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Sztuka jako narzędzie socjoterapii  
na przykładzie wybranych prac Zofii Rydet

Zofia Rydet, lata 50. (źródło: domena publiczna)

Abstract

Art as a tool of sociotherapy. On the example of selected photos taken by 
Zofia Rydet

The purpose of the text is to combine the empowerment approach (its application in 
social work in the context of art therapy) with solving social problems, and in particu-
lar preventing social exclusion of marginalized individuals and groups, e.g. the elderly, 
women, children and rural residents. Considerations on the empowerment approach 
were made in the context of photography therapy. Examples of materials are photo-
graphs made by Zofia Rydet (1911-1997).

Słowa kluczowe: socjoterapia, empowerment, twórczość fotograficzna,  
Zofia Rydet

Keywords: sociotherapy, empowerment, photographic art, Zofia Rydet
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Wprowadzenie

Patrząc po latach na zdjęcia Zofii Rydet, szczególnie z Zapisu socjologicznego, 
pojawia się pytanie, czy mógłby stać się on rodzajem „paktu”, zawartego między 
autorką a projektowanym odbiorcą, pozwalającego – zgodnie z sugestią Allana 
Sekuli – „czytać te przedstawienia niejako od spodu, z pozycji solidarności z wy-
siedlonymi, oszpeconymi, uciszonymi czy wymazanymi przez maszynerię zysku 
i postępu”?1 A także: „Czy analiza fotografii jako narzędzia upełnomocnienia 
(empowerment) jest zasadna”? Odpowiedzi na nie brzmią: Jak najbardziej tak. 
Jak najbardziej jest. Trzeba jednak zacząć od źródła i rozumienia wskazanego 
pojęcia. 

W podstawowym znaczeniu empowerment to „upełnomocnianie lub przydawa-
nie władzy”2. W tym kontekście ważny jest jego sens w pracy socjalnej, a więc też 
socjoterapii sztuką (por. pojęcie participatory art3 czy photovoice4). Zwłaszcza, jeśli 
weźmiemy pod uwagę skutki takiego upełnomocnienia, zarówno terapeutów, jak 
i – z czasem – uczestników terapii (czy po prostu odbiorców tego typu przekazów), 
np. branie odpowiedzialności za swoje działania (zob. posiadanie realnej władzy 
decyzyjnej), poczucie przynależności do zespołu, poprawa relacji interpersonalnych 
i zaangażowania. Pracownik socjalny, socjoterapeuta – w tym wypadku – będzie 
więc usamodzielniony i wzmocniony (por. „przywództwo służebne” wg Kena 
Blancharda5). Żeby jednak takie przekazanie władzy było możliwe, pracownik 
upełnomocniony powinien posiadać odpowiednie zdolności i kompetencje, mieć 
możliwość decydowania o sobie i innych (a więc wywierania wpływu), mieć świa-
domość wartościowości wykonywanych zadań i poczucie bezpieczeństwa, zaufania. 

W naukach społecznych pojęcie upełnomocnienia (empowermentu) jest ści-
śle związane z pojęciem „grupy dyskryminowanej”, feminizmem i „pedagogiką 
emancypacyjną”. Jak czytamy: „Empowerment (upełnomocnienie) jest zarówno 

1 Zob . pytania organizatorów konferencji: Wokół Zofii Rydet: między sztuką a dokumentem (War‑
szawa, 18‑19 VI 2018) . 

2 Zob . m .in .: N . Wallerstein, E . Bernstein, Empowerment Education: Freire’s Ideas Adapted to 
Health Education, „Health Education & Behavior” 1988, nr 15(4), s. 379‑394; C. Wang, M. A. Burris, 
Empowerment through Photo Novella: Portraits of Participation, „Health Education & Behavior” 1994, 
nr 21(2), s. 171‑186; M. Oden, Using Photo Voice to Teach Social Issues With Undergraduate Social 
Work Students, „Texas Public Health Journal” 2013, nr 65(4), s. 7‑10.

3 Por . np .: Participation: Documents of Contemporary Art, C. Bishop (ed.), Whitechapel Gallery/
The MIT Press, 2006; R. Atkins, R. Frieling, B. Groys, L. Manovich, The Art of Participation: 1950 to 
Now, Thames & Hudson, 2008; The ‘Do‑it‑yourself’ Artwork: Participation from Fluxus to New Media, 
A. Dezeuze (ed.), Manchester University Press, 2010; C. Bishop, Artificial Hells: Participatory Art and the 
Politics of Spectatorship, Verso Books, 2012; Interactive Contemporary Art: Participation in Practice, 
K. Brown (ed.), I. B. Tauris, 2014.

4 „Photovoice to – jak czytamy – metoda fotografii partycypacyjnej stosowana w badaniach psychologii 
społecznej i społeczności. Dzięki zdjęciom łatwiej jest opowiedzieć zawiłe historie życia, pokazać trudności, 
z jakimi boryka się społeczność, zwrócić uwagę opinii publicznej na palące problemy społeczne” (zob. 
http://inkla.pl/photovoice‑3/ [dostęp: 6.10.2018]). Zob. też m.in.: Photovoice as a Method for Revealing 
Community Perceptions of the Built and Social Environment, „International Journal of Qualitative Meth‑
ods” 2011, nr 10(2), s. 103‑124; C. Wang, M. A. Burris, Photovoice: Concept, methodology, and use 
for participatory needs assessment, „Health Education & Behavior” 1997, nr 24(3), s. 369‑387; C. Wang, 
W. K. Yi, Z. W. Tao, K. Carovano, Photovoice as a participatory health promotion strategy, „Health Promo‑
tion International” 1998, nr 13(1), s. 75‑86; M. Minkler, Photovoice: A review of the literature in health 
and public health, „Health Education & Behavior” 2010, nr 37(3), s. 424‑451.

5 Zob . K . Blanchard, Przywództwo wyższego stopnia, PWN, Warszawa 2007 .
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procesem, jak i stanem/rezultatem. Oznacza zmianę na poziomie indywidualnym 
i strukturalnym. W rozumieniu socjologicznym empowerment odnosi się przede 
wszystkim do członków/kiń grup dyskryminowanych, mniejszościowych i mar-
ginalizowanych, które są/zostały wykluczone z procesów podejmowania decyzji, 
możliwości wpływu, posiadania szeroko rozumianej władzy (na poziomie osobi-
stym, rodziny, społeczności, państwa i in.). Celem działań upełnomocniających 
jest osiągnięcie stanu, w którym ludzie u/odzyskują indywidualną i kolektywną 
(zbiorową) kontrolę nad własnym życiem, miejscem, postulatami, interesami, 
przestrzenią, prawami, językiem jakim opisywana jest rzeczywistość, w tym także 
oni/one itp.”6. W tym sensie medium fotografii to środek, instrument służący i po-
zwalający na empowerment. Joanna Ostrowska pisała na przykład, że: „Termin 
ten, na własne potrzeby, tłumaczy jako (…) udzielania prawa do występowania 
w czyimś imieniu”7. Fotografia, film, teatr, sztuka w ogóle są właśnie bardzo 
skutecznym narzędziem tego „upełnomocnienia”.

Współcześnie bezpośredniość kontaktów między ludźmi przenoszona jest do 
przestrzeni wirtualnej. Sztuka, też fotografia, daje szansę ponownie powrócić 
i „(…) zaprezentować, doświadczyć realności politycznej sfery ludzkiego życia”8. 
Ważny jest w niej bowiem kontakt bezpośredni. Dlatego też analiza fotografii 
Zofii Rydet, przede wszystkim z cyklu Zapis socjologiczny9, może okazać się 
ciekawym materiałem badawczym. 

6 Dalej czytamy: „Dzięki upełnomocnieniu ludzie są zdolni do definiowania i działania, mają poczucie 
sprawczości/wpływu. Upełnomocnienie to także metoda, dzięki której można przywrócić lub uwydatnić 
siłę i władzę osób, które zostały jej pozbawione, lub też systemowo ograniczono możliwości jej uży‑
wania i wyrażania (jak to ma miejsce w przypadku kobiet, osób należących do mniejszości narodowych 
i etnicznych, osób (nie)białych, (nie)pełnosprawnych, osób (nie)identyfikujących się jako heteroseksualne 
i innych). Strukturalny wymiar działań upełnomocniających odnosi się do ujawniania struktur społecznych 
oraz barier i relacji wpływów, które podtrzymują zróżnicowanie i niesprawiedliwości/opresję”. Ponadto 
pojęcie uwłasnowolnienia/upodmiotowienia stanowi integralną część międzynarodowej definicji pracy 
socjalnej, która stwierdza, że jest to „zawód, który dla zwiększania dobrostanu (well‑being) promuje 
społeczne zmiany, rozwiązywanie problemów we wzajemnych ludzkich relacjach oraz upodmiotowienie 
(empowerment)”. Bliskie takiemu rozumieniu pojęcia empowerment było używanie go w programach 
i projektach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W wielu materiałach 
dotyczących projektów EFS czytamy o zasadzie empowerment, która ma oznaczać zaangażowanie 
w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli i przedstawicielek grup docelowych. 
W Poradniku dotyczącym realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznie wydanym w ramach PO 
KL czytamy, że „Zasada empowerment oznacza aktywne uczestnictwo w projekcie osób, na rzecz których 
realizowane są dane działania. W praktyce oznacza to, że uczestnicy projektu mogą być również zaan‑
gażowani we wdrażane działania i czynnie brać udział w procesie decyzyjnym. Realizacja tej zasady ma 
na celu zwiększenie rzeczywistej zdolności uczestników do wpływania na działania, które ich dotyczą, 
a tym samym na wzrost skuteczności tych działań (zob. Agata Teutsch, informacje ze strony Fundacji 
Autonomia i Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej).

Zob. też: P. O. Askheim, Empowerment as guidance for professional social work: an act of balanc‑
ing on a slack rope, „European Journal of Social Work”, vol. 6, Issue 3, 2003; K. Frysztacki, Socjologia 
problemów społecznych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2010; Ogólnopolskie Forum Organizatorów 
Społeczności Lokalnych: www.osl.org.pl/slowniczek‑osl/ [dostęp: 6.10.2018]; Poradnik dotyczący reali‑
zacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach 
„Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego), Warszawa 2009; 
J. Jarczyńska, Empowerment w pracy socjalnej jako skuteczne podejście stosowane w rozwiązywaniu 
problemów społecznych, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_PED.2017.018 [dostęp: 6.10.2018]. 

7 J. Ostrowska, Teatr jako medium upełnomocnione (empowerment) – performance w przestrzeni 
publicznej, [w:] Teatr wśród mediów, red. A. Duda, M. Wiśniewska, B. Oleszko, Toruń 2015, s. 125‑131. 

8 Ibidem, s. 126.
9 Zob. http://zofiarydet.com/zapis/pl/pages/zofia‑rydet (przede wszystkim Zapis socjologiczny 

1978‑1990) .
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Pokonać widmo śmierci… – Zofia Rydet

Zdjęcie rodzinne Zofii Rydet, ok. 1913 (źródło: domena publiczna)

Dla mnie fotografia jest nie tylko obrazem plastycznym, lecz przede wszystkim języ‑
kiem, którym bym chciała przemówić do zwykłych ludzi, a nie do wielkich artystów. 

