wydarzenie fotograficzne, którego aktorzy powiązani zostali 
siecią negocjowalnych i wciąż żywych relacji.

Teoria „umowy cywilnej” Arielli Azoulay, obok fotografa i fotografowanego 
obiektu wymienia obserwatora-widza, którego zadaniem, a wręcz obowiąz-
kiem jest ponowne „otwieranie” zdjęcia, renegocjacja znaczeń, rekonstrukcja 
zdarzeń, mówienie w imieniu tego, na co bądź na kogo patrzy4. Ten obowiązek 
wypływa wprost z przemocowej natury wydarzeń fotograficznych i każdorazo-
wej instrumentalizacji fotografowanych „przedmiotów”. Wprowadzoną przez 
Azoulay kategorię „wadliwego obywatelstwa”, którą omawiam dalej, można 
rozciągnąć na bohaterów Rydet w takim sensie, że reprezentują oni nieuprzy-
wilejowaną grupę społeczną, której wizerunek pozyskiwany i dystrybuowany 
jest przez inne podmioty. Pominięcie tych zagadnień jest, jak tego chce Nowicki, 
trwaniem sytuacji przemocowej. Próba zaś ponownego otwarcia wydarzeń 
fotograficznych, dla których punktem wyjścia byłaby wspomniana na początku 
metoda pozyskania obrazu oraz zwrócenie uwagi na możliwość renegocjacji 

1 Zofia Rydet. Zapis socjologiczny 1978‑1990, oprac. Z. Augustyńska‑Martyniak, tekst i wybór zdjęć 
W. Nowicki, Muzeum w Gliwicach, Gliwice 2016, s. 33.

2 Tamże.
3 A. Pajączkowska, Something that will remain: Local Activity based on Zofia Rydet’s Sociological 

Record, [w:] Object lessons: Zofia Rydet’s „Sociological Record”, ed. by K. Pijarski, Museum of Modern 
Art, Warsaw 2017, s. 344.

4 A. Azoulay, Civil Contract of Photography, Zone Books, Nowy Jork 2008, s. 13.
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znaczeń poprzez kontynuację spojrzenia Rydet, stwarza możliwość przerwania 
dyskursu przemocowego. Tym samym pragnę pochylić się nad tym, co w foto-
grafii niewidzialne. Moja teza brzmi zatem następująco: za pomocą teorii Arielli 
Azoulay można dotrzeć do niewidzialnych na fotografii elementów, a w rezultacie 
znacznie poszerzyć możliwość interpretacji dzieła fotograficznego, zwłaszcza 
o kwestie polityczno-społeczne. Do zobrazowania teorii Azoulay posłużę się 
takim właśnie performatywnym działaniem wokół Zapisu – projektem „Coś, co 
zostanie”, którego jedną z liderek była Agnieszka Pajączkowska.

Projekt „Coś, co zostanie” (2014-2015), w którym młodzi animatorzy kultury 
ponownie odwiedzali sfotografowane przez Rydet wsie, spotykali się z miesz-
kańcami, którzy na zdjęciach rozpoznawali swoich rodziców czy sąsiadów 
uwiecznionych blisko trzy dekady wcześniej, wydaje się próbą odtworzenia 
umowy cywilnej w znaczeniu Azoulay, swoistą renegocjacją ustalonych dotąd 
interpretacji Zapisu.

Zofia Rydet, z cyklu „Zapis socjologiczny”, 1978-1990

Chcąc spojrzeć na Zapis Zofii Rydet poprzez teorię umowy cywilnej w ujęciu 
Arielli Azoulay, muszę przybliżyć kilka pojęć, którymi posługuje się izraelska 
badaczka. Pojęcia te wywodzą się z obszaru kontekstualno-performatywnego 
zdjęcia, a więc spoza „widzialnego” na zdjęciu świata i momentu. Na początek 
omówię definicję „wadliwego obywatelstwa” w kontekście bohaterów Rydet, 
dalej „katastrofy”, w końcu przejdę do „umowy cywilnej”, którą konstytuują 
uczestnicy wydarzenia fotograficznego, po czym zastanowię się nad metodą 
pracy Rydet i „przemocą” w jej wydaniu. Wśród pojęć „obywatelstwa” i „bez-
państwowości” Azoulay wyodrębnia pojęcie „obywatelstwa wadliwego” lub 
„obywatelstwa upośledzonego”, czyli takiej grupy, która m.in. z powodu przy-
należności do danej klasy (ale także ze względu na religię czy płeć) jest syste-
mowo zagrożona ryzykiem i zranieniem5. Dotykająca ich „katastrofa” (przemoc, 
bieda, dyskryminacja, nietolerancja), zwłaszcza ta chroniczna, nienagła, jest linią 

