
53

54 – 2019

DOI: 10.14394/sztfil.2019.0001
Bartosz Pergół

Fotografia dokumentalna jako konstrukcja.  
Analiza mechanizmów kreowania efektu dokumentalności w fotografii 

na przykładzie Zapisu socjologicznego Zofii Rydet

Abstract

Seeking the Documentary. Analysing mechanisms of documentary effect’s 
creation in photography based on Zofia Rydet’s Sociological Record

The article concerns the documentary aspect of photography in terms of André Rouillé’s 
notion of photography’s means of documentation and expression. The author compares 
Zofia Rydet’s Sociological Record with her Little Man seeking artistic measures that 
possibly make the viewer classify a photography in relations to either of these aspects 
and believing that photography should not be seen as a simple contingence between 
the work itself and its object. He uses the concepts of Roland Barthes’ effect of reality 
as well as Philippe Lejeune’s autobiographical pact. The first one to analyse Rydet’s 
work in terms of characteristics that differ the two series – the subject, the composition 
and the frame – the other one to rethink the narrative that accompanies photographs 
and that influences the final impression. The author describes a variety of differences 
between the two series that may in his opinion determine the way they are perceived 
and as a result lead to distinguishing the documentary and the expressive photography.
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Wstęp

Karolina Ziębińska-Lewandowska w katalogu wystawy Dokumentalistki. Polskie 
fotografki XX wieku pisze: „Zagadnienie dokumentalności (documentary) to 
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jedno z najbardziej złożonych i spornych zagadnień w historii fotografii”1. Wy-
daje się, że ta złożoność ujawnia się w pełni w wypadku obszernego materiału 
Zapisu socjologicznego Zofii Rydet. Celem niniejszej pracy nie jest jej rozwią-
zanie. Nie kwestionując antagonistycznego podziału w obrębie fotografii2, 
chciałbym przyjrzeć się wybranym projektom Rydet i zastanowić się, co może 
umożliwiać ich odbiór w zaproponowanych przez André Rouillégo katego-
riach fotografii-dokumentu lub fotografii-ekspresji3. Krzysztof Pijarski w tomie 
Object lessons: Zofia Rydet’s „Sociological Record” pisze: „Klasyfikacja dzieła 
Rydet do tradycji dokumentalnej jest naturalna”4, przywołując podobieństwo 
Zapisu socjologicznego do prac uznanych dokumentalistów (m.in. Augusta 
Sandera i Walkera Evansa)5. W dalszej części tekstu, pisząc o cyklu, o którym 
sama autorka mówiła, że „ma pokazać wiernie człowieka w codziennym jego 
otoczeniu”6, Pijarski rozwija swoje stanowisko. Pokazując, że projekt daje się 
otworzyć na interpretacje wykraczające poza opis warunków życia na danym 
obszarze, nie podważa jednak jego wstępnej klasyfikacji. Zapis jest w takim ujęciu 
prezentowany jako cykl dokumentalny – nawet, jeśli nie jest to wyczerpujące 
określenie jego właściwości, należy – moim zdaniem – zastanowić się, co może 
na nie wpływać. Z drugiej strony, pierwszy wystawiony i wydany cykl zdjęć 
Rydet, Mały człowiek, wydaje się kierować uwagę odbiorców w inną stronę. 
Julia Staniszewska pisze o projekcie fotografki w katalogu swojej wystawy Mały 
człowiek / Oczekiwanie: „przemyślnie ułożone zdjęcia opisują prawdziwy świat 
małych ludzi – nie upraszczają go, nie upiększają, porządkują jedynie widzenie 
tego świata tak, że łatwiej nam zrozumieć dzieci, a dzięki temu również nas 
samych”7. Staniszewska podejmuje problem dzieciństwa we współczesnym 
kontekście poprzez zestawienie zdjęć Rydet z inscenizowaną fotografią pary 
czekającej na wizytę w klinice leczenia niepłodności. Zwraca przy tym uwagę 
na wrażliwość autorki Małego człowieka i wykonywane przez nią zabiegi opi-
sywania oraz porządkowania, które pomagają w zrozumieniu emocjonalnych 
kategorii, do których odsyłają portrety dzieci. W takiej interpretacji Mały czło-
wiek funkcjonuje raczej jako odautorska wypowiedź, związana ściśle z prze-
konaniami i postawą fotografki, niż dokumentalna rejestracja rzeczywistości. 
Przyjmując, że takie odczytania analizowanych prac nie są wyjątkami i że mogą 

1 K. Lewandowska, Niekonwencjonalna mapa dokumentalnego, [w:] Dokumentalistki. Polskie foto‑
grafki XX wieku, red. K. Lewandowska, BOSZ, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa 2008, s. 22.

2 „Jakichkolwiek terminów byśmy nie używali, nie do podważenia jest fakt, że od początku fotografia 
była rozpięta pomiędzy antagonistycznie ustawionymi pojęciami sztuki i niesztuki – oczywiście zawartość 
obu zbiorów ulegała i ulega zmianie. Pochodną tej opozycji były inne pary przeciwieństw, takie jak foto‑
grafia użytkowa i nieużytkowa czy dokumentalna i twórcza”; zob. K. Ziębińska‑Lewandowska, Między 
dokumentalnością a eksperymentem. Krytyka fotograficzna w Polsce w latach 1946‑1989, Fundacja Bęc 
Zmiana, Fundacja Archeologia Fotografii, Warszawa 2014, s. 12.