(…)

To fotografia daje mi możność zatrzymania czasu i pokonania widma śmierci. 
Zwykły dokument, najprostszy… staje się wielką prawdą losu ludzkiego i to jest 
moja nieustająca walka ze śmiercią, z przemijaniem.
Zofia Rydet, [w:] Krystyna Łyczywek, Rozmowy o fotografii: 1970‑1990, Szczecin 
1990 . 

Do najczęściej przywoływanych, i najbardziej znanych, twórców „fotografii 
zaangażowanej”, którą można wykorzystać jako pomoc w socjoterapii, niewąt-
pliwie należy Zofia Rydet (ur. 1911 – zm. 1997)10. Jest to autorka m.in.: cyklów 
fotograficznych o znamiennych tytułach: Mały człowiek, Czas przemijania, Zapis 
socjologiczny, Nieskończoność dalekich dróg, Suita śląska oraz wielu kolaży. 

Twórczyni Zapisu socjologicznego urodziła się jeszcze przed I wojną świa-
tową w Stanisławowie, w prawniczej rodzinie. Od najmłodszych lat zdradzała 
zainteresowanie sztuką. Chciała nawet zdawać do krakowskiej ASP. Ostatecz-
nie jednak skończyła Szkołę Gospodarstwa Wiejskiego w Snopkowie (okolice 
Lwowa), a przed II wojną przez kilka lat pracowała w Polskim Biurze Podróży 
Orbis. Mieszkała też w Kłodzku, Bytomiu (prowadziła tam sklep galanteryjny). 
Od lat 50. zaczęła robić zdjęcia. Inspiracją dla niej byli m.in. brat Tadeusz, 
którego fascynowały portrety psychologiczne górali, a także artyści Jerzy Lew-
czyński i Zdzisław Beksiński. Ona z kolei była mistrzynią dla wielu młodszych, 
np. Wojciecha Prażmowskiego. Należała do Gliwickiego Towarzystwa Fotogra-
ficznego. Artystka zaczęła otrzymywać nagrody za swoje prace, brać udział 
w wystawach, początkowo amatorskich (np. w 1956 r. po raz pierwszy bierze 
udział w IV Wystawie Fotografiki Amatorskiej, Gliwice). Nie tylko ciekawostką, 

10 Zob . m .in .: J . Kutkowski, Czarno‑białe szkice do portretu Zofii Rydet, „Arteria” 2006, nr 4, s. 14‑19; 
W . Konopelska, Nieskończoność dalekich dróg Zofii Rydet, „Śląsk” 2008, nr 12, s. 80. Zob. też stronę na 
temat Zofii Rydet: http://zofiarydet.com/zapis/pl/pages/zofia‑rydet [dostęp: 6.10.2018].
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lecz także ważnym tropem interpretacyjnym, jest informacja, że od lat 60. Zo-
fia Rydet poddała się pasji podróżowania, m.in. do: Egiptu, Jugosławii, Grecji, 
Libanu, Albanii, Bułgarii, Hiszpanii, na Węgry. W ten sposób powstał np. cykl 
Mały człowiek, prezentujący zdjęcia dzieci z różnych stron świata, nie tylko ze 
wsi huculskiej. Kolejnym tematem, który podjęła autorka wybranych zdjęć, jest 
problem starości. Powstają cykl Czas przemijania oraz fotomontaże Świat uczuć 
i wyobraźni, natomiast pierwsze pomysły związane z Zapisem socjologicznym 
pochodzą z lat 60. i końca lat 70. Ideą cyklu miały być portrety mieszkańców 
„wsi i miast11, powstałe w różnych rejonach Polski oraz za granicą12. Łączy je 
ścisły rygor kompozycyjny. Ukazują ludzi – pojedynczo, w parach lub w grupie, 
na tle wybranej ściany ich mieszkania. Fotografie wykonano przy użyciu lampy 
błyskowej, z zachowaniem jak najszerszego obrazu całego wnętrza oraz jak naj-
większej głębi ostrości”13. Na Zapis złożyło się kilka mniejszych grup fotografii: 
Obecność, Mit fotografii, Kobiety na progach, Zawody. Artystka pracowała nad 
tym projektem aż do końca życia. 

Jak widać, tematem zdjęć Zofii Rydet są zwykli ludzie mieszkający na wsi, 
fotografowani w sytuacjach mniej lub bardziej codziennych. Twórczyni Czasu 
przemijania potrafiła zdobyć ich zaufanie w tak niepostrzeżony i tajemniczy 
sposób, że na zdjęciach fotografowani są naturalni, szczerzy w swoich emo-
cjach. Ich świat zostaje jednak uwznioślony, dowartościowany przez cen-
tralistyczny sposób ujęcia oraz hieratyczną kompozycję14. Są niczym twórcy 
swoich małych, wewnętrznych światów, a ich domy stają się ich „większymi 
ciałami”. Obecnie ważne jest „świeże spojrzenie” „współczesnym okiem” na 
twórczość Rydet. Dlatego od 2011 r. powołano Fundację, której celem jest 
m.in. „rozpowszechnianie twórczości Rydet w kraju i za granicą, wsparcie 
dla działań naukowych i artystycznych, współuczestnictwo w podnoszeniu 
prestiżu polskiej fotografii na rynkach światowych”15. Na pewno warto też 
w twórczości autorki dostrzec zainteresowanie trudnymi problemami natury 
społecznej: starością, samotnością i przede wszystkim trwaniem przeszło-
ści w teraźniejszości, która – choć przeminęła niezauważenie – może mieć 

11 Dla osób, które nie znają dobrze twórczości Rydet, ważną informacją może być to, że „na ‘miejską’ 
część Zapisu socjologicznego składają się prawie wyłącznie portrety artystów oraz ludzi kultury. Głównymi 
bohaterami stają się przede wszystkim fotografki i fotografowie – przyjaciele i współpracownicy Zofii 
Rydet – m.in. Jerzy Lewczyński, Józef Robakowski, Andrzej Różycki, Wojciech Prażmowski, Natalia LL, 
Adam Bujak, Krystyna Łyczywek, Leszek Pękalski czy Paweł Pierściński, ale także malarze, rzeźbiarze, pi‑
sarze, architekci czy konserwatorzy dzieł sztuki, a w tle ich prywatne mieszkania oraz pracownie” (zob. 
http://zofiarydet.com/zapis/pl/pages/zofia‑rydet [dostęp: 6.10.2018]).

12 Fotografka zdjęcia mieszkańców wsi robiła przede wszystkim na terenach: Suwalszczyzny, Lu‑
belszczyzny, Podhala, Rzeszowszczyzny.

13 Zob. informacje na temat tego cyklu na stronie Fundacji Zofii Rydet: http://zofiarydet.com/zapis/
pl/pages/zofia‑rydet [dostęp: 6.10.2018].

14 Por. koncepcję Heinricha Wölfflina (1864‑1945), który w Podstawowych pojęciach historii sztuki 
(1915, wyd. pol. 1962) przedstawił schemat rozwoju form w okresie renesansu i baroku w postaci pię‑
ciu par pojęć charakteryzujących ich główne cechy (linearyzm i malarskość, płaszczyzna i głębia, forma 
zamknięta i otwarta, wielość i jedność, jasność i niejasność). Według Wölfflina, rozwój sztuki polega na 
dominacji w kolejnych okresach przeciwstawnych sobie cech formalnych w obrębie historycznie zmien‑
nych schematów wizualnych, niezależnych od treści dzieła. 

15 Zob. informacje na temat tego cyklu na stronie Fundacji Zofii Rydet: http://zofiarydet.com/zapis/ 
pl/pages/zofia‑rydet [dostęp: 6.10.2018].
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znaczenie brzemienne w skutkach. To właśnie ich wskazaniu i analizie warto 
poświęcić kilka uwag.

Roland Barthes w książce Światło obrazu. Uwagi o fotografii pisał, że naj-
bardziej przyciągają go zdjęcia, w których silnie wyczuwa pewien enigmatyczny 
dualizm. Owo poczucie (nie)przyległości, rozdwojenia wywołane jest zderzeniem 
całkowicie odmiennych rzeczywistości na zasadzie jakiejś tajemniczej zależności, 
która u odbiorcy wywołuje zdziwienie. W tym celu wskazany autor przywo-
łuje z łaciny dwa słowa. Pierwsze – studium – określa „dociekliwość, oddanie 
się pewnej rzeczy, skłonność do kogoś, pewien rodzaj ogólnego wciągnięcia 
w coś, ale bez szczególnego zapamiętywania”16. Studium jest jakby koniecznym 
elementem, dzięki któremu autor interesuje się w ogóle zdjęciem. Ewokuje 
odbiór obrazu poprzez kulturę. Drugi element to punctum, które „przełamuje 
studium lub poddaje się jego rytmowi”17. To właśnie ten element wywołuje 
w odbiorcy zdziwienie. Jednocześnie jego pojawienia się nie sposób jedno-
znacznie wyjaśnić. Jest doznaniem czysto zmysłowym, wywołującym emocje, 
które pojawiają się nagle, jak „drapieżne zwierzę”18. Celem pracy fotografa jest 
każdorazowo uświadomienie odbiorcom tego, co w fotografii najważniejsze, 
co jest jej istotą. Wielu fotografików uważa, że właśnie światło, gdyż to ono 
spaja zdjęcie z tym, co na nim widać. Choć jest niematerialne, to łączy widza 
z przedstawioną rzeczywistością, przeszłością (to rodzaj lśnienia, „dotknięcia”). 
W ten sposób fotografia staje się, jak wielokrotnie podkreślał Barthes, „nicią 
Ariadny”, która prowadzi do tego, czego szukamy. Tajemnica obrazu to zagadka 
„dotyku tego – co – było”.

Moim celem w tym tekście będzie więc, choć nie dosłownie i nie w sposób 
wyczerpujący, próba odpowiedzi na pytania: Dlaczego niektóre zdjęcia bardziej 
niż inne przykuwają naszą uwagę? Co uruchamia w odbiorcy mechanizm umoż-
liwiający przeżycie katharsis? Czym w końcu jest w nich punctum i studium?

