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Abstract

Sociological Record by Zofia Rydet as a form of poetry?

Documentary photography was a form of protection against death for Zofia Rydet. 
However, photographic immortality is a metaphor. A kind of creation of the world and 
– as a result – art. The purpose of the article is an attempt to find an answer the fol-
lowing question: can a metaphor be a connecting element of seemingly antonomical 
area – document and art.

The article consists of two parts. The first constitutes a review of metaphors used in 
the poems of contemporary Polish poets, for whom photography became an inspira-
tion. With the help of metaphors described by Bernd Stiegler in his Album of Photo-
graphic Metaphors – vivification and mortification, tricks that creators used to prove 
that immortality and death in photographs are always connected with each other, 
will be presented. Selected poems by Wisława Szymborska, Janusz Szuber, and Iwona 
Opoczyńska-Goldberg have been analyzed.

The second part constitutes a transfer of the metaphors presented earlier to the 
ground of Rydet’s photographs and showing to what extent they are reflected in the 
author’s photographs. For this purpose, several photos from the Sociological Record 
series were analyzed.

The answer to the question posed in the article is ambiguous, because the metaphor 
actually serves its purpose, but not as an element connecting the document and art, 
because these fields are not connected with each other. Rydet’s work is never in the 
middle. It is always a document or art, and the choice of one of these concepts depends 
on the interpreter and the person’s intentions.

Słowa kluczowe: fotografia, poezja, Zofia Rydet, metafora, Zapis socjologiczny, 
dokument, sztuka, Wisława Szymborska, wiwifikacja, mortyfikacja

Keywords: photography, poetry, Zofia Rydet, metaphor, Sociological Record, 
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Czym była dla Zofii Rydet fotografia? Poniższy cytat sugeruje, że przede wszyst-
kim formą ochrony przed śmiercią. Fotografka mówiła: 

To fotografia daje mi możność zatrzymania czasu i pokonania widma śmierci. Zwykły doku-
ment, najprostszy… staje się wielką prawdą losu ludzkiego i to jest moja nieustająca walka ze 
śmiercią, z przemijaniem1.

Fotografia dokumentalna zaświadcza o Barthesowskiej teorii to-co-było2. Od-
bija minione chwile w sposób, wydawałoby się, najprawdziwszy i najbardziej 
realistyczny. Posiada moc podtrzymywania przy życiu fotografowanych osób lub 
przedmiotów. Podarowana nieśmiertelność jest jednak w swojej istocie bytem 
metaforycznym. Kreowaniem świata, a więc – sztuką. W związku z tym postać 
Zofii Rydet umiejscawia się na krańcach tych wyraźnych antynomii.

Czy pomostem łączącym te przeciwne brzegi – dokument i sztukę – może 
być wspomniana przeze mnie metafora?

Wymieniony środek stylistyczny nie przynależy na stałe do fotografii. Jest 
własnością poezji. Fotografia „zapożyczyła” od niej ten środek artystyczny, nadała 
metaforze nowe poziomy poznania, z których z kolei zaczęła czerpać liryka.

W pierwszej części referatu dokonam przeglądu metafor użytych w wierszach 
polskich poetów współczesnych, dla których inspiracją stała się, konkretna lub 
nie, fotografia3. To pozwoli wprowadzić w poetycki świat, aby móc odnaleźć 
związki zdjęć Zofii Rydet z liryką.

Bernd Stiegler w swojej książce Obrazy fotografii. Album metafor fotogra-
ficznych odwołał się do fotografii jako tej, która uśmierca, a zarazem wiwifikuje, 
przywraca do życia4. To druga iluzoryczna opozycja – prócz dokumentu i sztuki 
– na którą warto zwrócić uwagę. Poeci posługiwali się rozmaitymi chwytami, 
aby udowodnić swoim czytelnikom, że na fotografii nieśmiertelność i śmierć 
są ze sobą ściśle sprzężone. Opisane przez Stieglera fotograficzne metafory 
w wielu wypadkach zazębiają się – wzajemnie dopełniają, nakładają na siebie 
nowe znaczenia i wytwarzają dodatkowe sensy. Jednak spora większość z nich 
ma związek ze śmiercią, życiem, zmartwychwstaniem, sobowtórami, zjawami 
czy magicznymi rytuałami (czarnoksięstwem wręcz).