5 A. Azoulay, Civil Contract of Photography, s. 29.
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demarkacyjną oddzielającą ich od reszty obywateli. Jest też częścią ekonomii 
przemocy, jak nazwałby to zjawisko filozof Adi Ophir, a więc sytemu, w którym 
ten, kto sprawuje władzę, jest dystrybutorem – albo ochrony, albo zagrożenia6. 
Owa katastrofa wynika z prostego faktu, że kategorie obywatelstwa, a ściślej 
przynależności do którejś z nich, są „areną konfliktu i negocjacji”7. Może się 
zdarzyć, że system niejako porzuca swoich obywateli, czyniąc ich egzystencję 
katastrofą. Co więcej, system może nadal administrować ową „katastrofą” 
(ekonomia przemocy), porzucając (poza uprzywilejowaną sferę społeczną) 
i utrzymując w stanie porzucenia. Nie można jednak pozwolić, by wyobrażona 
linia demarkacyjna oddzielała obywateli od siebie. Oglądając zdjęcia tych, któ-
rych dotyka katastrofa, mam wrażenie bycia osadzoną w świecie bezpiecznym 
i uprzywilejowanym. Azoulay używa do tego przykładu Izraelczyków patrzących 
na Palestynę. Jest w jej patrzeniu jednak pewien uniwersalny mechanizm, który 
można zauważyć każdorazowo przy obcowaniu z obrazem katastrofy – ja to 
nie oni. Ja to nie strzaskane słońcem, w brudnych butach chłopki siedzące 
w politowania godnych wnętrzach8. To, co każe Azoulay komentować, foto-
grafom fotografować, a widzom oglądać, jest właśnie katastrofa, katastrofa, 
która żąda, aktywuje, uwodzi, odpycha, niepokoi, drażni, pociąga, która liczy 
na jakiś akt w przyszłości9. W ten sposób czyni nas obywatelami zanurzonymi 
w katastrofie. Nieróżniącymi się tak diametralnie od tych, na których patrzymy 
– kiedy Izraelczyk spogląda na Palestynę, oddziela się od niej, choć Palestyna 
jest częścią Izraela10 – nie w sensie geograficznym, a obywatelskim, społecznym, 
w sensie odpowiedzialności za to, co się tam wydarza. Jako ludzie jesteśmy 
częścią każdego ludobójstwa, które oglądamy w prasie, podobnie jak częścią 
historii ludzkości są kominy krematoryjne.

Gdzie w tych rozważaniach jest miejsce na fotografię? „Zakładam” – mówi 
Azoulay – „że fotografia – fotografowanie, rozpowszechnianie i oglądanie 
zdjęć – zapewnia uprzywilejowany dostęp do problemu upośledzenia obywa-
telskiego”11. Co więcej, uznaje ona fotografię i powiązane z nią dyskusje za 
moralną praktykę podejmowaną w obliczu wysokiej podatności na zranienie12. 
Fotografowanie „wadliwych obywateli” jest musem, wynikającym z naszego 
– podmiotu fotografującego i podmiotu fotografowanego – wspólnego zanu-
rzenia w katastrofie. 

W definicji „wadliwego obywatelstwa” jest z pewnością miejsce dla bohaterów 
twórczości Zofii Rydet. Ubodzy mieszkańcy małych wsi, „przyziemnych, brudnych, 
jeszcze z ducha dziewiętnastowiecznych”13, wsi „obstających za starym”, jak 
pisze Wojciech Nowicki. To ludzie z jakichś peryferiów, kresów. Zbyt zacofani, 
by włączyć ich w budowę dumnej wsi socjalistycznej, zbyt niereformowalni, by 
wytyczać przeciw nim propagandowe moce, trudno ich namówić chociażby na 