3 A. Rouillé, Fotografia. Między dokumentem a sztuką współczesną, przeł. O. Hedemann, Univer‑
sitas, Kraków 2007 .

4 W oryg.: „A natural classification for Rydet’s work is that of the documentary tradition”, zob. K. Pi‑
jarski, „Perpetual Inventory”: An Introduction, [w:] Object lessons: Zofia Rydet’s „Sociological Record”, 
ed. by K. Pijarski, Museum of Modern Art, Warsaw 2017, s. 40.

5 Tamże.
6 Z. Rydet, „O swojej twórczości”, Wydawnictwo Muzeum w Gliwicach, Gliwice 1993 [online], [do‑

stęp: 31.03.2019], <http://zofiarydet.com/zapis/pl/pages/sociological‑record/notes/o‑swojej‑tworczosci>.
7 Tamże.
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być charakterystyczne przynajmniej dla części odbiorców, chciałbym zastanowić 
się, co może na nie wpływać. 

Jest możliwe, że do odpowiedzi na to pytanie przybliża już ogólna charak-
terystyka obrazu fotograficznego. Roland Barthes w Świetle obrazu wskazuje 
na swoistą cechę fotografii za pomocą terminu Contingence, w tłumaczeniu 
Wojciecha Michery wyjaśnionym następująco: „Polskie słowo «przypadek» 
[…] należy tu rozumieć w obu naraz jego znaczeniach: przenośnym (los, traf) 
i dosłownym, przestrzenno-fizycznym (przy-padać, przylegać)”8. W tej cha-
rakterystyce zdjęcie odróżnia się od innych sposobów artystycznej prezentacji 
rzeczywistości oraz nabiera szczególnego związku z przedstawianymi obiektami. 
Kendall L. Walton pisze wręcz: „to właśnie ta cecha – przezroczystość – jest 
najbardziej znamiennym wyróżnikiem fotografii”9. Takie ujęcie podstawowych 
cech analizowanego tutaj medium pomaga w odróżnieniu jego realizmu od 
innych metod obrazowania i pozwala być może w ogóle mówić o fotografii 
dokumentalnej, nie wyczerpuje jednak podjętego wyżej problemu. Pytanie 
o sposób, w jaki odbierane są różne zdjęcia, nie może zależeć od samej spe-
cyfiki obrazu, niezmiennej przecież w obu analizowanych tu cyklach. Sądzę, 
że odpowiedzi należy szukać w innych cechach przekazu fotograficznego, na 
które wpływ mają konkretne autorskie zabiegi.

Jak zauważa André Rouillé w swojej pracy Fotografia. Między dokumentem 
a sztuką współczesną: „Tymczasem fotografia, także i dokumentalna, nie przed-
stawia automatycznie rzeczywistości i nie zajmuje miejsca rzeczy zewnętrznej. 
[…] [F]otografia, podobnie jak dyskurs i inne obrazy, tworzy byt; będąc w całości 
konstrukcją, tworzy i powołuje do życia inne światy”10, a dalej: „fotografia nie 
funkcjonowała nigdy całkowicie poza ekspresją […] fotografia nie jest, z natury, 
dokumentem”11. Rouillé krytykuje w dalszej części tekstu Barthes’a i twierdzi, 
że przypisanie każdej fotografii przezroczystości zmusza do uproszczeń, na 
które autor Fotografii… nie chce przystać12. Wydaje mi się jednak, że projekty 
Barthes’a i Rouillégo nie muszą być sprzeczne. Pewne rozwiązanie proponuje 
być może W. J. T. Mitchell (rozwijając koncepcję Barthes’a wyrażoną w starszym 
od Światła obrazu artykule, Przekazie fotograficznym). Pisze on o „paradoksie 
fotograficznym”, zasadzającym się na podziale przekazu fotograficznego na 
„denotację” (związaną z pełną analogią fotografii względem rzeczywistości, 
jej niejęzykowym, niekodowanym statusem) oraz „konotację” (umożliwiającą 
potraktowanie zdjęć jako tekstów i odczytywanie znaczeń)13. Barthes wskazuje, 
że „przekaz konotowany (lub kodowany) jest rozwinięciem przekazu b e z  k o -
d u”14, Mitchell dodaje: „konotacją zawsze obecną w zdjęciu jest to, że jest ono 

8 R. Barthes, Camera lucida, przeł. W. Michera, [w:] Antropologia kultury wizualnej. Zagadnienia 
i wybór tekstów, oprac. I. Kurz i in., Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, s. 230.

9 K. L. Walton, Przezroczyste obrazy: o naturze realizmu fotograficznego, [w:] Fotografia i filozofia. 
Szkice o pędzlu natury, red. S. Walden, przeł. I. Zwiech, Universitas, Kraków 2013, s. 62.