***

Wisława Szymborska pozostawiła po sobie liczne ekfrazy, w których precyzyjnie 
wykorzystywała paradoksalną moc fotografii. Jednym z wierszy, który w najcie-
kawszy sposób czerpie ze zjawiska antynomii jest utwór zatytułowany Fotografia 
z 11 września5, który umieszczony został w tomiku Chwila. Inspiracją do jego 

1 Z. Rydet [w:] K. Łyczywek, Rozmowy o fotografii: 1970‑1990, Szczecin 1990, s. 37.
2 R. Barthes, Światło obrazu. Uwagi o fotografii, tłum. J. Trznadel, Warszawa 2008, s. 171.
3 Na potrzeby niniejszego artykułu dokonam interpretacji wybranych wierszy tylko przez pryzmat 

wybranych metafor. Nie będzie to pogłębiona analiza.
4 B. Stiegler, Obrazy fotografii. Album metafor fotograficznych, tłum. J. Czudec, Kraków 2009, 

s. 248‑250.
5 W. Szymborska, Fotografia z 11 września, [w:] tejże, Chwila, Kraków 2014 .
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napisania stała się jedna z wielu fotografii, które pojawiły się w mediach po 
tragicznych, wrześniowych wydarzeniach.

Fotografia z 11 września

Skoczyli z płonących pięter w dół
- jeden, dwóch, jeszcze kilku
wyżej, niżej.
Fotografia powstrzymała ich przy życiu,
a teraz przechowuje
nad ziemią ku ziemi.

Każdy to jeszcze całość
z osobistą twarzą
i krwią dobrze ukrytą.
Jest dosyć czasu,
żeby rozwiały się włosy,
a z kieszeni wypadły
klucze, drobne pieniądze.

Są ciągle jeszcze w zasięgu powietrza,
w obrębie miejsc,
które się właśnie otwarły.
Tylko dwie rzeczy mogę dla nich zrobić
- opisać ten lot
i nie dodawać ostatniego zdania6.

Przez skonfrontowanie dynamizmu widocznego w kilku pierwszych wersach 
ze statycznym opisem fotografii autorka uwidoczniła umiejętność zatrzymania 
przez nią czasu. A może lepiej powiedzieć za Szymborską – powstrzymania? 
Tak, jak fotografia powstrzymuje przy życiu spadające osoby. To jedna z najtraf-
niejszych metafor. Powstrzymać można coś. Śmierć. Tutaj jednak to słowo nie 
pada. Autorka w ten sposób zbliża bohaterów – zdjęcia i wiersza – do życia. 
Powstrzymanie w takiej formie jest czasownikiem krótkim – można by rzec, 
trwającym tyle, ile czas naświetlania obrazu. Za to ten ulotny moment będzie 
przechowywany, dopóki istnieć będzie fotografia. 

Poetka zwraca również uwagę na szczegółowość zdjęcia. Widać rozwiane 
włosy czy drobne pieniądze. To sprawia, że także przedstawione postaci nie 
straciły swojej podmiotowości. 

My, patrząc na wybrane przez Szymborską zdjęcie i znając historię, zdajemy 
sobie sprawę, że ci ludzie wkrótce zginą. To samo ma miejsce, gdy czytamy 
wiersz. Jednakże ta śmierć nie jest zapisana ani w tekście, ani na ujęciu. Oni 
nadal żyją. Śmierć – to jest czynnik, który porusza szczególnie wtedy, gdy na 
fotografii widzimy zmarłych.

6 Tamże.
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W utworze nie mogło zabraknąć charakterystycznej dla twórczości Szym-
borskiej, zaskakującej pointy. „Ja” liryczne chciałoby pomóc ludziom, którzy 
wyskoczyli. Jednak niewiele może dla nich zrobić. Decyduje się więc nie wybie-
gać poza fotograficzną rzeczywistość, poprzez pominięcie ostatniego zdania. 
Poetka zamraża czas, wybawia i wiwifikuje. Wydaje pozwolenie na wieczny lot 
ku ziemi. Zatrzymany na początku wiersza czas nie zostaje na nowo wprawiony 
w ruch. Na zbiorową śmierć nie ma tutaj miejsca. 