6 A. Ophir, Divine Violence, esej, [w:] A. Broomberg, O. Chanarin, Holy Bible, MACK, Londyn 2013, s. 2.
7 A. Azoulay, Civil Contract of Photography, s. 29.
8 Zofia Rydet. Zapis socjologiczny 1978‑1990, s. 17.
9 A. Azoulay, Civil Contract of Photography, s. 36.
10 Tamże, s. 63.
11 Tamże, s. 35.
12 A. Azoulay, Civil Contract of Photography, s. 36.
13 Zofia Rydet. Zapis socjologiczny 1978‑1990, s. 19.
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zamianę strzechy na papę14. Nie do pokazywania, nie do chwalenia się, nie do 
zmiany. Nigdy nie byli inni. Historia polskiego chłopstwa to historia ucisku, biedy. 
W rzeczywistości drugiej połowy XX w. nadal są anachroniczni i zaściankowi, 
a co za tym idzie, niedostatecznie reprezentowani politycznie, symbolicznie 
i ekonomicznie15. Rządzi się nimi dekretami i z pomocą lokalnych urzędników. 
Można tylko czekać, aż odejdą, aż skończy się ich czas, ich domy zostaną zbu-
rzone, przedmioty przepadną. Nastaną pustaki i papa. Postęp i modernizacja. 

Azoulay dostrzega podobieństwo między obywatelstwem rozumianym 
jako równość „między” i „wobec” a fotografią. Fotografia, podobnie jak oby-
watelstwo, nie może być niczyją własnością, nie może się niczemu i nikomu 
poddać16. Jest również fotografia relacją wobec władzy, gdzie strony tej relacji 
są co do zasady równe: fotografka, podmiot fotografii, aparat, obserwatorka 
przystępują do wydarzenia fotograficznego na równoprawnych zasadach. Bez 
względu na to, czy są bezpaństwowcami czy wadliwymi obywatelami – w akcie 
fotografii stają się obywatelami fotografii. Ta cywilna przestrzeń, w której na 
równi odgrywa się swoje role, jest nazywana przez Azoulay umową cywilną. 
Każda i każdy z bohaterów Rydet jest obywatelem i obywatelką fotografii17. 
Co więcej, każdy i każda z nich przystąpiła do umowy na zasadzie dowolności. 

Rydet bardzo się spieszyła, ani ona, ani jej bohaterowie nie mieli czasu. 
„Zawsze mam poczucie, że muszę się spieszyć, kiedy odejdę, nikt tego za mnie 
nie zrobi”18. Żeby zbliżyć się do celu, namawia, prosi, obiecuje, manipuluje, 
nakazuje. Ale oni, bohaterowie, idą na ten układ, słuchają się, siadają, patrzą 
w obiektyw. „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 wszystkich zdjęć, jakiś humanistyczny obraz równości 
człowieka”19. Sebastian Cichocki zauważa wręcz, że cały Zapis przesiąknięty 
jest duchem emancypacji – „stworzony przez kobietę, która poświęciła życie 
dla fotografii”20.

Dlaczego ona się nimi interesowała? Czy tak bardzo się od nich różniła? 
Starsza pani z miasta, w czystej sukience, z aparatem, obiecująca zawieźć fo-
tografie papieżowi. Symbolicznie lepiej uposażona, artystka. Nad jej statusem 
zastanawia się Agnieszka Pajączkowska i dochodzi do ciekawych wniosków: 
Rydet sama była reprezentantką wykluczonych21. Mimo symbolicznej przewa-
gi, zaczynając jako 67-letnia kobieta pracę nad Zapisem, musiała polegać na 
własnych zasobach materialnych, by utrzymać siebie w zdrowiu i minimalnym 
komforcie. Nie odbyła formalnej edukacji artystycznej, a jej twórczość nie 
wpisywała się w poważane powszechnie trendy. Była ewenementem wśród 

14 Tamże.
15 A. Pajączkowska, Something that will remain: Local Activity based on Zofia Rydet’s Sociological 

Record, [w:] Object lessons…, s. 344, p. 42.
16 A. Azoulay, Civil Contract of Photography, s. 81.
17 Tamże.
18 A. Pajączkowska, Something that will remain: Local Activity based on Zofia Rydet’s Sociological 

Record, [w:] Object lessons…, s. 337.
19 Fragment listu Zofii Rydet do Jerzego Buszy, niedatowany, z dnia 02.09.2018.
20 S. Cichocki, Art beyond Art, [w:] Object lessons…, s. 37.
21 A. Pajączkowska, Something that will remain: Local Activity based on Zofia Rydet’s Sociological 

Record, [w:] Object lessons…, s. 345.
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męskiego, gliwickiego środowiska fotograficznego. Bezdzietna, samotna kobieta 
przemierzająca ubogą polską wieś, „szukała widoku innych cierpiących”, „był 
to jej sposób na znalezienie własnego miejsca w życiu”22.