10 A. Rouillé, dz. cyt., s. 10‑11.
11 Tamże, s. 19.
12 „Owa swoista afazja dotycząca obrazu przeobraża się u Rolanda Barthes’a w ślepotę, stając się 

niezwykle rozbudowaną koncepcją fotografii bez obrazu”; zob. A. Rouillé, dz. cyt., s. 74.
13 W. J. T. Mitchell, The Photographic Essay: Four Case Studies, [w:] Picture Theory: Essays on Verbal 

and Visual Representation, Chicago‑London 1994, s. 284.
14 R. Barthes, Przekaz fotograficzny, przeł. W. Michera z zespołem, „Konteksty” 2014, nr 3‑4, s. 213.
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czystą denotacją”15. Głębia paradoksu wynika z nierozdzielności tych elementów. 
Konotacja jest obecna już w korzeniach fotografii, w momencie wyboru tematu 
czy oświetlenia obiektu, denotacja zaś sięga do wszystkich późniejszych sposób 
odbioru zdjęcia: „fotografia jest «czytana» jak gdyby była śladem wydarzenia”16. 
W świetle tej tezy propozycję Rouillégo można by potraktować następująco: za-
biegi, których zadaniem jest proste i wierne przedstawienie rzeczywistości, mogą 
być również wykorzystane do wyrażenia przekonań fotografki czy fotografa, 
stworzenia artystycznych kompozycji, nawet jeśli pozostają one w szczególny 
sposób związane ze swoim obiektem. Proponowana przez Rouillégo opozycja 
fotografii dokumentalnej i ekspresyjnej nie jest przeciwstawieniem obrazu 
zupełnie analogicznego względem rzeczywistości obrazowi kodowanemu, 
charakteryzującemu się posiadaniem odczytywalnych znaczeń. Dotyczy zdjęć 
jako paradoksalnych konstrukcji, w których oba aspekty splatają się w sposób 
opisany przez Mitchella. Stwierdzenie: „o ile fotografia-dokument opiera się na 
przekonaniu, że jest ona bezpośrednim odciskiem, o tyle fotografia-ekspresja 
kładzie nacisk na niebezpośredni charakter”17 sugeruje istnienie fotograficz-
nych zabiegów, które nie wpływają na ontologiczny status obrazu, ale czerpią 
z niego, oddziałując na widzów i skłaniając ich do podjęcia różnych wysiłków 
interpretacyjnych. Skłonność odbiorców do umieszczania oglądanych zdjęć po 
którejś ze stron opozycji może być ich rezultatem.

Efekt rzeczywistości i pakt autobiograficzny

W eseju Efekt rzeczywistości Barthes pisze, że w zachodniej kulturze: „«rzeczy-
wistość» […] jest dość mocna, by unieważnić wszelką ideę «funkcji» […] to, że 
rzeczy b y ł y, jest wystarczającą podstawą do mówienia”18, zastanawiając się 
nad konsekwencjami takiej opozycji (rzeczywistość19 – sens) dla literatury reali-
stycznej. Dochodzi do wniosku, że pewne elementy narracji (wskazuje szczegóły: 
„nieznaczące gesty, ulotne postawy, nieznaczące przedmioty, redundantne 
słowa”20) oznaczając kategorię rzeczywistości, stanowią podstawę estetyczne-
go prawdopodobieństwa. W zakończeniu tekstu twierdzi: „«rzeczywistość», 
wyeliminowana z wypowiedzi realistycznej jako znaczone denotacji, powraca 
do niej jako znaczone konotacji. Gdy tylko owe szczegóły zdają się bezpośred-
nio denotować rzeczywistość, tak naprawdę mogą one jedynie – nic o tym nie 

15 W oryg. „One connotation always present in the photograph is that it is a pure denotation”, 
zob. W. J. T. Mitchell, dz. cyt., s. 284 [tłum. własne].

16 W oryg. „The photograph is «read» as if it were the trace of an event”, zob. tamże [tłum. własne].
17 A. Rouillé, dz. cyt., s. 12.
18 R. Barthes, Efekt rzeczywistości, przeł. M. P. Markowski, „Teksty Drugie” 2012, nr 4, s. 124.
19 Pisząc o teorii Barthes’a, należałoby może przyjąć za nim zapis w cudzysłowie. Niestety, brak tutaj 

miejsca na dokładniejszą analizę kategorii rzeczywistości w twórczości tego autora (zob. M. P. Markowski, 
Między nerwicą a psychozą: rzeczywistości Rolanda Barthes’a, „Teksty Drugie” 2012, nr 4), a w szczegól‑
ności na odpowiedź na pytanie, czy ewentualne traktowanie rzeczywistości jako rzeczywistości zapisanej 
(s. 128) odnosiłoby się u francuskiego badacza także do rzeczywistości w fotografii. Uważam jednak 
pominięcie tego problemu za dopuszczalne w pracy, której celem nie jest analiza ontologicznych aspek‑
tów twórczości fotograficznej, a komentarz dotyczący klasyfikacji i sposobów odbioru niektórych dzieł.