Bohaterowie – między młodością a starością… 

Tematyka wczesnych fotografii Zofii Rydet związana jest ze „światem dziecka”, 
co sugeruje, że artystkę pierwotnie interesowała młodość, dzieciństwo i czas 
tuż przed okresem dojrzewania. Powstaje jednak pytanie: Czy nie jest trochę 
tak, że uczucia i zdarzenia, których doświadczają bohaterowie zdjęć z cyklu 
Mały człowiek, nie przysługują tak naprawdę też światu dorosłych? Tu rodzi się 
wątpliwość. Czy mamy do czynienia z dzieckiem w świecie dostępnym tylko 

16 R. Barthes, Światło obrazu. Uwagi o fotografii, przeł. J. Trznadel, Warszawa 1996, s. 46. 
17 Ibidem . 
18 Ibidem, s. 85. Autor Światła obrazu pisał też o fotografii w kontekście filmu. W tym celu wskazał 

przymiotniki, które na zasadzie opozycji opisują jedną i drugą (pamiętać należy, że Barthes’owi chodziło 
o obraz analogowy, współcześnie jego zestawienie uznawać można za anachroniczne – zob. przede 
wszystkim Teoria i estetyka fotografii cyfrowej. Antologia, red. P. Zawojski, Warszawa 2017), a więc: 
imitacja – kreacja; znieruchomienie – ruch; skończoność – nieskończoność; wspomnienie – iluzja. War‑
to pamiętać o tym porównaniu przede wszystkim w związku z możliwym i inspirującym zestawieniem 
twórczości fotograficznej Rydet z filmem Rodzina człowiecza Władysława Ślesickiego. W związku z tym 
ostatnim można sięgnąć też po książkę Piotra Pławuszewskiego, Po swojemu. Kino Władysława Ślesic‑
kiego, Kraków 2017 . 
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dorosłym? Czy dojrzałym „małym człowiekiem” egzystującym w nieco zdzie-
cinniałym świecie? Tak postawione pytania pozawalają przyjrzeć się następującym 
tematom w twórczości autorki Czasu przemijania: młodość – starość. A wiec 
odpowiednio – starości „ukrytej” w  młodości i  młodość „przyczajonej” 
w starości.

Zdjęcia Zofii Rydet (źródło: domena publiczna)

Motyw dziecka, dzieciństwa nie jest podstawą do analizy twórczości Rydet, ale 
jest niewątpliwie jednym z ciekawszych tropów, właśnie z uwagi na zestawienie 
ze starością. Dzieciństwo – według tej artystki – może być bowiem czasem nie 
tylko zabawy, radości, lecz także samotności małego człowieka, czasem poznania 
tajemnicy życia i/a nawet „śmierci”, dojrzewania do nich19. W kontekście dzia-
łalności artystycznej wspomnianej autorki ważne jest wskazanie, i to dobitne, 
że nawet bardzo małe dzieci, w świecie, w którym uwieczniła je na fotografii, 
potrafią być skupione, dorosłe. Dorośli, starcy na zdjęciach twórczyni Zapisu 
również są niezwykli. Tym bardziej, gdy spojrzymy na nich z punktu widzenia 
relacji, jakie nawiązują z innym. 

Temat dziecka i  jego rodziny implikuje jedno z ważniejszych słów z nim 
związanych, chodzi o „miłość”. Ważne jest więc przyjrzenie się najważniejszym 
projektom Rydet właśnie z tego punktu widzenia, miłości macierzyńskiej i/lub 
rodzicielskiej. Ciekawą pomocą interpretacyjną może okazać się kwadrat semio-
tyczny Greimasa, dzięki któremu można ułożyć, pomocne w interpretacji, pary 
pojęć20: młodość – (nie)młodość, starość – (nie)niestarość itp. 

młodość ↔   (nie)młodość 
  ↕   ↨
(nie)starość ↔    starość

19 Por. przykładowe tytuły fotografii/cyklów Zofii Rydet: Chłopcy za witryną sklepową (1961), Chłopiec 
tulący do siebie małe dziecko (1961), Chłopiec z dwoma bochenkami chleba idący po ulicy (1961), Głowy 
dziewczynki i płaczącego dziecka (1961), Głowy trzech roześmianych chłopców (1961), Portret chłopca 
w czapce (1961), Czas przemijania (1964), Mit fotografii (1964 i z ok. 1975), Świat uczuć i wyobraźni 
(ok. 1973), Nieskończoność dalekich dróg (1980) . 

20 Zob. S. Wysłouch, Magiczny kwadrat Greimasa, [w:] Semiotyczne olśnienia. Szkice o teorii 
A. J. Greimasa, red. A. Grzegorczyk, Poznań 1997, s. 85‑93. 
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Przywołanie konkretnego schematu interpretacyjnego pozwala poddać pary 
pojęć – zauważyła Wysłouch – trzem operacjom logicznym, takim jak: prze-
ciwieństwo (młodość – (nie)młodość oraz (nie)starość – starość); sprzeczność 
(młodość – starość oraz (nie)młodość – (nie)starość) i implikacja (młodość – 
(nie)starość oraz (nie)młodość – starość), a dzięki temu wygenerować sensy 
ogólne i zadać pytanie: na ile są one prawdziwe w kontekście twórczości 
Rydet?21 W pierwszym wypadku chodzić będzie o „zaszyfrowanie” w obrazie 
przemijania i zachowanie pamięci. W drugim o „ujawnienie” nieadekwatno-
ści wieku wobec doświadczenia i paradoksu pozoru zmysłu wzroku. Trzeba 
też pamiętać, że „braku” młodości nie pociąga za sobą prostej konstatacji, 
że w tej twórczości dominuje starość i przemijanie. Niemniej autorka odsyła 
odbiorców do uczuć jednocześnie zdecydowanie bardziej niejednoznacznych 
i intensywniejszych.

Zofia Rydet w każdym człowieku pragnęła dojrzeć coś pięknego, co warto 
uwiecznić, nawet wówczas, gdy była to osoba stara, schorowana czy kaleka22. 
Niektórzy twierdzili, że artystka wdziera się nachalnie do cudzej intymności. 
Ona sama miała świadomość możliwości takiego odbierania jej działań. Przy-
świecał jej jednak ważny cel… przekazać swoim bohaterom władzę widzenia, 
pamiętania, a nade wszystko możliwość pożegnania. 

Przestrzeń – większe ciało i czas… który przemija 

Wojciech Nowicki, autor wyboru zdjęć i eseju o autorce Zapisu socjologicznego, 
pisał: „W tych peanach przestrzeni, możnowładcach osadzonych na mieszkaniach 
czy chałupach jest jakiś rys wielkości, nienaruszalna moc ludzi, którzy mogą 
wszystko: własne otoczenie kształtują jak im się podoba, choć, to też trudno 
przeoczyć, im są starsi, tym trudniej im walczyć z mnożącymi się przedmiota-
mi”23. Zapis socjologiczny jest również historią ludzi „(…) opowiedzianą przez 
towarzyszące im przedmioty, które przyrastają z czasem, by w końcu niemal 
ich zatopić”24.

21 Trzeba przy tym pamiętać, że chodzi o sposób myślenia o charakterze historycznym (z lat 60.), 
strukturalistycznym. Warto do niego jednak powrócić po to, żeby zaproponować stanowisko polemiczne, 
zachęcające do dyskusji. Przy okazji uzupełnić go, skorygować czy zdystansować się do niego, powołując 
się na analizę sposobu opowiadania w fotografiach o starości i młodości.

22 Zofia Rydet wspominała swoje pierwsze spotkania z osobami, które następnie uwieczniała na 
zdjęciach, w taki sposób: „Pukam do drzwi, mówię dzień dobry i podaję rękę. Wchodząc do miesz‑
kania, bacznie rozglądam się i od razu widzę coś pięknego, coś szczególnego, i to chwalę. Właściciel 
jest tym ujęty, że mnie się to podoba, ja wtedy robię pierwsze zdjęcie. Każdy ma w swym mieszkaniu 
coś, co jest dla niego najdroższe. Jeśli mnie się uda to zauważyć, to ten człowiek zaraz mi ulega. Ja 
właśnie ten moment wykorzystuję. Proszę, by usiedli (bardzo często są to małżeństwa) przed główną 
ścianą, tą najciekawszą, najbardziej zdobioną obrazami, makatkami… I fotografuję. Punktem cen‑
tralnym w wiejskiej chacie jest telewizor, który chodzi przez cały dzień. Książek przeważnie brak. Na 
telewizorze stawiają to, co dla nich najdroższe, najczęściej portret Ojca Świętego Jana Pawła II. Tych 
zdjęć z Papieżem w różnym otoczeniu mam już tysiące” (zob. http://zofiarydet.com/zapis/pl/pages/
zofia‑rydet [dostęp: 6.10.2018]).

23 Zofia Rydet. Zapis socjologiczny 1978‑1990, oprac. Z. Augustyńska‑Martyniak, tekst i wybór zdjęć 
W. Nowicki, Wydawca Muzeum w Gliwicach, Gliwice 2017.

24 Ibidem .
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Główni bohaterowie fotografii Rydet mieszkają zwykle na wsi, w różnych re-
gionach Polski. Warto przyjrzeć się sposobom ukazywania przestrzeni w pracach 
tej artystki, tym bardziej że chodzi o niezwykłe zdjęcia, wykorzystanie taśmy 
czarno-białej, uczynienie z pokazywania przestrzeni znaczącego sposobu cha-
rakteryzowania postaci, uzasadnia konieczność bliższego przyjrzenia się temu 
zagadnieniu. Podejście do tematu przestrzeni pozwala wskazać też kolejne 
dychotomie: wnętrze – zewnętrze (plener), a także wieś – miasto.

wnętrze  ↔ (nie)wnętrze
  ↕       ↕
zewnętrze  ↔ (nie)zewnętrze

Zdjęcia Zofii Rydet (źródło: domena publiczna)

We wnętrzach wiejskich chat pokazana jest większość postaci ze zdjęć Rydet. 
Zwykle jest tak, że bohaterowie, początkowo zamknięci w ramie obrazu, „prze-
mieszczają się” poza jego obrzeża za sprawą wymiany spojrzeń z projektowa-
nym widzem, w metaforyczny i nieco tajemniczy sposób. Niemal każdorazowo 
wnętrze okazuje się przestrzenią, która przypomina miejsce bezpieczne, staje 
się więc azylem dla bohaterów. Ucieczka do wnętrza może być ucieczką od 
przytłaczającej rzeczywistości, teraźniejszości. Na niesprecyzowanym podziale 
miedzy przestrzenią wnętrza a zewnętrza opiera się też kompozycja zdjęć, np. 
częste pojawiania się za plecami postaci innych obrazów. Tajemnicą obrazów 
w obrazie jest „zawieszenie” przestrzeni pomiędzy, jakby w labiryncie kolejnych 
ram otwierających się, jak drzwi/okna, coraz bardziej w głąb… przestrzeni. To 
miejsce wspomnień, oczekiwań, radości i smutku, nadziei i śmierci. 

Zmiana miejsca zwykle wiąże się z upływem czasu. Wielokrotnie staje się on 
niemal jednym z „bohaterów” omawianych historii. Sposób pokazywania czy 
opisywania postaci, poprzez obserwację, pokazanie ich w czasie oczekiwania, jest 
ściśle związany z kategoriami czasoprzestrzennymi. Rozróżnienie „kiedyś i dziś” 
ważne jest szczególnie dla postaci starszych ludzi z Czasu przemijania. Jednak 
stan oczekiwania został podkreślony także w innych cyklach. Takie podejście 
umożliwia wskazanie pary pojęć umożliwiających opis świata przedstawionego 
w fotografiach Rydet: teraźniejszość – przeszłość. 
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teraźniejszość  ↔ (nie)teraźniejszość 
  ↕           ↕
przeszłość  ↔ (nie)przeszłość 

Bohaterowie autorki obecni są w teraźniejszości, ale żyją jakby w przeszłości. 
Przyszłości nie ma w ogóle. Z drugiej strony, dzięki fotografii są „zawieszeni” 
niejako poza czasem, choć przecież dokładnie wiemy, w jakich latach powstawały 
konkretne cykle zdjęć. Narracja w tych obrazach nie jest umotywowana rozwojem 
akcji, bo takiego rozwoju nie ma, ale raczej sposobem łączenia – niczym „paciorków 
jednego różańca” – poszczególnych portretów, twarzy, wnętrz, przestrzeni, cyklów. 
Nie zdarza się w twórczości Rydet, aby jakieś „luźne”/„nieprzyporządkowane” 
do czasoprzestrzeni obrazy następowały po sobie wbrew regułom chronologii.