Nasuwa się tu oczywiście myśl o przemocowym charakterze fotografii, myśl 
intensywnie rozwijana w dyskursie fotografii, chociażby przez Susan Sontag: 
„(…) w samym wykonywaniu zdjęcia jest coś drapieżnego (…) Robić ludziom 
zdjęcia to gwałcić ich – oglądać takimi, jakimi nigdy sami siebie nie widują, 
zyskać o nich wiedzę, jakiej sami nigdy nie będą mieli, i w ten sposób uczynić 
z nich przedmioty, którymi można symbolicznie zawładnąć”23. Sontag porównuje 
aparat do broni24, jednak przyznaje, że po pierwsze aparat nie zabija naprawdę, 
jak pistolet, po drugie świadoma jest postaw takich, jakie reprezentował Ansel 
Adams traktujący kamerę jako „narzędzie miłości i objawienia»”25. Na dowód 
forsowanej przez siebie tezy, że aparat zadaje gwałt, Sontag wybiera Diane 
Arbus, ale tutaj, moim zdaniem, owa teza nie osiąga jednoznacznego potwier-
dzenia. Co prawda, Arbus opowiada, że fotografowanie jest „okrutne” i „podłe” 
oraz że otwiera zamknięte drzwi26, ale jednocześnie gdzie indziej przyznaje, 
że uwielbia swoich modeli. Ponadto chce, by zdawali sobie sprawę z sytuacji, 
w jakiej uczestniczą, zachęca ich do pozowania, do patrzenia w obiektyw27. 
Podobnie było w wypadku Rydet, o czym już po części wspomniałam. Dyry-
guje bohaterami, gdyż musi działać szybko, zdecydowanie. Jednocześnie, jak 
Arbus, usprawiedliwia się, widzi w swych modelach piękno: „swoim aparatem 
zabieram ze sobą od nich to, co jest dla mnie cenne, zadziwiające i piękne, 
i mam głęboką nadzieję, że potrafię z tego stworzyć historie pełne humanizmu 
i piękna, prawdy ludzkiej, i że przemówię do innych w ten sposób, oddając to, 
co sama przeżywam”28.

Wydaje się więc, że o ile aparat jest narzędziem agresji, to ofiarą w wypadku, 
którym posłużyła się Sontag, stała się sama Arbus. Jeśli aparat zabija, to ginie 
artystka. Również Azoulay przyznaje, że chociaż dyskurs przemocowy jest po-
pularny, to wypadki prawdziwej przemocy są niezwykle rzadkie29. Dzieje się tak 
dlatego, twierdzi Azoulay, że umowa cywilna reguluje te zbliżenia, redukując 
ewentualność agresji30. „W fotografiach i poprzez fotografie widzimy, jak taki 
kontrakt umożliwia wypowiedzenie skargi, osobiście lub przez innych, teraz 
albo w przyszłości”31, mówi Azoulay. Podaje przykład Donny Ferrato, która 
przez wiele lat fotografowała akty przemocy domowej; na brutalnych zdjęciach 
kobiety i dzieci będące ofiarami agresji są wystawione na zranienie podwójnie 
– poprzez sytuację, w której się znajdują w życiu i za sprawą upublicznienia 
owej sytuacji. Jednak zamiast bycia dowodem przemocy medium, fotografia 
Ferrato, twierdzi Azoulay, jest zainteresowana wyartykułowaniem problemu 

22 Tamże.
23 S. Sontag, O fotografii, przeł. S. Magala, Karakter, Kraków 2009, s. 22.
24 Tamże.
25 Tamże, s. 133.
26 Tamże, s. 50.
27 Tamże, s. 45.
28 Fragment listu Zofii Rydet do Krystyny Łyczywek, Rabka, 18 lipca 1983 r. z dnia 02.09.2018. 
29 A. Azoulay, Civil Contract of Photography, s. 82.
30 Tamże.
31 Tamże.
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(przemoc domowa), której stroną jako zjawiska, staje się obok bohaterek Ferrato 
sama artystka. Jej celem jest odtworzenie i analiza aktu, który doprowadził do 
powstania fotografii, ale też roli, jaką każdy z aktorów odgrywał. „Fotografka 
nie jest demiurżką, której przewaga zdolna byłaby zamieniać fotografowanych 
ludzi w przedmioty określonego rodzaju”32. Jest ona raczej, wraz ze swymi bo-
haterami obecna, zostawia ślady, na podstawie których powstają wypowiedzi, 
już nie tylko w ramach wydarzenia fotograficznego, lecz także w przestrzeni 
politycznej, w której funkcjonuje fotografia33.