20 R. Barthes, Efekt rzeczywistości…, s. 123.
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wspominając – ją oznaczać. Barometr Flauberta, drzwiczki Micheleta w końcu 
mówią tylko: j e s t e ś m y  r z e c z y w i s t e. To właśnie kategoria «rzeczywisto-
ści» (a nie jej przygodna treść) jest oznaczona”21. Takie ujęcie pozwala opisać, 
w jaki sposób legitymizująca wypowiedź rzeczywistość, związana oryginalnie 
z dyskursem historycznym, funkcjonuje w opowiadaniu fikcyjnym. 

Namysł nad efektem rzeczywistości, czy szerzej, elementami wypowiedzi 
przywołującymi kategorię rzeczywistości, musi przybrać inną formę w wypadku 
twórczości fotograficznej. Na tym obszarze przytoczone wcześniej twierdzenia 
o specyfice medium prowadzą często do powiązania rzeczywistości ze sferą 
denotacji, chociażby w twierdzeniach o całkowitej analogii obrazu fotograficz-
nego względem jego obiektu. Odnosząc jednak do fotografii kategorie denotacji 
i konotacji za Mitchellem nie w formie poziomów czy warstw przekazu, ale 
skomplikowanego splotu konstrukcji, można zastanowić się nad obecnością 
w „odczytywalnym” zdjęciu elementów, które, tak jak w eseju Barthes’a, ozna-
czałyby samą kategorię rzeczywistości (implikując bezpośredni związek z przed-
miotem i spełnianie funkcji dokumentalnej). Prawdopodobnie i na tym obszarze 
można je odnaleźć w obecności przypadkowego (lub pozornie przypadkowego) 
szczegółu, jak również w zwróceniu uwagi na mechaniczny aspekt wykonywania 
zdjęcia, zamiast na widoczne zabiegi autorskie. Nieeksponowanie roli fotografki 
lub fotografa służyłoby przekonaniu widzów, że w fotografii, na którą patrzą, 
pozwala się rzeczywistości mówić, a nie, że mówi się o rzeczywistości.

Inne konsekwencje dla analizy twórczości fotograficznej przyniosłoby rozwi-
nięcie myśli Philippe’a Lejeune’a, który w zakończeniu swojego eseju poświęcone-
go wyróżnikom tekstów autobiograficznych stwierdza: „«pakt» autobiograficzny, 
powieściowy, referencjalny, fantazmatyczny: za wszystkimi tymi terminami 
stoi przekonanie, że gatunek autobiograficzny jest gatunkiem umownym. 
[…] Ujawniona tu problematyka […] nie opiera się na narzuconym z zewnątrz 
związku tekstu z rzeczywistością pozatekstową, bo musiałby to być związek 
podobieństwa, który niczego nie dowodzi […] Wynika ona raczej z usytuowanej 
na poziomie publikacji analizy kontraktu, jawnego lub nie ujawnionego, jaki 
autor proponuje czytelnikowi, kontraktu, który determinuje pewien styl lektu-
ry i określone efekty znaczeniowe. Efekty te przypisujemy następnie samemu 
tekstowi i żywimy przekonanie, że definiują go one jako autobiografię”22. Na 
obszarze rozpatrywanym w niniejszym tekście to, czy dane fotografie zostaną 
potraktowane przez swoich odbiorców jako dokumentalne albo ekspresyjne, 
zależałoby w znacznej mierze nie od procesu ich produkcji, ale sposobu, w jaki 
są one prezentowane. Między fotografią a utworami literackimi, o których 
pisze Lejeune, występuje jednak różnica, którą należy podkreślić. Autor Paktu 
autobiograficznego odrzuca rolę faktycznego związku opowiadania z rzeczy-
wistością, mówiąc, że występująca w nim relacja podobieństwa nie stanowi 
na taki związek wystarczającego dowodu – tymczasem, jak wskazuje Walton, 
w wypadku fotografii należy mówić o jakiegoś rodzaju kontakcie z przestawia-
nym przedmiotem niż podobieństwie do niego23. Chociaż taka charakterystyka 

21 Tamże, s. 125.
22 P. Lejeune, Pakt autobiograficzny, przeł. A. W. Labuda, „Teksty” 1975, nr 5 (23), s. 47‑48.
23 Zob. K. L. Walton, dz. cyt., s. 56, 61.
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wpływa zapewne na sposób oddziaływania fotografii, nie może stanowić 
wystarczającego uzasadnienia dla rozpoznania oraz – mówiąc za Lejeune’em 
– wyboru stylu lektury danych zdjęć. Twierdzenia o szczególnej relacji fotografii 
do przedstawianych obiektów dotyczą zarówno twórczości dokumentalnej, jak 
i ekspresyjnej. Decyzja o klasyfikacji danych zdjęć i efekty znaczeniowe, które 
się z nią wiążą, mogą w związku z tym zależeć raczej od rodzaju proponowa-
nego odbiorcom kontraktu, a więc elementów zewnętrznych względem tekstu, 
usytuowanych na poziomie jego publikacji. Lejeune w swoim tekście wymienia 
nazwisko autora, tytuł, podtytuł, nazwę wydawcy i serii wydawniczej, wstępy 
i przedmowy24. Wydaje się, że tego rodzaju towarzyszących tekstowi elementów 
można równie dobrze szukać w analizie opublikowanych prac fotograficznych. 