Autorka Czasu przemijania nie fotografowała ludzi tylko we wnętrzach 
i z lampą błyskową. W wywiadach mówiła, że starała się uwieczniać ich także 
w otwartych drzwiach, na progu domu. W taki sposób stworzyła cykl matron 
polskich. Rydet wspominała: „One są niby podobne w gestach i pozie – a jed-
nak inne. Pomyśl, bez ubrania nie odróżnisz uczonego od chłopa, lekarza od 
żebraka… Kobiety fotografowane w drzwiach odróżnić można nie tylko poprzez 
stroje, lecz także dzięki obramowaniu drzwi, które są różne w zależności od 
regionu. Poza tym, Ślązaczki są na ogół bardzo grube, a mieszkanki Białostoc-
czyzny wysokie i chude”25. Artystka nie chciała jednak fotografować w blo-
kach mieszkalnych, gdyż jej zdaniem nie widać w takich ujęciach osobowości 
właściciela. Wystrój tych wnętrz jest stereotypowy i powtarzalny. A w Zapisie 
zależało jej na przedstawieniu człowieka poprzez przedmioty, jakie posiadał. 
Zdaniem fotografki bowiem „umierają nie tylko ludzie, ale wraz z człowiekiem 
umiera dom, wszystko, co ich otaczało”. Dlatego wartość etnograficzną czy 
socjologiczną mają przede wszystkim zdjęcia w przestrzeniach o tradycyjnych 
korzeniach, w których udało się zatrzymać czas. 

Podsumowanie… strategia autorska

Dzień, w którym nie fotografuję, uważam za stracony…
Zofia Rydet

Zofię Rydet od samego początku jej kariery „posądzano” o etnograficzno-so-
cjologiczne zacięcie. Nic nie jest jednak aż tak oczywiście, z bardzo prostego 
powodu. Nie wszystko daje się zamknąć w jednoznaczne sformułowania. Moż-
na to trochę porównać z feminizmem, pisząc o fotografii kobiet i o kobietach 
w kontekście „fotografii mniejszościowej” czy „kontrfotografii”. Sama Rydet 
w wywiadach twierdziła, że pracując, nigdy nie myślała o tym, że jest kobietą 
i że jej prace mogą spełniać jakieś społeczne zadania. Zawsze też ukrywała 
swoje słabości. Bardzo możliwe, że tym samym autorka Zapisu nie chciała być 

25 Zob. http://zofiarydet.com/zapis/pl/pages/zofia‑rydet [dostęp: 6.10.2018].
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identyfikowania ze stereotypem „twórczości zaangażowanej” czy „emocjo-
nalnej”. Takie spojrzenie pozawala bliżej przyjrzeć się kobietom na zdjęciach, 
a więc matkom, żonom czy staruszkom. Ten rodzaj perspektywy umożliwia też 
wprowadzenie nowych dychotomicznych pojęć: kobieta i mężczyzna. 

Przyjrzeć się można przede wszystkim roli kobiet w tej twórczości. Intrygująca 
jest relacja, nie tyle/nie tylko kobieta-mężczyzna, lecz także między kobietami, 
matką i córką. Zdaje się, że jest to bliskość skupiona na tworzeniu i podtrzymy-
waniu relacji z przeszłością. Córki powielają schemat postępowań rodzicielek. 
Powtarzają losy matek.

Zdjęcie Zofii Rydet (źródło: domena publiczna)

Jaki jest cel tych wszystkich rozmyślań, których inspiracją jest fotografia Rydet? 
Cel tych wszystkich rozmyślań, których inspiracją jest fotografia Rydet, jest 
zrozumienie widzenia, a także przypomnienie ważnych funkcji fotografii26, 
a więc: dokumentującej, ekspresywnej, która ma wyrażać stanowisko czy emocje 
nadawców komunikatu artystycznego, w tym wypadku Zofii Rydet. Fotografka 
przywołuje do życia świat już nieistniejący – stąd bierze się magia, z pragnie-
nia „przywołania” do życia czasu odchodzącego w niepamięć, a jednocześnie 
„ustanowienia” wyobrażenia na jego temat. U podstaw tych zabiegów z kolei 
stoi poznanie i chęć przekazania wiedzy, a pośrednio także uczuć, jakie towa-
rzyszyły artystce: potrzeba pamięci, nadzieja, poczucie wolności. Na końcu 
wspomnieć należy najważniejszą z funkcji zdjęć, polegającą „na modelowaniu 
więzi społecznych”. Fotografia na pewno ujawniła pozytywne konteksty my-
ślenia o kulturze polskiej, jej przeszłości, poprzez pragnienie nauki, bliskie nam 
Polakom doświadczenia poczucia przemijania. Umożliwia więc odbiorcom lepsze 
poznanie, zrozumienie, uświadomienie sobie źródeł współczesnych problemów. 

We wprowadzeniu do publikacji Empowerment w pracy socjalnej czytamy: 
„Empowerment (upełnomocnienie) jako orientacja działania w pracy socjalnej oraz, 
coraz częściej, jako perspektywa analityczna demaskująca kamuflowane nierówno-
ści społeczne, obecny jest w dyskursie profesjonalnym i naukowym już od ponad 

26 Por . Socjologia a problemy społeczne. Z Kazimierzem Frieske rozmawia Paweł Szybka, [w:] Po co 
nam socjologia?, red. S. Sierakowski, J. Staniszkis i inni, Warszawa 2009, s. 76.
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30 lat. Jego znaczenie szczególnie w zakresie organizacji pracy służb społecznych 
systematycznie rośnie, mimo oczywistych powiązań ideologicznych, które zresztą 
nie są ukrywane. Empowerment jako metoda w pracy socjalnej głównego celu tej 
działalności upatruje w społecznym umocnieniu i przywróceniu możliwie pełnej 
partycypacji jednostek, grup i społeczności, które na skutek różnych procesów 
historyczno-społeczno-biograficznych zostały zmarginalizowane, zaniedbane czy 
wykluczone. W tym znaczeniu jest to strategia przywracania, a niekiedy i budowania, 
społecznej integracji”27. Biorąc pod uwagę raz jeszcze przywołaną definicję empo-
wermentu, sztuka, a więc także fotografia, mogą okazać się bardzo przydatnym 
medium w socjoterapii. Fotografia, m.in. Zofii Rydet, może się tej świadomości 
(identyfikacji problemu) i zmianom przysłużyć. Natomiast przestrzeń wirtualna, jak 
pokazał czas, to miejsca, obszary współczesnej aktywności twórczej i odbiorczej, 
które pozwalają te wszystkie „klejnoty” skatalogować, utrwalić, zachować, a więc 
powołać do życia raz jeszcze… dla przyszłych pokoleń.
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Abstract

Sociological Record. Between a Total and Alternative Archive

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

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

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

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

Archiwum totalne

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W rozmowie z Krystyną Łyczywek Zofia Rydet powiedziała:

Nie nudziłam się nigdy, ale im bardziej zbliżam się do śmierci sama, tym bardziej chciałabym ją 
pokonać, fotografując bez przerwy. Chciałabym ocalić i móc zatrzymać tyle ciekawych momentów, 
tyle twarzy… Dzień, w którym nie fotografuję, uważam za stracony… […] Jestem szczęśliwa, 
że mogę fotografować. To fotografia daje mi możność zatrzymania czasu i pokonania widma 
śmierci. Zwykły dokument, najprostszy… staje się wielką prawdą losu ludzkiego i to jest moja 
nieustająca walka ze śmiercią, z przemijaniem12.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Archiwum alternatywne

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Archiwum cyfrowe

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Słowa kluczowe: polska fotografia, reprezentacja, dialektyka, lud

Keywords: polish photography, representation, dialectic, people

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.
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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 .



40

Jakub Gorecki

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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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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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.

Słowa kluczowe: fotografia, fotografia dokumentalna, fotografia-ekspresja, 
Zofia Rydet, Zapis socjologiczny, Mały człowiek, efekt rzeczywistości, pakt 
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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.



58

Bartosz Pergół

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.
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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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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, 
document, art, Wisława Szymborska, vivification, mortification
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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.
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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.
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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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Abstract

Philosophy 2.0. or the death of philosopher-writer

The text addresses the present transformations of the institutional form of organisa-
tion of the academic philosophy. The latter accepts, with some reservations, the rules 
that apply for the production of the scientific discourse in general: (1) anonymization, 
(2) publishing in English, (3) the imperative of team research, (4) specialisation and 
(5) competition. These rules practically erase the conditions of possibility of a different 
tradition of doing philosophy, one that acknowledges the status of philosophy as a form 
of writing. Philosophical writers who do not consider themselves primarily scientist, and 
therefore are not ready to consent fully to the new conditions, have to choose between 
leaving academy and resisting that process.
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Czy istnieje nauka, której adepci nie mogą zgodzić się co do tego, co stanowi 
jej przedmiot i jaka jest jej metoda? Ani co do tego, czy w ogóle posiada ona 
jakiś przedmiot i metodę? Od przeszło dwóch i pół tysiąca lat filozofowie nie 
zbliżyli się nawet do porozumienia w kwestii definicji samej filozofii i tego, jak 
należy ją uprawiać. To zaś, co dla jednego myśliciela stanowi fundamentalny 
problem, dla drugiego często jest problemem fałszywym albo pozbawionym 
znaczenia. Nawet jak na standardy nauk humanistycznych filozofia wydaje się 
więc dyscypliną wyjątkowo mało naukową. Mimo to nikt nie neguje jej prawa 
do obecności na uczelniach, w instytucjach podlegających ministerstwom nauki 
i szkolnictwa wyższego. Fakt ten wynika częściowo z uwarunkowań historycz-
nych, jednak tradycja nie tłumaczy wszystkiego. Funkcjonując w ramach instytucji 
naukowych, filozofia rzeczywiście staje się naukowa w tym sensie, że dzieli 
z innymi naukami pewną formę. Forma ta dotyczy nie tyle samych twierdzeń 
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czy teorii filozoficznych, ile instytucjonalnej organizacji pracy naukowej, nie 
czyni jej to wszelako jakimś zewnętrznym dodatkiem. Już sam podział na na-
uki ścisłe, humanistyczne, społeczne itd., w których obowiązują różne normy 
i procedury, oznacza, że realnie to właśnie owa instytucjonalna forma stanowić 
będzie wspólny mianownik dla wszystkich nauk, a nawet określać samą istotę 
naukowości. O istocie nauki można powiedzieć to samo, co Heidegger orzekł 
niegdyś na temat istoty techniki – nie jest ona czymś naukowym1.