Fotografia z 11 września to jedyny utwór z tych, które przywołam, gdzie 
śmierć zostaje całkowicie pominięta, gdyż jedynym celem autorki była wiwifi-
kacja i utrzymanie jednostkowych ofiar w pamięci.

Interesujący pod względem fotograficznych mechanizmów jest również inny 
wiersz Szymborskiej – Negatyw7:

Na niebie burym
chmurka jeszcze bardziej bura
z czarną obwódką słońca.

Na lewo, czyli na prawo,
biała gałąź czereśni z czarnymi kwiatami.

Na twojej ciemnej twarzy jasne cienie.
Zasiadłeś przy stoliku
i położyłeś na nim poszarzałe ręce.

Sprawiasz wrażenie ducha,
który próbuje wywołać żywych.

(Ponieważ jeszcze zaliczam się do nich,
powinnam mu się zjawić i wystukać:
dobranoc, czyli dzień dobry,
żegnaj, czyli witaj.
I nie skąpić mu pytań na żadną odpowiedź,
jeśli dotyczą życia,
czyli burzy przed ciszą.)8

W utworze różnica między życiem a śmiercią całkowicie się zaciera. Żywi 
stają się martwymi, a martwi żywymi. Przedstawiony mężczyzna, który 
w rzeczywistości nie żyje, zostaje wskrzeszony. Jest czymś w rodzaju du-
cha, widma, fantomu, a więc tym samym jest pomostem pomiędzy życiem 
i śmiercią. 

Obserwując sytuację liryczną, można by odnieść wrażenie, że opisywany 
jest jeden z negatywów Zofii Rydet, a bohater wiersza został ustawiony przez 
fotografkę przy stoliku, niedaleko sielskiej czereśni.

7 W. Szymborska, Negatyw, [w:] tejże, Chwila .
8 Tamże.
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Kolejnym poetą, którego wiersz pod tytułem Jeszcze9 chciałabym przy-
wołać, jest Janusz Szuber. Został on zainspirowany konkretną fotografią. 
Co ciekawsze, większość uwiecznionych na niej postaci ma za sobą ciężką, 
wojenną przeszłość.

Stoją, siedzą, kucają
Obsypani confetti.
Za nimi na ścianie kilim
I marszałek Piłsudski.

W drugim rzędzie, piąta od prawej
Wusia Lewicka, czyli moja mama.
Czesław, Kazia, Zdzisław, po latach prałat,
Tu w mundurku gimnazjalnym.

I cała rodzina sędziego Frieda
W lokach, pod krawatem, jakby już
Nie czekał na nich pospiesznie
Wykopany na kirkucie dół.

Jeszcze między jednym
A drugim tańcem, 
Bez kolczastego drutu 
I kuli w tyle czaszki,
Porodów w piwnicach
I słowa „uciekinierka”.

A jeśli jakiś numer,
To krótki na szkolnej tarczy.

Za parę dni
U fotografa Strachockiego
Odbiorą to ząbkowane zdjęcie10.

Najważniejszą rolę w tym utworze odgrywa czas. Czytelnik patrzy na świat 
przedstawiony z punktu widzenia teraźniejszości fotografowanego momentu. 
Jednak tytułowe słowo „Jeszcze” jest najważniejszym elementem, na którym 
oparty został cały koncept wiersza. Jeszcze wszystko, co złe jest przed nimi. 
Jednak, w odróżnieniu od wiersza Szymborskiej, tu przed bohaterami jest jakaś 
przyszłość – mimo że niezbyt kolorowa. Osoba mówiąca także ją zna i do tej 
wiedzy się odwołuje. Aczkolwiek w istocie ta perspektywa nie jest otwarta. 
To fotograficzny czas przeszły-przyszły, o którym wspomina Barthes – wiecznie 

9 J. Szuber, Jeszcze, [w:] Pisane światłem. Antologia poezji inspirowanej fotografią, red. A. Chudzik 
i J. Kułakowska‑Lis, Olszanica 2007.

10 Tamże.
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ciągnąca się teraźniejszość, z której nie można się wydostać. Fotograficzny 
przypadek uśmiercenia. 