Zapis socjologiczny a Mały człowiek w świetle koncepcji efektu rzeczywistości

Dwa rozpatrywane tutaj projekty Rydet łączy formuła serii, koncentracja na 
człowieku i zbieranie materiału zdjęciowego związane z podróżą (jako reguła 
w Zapisie i częsty przypadek w Małym człowieku, gdzie obok zdjęć ze sklepu 
w Bytomiu pojawiają się fotografie z Jugosławii, Albanii i Egiptu25). Odróżnia 
je jednak od siebie wiele wewnątrztekstowych zabiegów, które mogą wiązać 
się z wykorzystaniem zaproponowanego przez Barthes’a efektu rzeczywistości.

Być może najwyraźniejszą cechą Zapisu socjologicznego jako całości jest 
sama ogromna liczba zdjęć oraz ich formalne niezróżnicowanie, wpływające 
na wrażenie monolityczności całego zestawu – co konsekwentnie akcentuje 
mechaniczny i powtarzalny charakter procesu fotografowania, przeciwień-
stwo każdorazowych, subiektywnych decyzji artystki. W szczególności układ 
kompozycji pozostaje zbliżony na większości zdjęć. Rydet wykorzystując we 
wnętrzach szeroki obiektyw, tworzy ujęcia, w których główną zasadą wydaje 
się dążenie do objęcia kadrem jak największej powierzchni. Z takim układem 
łączy się wybór lampy błyskowej, która mocnym światłem wydobywa wszystkie 
szczegóły ze środka przedstawienia, pozostawiając jednocześnie półmrok na 
jego skrajach. Kieruje to uwagę odbiorców na centrum kompozycji, sugeruje 
ciemność wiejskich wnętrz i podkreśla liczbę przedmiotów, rozpływających 
się w szarości. Przykład może stanowić zdjęcie z Gliwic-Brzezinki na Górnym 
Śląsku z 1979 r.26, gdzie mimo schludności przedstawionego pomieszczenia 
można dostrzec na kuchennym blacie (na skraju kompozycji) nóż, porzucony 
być może przed chwilą w pośpiechu wynikającym z przyjścia gościa-fotografki. 
Taka formuła wpływa na wrażenie przygodności treści, a więc ponownie na jej 
niezależność od wyborów Rydet.

Istotną rolę pełni także umiejscowienie ludzi – patrzących zazwyczaj pro-
sto w obiektyw, zauważalnych od razu, przedstawianych w całej postaci na 

24 P. Lejeune, dz. cyt., s. 48.
25 W wypadku Małego człowieka nie są to jednak informacje udostępniane obok zdjęć; dopiero 

w ramach reedycji Fundacji Archeologii Fotografii z 2012 r. włączono je w obręb publikacji. 
26 Zofia Rydet. Zapis socjologiczny 1978‑1990, oprac. Z. Augustyńska‑Martyniak, tekst i wybór zdjęć 

W. Nowicki, Muzeum w Gliwicach 2017, s. 83.



59

Fotografia dokumentalna jako konstrukcja…  

tle ścian, choć nie zawsze na środku kadru. Pozują na łóżkach i kuchennych 
stołkach, mimo swojej centralnej pozycji wydają się drobni w obliczu natłoku 
przedmiotów i powierzchni ścian. Ich gesty, jak kobiety trzymającej kota (Gór-
ny Śląsk, Gliwice-Brzezinka, 1979)27, są zawieszone pomiędzy sztywną pozą 
osoby fotografowanej a naturalnością domowego gestu. Nie wydaje się, żeby 
takie skupione na przypadkowym kształcie rzeczywistości wizerunki wiązały 
się z wyraźnie subiektywnym punktem widzenia czy proponowały odbiorcom 
rodzaj odautorskiego komentarza.

Na tle tych jednolitych zdjęć pojedyncza fotografia kobiety przedstawionej 
od pasa w górę, z twarzą w dłoniach (Podhale, Spytkowice, 1983)28 szokuje 
i wywiera szczególne wrażenie. Zbliżenie aparatu do przedstawionej osoby, 
ukazanie jej bez otoczenia (natłoku przedmiotów) i w dodatku wybór silnego, 
emocjonalnego gestu zamiast spokojnego wzroku skierowanego na obiektyw 
narzuca myśli o bólu, starości, uczuciach pojedynczej osoby. Użycie innych niż 
zwykle w Zapisie zabiegów artystycznych wyróżnia tę konkretną fotografię, 
przypomina o autorskim wyborze przeciwstawionym mechanicznej rejestracji, 
odsyła do ogólnych pojęć. Prawdopodobnie, szczególnie w towarzystwie in-
nych zdjęć, nie powoduje to osłabienia funkcji dokumentalnej, ale przypomina 
o równie istotnym w tym wypadku aspekcie fotografii-ekspresji. Jest to o tyle 
istotne, że właśnie środkami podobnymi do tych z fotografii ze Spytkowic Rydet 
posługuje się w swoim pierwszym opublikowanym projekcie fotograficznym.