Jerzy Busza zauważa, że w wypadku Rydet jej metoda pracy odzwierciedla 
stan emocjonalny artystki i podsumowuje to jednym słowem – kompulsyw-
ność34. „Mam tak mało czasu, on tak szybko ucieka”35 – powtarza Zofia Rydet 
w listach. Jest zmęczona i sfrustrowana, tyle jest jeszcze do zrobienia. Nie 
nadąża z wywoływaniem filmów i robieniem odbitek. Jej metoda (ale i oczy-
wiście zakres tematyczny, wciąż poszerzający się o nowe wątki) uderza w nią 
samą. Zapis jest daleki od skończenia. Nigdy nie zostanie zakończony. Martwi 
się. Fotografia ją pokonuje. To ona staje się jej ofiarą, nawet jeśli ofiara to 
mocne słowo. Znów – jeśli aparat to przemoc, to nie do końca wymierzona 
w bohatera.

„Siedzą wpatrzeni w tych, którzy się im przypatrują” – pisze o sportretowanych 
ludziach Nowicki – „z niezmąconą pewnością siebie, z nieugiętym spojrzeniem 
(…). Panują nad wszystkim, co wokół; zaś dzięki sile fotograficznej kreacji (…) 
mimo czasu, jaki upłynął, panują nad tymi, którzy ich teraz oglądają”36. Biorąc 
pod uwagę to bezpośrednie spojrzenie, mimo iż wiemy, jak Zofia Rydet uży-
wała swego czaru, co mówiła, jakiego rodzaju rytualne frazy otwierały drzwi 
wiejskich chat, możemy z całą pewnością założyć, że bohaterowie siedzą tam 
z własnej woli. 

Agnieszka Pajączkowska w swoich badaniach i w związku z rzekomą przemocą 
medium stawia ważne pytanie: co z cyrkulacją fotografii? Czy bohaterowie Ry-
det zgodzili się na nią? Najprawdopodobniej nie. Odpowiedź usprawiedliwiona 
jest błędem anachronizmu – artystka nie była świadoma dyskursów, które za 
jej życia nie wybrzmiewały dostatecznie głośno.

Dostrzeżenie analogii pomiędzy tym wyjaśnieniem a tezą Azoulay, że „ka-
tastrofa” (a co za tym idzie stygmatyzacja) dotyczy zarówno podmiotu foto-
grafii, osoby fotografującej, jak i patrzących na nią osób37, otwiera przestrzeń 
do spojrzenia na Zapis na nowo. Ogromna większość bohaterów Rydet nigdy 
nie zobaczyła swoich fotografii. Pajączkowska wracając do ich potomków, po-
kazując im fotografię dziadków, rozmawiając o niej, wykonując nowe zdjęcia, 
performuje Zapis i wypełnia postanowienia umowy cywilnej.

32 A. Azoulay, Civil Imagination: A Political Ontology of Photography, Verso, Nowy Jork‑Londyn 
2012, e‑book, s. 171.

33 Tamże.
34 J . Busza, Wobec fotografów, Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, Warszawa 

1983, s. 103.
35 A. Pajączkowska, Something that will remain: Local Activity based on Zofia Rydet’s Sociological 

Record, [w:] Object lessons…, s. 337, p. 27.
36 Zofia Rydet. Zapis socjologiczny 1978‑1990, s. 17.
37 A. Azoulay, Civil Imagination…, s. 145.
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Nie należy bowiem zakładać, że w sytuacji fotograficznej, w spotkaniu 
fotografki, bohaterów i aparatu istnieje szczegółowa znajomość warunków 
wymiany. Ale jeśli fotografia jest umową w znaczeniu umowy cywilnej, to 
pewne ustalenia są brane za pewnik – jest to przede wszystkim równowaga 
sił, w bardzo podstawowym znaczeniu, bez uciekania się do jawnej przemocy. 
„Odmowa bycia fotografowanym, czy też odmowa bycia fotografowanym 
w dany sposób”38 poddane są konwencji – każdy wie, co ma robić, co należy 
do niego w trakcie wydarzenia fotograficznego. Milcząca zgoda i świadomość 
podstawowych czynności konstytuuje umowę – „nie tylko kontrakt czy umo-
wę ad hoc, ale umowę cywilną”39 – precyzuje Azoulay. Podobnie jak umowa 
społeczna u Hobbesa, umowa rozumiana jako zaczątek suwerenności, jest to 
umowa milcząca, opierająca się na wzajemnym zobowiązaniu swoich członków. 
Umowa cywilna w fotografii organizuje stosunki w formie otwartych i dynamicz-
nych ram między jednostkami, bez regulacji i mediacji przez wyższe instancje. 
Dlatego, jak wspomniałam wcześniej, bohaterów Rydet i samą autorkę – mimo 
jej symbolicznej acz kruchej przewagi – stawiam w jednym rzędzie. Także mimo 
przemocy, która jak echo powraca, jest to możliwe dzięki temu, że od początku 
powstania fotografia „jest jedną z niewielu praktyk, za pomocą których powstała 
wspólnota polityczna, która opiera się na wzajemnym zobowiązaniu swoich 
członków, uprawnionych do działania w związku z tym obowiązkiem”40.