Praktyka wytwarzania i przekazywania wiedzy naukowej jest zinstytucjo-
nalizowana i zorganizowana w określony sposób. To złożony system mający 
swoją historyczną dynamikę i lokalne odmiany. Dalej będzie mowa o kilku jego 
wybranych aspektach, ważnych z punktu widzenia (akademickiego) filozofa, 
a zarazem ukazujących tendencje, kierunki, w jakich system ten zdaje się prze-
kształcać dzisiaj. Oraz o pewnym sposobie rozumienia i uprawiania filozofii, 
który za sprawą tych przekształceń zdaje się skazany na zniknięcie.

1. Kto mówi?

Jednym z aktów założycielskich nauki nowożytnej było odrzucenie zasady 
autorytetu. Prawdziwości danej wypowiedzi czy teorii nie gwarantuje to, że 
sformułował ją uznany (kościelny czy jakikolwiek inny) autorytet. By uprawiać 
naukę, nie trzeba też – jak jeszcze w epoce starożytnej – wykazywać się osobistą 
cnotą, posiadać żadnych etycznych przymiotów; nie trzeba dostąpić żadnego 
innego wtajemniczenia niż profesjonalne wprowadzenie w procedury samej 
nauki2. Procedury te będą różne w wypadku fizyki i filozofii, co więcej: nawet 
na gruncie różnych stylów uprawiania samej filozofii (w wersji analitycznej, fe-
nomenologicznej, hermeneutycznej, strukturalistycznej, poststrukturalistycznej 
itp.) można dopuścić pewną różnorodność. Nadrzędna zasada pozostaje jednak 
ta sama: nieważne, kto mówi, ważne, czy prawidłowo stosuje procedurę. Dziś ta 
swoista bezosobowość, której wcale nie przeczy fakt, że prace naukowe podpi-
suje się imionami i nazwiskami, zyskuje nowy wymiar w związku z digitalizacją 
i powstaniem globalnego obiegu idei naukowych. Gdy interesuje mnie jakieś 
zagadnienie i gdy chcę zapoznać się z aktualnym stanem badań, to wyszukuję 
w sieci dziesiątki tytułów tekstów – poświęconych temu zagadnieniu – moich 
koleżanek i moich kolegów po fachu na całym świecie, a następnie dokonuję 

1 Por. M. Heidegger, Pytanie o technikę, w: tegoż, Odczyty i rozprawy, przeł. J. Mizera, Wydawnictwo 
Aletheia, Warszawa 2007, s. 7: „Technika nie jest tym samym co istota techniki. Szukając istoty drzewa, 
musimy dostrzegać, że to włada w każdym drzewie jako drzewie, samo nie jest drzewem, które można 
by spotkać pośród innych drzew. Tak więc również istota techniki wcale nie jest czymś technicznym”. 

2 Por. M. Foucault, Hermeneutyka podmiotu. Wykłady w Collége de France. 1981‑1982, przeł. 
M. Herer, WN PWN, Warszawa 2012, s. 39: „wkroczyliśmy w epokę nowożytną (to znaczy: w nowożyt‑
ną fazę wkroczyła historia prawdy) w momencie, w którym stwierdziliśmy, że tym, co otwiera dostęp 
do prawdy, warunkiem, pod jakim podmiot zyskuje ów dostęp, jest poznanie i nic innego poza samym 
poznaniem. […]. Myślę, że nowożytna epoka w historii prawdy zaczyna się w momencie, w którym 
tym, co pozwala nam dotrzeć do prawdy, staje się wyłącznie poznanie. To znaczy w momencie, gdy 
filozof (albo uczony lub po prostu ktoś, kto szuka prawdy) staje się zdolny do rozpoznania prawdy sam 
z siebie, dzięki samym swym aktom poznawczym, i może mieć do niej dostęp bez spełnienia żadnych 
dodatkowych warunków, nie musi przekształcać swojego bytu jako podmiotu”.
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dalszej selekcji i mozolnie przedzieram się przez gąszcz literatury przedmiotu. 
Dlaczego mam zakładać, że najlepsze i najbardziej dla mnie przydatne będą prace 
autorów, o których już słyszałem, a nawet w ogóle autorów szeroko znanych? 
Jeśli na przykład zgłębiam jakiś szczegółowy problem historycznofilozoficzny, 
to jest bardzo prawdopodobne, że rzetelne opracowania dotyczące takiego czy 
innego niuansu znajdę w artykułach opublikowanych w fachowych czasopismach 
przez osoby, których prac nigdy wcześniej nie czytałem i być może nie będę czytał 
w przyszłości. Nie interesuje mnie też to, czy prowadzą swe badania we Francji 
czy w Nowej Zelandii, ani nawet to, czy są profesorami z wielkim dorobkiem czy 
młodymi naukowcami, o ile samo czasopismo ma dobrą renomę. Stosowana 
w naukowych periodykach zasada double blind review gwarantuje skądinąd 
obiektywność procesu recenzyjnego właśnie poprzez jego anonimizację.

Wciąż jednak istnieje, i to również w obrębie filozofii akademickiej, inna 
tradycja myślenia i pisania, która wydaje się nie do pogodzenia z takim wy-
mazaniem piszącego podmiotu, tradycja czyniąca z filozofa pisarza raczej niż 
anonimowego funkcjonariusza nauki. Określenie filozofa jako pisarza, a filozofii 
jako rodzaju pisarstwa, nie musi od razu odsyłać do przebrzmiałej debaty wokół 
postmodernizmu. Nie chodzi o to, że filozofia jest „tylko literaturą”, pisarz zaś 
kimś, kto tworzy jedynie „narracje”, zamiast dążyć do prawdy. Rzecz w tym, że 
pisarz robi coś innego niż naukowiec, nawet wówczas, gdy rygorystycznie dąży 
do odsłonięcia obiektywnej struktury rzeczywistości. Postępuje inaczej, działa 
w innym trybie. Inny jest też sposób czytania dzieła filozoficznego, obcowania 
z filozofią rozumianą jako rodzaj pisarstwa. Różnica ta dotyczy, po pierwsze, 
właśnie zasady: „kto mówi?”, albo raczej: „kto pisze?”.

Mimo ogłoszonej przez strukturalistów „śmierci autora”, pisarstwo nie może 
pozbyć się odniesienia do tej wielokształtnej instancji3. Zasada: „nieważne, kto 
mówi” nie znajduje tu zastosowania, przynajmniej w sensie, jakiego nabiera 
ona w nauce. Podpis pisarza wytwarza całą serię efektów wykraczających poza 
logikę dociekania naukowego. Pewna liczba czytelników sięga po książki danej 
pisarki dlatego, że porusza w nich określone problemy, wielu (jeśli nie więk-
szość) czyta je jednak po prostu dlatego, że to ona je napisała, że są to kolejne 
książki właśnie tej autorki. I nie dotyczy to wyłącznie dzieł literackich w sensie 

3 Por. R. Barthes, Śmierć autora, przeł. M. P. Markowski, „Teksty drugie” 1999, nr 1/2; M. Foucault, 
Kim jest autor?, przeł. M. P. Markowski, w: tegoż, Powiedziane, napisane. Literatura i szaleństwo, Wydaw‑
nictwo Aletheia, Warszawa 1999, s. 219: „Autor, lub to, co nazwałem funkcją autora, jest z pewnością 
tylko jedną z postaci znacznie szerszej funkcji podmiotu. Postacią możliwą czy konieczną? Biorąc pod 
uwagę zmiany historyczne, nie wydaje się, by kategoria ta była nienaruszalna, zarówno jeśli chodzi o jej 
kształt, złożoność, a nawet samo istnienie. Można sobie wyobrazić kulturę, w której dyskursy krążyłyby 
bez najmniejszej troski o autora. Każdy dyskurs, niezależnie od formy, wartości i sposobu traktowania, 
rozwijałby się w bezimiennym mamrotaniu. Nie zadawano by już wytartych pytań typu: «Kto rzeczywiście 
mówi? On, czy ktoś inny? Kto to poświadczy? Co wysnuł z otchłani swojej wypowiedzi?», lecz zastą‑
piono by je innymi pytaniami: «Jakie są modalności istnienia tej wypowiedzi? Skąd się wzięła, jak krąży 
i jak można ją sobie przyswoić? Jakie miejsce będzie mógł zająć możliwy podmiot? Kto może wypełnić 
te różne funkcje podmiotu?». A zza tych wszystkich pytań dobiega obojętny pomruk: «Czy to ważne, 
kto mówi?»”. A jednak w jakiś sposób pozostaje to ważne, choć w odniesieniu do pisarstwa pytania 
tego nie zadaje się już w sposób bezkrytyczny, w paradygmacie „ekspresji” itp. Nawet jeśli autor jest 
pewnym efektem, to efekt ten jest rzeczywisty i sam wywołuje wciąż inne, zarówno dyskursywne, jak 
i pozadyskursywne efekty. Nawet będąc wytworem pisania, autor, albo stawanie‑się‑autorem piszącego, 
nie daje się zignorować. 
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literatury pięknej. Dzieła filozoficzne można czytać w ten sam sposób – jako 
kolejne odsłony czyjegoś dzieła4, kolejne kroki na czyjejś drodze myślowej. Ta 
droga bynajmniej nie musi być prosta, przeciwnie – zazwyczaj bywa kręta, 
nieraz urywa się, by pokazać się znów gdzieś z boku. Na wiele różnych, często 
bardzo nieoczywistych sposobów splata się też z drogą życiową, z biografią. 
O ile w wypadku naukowca uwzględnienie kontekstu biograficznego nie jest 
konieczne dla zrozumienia jego teorii i ma co najwyżej charakter anegdotyczny, 
o tyle filozof-pisarz ustanawia między tymi dwoma porządkami znaczącą relację 
przybierającą bardzo różne formy, od „zapisu życia” do świadomej strategii wy-
cofania. Autor wydaje się niepokojąco obecny w swoim dziele nawet wówczas, 
gdy za wszelką cenę próbuje w nim zniknąć.

Praktyka zamawiania przez wydawnictwa książek u pisarek z wyrobionym 
„nazwiskiem” (czyli wytwarzających właśnie swoisty efekt podpisu) jest odwrot-
nością praktyki blind review. Czy gdyby wprowadzić tę ostatnią, powiedzmy, 
do pola literackiego, publikowano by wyłącznie najlepsze powieści, niezależnie 
od tego, kto je napisał? Być może. Co jednak znaczyłoby w tym wypadku słowo 
„najlepsze”? Niewątpliwie zniknęłyby wówczas jakieś ważne, choć trudno defi-
niowalne, elementy gry w literaturę. Na przykład prawo pisarki do pomyłki, do 
zejścia na manowce. Czyż dzieła poronione nie są integralną częścią dzieła jako 
takiego? Optymalizacja produkcji literackiej zgodna z regułami obowiązującymi 
w nauce wydaje się pomysłem z dystopii, dotyczy to jednak szerszego pola pi-
sarstwa, łącznie z pisarstwem filozoficznym. Tu również działa efekt podpisu, 
efekt nazwiska, efekt dzieła. I nie są to żadne resztki dawnej zasady autorytetu. 
Nie chodzi o to, że coś należy brać za prawdę dlatego, że powiedział to X, ale 
o to, że fakt powiedzenia tego przez X, a nie przez Y, ma znaczenie. Że właśnie 
nie jest obojętne, kto mówi albo pisze. 