Wiersz Opoczyńskiej-Goldberg Za duża czapka11 także został zainspirowany 
konkretną fotografią, lecz tutaj zdjęcie jest niemalże tylko pretekstem do po-
ruszenia historii chłopca. Mimo to mocno czerpie z fotograficznych motywów. 
Mowa tutaj o doskonale znanym zdjęciu żydowskiego chłopca w getcie, po-
chodzącym z raportu Stroppa. 

Ten chłopiec ze zdjęcia z getta został gwiazdą
dokumentalnych albumów, filmowych kadrów,
za duża czapka spada na oczy jak Wszechświat
na wątłe barki.

Mały chłopiec już się nie boi,
od ponad pół wieku odgrywa tę samą rolę,
ręce podniesione do góry,
esesman mierzy w plecy,
kto uwierzy w gwiazdy konające w oczach dziecka,
tylko niebieska gwiazda na białej opasce
jest prawdziwa12.

Podobnie, jak bohaterowie Szymborskiej i Szubera, dziecko ma przed sobą 
tragedię. Jednak autorka mówi, że „już” się nie boi. Chłopiec także zostaje za-
mknięty w wiecznej teraźniejszości, z której nie może uciec. Aczkolwiek dzięki 
temu czuje się bezpieczny.

Jednakże czy na pewno? W końcu został uchwycony poniekąd w samym 
środku obławy. W chłopięce plecy mierzy esesman, a od przodu celuje w niego 
fotograf aparatem, który do broni przecież często bywa porównywany. Foto-
graf obronił dziecko przed ewentualnym działaniem Niemca. Pomimo tego, że 
w pewnym sensie sam je zabił poprzez pozbawienie go przyszłości.

***

Rydet mówiła o fotografii jako o potężnym magu, który miał „możność zatrzy-
mania czasu, pokonującego choćby hydrę śmierci”13. Jednak, czy owa śmierć 
naprawdę zostaje pokonana przez fotografię? Naciśnięcie spustu migawki nie 
tylko powstrzymuje kostuchę, lecz także – co udowodniły przywołane utwory 
– uśmierca zarazem.

Jak wspominała sama fotografka, początkowo człowiek miał być elementem 
istotnym na równi z wiszącym na ścianie obrazem – poniekąd uprzedmioto-
wionym. Jednak w trakcie realizowania swojego projektu zobaczyła, że to 

11 I. Opoczyńska‑Goldberg, Za duża czapka, [w:] Pisane światłem…
12 Tamże.
13 Z. Rydet, O swojej twórczości, [online], [dostęp: 20.12.2018], http://zofiarydet.com/zapis/pl/

pages/sociological‑record/notes/o‑swojej‑tworczosci.



71

Zapis socjologiczny Zofii Rydet jako forma liryczna(?)

niemożliwe i nie sposób odebrać bohaterom zdjęć podmiotowości. Ocalenie 
od zapomnienia portretowanych wyszło na pierwszy plan. 

Kobieta miała świadomość, że wkrótce zginą fotografowani ludzie, a wraz 
z nimi przeminą ich tradycje, mieszkania i otaczające przedmioty. Chciała to 
wszystko utrwalić. Stanęła w tym samym miejscu, co fotograf, który jako pierwszy 
wystrzelił w stronę chłopca z getta. Tak samo jak on uchroniła tych ludzi przed 
zbliżającą się – choć niestojącą tuż za ich plecami – śmiercią.

Zofia Rydet starała się, aby żaden z elementów kadru nie został utracony. 
Zwracała uwagę na istotę szczegółów. Dzięki czemu uwiecznione postaci stały 
się bardziej indywidualne, mocno osadzone w życiu. Podobną funkcję pełniły 
drobne pieniążki i klucze w wierszu Szymborskiej – ich zadaniem było zaakcen-
towanie podmiotowości bohaterów utworu i jednocześnie fotografii. 

Gliwicka fotografka w tekście O swojej twórczości wspomniała, że rozpoczęty 
w 1978 r. cykl miał być „balsamowaniem czasu”14. Owo balsamowanie także 
jest jedną z opisywanych przez Stieglera metafor15. Filozof wskazuje na to, że 
sztuka, a zarazem fotografia pełni funkcję prewencyjną wobec wieczności oraz 
ochrania czas przed nim samym16.