Ta równość ma swoje źródło także w samym sednie kultury wizualnej – zdol-
ność do patrzenia i bycia widzianym jest zjawiskiem masowym, niezmonopo-
lizowanym i nieograniczonym do własności osobistej. Aby zobaczyć więcej, 
jednostki muszą dzielić się zarówno polem widzenia, jak i swym wizerunkiem, 
w rezultacie każdy zyskuje możliwość spojrzenia wzrokiem innego41. „Aby stwo-
rzyć tę ekonomię spojrzeń, każdy musiał zrezygnować z prawa do zachowania 
swojego własnego, niezależnego od sił zewnętrznych widzenia, ale także nabył 
obowiązek obrony spojrzenia, w celu udostępnienia go innym”42.

Wracając do umowy cywilnej – w momencie powstania fotografii, w chwili 
uformowania umowy, nic nie jest zdefiniowane i postanowione na zawsze. 
Spotkanie aktorów trwa, a kontrakt może zmienić pojawienie się nowych 
uczestników wydarzenia, nieobecnych w trakcie robienia zdjęcia. Jak mówi 
Azoulay, „ta druga runda zaangażowania w fotografię jest permanentną opcją 
dla widzów, którzy mogą być osobiście zaznajomieni z bohaterami zdjęcia i któ-
rzy postrzegają siebie jako wspólników w praktyce fotograficznej, bez względu 
na to, czy ich udział jest dobrowolny czy nie”43. „Druga runda” dopuszcza nie 
tylko rewizytę, lecz także wszelkie działania performatywne wokół fotografii. 
Tych ostatnich, wokół Zapisu, jest niemało. Wystarczy wspomnieć dostępne 
online archiwum czy raz jeszcze projekt „Coś, co zostanie”, projekt, który 
ucieleśnia rewizytę, zarówno w sensie kulturoznawczym (poprzez spotkanie, 

38 A. Azoulay, Civil Contract of Photography, s. 101.
39 Tamże.
40 Tamże, s. 104.
41 Tamże, s. 107.
42 Tamże.
43 A. Azoulay, Civil Imagination…, s. 156.
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język i archiwum produkuje się nową wiedzę)44, jak i podtrzymuje założenia 
umowy cywilnej – pozwala odtwarzać i renegocjować sytuację fotograficzną, 
której stronami była Rydet i jej bohaterowie. Ich potomkowie, sąsiedzi, znajomi 
wkraczają w sferę umowy, nadając nowe znaczenie, reinterpretując czy po pro-
stu patrząc. Pomijając estetyczną formę obrazu, „fotografia zawsze zachowuje 
ślady spojrzeń i działań dodatkowych bohaterów”45. Zarówno te z przeszłości, 
jak i te potencjalne, nowe, sprawiając, że umowa jest żywa, podlega zmianie, 
otwiera nowe konteksty, pozwala ze sobą pracować, pozwala trwać, jednocze-
śnie okupując bogatą w konteksty i znaczenia sferę pozawidzialną. 

Utarło się przypisywać autorstwo zdjęcia fotografce, tak jak malarce autorstwo 
obrazu, a w związku z tym znaczenie fotografii miałoby się wiązać z fotografką, 
ale – jak pisze Azoulay – autorka jedynie zawiązuje przelotną chwilę spotkania 
– przestrzeń potencjalnych, niezliczonych relacji i udziału nowych bohaterów46. 
Uczestników projektu Agnieszki Pajączkowskiej. Nas, czytających te słowa. 
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