Podstawową zasadą kompozycyjną zdjęć Małego człowieka jest umieszcze-
nie dziecka w centrum, zbliżenie, redukcja widocznego otoczenia. Fotografka 
wykonuje staranne, bliskie portrety, w których brak zazwyczaj przedmiotów. 
Dominują osoby, a w zasadzie ich twarze, co nadaje serii intymnego charakteru. 
Różnicę w prezentacji bohaterów Rydet dobrze widać w porównaniu dwóch 
zdjęć: dziewczynki siedzącej na łóżku z Zapisu socjologicznego (Podhale, okolice 
Białego Dunajca, 1984)29 oraz innej, leżącej pod kołdrą w Małym człowieku (roz-
dział „Medytacje”)30. Bohaterka fotografii z „Medytacji” razem z białą poduszką 
i pierzyną zajmuje prawie całą przestrzeń kompozycji, pozostawiając jedynie 
mały fragment pozbawionej dekoracji ściany, podczas gdy dziewczynka z okolic 
Białego Dunajca ginie w natłoku przedmiotów ją otaczających. Rydet pokazuje 
odbiorcom lalkę, poduszkę, koc, portret Maksymiliana Kolbe, dekorację ściany, 
dwie doniczki podwieszone pod sufitem, okno, firankę i drzwi niemal na tych 
samych zasadach, co mieszkankę pokoju. Chociaż zajmuje ona centralne miejsce, 
siedząc na środku łóżka, Rydet pozostawia ją poniżej środkowej, poziomej osi 
kompozycji, nie łapiąc w kadrze jej stóp być może po to, aby uchwycić powie-
szony wysoko portret o. Kolbe.

Fotografka wykorzystuje w zdjęciach Małego człowieka także urozmaicone 
zabiegi stylistyczne. Gra ostrością, cieniem, zestawia radykalne zbliżenia twarzy 
z rozległymi, wielopostaciowymi kompozycjami, formułuje kadr, który pokazuje 

27 Tamże, s. 143.
28 Tamże, s. 219.
29 Tamże, s. 189.
30 Z. Rydet, Mały człowiek, Fundacja Archeologia Fotografii, Warszawa 2012, s. 78.
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jedynie połowę twarzy postaci31. Wszystkie takie działania eksponują rolę wy-
borów artystki, sugerują, że projekt jest jej wypowiedzią, a nie jedynie bezpo-
średnią rejestracją rzeczywistości. Mechaniczność i systematyczność, dotyczące 
Zapisu socjologicznego, zastępuje tutaj wizja i celowe działanie artystki. Istotny 
jest także sposób prezentacji materiału. Różnorodność rozmiarów i kształtów 
wydruków urozmaica serię, jednak szczególnie istotny wydaje się jej podział 
na tematyczne rozdziały-kategorie („Małe kobietki”, „A jednak samotni”, „Wi-
nowajcy”) oraz zderzenie zdjęć z wybranymi przez artystkę cytatami z Janusza 
Korczaka. Towarzyszący fotografiom tekst sugeruje szczególny sposób spojrzenia 
na przedstawione postaci, zwracając uwagę na związane z nimi ogólne wartości 
(odnosząc się do powyższych tytułów: płeć, samotność, wina, odczuwane przez 
dzieci), dopełnia autorską wypowiedź Rydet.

Rydet różnicuje swoją metodę w zależności od założonego celu danego 
projektu. Moim zdaniem, wiąże się z tym istotnie wykorzystanie efektu rzeczy-
wistości. Skupione na obfitości szczegółu i sugerujące mechaniczność procesu 
ich wykonania (a więc niezależność od pojedynczych wyborów autorki) zdjęcia 
Zapisu socjologicznego kierują uwagę odbiorców ku przedstawionemu przed-
miotowi, odwołując się do analogicznego związku zdjęcia z jego obiektem, 
intensyfikują tym samym wartości wiązane z nurtem fotografii dokumentalnej. 
W Małym człowieku przeciwnie, większość zabiegów Rydet służy do przeniesienia 
uwagi z jednostkowych bohaterów na związane z nimi właściwości. Rola artystki 
zostaje podkreślona, co pozwala na sformułowanie odautorskiej wypowiedzi 
na temat ogólnego tematu, charakterystycznej dla fotografii ekspresyjnej.