2. Język własny, język obcy

Globalna społeczność naukowa nie mogłaby funkcjonować bez wspólnego 
języka, którym jest dziś angielszczyzna. Wciąż wydaje się co prawda w innych 
językach narodowych, jednak promowane (a więc nagradzane punktami) jest 
przede wszystkim uczestnictwo w międzynarodowym obiegu naukowym, czyli 
publikowanie w angielskojęzycznych czasopismach i wydawnictwach. W na-
ukach ścisłych jest to oczywistość – jaki sens ma ogłaszanie wyników badań 
naukowych nad leczeniem raka w języku, który zna znikomy procent populacji 
naukowców? W humanistyce, gdzie samym przedmiotem badania są często 
lokalne tradycje i konteksty (kulturowe, ideowe itp.) sprawa jest bardziej skom-
plikowana i gremia zajmujące się ustalaniem zasad rankingowania ponoć starają 
się brać to pod uwagę. Zasadniczy trend jest jednak wyraźny. Wśród filozofów 

4 Podobnie jak wobec pojęcia autora, we współczesnej filozofii mocno zaznacza się dystans wobec 
kategorii dzieła (por. M. Foucault, Kim jest autor?, s. 201‑203). Również w tym wypadku można jed‑
nak powiedzieć, że krytyka nie tyle wyrugowała sporną kategorię ze słownika filozofii i teorii literatury, 
ile zmieniła sposób jej użycia na dużo bardziej zniuansowany i ostrożny, pozbawiając dzieło jedności 
i spójności, jakie przypisywano mu wcześniej.
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generuje to dodatkowo pewne napięcia na linii podziału na myśl analityczną 
i kontynentalną. Dla tej pierwszej angielszczyzna jest poniekąd naturalnym ży-
wiołem. Nie chodzi zresztą wyłącznie o sam język, ale całą anglosaską kulturę 
naukową, z jej ośrodkami badawczymi, najważniejszymi uczelniami, wydawnic-
twami i czasopismami. Filozof związany z tradycją kontynentalną, jeśli poweźmie 
decyzję pisania po angielsku, zdany jest na funkcjonowanie w swego rodzaju 
rozszczepieniu – czyta w języku niemieckim, francuskim czy włoskim, jeździ 
na konferencje i staże naukowe do krajów kontynentalnej Europy, a publikuje 
w angielskojęzycznych periodykach (wciąż mniej licznych niż te o orientacji 
analitycznej). Niewykluczone jednak, że dysproporcje te będą się zmniejszać. 
Z jednej strony, na listach punktowanych wydawnictw i czasopism pojawiają 
się pozycje spoza kręgu anglosaskiego, z drugiej – zwiększa się liczba wysoko 
punktowanych angielskojęzycznych tytułów poświęconych problematyce filozofii 
kontynentalnej. System ewoluuje w takim kierunku, aby każdy – niezależnie od 
tego, czy pracuje w obszarze nauk ścisłych czy humanistycznych, i od tego, jaką 
konkretnie zajmuje się problematyką – mógł ogłaszać rezultaty swych badań 
po angielsku i przez to uczestniczyć w międzynarodowym obiegu naukowym. 
Idealny pracownik nauki powinien być gotów nie tylko po angielsku pisać i wy-
kładać, lecz także przygotowywać wnioski grantowe oraz część dokumentów 
o charakterze sprawozdawczym. Innymi słowy – to język angielski ma mieć 
ustawiony jako „domyślny”.

Trzeba jednak zauważyć, że jest to angielszczyzna specyficzna, daleka zarów-
no od mowy potocznej, jak i od stylu literackiego. W związku z tym, że służy 
do komunikacji między ludźmi, dla których angielski jest najczęściej językiem 
obcym, nie ma w sobie tego bogactwa, tej złożoności (na poziomie idiomatyki, 
frazeologii, a nawet składni), jaka cechuje „normalną” angielszczyznę. Jak każ-
dy specjalistyczny żargon, język naukowy, również język naukowo uprawianej 
filozofii odznacza się pewnego rodzaju płaskością i sztywnością, wzmacnianą 
jeszcze przez ową obcość. Ostatecznie można jednak powiedzieć, że jest to 
sprawa drugorzędna. Co z tego, że koneserowi anglosaskiej tradycji literackiej 
komunikaty wygłaszane na naukowych konferencjach i artykuły publikowane 
w fachowych czasopismach mogą wydawać się językowo nieporadne? W nauce 
nie chodzi o styl, tylko o obiektywną wiedzę i przekazywanie jej w najbardziej 
efektywny i ekonomiczny sposób. Reszta jest ozdobnikiem.

Inaczej wygląda to z punktu widzenia pisarza. Pracuje on bowiem, nie tyle 
używając języka (jako narzędzia komunikacji), ile w języku. Pisarze piszący w ję-
zykach, które musieli sobie dopiero przyswoić, jak Beckett, Nabokov czy Conrad, 
to odrębny, wyjątkowy fenomen. Przyswojenie tego rodzaju jest dla pisarza 
czymś skrajnie trudnym, i to niezależnie od tego, czy gra na wielu rejestrach, 
wykorzystuje bogactwo językowych niuansów, czy też przeciwnie, przeprowadza 
operację redukcji, ogołocenia języka. W obu wypadkach konieczna jest swego 
rodzaju zażyłość z językiem. Nie chodzi wcale o to, że pisarze piszą „pięknie”, 
pozostaje to jednak kwestią stylu. Styl nie musi być piękny, największe dzieła 
współczesnej literatury nie są przecież książkami, które „dobrze się czyta” (to 
pozostaje raczej znakiem rozpoznawczym literatury popularnej). Pisarz może 
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wręcz sprawiać wrażenie językowo upośledzonego5, ale ta jego nieudolność jest 
czymś innym niż nieudolność wynikająca z braku uwagi. Inne są też jej efekty. 
Pisarz otwiera nowe możliwości językowej ekspresji nawet wówczas, gdy jego 
styl odznacza się ubóstwem i opiera się na redukcji. Pisarstwo stanowi prze-
ciwieństwo praktyki, w której język ma być neutralnym i prostym w obsłudze 
narzędziem. Dotyczy to również pisarzy filozoficznych. Nie trzeba wcale uznawać 
radykalnej nieprzekładalności idiomów Derridy czy Heideggera, by stwierdzić, 
że język – francuski i niemiecki – był dla nich czymś więcej6. Nie trzeba też mieć 
specjalnie wyczulonego słuchu językowego, by zauważyć, że filozoficzna angiel-
szczyzna przeciętnej akademickiej publikacji jest właściwie pozbawiona stylu. 
W najlepszym razie pozostaje neutralna, w najgorszym razi schematycznością, 
zdaniami jak gdyby składanymi z gotowych modułów przez algorytm.

3. Osobność

Kolejnym aspektem formy organizacji pracy naukowej jest zespołowość. Klu-
czowym elementem działalności naukowca, dziś także humanisty, jest uczest-
nictwo w zespołach badawczych – od zwykłego wykonawcy do kierownika 
projektu. System grantowy wyraźnie nastawiony jest właśnie na tworzenie 
zespołów, w których poszczególni badacze mają różny status, zarówno jeśli 
chodzi o rodzaj wykonywanych zadań, jak i typ zatrudnienia. Zespoły te powstają 
i rozwiązują się w przestrzeni mającej coraz mniej wspólnego z przestrzeniami 
zamieszkiwanymi przez naukowców do tej pory – z przestrzenią konkretnej 
uczelni, konkretnego wydziału, instytutu czy zakładu. Dotychczasowe jednostki 
administracyjne stanowią wciąż pewien punkt odniesienia, jednak nowe relacje 
powstają w poprzek znanych podziałów, w abstrakcyjnej przestrzeni połączeń 
globalnej, a w każdym razie globalizującej się nauki. 

Reguła zespołowości nie ogranicza się jednak do realizacji projektów nauko-
wych. Nauka nastawiona jest na cyrkulację, wymianę, dyskusję. Dlatego każda 
badaczka, nawet jeśli chwilowo nie uczestniczy w żadnym zbiorowym projekcie, 
ma obowiązek konfrontowania swoich pomysłów i wyników swojej pracy z inny-
mi. Stąd właśnie wynika znaczenie, jakie w ewaluacji pracy naukowej przypisuje 
się dziś uczestnictwu w krajowych i międzynarodowych konferencjach. Są one 
integralną częścią działalności badawczej, samo uczestnictwo zaś, aktywność 

5 Por. G. Deleuze, Wyjąkał…, w: tegoż, Krytyka i klinika, przeł. B. Banasiak, P. Pieniążek, Officyna, 
Łódź 2016, s. 178: „pisarz staje się jąkałą języka: każe on jąkać się językowi jako takiemu”. Stąd „za‑
żyłość” w wypadku pisarza nie oznacza komfortowego poczucia zadomowienia, przeciwnie, jak pisze 
w tym samym eseju Deleuze, „wielki pisarz jest zawsze niczym obcy w języku, w jakim się wyraża, nawet 
jeśli to jego język ojczysty” (181). Wszelako nawet będąc obcym albo pisząc tak, jak gdyby jego ojczysty 
język był dla niego językiem obcym, pozostaje z językiem w intensywnej relacji, zmaga się z nim, nie 
traktuje go neutralnie .

6 Idiosynkratyczny sposób pisania tych dwóch filozofów, wynikający między innymi właśnie z ich 
podejścia do języka, sprawia, że ich teksty dzisiaj mogłyby nie spełnić wymogów stawianych przez wiele 
wysoko punktowanych czasopism filozoficznych. A jednak to właśnie te teksty, mimo wielkich trudności 
tłumaczone na wiele języków, rzeczywiście weszły do „obiegu międzynarodowego”. Na ironię zakrawa 
fakt, że w imię obrony standardów naukowości zabrania się piszącym dzisiaj autorom dokładnie tego, 
co stanowi przedmiot podziwu u dawnych i niedawnych „mistrzów”.
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polegająca na poddawaniu swoich koncepcji krytycznemu osądowi specjalistów 
zajmujących się tą samą dziedziną, przynależy do etosu naukowca.