Wydaje się, że nie tylko autorka Zapisu socjologicznego zdaje sobie sprawę 
z fotograficznej mocy wiwifikacji. Portretowane osoby przeczuwają podniosłość 
chwili, co doskonale odzwierciedlają wyrazy twarzy większości z nich. Wiadomo, 
że fotografka chciała uchwycić ludzi w ich codziennym życiu – nie pozwalała 
przebierać się w odświętne stroje, więc mimika była wszystkim, czym mogli 
wyrazić wzniosłość fotograficznego momentu. 

Narracja sportretowanych osób w dużym stopniu była kreowana przez 
Zofię Rydet, ale obrazy są na tyle autentyczne, że wzbudzają zaufanie widza. 
Na fotografii widzimy, jak bohaterowie zdjęć Rydet przemawiają. Autorka 
daje im możliwość snucia opowieści (lub sama wsadza je w ich usta). Starsze 
małżeństwo siedzi objęte, na ich twarzach widoczny jest trud życia i minione 
lata, jednak wciąż trwają przy sobie, a wiszące za ich plecami zdjęcie ślubne 
przypomina o wzajemnej miłości i młodości, która już przeminęła. Bohaterowie 
także opowiadają o wyznawanych przez siebie wartościach. Często na ścianach, 
w widocznych miejscach umieszczane są wizerunki Jezusa Chrystusa czy Maryi. 
Jest również fotografia przedstawiająca kobietę zajmującą się malowaniem 
obrazu Jezu, ufam Tobie. Mężczyzna noszący mundur oraz milicyjną czapkę na 
głowie patrzy prosto w obiektyw dumnym wzrokiem. Najpewniej jest zadowo-
lony z życiowej drogi, którą sobie obrał. Gdy oglądamy zdjęcia, nie wiemy, które 
z elementów kadru były autorską inicjatywą fotografki, a które wynikały z dania 
portretowanym wolnej ręki. Niewątpliwie jednak Rydet często sama układała 
narrację. Wykreowała ją i wpłynęła na nieśmiertelność przedstawianych osób 
tak, jak pisarz wpływa na losy swoich bohaterów.

Na jednym ze zdjęć Zofia Rydet przedstawiła siedzącego mężczyznę. Portre-
towany trzyma w dłoni obraz, na którym widoczny jest inny mężczyzna. Zajmuje 

14 Tamże.
15 B. Stiegler, dz. cyt., s. 27‑29.
16 Tamże.



72

Karolina Zając

połowę ławki, na drugiej zaś części ustawione są garnki oraz bańka na mleko. 
Wszystko, łącznie z pustym wzrokiem bohatera, wskazuje na jego osamotnienie. 

Z. Rydet, zdjęcie z cyklu Zapis socjologiczny, 1978-1990, [online], [dostęp 
20.12.2018], http://katowice.wyborcza.pl/katowice/51,35018,21430741.html?i=2

Fotografia Rydet mimo swojej szczegółowości zawiera wiele niedopowiedzeń. 
Czy mężczyzna w swych czarnych od ciężkiej pracy dłoniach trzyma obraz przed-
stawiający jego samego? Kogoś mu bliskiego? Nie jest to – jak na większości 
tego typu zdjęć z Zapisu socjologicznego – portret ślubny, a więc czy bohater 
był skazany na samotność? Fotografia operuje tu półsłówkami, którymi z reguły 
posługuje się poezja, mająca w sobie wbudowaną mnogość interpretacji. 

Ważnym elementem zdjęć Zofii Rydet jest symbol. Na fotografiach pojawiają się 
elementy, które nie pasują do rzeczywistości, czyniąc prace nieco odrealnionymi.