Zapis socjologiczny a Mały człowiek w świetle koncepcji paktu autobiograficznego

Myśląc o obydwu projektach Zofii Rydet w świetle kontraktu proponowanego 
czytelnikowi, należy przyjrzeć się nie samym zdjęciom, ale „skrawkowi druko-
wanego tekstu”32, który je otacza i sugeruje odbiorcom sposób potraktowania 
zasadniczego materiału zdjęciowego. W jego analizie nie jest dla mnie istotne, 
czy taki tekst pochodzi od artystki – przedmowa do Małego człowieka została 
napisana przez Alfreda Ligockiego, a album Zofia Rydet. Zapis socjologiczny 
1978‑1990 Wojciecha Nowickiego powstał już po śmierci fotografki – ponie-
waż występując w pracach opatrzonych jej nazwiskiem, wpływa on na wybór 
sposobu odbioru całego albumu w sposób opisany przez Lejeune’a. Należy 
dodać, że w wypadku materiału zdjęciowego pokazywanego wielokrotnie 
w różnych aranżacjach33 należałoby przeprowadzić drobiazgową analizę róż-
nicującą jego możliwe znaczenia w zależności od kontekstu. Z braku miejsca 
na takie porównanie, koncentruję się tylko na jednym przykładzie publikacji 
Zapisu socjologicznego, to znaczy albumie Nowickiego.

31 Tamże, s. 41, 61, 12‑13, 37.
32 P. Lejeune, dz. cyt., s. 48.
33 Nieopublikowany w całości za życia autorki Zapis socjologiczny jest obecnie dostępny na stronie 

zofiarydet.com, w albumie Zofia Rydet. Zapis socjologiczny 1978‑1990 Wojciecha Nowickiego oraz na 
licznych wystawach w przestrzeniach galerii.
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Już tytuł ostatniego projektu Rydet sugeruje odbiór fotografii w kategoriach 
niezapośredniczonego odniesienia. Jest więc „zapis”, ale i „socjologiczny”. 
Pochodzenie drugiego członu jest skomplikowane, a w swojej przedmowie 
Nowicki marginalizuje ewentualny naukowy charakter projektu Rydet34, ale 
wrażenie kontaktu z dziełem, którego celem nie jest autorska wypowiedź, ale 
obiektywna analiza pewnego zjawiska, pozostaje. Dużą rolę odgrywa także 
pierwsze słowo tytułu. „Zapis” sugeruje przecież skupienie na rzeczywistości. 
Nazwanie cyklu fotograficznego w ten sposób przywołuje kategorie podniesio-
ne przez Barthes’a w Świetle obrazu, co zresztą zauważa i rozwija Nowicki35, 
kategorie szczególnego związku z rzeczywistością i mechanicznej rejestracji.

Taki sposób odczytania pracy Rydet – podkreślający rolę barthesowskiego 
Contingence i minimalizujący elementy mogące sugerować autorską interpre-
tację portretowanej rzeczywistości – jest wyraźnie widoczny w przedmowie do 
książkowego wydania Zapisu socjologicznego. Nowicki pisze o bohaterach zdjęć 
Rydet: „brakuje im słowa, więc słowo im daję”36, rozlegle przytaczając zwłaszcza 
Sąd nieprzysięgłych Edwarda Redlińskiego – reportaż dostarczający wiarygodnego 
opisu „po prostu Polski takiej, jaką wtedy była”37. Określa w końcu cały projekt 
„wielkim portretem Polski lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego 
wieku”38 – portretem może nie naukowym, ale przyległym do rzeczywistości. 
Określenie to uwiarygadnia porównanie do fotografów-dokumentalistów: 
Augusta Sandera, Lewisa W. Hinesa, Eugène’a Atgeta i Jana Bułhaka, po któ-
rym Nowicki przywołuje słowa samej Rydet: „jeżeli sztuka jej nie zaakceptuje, 
zostanie przynajmniej dokument”39.

Informacje zawarte we wstępie tego wariantu prezentacji Zapisu socjologicz-
nego ujmują fotografię w kategoriach bezpośredniego odcisku rzeczywistości 
i podkreślają historyczną wagę wiernej rejestracji polskich domów. Jeżeli jest 
to, pisząc za Lejeune’em, rodzaj kontraktu proponowanego odbiorcom, zdecy-
dowanie skłania on do wyboru dokumentalnego sposobu odbioru. 

Inaczej ma się sprawa z Małym człowiekiem. „Skrawki drukowanego tekstu” 
w jego książkowym wydaniu sugerują zupełnie inny styl odbioru, bliższy foto-
grafii ekspresyjnej. Brak tutaj wywoływania „przyrodzonych cech fotografii”40, 
mechaniczności, przyległości i powtarzalności czy dokumentowania chwili. 
Rydet już w tytule proponuje ogólny kontekst dzieciństwa, do którego mają 
odnosić się jej zdjęcia. Rezygnacja z umieszczenia bezpośrednio przy zdjęciach 
notek informujących o miejscach ich wykonania odsyła dalej odbiorców al-
bumu do ogólnych wartości związanych z młodością, nie oferuje widocznych 
społeczno-historycznych kontekstów. Zestawienie materiału fotograficznego 
z wybranymi przez autorkę cytatami z tekstów pedagogicznych Janusza Kor-
czaka stanowi z kolei już dosłowny komentarz na temat młodości bohaterek 
i bohaterów fotografii. Rydet nie podkreśla różnic pomiędzy dziećmi, których 

34 Zofia Rydet. Zapis socjologiczny 1978‑1990…, s. 36‑37.
35 Tamże, s. 36.
36 Tamże, s. 19.
37 Tamże, s. 22.
38 Tamże, s. 45.
39 Tamże, s. 27.
40 Tamże, s. 36.
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zdjęcia wykonywała m.in. w Jugosławii i Egipcie. Szuka przestrzeni wspólnej, 
uniwersalnych wartości, do których można odnieść fragmenty pism Korczaka.