Obraz tradycji filozoficznej jest, jak się zdaje, bardzo mocno naznaczony 
przez wizerunek myśliciela, który sam – prowadząc co najwyżej ze swymi po-
przednikami „dialog ponad czasem” – tworzy nowy, odrębny paradygmat. Jest 
to oczywiście wielkie uproszczenie. Również w przeszłości filozofowie tworzyli 
przestrzenie intensywnej wymiany intelektualnej i współpracy lub korzystali 
z istniejących przestrzeni tego rodzaju, będąc członkami towarzystw naukowych, 
prowadząc bogatą korespondencję czy nawet bywając na salonach. Istniał jed-
nak także, niejako równolegle do tamtego etosu komunikacji i uczestnictwa, 
inny etos filozoficzny. Gdy filozof jest pisarzem – przede wszystkim pisarzem, 
a nie obywatelem republiki uczonych, z jej forami, towarzystwami itp. – to 
nie może uchylić się przed związaną z tym samotniczą kondycją. Osławiona 
pisarska samotność i osobność jest skądinąd czymś bardzo niejednoznacznym, 
wręcz paradoksalnym, ponieważ stanowi warunek równie skrajnego podłą-
czenia pisarza pod wszystkie procesy (psychologiczne, językowe, polityczne, 
technologiczne itp.), które dochodzą do głosu w jego pisaniu7. Tak czy inaczej, 
pisarstwo pozostaje sportem indywidualnym. Pisarze inspirują się wzajemnie, 
ale (pomimo istnienia fenomenu grup literackich oraz pisarskich tandemów) nie 
tworzą zespołów. Jest też raczej sportem walki (samotnej walki z własnymi ogra-
niczeniami, z materią języka i myśli) niż żywiołem owocnej współpracy z innymi. 
Pisarka, która pisałaby tylko to, co jej koleżanki i koledzy po fachu zawczasu 
uznają za warte napisania, nie budziłaby zaufania. Tymczasem w nauce staje 
się to przyjętą praktyką – wystarczy znów pomyśleć o wnioskach grantowych, 
gdzie jedni specjaliści opiniują projekty innych, a opinie te de facto przesądzają 
o tym, jakie prace powstaną, jakie zaś nie.

4. Czytająca publiczność

Skoro mowa o specjalistach, to nie można pominąć samej specjalizacji jako 
ważnej tendencji od dawna już naznaczającej proces wytwarzania wiedzy 
naukowej. Nie chodzi przy tym właściwie – nie przede wszystkim – o zamknię-
cie w wąskich granicach dziedzin, dyscyplin czy poszczególnych obszarów 
badawczych. Tak rozumianej specjalizacji przeciwstawia się modyfikowana 
wciąż praktyka interdyscyplinarności. Ważniejszy wydaje się rosnący dystans 
między polem naukowym jako takim, z jego wewnętrznymi podziałami, ale też 
strategiami ich znoszenia czy zawieszania, a tym, co wobec niego zewnętrzne. 
W naukach ścisłych dystans ten nie budzi niczyjego zdziwienia i protestu, inaczej 
jest jednak w wypadku nauk humanistycznych, w tym filozofii. Współczesny 
filozof nie tylko z wielkim trudem komunikuje się z filozofami, którzy inspirują 
się inną tradycją i stawiają innego rodzaju pytania (czasem, jeśli na przykład 

7 Por. Deleuze’a koncepcję „maszyny kawalerskiej” Kafki: „Najwyższe pragnienie pragnie zarówno 
odosobnienia, jak i bycia połączonym ze wszystkimi maszynami pragnienia. Maszyna jest tym bardziej 
społeczna i kolektywna, że samotna i kawalerska” (G. Deleuze, Kafka. Ku literaturze mniejszej, przeł. 
A. Z. Jaksender, M. Jaksender, Wydawnictwo Eperons‑Ostrogi, Kraków 2016, s. 263).
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uprawia filozofię społeczną, łatwiej mu „dogadać się” z socjolożką niż z filozo-
fem). Coraz trudniejsza staje się także komunikacja z odbiorcą zewnętrznym, 
spoza pola instytucjonalnej nauki. W różnych krajach wygląda to rozmaicie, 
można jednak powiedzieć, że czytająca publiczność, do której filozofia w dużym 
stopniu kierowała swój przekaz, wszędzie staje się coraz mniej liczna. Przesta-
je też oczekiwać od filozofów i ludzi nauki w ogóle, że ci będą ją oświecać, 
a w każdym razie przekazywać obiektywną wiedzę. Długo by mówić na temat 
przyczyn tego zjawiska, na które składają się delegitymizacja dyskursu nauko-
wego (i towarzyszące jej praktyki „postprawdy”), spadek czytelnictwa, a nie-
wykluczone, że także powolny zmierzch epoki pisma8. Tak czy inaczej, dyskurs 
naukowy w coraz większym stopniu wytwarza się na potrzeby wewnętrznego 
obiegu samej nauki. To dla samych naukowców przeznaczone są czasopisma, 
a w dużym stopniu także wydawnictwa, w których publikują. Jak wiele osób 
spoza środowiska naukowego zagląda do fachowych periodyków? Z drugiej 
strony, na listy punktowanych wydawnictw nie przypadkiem nie trafiają nawet 
bardzo znani wydawcy w rodzaju Verso czy Suhrkampa, docierający do szer-
szego kręgu odbiorców – nie są to bowiem wydawnictwa akademickie, będące 
częścią zinstytucjonalizowanego pola naukowego.

Przeciwwagą dla tak rozumianej specjalizacji jest nie tyle interdyscyplinarność, 
ile popularyzacja. Na co dzień naukowiec zwraca się do innych naukowców, 
publikuje i działa w wewnętrznym obiegu nauki, wciąż ma jednak obowiązek 
dzielenia się swoją wiedzą z laikami. Waga działań popularyzacyjnych (wy-
stąpień na festiwalach nauki, w audycjach radiowych i telewizyjnych, udziału 
w otwartych debatach, dyskusjach panelowych organizowanych przez instytucje 
kultury itp.) nie jest może wielka w porównaniu z działalnością publikacyjną 
czy dydaktyczną, uwzględnia się je wszelako w formularzach ewaluacyjnych 
dla pracowników nauki. Umiejętność popularyzacji badań naukowych uznaje 
się za pożądane dopełnienie zawodowego profilu naukowca.

Zupełnie inaczej rzecz się ma w wypadku praktyki pisarskiej. Istnieje co praw-
da fenomen pisarzy czytanych głównie przez innych pisarzy, pisarstwo mocno 
dotyka też wspomniany proces kurczenia się kręgu czytelników. Jednak co do 
zasady pisze się właśnie dla nieokreślonej publiczności. Dla kogokolwiek, nawet 
jeśli nie dla wszystkich. Ta wirtualna publiczność jest warunkiem możliwości 
literatury i pisarstwa wszelkiego rodzaju, w tym filozoficznego. Nawet jeśli 
czasy, w których „pół Francji” czytało w autobusach i na plażach Słowa i rze-
czy9, nie wrócą, to wciąż istnieją filozofowie, którzy trafiają ze swoimi ideami 
do szerokiego kręgu odbiorców i to wcale nie na zasadzie popularyzacji teorii 
wypracowanych w innym kontekście i funkcjonujących wcześniej w wewnętrz-
nym obiegu naukowym. Ich pojęcia stają się częścią, jeśli nie języka potocznego, 
to debat publicystycznych czy światopoglądowych sporów10. Tam żyją, choć 
intensywności tego życia nie mierzy żaden impact factor.

8 Por. J. Dukaj, Po piśmie, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2019. 
9 Por. D. Eribon, Michel Foucault. Biografia, przeł. J. Levin, Wydawnictwo KR, Warszawa 2005, 

s. 210: „Podług doniesień prasowych książkę Foucaulta czytano na plażach, a w każdym razie była 
ona tam zabierana, wykładano ją na kawiarnianych stolikach, by pokazać wszem wobec, że jest się na 
czasie z modą…”. 

10 Na polskim gruncie w ten sposób funkcjonuje choćby Prześniona rewolucja Andrzeja Ledera.
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Znajduje to też odzwierciedlenie na poziomie stylu. Nie idzie o styl popular-
ny, o upraszczanie przekazu na potrzeby komunikacji z laikami, ale o pisanie 
wolne od żargonu. Filozof-pisarz musi stworzyć swój styl i wynaleźć sposób 
komunikacji z wirtualnym czytelnikiem. W odróżnieniu od filozofa-naukowca nie 
może po prostu ćwiczyć się w pisaniu zgodnym z regułami sztuki akademickiej, 
poprzestać na przyswojeniu sobie akademickiego, naukowego stylu pisania. I to 
zarówno w postaci kanonicznej, uświęconej tradycją, jak i w wersji nowszej, 
pozornie bardziej swobodnej, a w istocie w równym stopniu uschematyzowanej. 
Pisarka nigdy nie ma przed sobą „białej kartki”. Jej punktem wyjścia są klisze, 
schematyzmy, językowe odruchy – wszystko, czego trzeba się najpierw odu-
czyć, żeby pisać. Dlatego styl jest przeciwieństwem żargonu. Nawet, gdy jest 
osobliwy lub wręcz dziwaczny, nie ma charakteru kodu, którym porozumiewają 
się między sobą uczestnicy wewnętrznych rozgrywek w takim czy innym polu. 
W polu filozoficznym istnieje wiele kodów, dzięki którym czytelnik po kilku 
zdaniach jest w stanie rozpoznać, z czym ma do czynienia – z fenomenologią, 
poststrukturalizmem itp. W istocie służą one właśnie rozpoznaniu i ustaleniu 
przynależności do jednego z obozów. Być może pisanie całkowicie wolne od 
takiego kodowania jest niemożliwe, pisarstwo polega jednak na wyzwalaniu 
się od niego, a osobność filozofki-pisarki wyraża się także w tym, że odmawia 
ona jednoznacznego przyporządkowania i zamknięcia w formule jakiegokol-
wiek -izmu. 

5. Reguła konkurencji

Wspomniana zasada autorytetu, której odrzucenie umożliwiło powstanie i roz-
wój nauki w nowożytności, odnosi się nie tylko do autorytetów zewnętrznych. 
Również na gruncie samej nauki nikt nie powinien być autorytetem tylko z ra-
cji swoich wcześniejszych dokonań. Nie znaczy to oczywiście, że społeczność 
naukowców jest pozbawiona hierarchii, wprost przeciwnie. Hierarchia ma tu 
być jednak stale rewidowana, ustalana niejako na bieżąco, by nie zastygła 
w skostniały system rang, który reprodukuje się jedynie dzięki sile inercji. Temu 
właśnie służą wdrażane obecnie także w naukach humanistycznych procedury 
ciągłej ewaluacji. Pracownik naukowy co roku poddawany jest ocenie ze strony 
studentów. Co roku składa też szczegółowy raport ze swojej działalności na 
polu naukowym, dydaktycznym, organizacyjnym, popularyzatorskim itp. Co 
kilka lat zaś bardziej szczegółowe sprawozdanie jest dokładnie badane przez 
specjalnie powołaną w tym celu komisję, która wystawia pracownikowi ocenę 
(pozytywną lub negatywną) bezpośrednio przekładającą się na jego dalsze za-
trudnienie. Proces obiektywizacji owych ocen zmierza do ustanowienia systemu 
przeliczającego każdy rodzaj aktywności na odpowiednią liczbę punktów. Chodzi 
o to, żeby ani pozycja danej badaczki w polu naukowym, ani jej zatrudnienie 
w konkretnej instytucji nie było czymś zrozumiałym samo przez się, by wynikało 
właśnie z oceny, jakiej stale (w kilkuletnich cyklach) poddaje się jej pracę. Tak 
rozumianej ewaluacji towarzyszy, rzecz jasna, zasada konkurencji, nienegująca 
wcale zespołowości, lecz będąca jej dopełnieniem. Naukowcy współpracują 
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z innymi naukowcami, tworząc i rozwiązując wciąż nowe zespoły badawcze, 
jednak w ramach tej zespołowej pracy każdy realizuje określone, wykazywane 
w końcowych raportach zadania i zbiera własne punkty, budując swoje nauko-
we cv. W ten sposób zespołowość łączy się z konkurencją. Uzyskany dorobek 
naukowy przekłada się przy tym nie tylko na tytuły naukowe i prestiż, lecz także 
na dochody. Obraz pracownika naukowego jako zatrudnionego w sferze bu-
dżetowej quasi-urzędnika, pobierającego co miesiąc swoją pensję, już dawno 
się zdezaktualizował. Pensja stała się podstawą, nad którą nadbudowuje się 
w wypadku każdego aktywnego naukowca wciąż zmieniająca się struktura 
zarobków związanych z uczestnictwem w projektach.