Z. Rydet, zdjęcie z cyklu Zapis socjologiczny, 1978-1990, 
[online], [dostęp 20.12.2018], http://zofiarydet.com/zapis/pl/
photo?page=1&regions=1&keywords=5&photo=zr_01_006_05

Powyższa fotografia na pierwszy rzut oka nie ma w sobie nic dziwnego, co mo-
głoby ją wyróżniać. Zaczyna niepokoić dopiero, kiedy widz uświadomi sobie, że 
centralne miejsce, dość symetrycznego kadru, zajmuje lalka. Jasnowłosa zabawka 
ubrana w białą suknię, przywodzącą na myśl te, które mają na sobie idące do 
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pierwszej komunii dziewczynki, wyglądem i ubiorem przypomina aniołka. Jednak 
taki strój był także częstą szatą, w której chowano zmarłe przedwcześnie dzieci.

Niewątpliwie lalka pojawiła się na zdjęciu jako symbol. Czy jest metaforą 
utraconego przez zobrazowane małżeństwo dziecka, które – gdyby żyło – 
znalazłoby się w kadrze wraz z rodzicami? Oni utkwili (utknęli?) w wiecznej 
teraźniejszości, w której ich dziecko nie zdążyło się znaleźć. Dotychczas fo-
tografia wiwifikując, uśmiercała portretowane osoby. Tym razem doszło do 
odwrotnego, w pewnym sensie magicznego, przekształcenia. Martwy przed-
miot, który nigdy nie żył, został wskrzeszony pod postacią dziecka, dzięki 
zawartym w sobie symbolicznym konotacjom. To, co stało się na omawianej 
fotografii, jest poniekąd odbiciem lustrzanym zjawiska, które opisuje Stie-
gler w rozdziale dotyczącym metafory fantomu17. Zazwyczaj zdjęcia poprzez 
dłuższy czas naświetlania stwarzały z żywych ludzi upiory. Tutaj umieszczony 
na fotografii zastępczy fantom zaświadczył o żyjącym kiedyś potomku. Nie 
dokonała się bezpośrednia wiwifikacja, ale poprzez Peirce’owski znak sym-
boliczny18 dziecko zostało utrwalone w żywej pamięci. Fotografia – niczym 
wiersz – w liryczny, niebezpośredni sposób zasygnalizowała i przedstawiła 
fragment historii uwiecznionych bohaterów.

Zdjęcia fotografki powstały z potrzeby zachowania tego, co przemija i z dnia 
na dzień staje się coraz bardziej zagrożone. Fotografia wydaje się najodpo-
wiedniejszym środkiem do takiego działania. Nie tylko zapamiętuje, lecz także 
zachowuje przy życiu. Bohaterowie zostają wrzuceni w wieczną teraźniejszość 
i nie otwiera się przed nimi perspektywa jutra. Jednakże przez wielość fotografii 
z Zapisu socjologicznego sfotografowanych trudno jest zapamiętać jednostko-
wo. Tym bardziej, trwają oni tylko na zdjęciu. 

Analogowa fotografia, wykorzystywana przez Rydet, jeszcze bardziej uwidacz-
nia przenikanie się życia i śmierci. Jak w wierszu Negatyw status ontologiczny 
bohaterów nie jest jasno określony. Zarówno żyją, jak i nie żyją – są czymś 
pomiędzy i trwają w zawieszeniu.

Zdjęcia wchodzące w skład Zapisu socjologicznego niewątpliwie są formą 
dokumentu, gdyż zawierają w sobie jego cechy: między innymi szczegółowość 
i chęć przekazania jak największej ilości informacji. Jednak brakuje definicyjnej 
neutralności i obiektywizmu. Mimo to dokument zyskuje tu dodatkowy wymiar 
– uwiecznienie. 

Jednakże fotografia Zofii Rydet – w dużej mierze przez sposób pracy kobiety 
– ma cechy liryki. Przede wszystkim poetycką metaforyczność, która przewijała 
się przez cały referat. Każde ze zdjęć przypomina osobny wiersz, który można 
interpretować, doszukując się w nim symboli i nowych warstw znaczeniowych, 
powoli jawiących się przed widzem.