Taki sposób odbioru Małego człowieka jest proponowany także we wstę-
pie do książki. Alfred Ligocki każe w nim porzucić stereotypy na temat dzieci 
i zapowiada obraz pozbawiony sentymentalności, z drugiej strony jednak 
określając nastawienie Rydet następująco: „Autorka nie tylko obserwuje dzieci, 
ale je także – a może przede wszystkim – kocha. Ta postawa emocjonalna od-
bija się wyraźnie na wszystkich zdjęciach i potęguje ich ekspresję”41. Sugeruje 
to działanie fotografki skoncentrowane nie na zapisywaniu rzeczywistości 
„taką, jaka wtedy była”42, ale tworzeniu silnie indywidualnej, nacechowanej 
emocjonalnie wypowiedzi. Także cytaty z Friedricha Dürrenmatta, który mówi 
wprawdzie o fotografii jako dokumentacji rodzaju ludzkiego43, ale dodaje, że 
„także rzeczywistość trzeba kształtować, jeśli chce się ją zmusić do mówienia”44, 
dostarczają podstaw do odbierania Małego człowieka w kategoriach fotografii 
ekspresyjnej. Na poziomie publikacji albumu widać rezygnację z podkreślenia 
bezpośredniego charakteru fotograficznej rejestracji oraz uwypuklenie emocjo-
nalnej i twórczej postawy autorki. 

Jeszcze przed zobaczeniem pierwszych zdjęć odbiorcy są więc konfrontowani 
z dwiema wizjami roli artystki i charakteru jej fotograficznego działania. Kon-
trakt, proponowany w ten sposób przez Rydet oraz wydawców jej prac, musi 
– moim zdaniem – determinować określony styl odbioru (jak stwierdza Lejeune 
w przytoczonych wyżej słowach dotyczących autobiografii). Wpisanie Zapisu 
socjologicznego w ramy nurtu fotografii dokumentalnej, zamiast potraktowa-
nia go, jak starszego projektu, jako indywidualnej wypowiedzi Rydet na temat 
ogólnych wartości, może być – moim zdaniem – ściśle związane z rodzajem 
proponowanej umowy.

Podsumowanie

Podejmując zaproponowane przez André Rouillégo rozróżnienie na fotografię-
-dokument i fotografię-ekspresję, chciałem zastanowić się, co może wpływać 
na przypuszczalną klasyfikację do tych kategorii wybranych prac Zofii Rydet. 
Uważając zdjęcia za konstrukcje, w których analogiczny związek z przedstawianą 
rzeczywistością splata się z szeregiem zależnych od artystki zabiegów (które 
mogą zwracać uwagę na wykreowany charakter obrazu i prowadzić do stwo-
rzenia niebezpośredniej, odautorskiej wypowiedzi), twierdzę, że to rzeczone 
zabiegi warunkują ostatecznie sposób, w jaki odbiorcy traktują prezentowany 
materiał. Ich znaczenie pokazuje porównanie Zapisu socjologicznego z Małym 
człowiekiem pod kątem występowania w nich mechanizmów efektu rzeczywi-
stości i paktu autobiograficznego. Wiele widocznych różnic między projektami, 
wewnątrztekstowych lub umiejscowionych na poziomie publikacji materiału, 

41 A. Ligocki, Wstęp, [w:] Z. Rydet, Mały człowiek…
42 Zofia Rydet. Zapis socjologiczny 1978‑1990…, s. 22.
43 A. Ligocki, Wstęp, [w:] Z. Rydet, Mały człowiek…
44 Tamże.
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wpływa – moim zdaniem – na ich odbiór w kategoriach dokumentalności lub 
ekspresji. Należy dodać, że aspirując do pełnego opisu analizowanych tutaj 
zjawisk, należałoby uwzględnić szerszy kontekst sztuki tworzonej w podob-
nym środowisku i zapytać o przekształcenia jej postrzegania w czasie. Funkcje 
fotografii są związane z odbiorem pracy artystki, a ten, mimo zależności od 
kontraktu zawieranego z nadawcą komunikatu, pozostaje zmienny45. Uznając 
fotografię dokumentalną, jak Lejeune literaturę autobiograficzną, za „histo-
rycznie zmienny produkt obustronnej umowy”46, proponuję analizę opartą na 
kategoriach, w jakich Mały człowiek i Zapis socjologiczny wydają się funkcjono-
wać obecnie. Nie staram się podważyć klasyfikacji rozpatrywanych projektów, 
chociaż wydaje mi się, że zauważenie środków wykorzystywanych przez artystkę 
dla zintensyfikowania w odpowiednim kontekście wartości dokumentalnej lub 
ekspresyjnej konkretnych zdjęć może stanowić podstawę zakwestionowania 
tego porządku i analizy ich drugorzędnych jakości.
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