Innym z literackich mechanizmów jest powtórzenie, które na fotografiach 
Rydet najlepiej zaobserwować na podstawie zarejestrowanych w kadrze obrazów. 
To nie tylko powtórzenia w obrębie jednego kadru, kiedy mamy do czynienia 
ze zdjęciem ślubnym portretowanych, czyli swoistym powieleniem bohaterów, 

17 Tamże, s. 76‑79.
18 S. Edwards, Fotografia. Bardzo krótkie wprowadzenie, tłum. M. Zwierżdżyński, Kraków 2013, 

s. 116.
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wytworzeniem sobowtórów istniejących już sobowtórów. To również repety-
cja motywów w całym cyklu gliwickiej fotografki. Praktycznie w większości 
wypadków za plecami portretowanych można znaleźć zdjęcie, sakralny obraz 
czy haftowaną makatkę. Niekiedy obrazów na jednej fotografii jest tak dużo, 
że przytłaczają cały kadr i poniekąd wchłaniają głównych bohaterów danej 
fotografii. Motyw obrazu w obrazie przewija się przez cały Zapis… Często 
jest dopowiedzeniem opowiadanej historii, dodaje do niej nowe znaczenie. 
Współtworzy. Nierzadko tych obrazowych powtórzeń w kadrze jest tak wiele, 
że bohaterowie stają się przytłumieni.

Fotografia Rydet wykorzystuje także charakterystyczny dla liryki sposób 
prowadzenia narracji – operowanie niedomówieniem i chwytem udziwnienia. 
Ostatnie przywołane przeze mnie pojęcie zaczerpnięte zostało z teorii Wiktora 
Szkłowskiego, który mówił, że udziwnienie występuje wszędzie tam, gdzie 
mamy do czynienia z obrazem. Mężczyzna utrzymuje, że „poezja jest specjal-
nym sposobem myślenia, właśnie myślenia przy pomocy obrazów”19. W tym 
wypadku należałoby to odwrócić i stwierdzić, że obrazy Zofii Rydet mają w sobie 
myślenie poetyckie. 

Należy także zwrócić uwagę na to, że fotografka miała artystyczną duszę. 
Jak wspomina jej gliwicki kolega – fotograf Jerzy Lewczyński – już jako mała 
dziewczynka interesowała się malarstwem i rysunkiem20. Wspomina również 
o jej artystycznej osobowości21.

Z powyższych rozważań wynika, że zakorzenione w poezji środki zosta-
ły przeniesione na grunt fotografii i zaaplikowane w  jej mechanizmy. Jak 
wiele cech lirycznych posiada fotografia Rydet? Zapis socjologiczny jest 
dokumentem, lecz ma w sobie także elementy poezji, a więc sztuki. Wobec 
tego twórczość Zofii Rydet nie jest zawieszona pomiędzy tymi pojęciami, 
ale sytuuje się na krańcach binarnej opozycji dokument-sztuka. Zważywszy, 
że – jak napisał Jean-Claude Lemagny, a za nim François Soulages – zdjęcia 
można percypować tylko przez pryzmat dokumentu lub dzieła sztuki22. Nigdy 
jednego i drugiego jednocześnie. Najważniejszym czynnikiem zaś jest tutaj 
decyzja odbiorcy23.

Na początku zadałam sobie pytanie, czy swego rodzaju pomostem łączą-
cym dokument i sztukę może być metafora. Jak się okazuje, w istocie spełnia 
ona swoje zadanie, lecz nie jako most, którym można przedostać się na drugi 
brzeg. Z uwagi na to, że owe brzegi nie są ze sobą połączone i nie ma nic po-
między nimi. Twórczość Zofii Rydet nigdy nie jest pośrodku. Metafora pozwala 
przeskoczyć z granicy dokumentu na drugą granicę, jaką jest sztuka. Zawsze 
jest dokumentem lub sztuką, a wybór jednego z tych pojęć uzależniony jest 
od interpretatora i jego intencji.

19 W. Szkłowski, Sztuka jako chwyt, tłum. R. Łużny, [w:] Teoria badań literackich za granicą. Anto‑
logia, red. S. Skwarczyńska, Kraków 1986, s. 11.

20 J. Lewczyński, Zofia Rydet – szkic biograficzny, [online], [dostęp: 20.12.2018], http://fototapeta.
art.pl/fti‑2rydet.html.

21 Tamże.
22 F. Soulages, Estetyka fotografii. Strata i zysk, tłum. B. Mytych‑Forajter, Kraków 2012, s. 78.
23 Tamże.
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