Ten proces przekształcania pracy naukowej zgodnie ze schematami korpora-
cyjnymi wywołuje, jak wiadomo, liczne kontrowersje. Zdaniem jednych zmierza 
on do wyrugowania „uznaniowości” i napędza kreatywność, aktywizuje pra-
cowników, którzy w przeciwnym razie mogliby „osiąść na laurach”; dla innych 
stanowi ewidentny przykład poddania akademii kapitalistycznej, neoliberalnej 
logice produktywności i konkurencji11. Jest jednak coś jeszcze. W nowym mo-
delu, do którego muszą dostosować się także filozofowie akademiccy, nie ma 
miejsca na tryb pracy właściwy, znów, pisarzowi. Nie tylko na powolne formo-
wanie myśli, lecz także na błądzenie, zastoje, impasy. Zawsze musi być coś do 
wykazania, i to na możliwie wielu płaszczyznach. Tymczasem pracy pisarskiej, 
a w istocie żadnej pracy naprawdę twórczej, nie służy ciągła presja na wyniki. 
Potrzeba tu pewnego kredytu zaufania. Nie służy jej też bezwzględna rywali-
zacja o zasoby. Pisarstwo to dziwny sposób istnienia, nieznoszący ani prawa 
wszechobecnej konkurencji, ani nakazu kooperacji. Istnienie osobne, a jednak 
nieizolowane. Bogate i intensywne, choć wrogie aktywności dla niej samej czy 
– tym bardziej – hiperaktywności, stanowiącej uzasadnienie dla hojnych gestów 
urzędników decydujących o budżetach instytucji naukowych. Jeśli jest prawdą, 
że także w Polsce coraz szerszy strumień pieniędzy z budżetu przepływa przez 
największe uczelnie, to prawdą jest również, że hojność ta wiąże się z rosnący-
mi wymaganiami w stosunku do ludzi nauki, w tym w stosunku do filozofów, 
którym – gdy już wykażą się aktywnością na polu konferencyjnym, zredagują 
swoje wnioski grantowe, zapiszą się do rozmaitych towarzystw i redakcji, nie 

11 Por. M. Foucault, Narodziny biopolityki. Wykłady w Collége de France. 1978‑1979, przeł. M. He‑
rer, WN PWN, Warszawa 2011, s. 139: „dla neoliberałów istota rynku nie tkwi w wymianie, w owej 
pierwotnej i fikcyjnej sytuacji, którą wyobrażali sobie liberalni ekonomiści w XVIII wieku. Istota tkwi gdzie 
indziej. Dla rynku istotna jest mianowicie konkurencja. […]. Dla teorii rynku o wiele większe znaczenie ma 
problem konkurencji/monopolu niż problem wartości i ekwiwalencji”. Również wspomniane wcześniej 
zjawisko różnicowania się wynagrodzeń akademików można interpretować jako przejaw upodabniania 
się akademii do kapitalistycznego przedsiębiorstwa, tym razem w rozumieniu Deleuze’a z Postscriptum 
o społeczeństwach kontroli: „fabryka była ciałem, które utrzymywało swe wewnętrzne siły w stanie 
równowagi, z produkcją na możliwie najwyższym i wynagrodzeniami na możliwie najniższym poziomie. 
W społeczeństwach kontroli miejsce fabryki zajmuje jednak przedsiębiorstwo, ono zaś nie jest ciałem, lecz 
duszą, substancją lotną. Niewątpliwie już w fabryce istniał system premii, ale dopiero przedsiębiorstwo 
dąży do narzucenia systemu modulacji wszystkich pensji do stanu permanentnej metastabilności poprzez 
zupełnie komiczne wyzwania, konkursy i negocjacje” (G. Deleuze, Postscriptum o społeczeństwach kon‑
troli, w: tegoż, Negocjacje. 1972‑1990, przeł. M. Herer, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły 
Wyższej Edukacji TWP, Wrocław 2007, s. 184‑185).
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mówiąc o prowadzeniu zajęć, opiece nad doktorantami i recenzowaniu prac 
naukowych – w końcu bardzo niewiele czasu pozostaje na… pisanie książek.

6. Poza akademię?

Jest, jak się wydaje, jedno proste wyjście z tej sytuacji – wyjście poza akademię. 
Niech na uczelniach zostaną filozofowie odnajdujący się w etosie nauki i ak-
ceptujący obowiązującą formę pracy naukowej. Filozofowie-pisarze zaś niech 
dołączą do innych pisarzy, którzy nie pozostają przecież w żadnym koniecznym 
związku z uczelniami. Rozwiązanie to, choć pozornie oczywiste, kryje w sobie 
jednak dwie istotne trudności. 

Po pierwsze, przynajmniej w kraju takim jak Polska, byłoby ono równoznaczne 
z wydaniem na filozofujących pisarzy wyroku śmierci. Poza murami akademii 
rozciąga się świat ekonomicznej konkurencji dużo bardziej bezlitosnej niż ta, 
która powoli przenika do jej wnętrza. W tym świecie nawet autorzy literatury 
popularnej mają trudności z utrzymaniem się na powierzchni, łatwo zatem 
przewidzieć, jaki los spotkałby tu filozofów. Z czego miałby żyć filozof-pisarz 
poświęcający całą swoją energię na tworzenie, a wydający swe dzieła w nakła-
dzie kilkuset egzemplarzy? Filozofowie akademiccy dobrze wiedzą, że nie należy 
spodziewać się profitów z tytułu wydania własnej książki, gdyż wydawnictwa 
nie publikują dziś właściwie niczego, jeśli sam autor nie „przyniesie” im takiej 
czy innej subwencji. Te zaś uzyskuje się od macierzystych instytucji naukowych. 
Kto w tej sytuacji zdecydowałby się na freelance? Pisarze nie tworzą nauki, 
tylko kulturę, a twórcy kultury w naszym kraju działają na granicy przetrwania. 
Filozof-pisarz najprawdopodobniej szybko znalazłby się poniżej tej granicy. 

Po drugie, takie postawienie sprawy zakłada, że uczelnie muszą stać się 
instytucjami homogenicznymi, a proces zmian, który widzimy, jest nie do po-
wstrzymania. Rzeczywiście, trudno oprzeć się takiemu wrażeniu, obserwując, 
jak system grantowy, parametryzacja, rankingi i arkusze ewaluacyjne zmieniają 
całe uniwersytety i wydziały filozoficzne w sprawnie funkcjonujące przedsię-
biorstwa przy minimalnym oporze samych zainteresowanych. Ledwo istnieje 
język, w którym opór taki może się w ogóle wyrazić. Ten i ów ironizuje na temat 
„grantozy” i „punktozy”, ale w gruncie rzeczy dominuje fatalizm. To, co się 
dzieje, jest tak całkowicie zgodne z technokratycznym duchem czasu i tak ra-
cjonalne w sensie dominującej, przyjmowanej za oczywistą formy racjonalności, 
że wszelkie kontrargumenty wysuwa się z pozycji odczuwanych jako stracone. 
Kiedyś być może wydziały humanistyczne utrzymywały kruchą równowagę 
między dostosowaniem się do wymogów naukowości a kultywowaniem tradycji 
filozoficznego pisarstwa. Dziś jednak ta równowaga wydaje się nieosiągalna. 
Wymogi w stosunku do pracowników nauki zostały zdefiniowane w taki sposób, 
że w praktyce uniemożliwiają większości akademików paranie się czymkolwiek 
poza gromadzeniem punktów. A jednak kwestia tego, czym jest i jak ma działać 
uniwersytet, pozostaje przedmiotem sporu, a więc, przynajmniej teoretycznie, 
jest otwarta. Filozof-pisarz nie musi wybierać między śmiercią głodową poza 
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akademią a uduszeniem wewnątrz, nawet jeśli wszystko wydaje się go skazy-
wać na ten wybór.
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Problem of communicating the lived experience of dance  
in the perspective of phenomenology. On the example of contact 

improvisation

Abstract

The main subject of the paper is to examine selected problems regarding understand-
ing the pre-eflexive experience of dance in the perspective of phenomenology. In the 
centre of our attention is the question if and if yes how an experience of dance can be 
communicated. What I am interested is in how in a different way than a simple descrip-
tion communicate the knowledge gained through dance. Therefore I will outline the 
problems I have with Maxine Sheet-Johnstone’s take on phenomenology and cite the 
suggestions made by Sondra Horton Fraleigh and then I will cite contact improvisation as 
an example of practice embodying the ecological understanding of the self, considering 
at the same time the dilemmas of communicating knowledge gained through practice. 
By comparing several phenomenologically oriented theories of dance, I want to justify 
the advantages of the phenomenological approach in comparison to philosophies of 
art that are more inclined to defining the art object than its experience.

Keywords: phenomenology of dance, Sondra Horton Fraleigh, contact improvi-
sation, interkinaesthetic knowledge, ecological self

To make the bodily and congnitive aspect of dance experience in phenomenolo-
gy more meaningful

It has been a long-held belief, expressed in a particularly vocal way by an 
American researcher Francis Sparshott, that philosophy and aesthetics in all 
their history have never been able to properly approach dance, to explain 
either its carnal nature or its processual character1. To back his position, Spar-
shott cites the classification of fine arts contained in Preliminary Discourse to 
the Encyclopedia of Diderot (1751), which failed to include dance, due to the 
fact that it favours genres constituting a kind of “reflective knowledge”2. As 

1 F. Sparshott, Why Philosophy Neglects the Dance, [in:] What is Dance? Readings in Theory and 
Criticism, ed. R. Copeland, M. Cohen, Oxford University Press, Oxford 1983, p. 94 and following.

2 J. Le R. D’Alembert, Preliminary Discourse to the Encyclopedia of Diderot, trans. R. Schwab, W. Rex, 
Indianapolis 1963, p. 37.
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Aili Bresnahan points out, Hegelian system also reinforced the conviction that 
art should be “understood intellectually rather than responding to in bodily 
way”3. It is my belief that one more reason why dance is so difficult to discuss 
in the realm of aesthetics is the tendency to interpret it in terms of notional 
categories designed for non-performative arts such as painting or literature, 
while a dancer’s body can hardly be reduced to an existential foundation, such 
as stone or canvas, and neither can dance be reduced to a work of art seen 
as an object. From this perspective phenomenology seems considerably more 
suited to understand dance, since it focuses on the corporeal nature of live 
experience of dance rather than an object – work of art, and describes dance 
as it is actually experienced in live performance.

It must be noted, however, that some analytical aestheticians expressed 
serious reservations in regard to the phenomenological position, at least in the 
context of the reflection on dance, most notably Graham McFee, who argues 
that although this perspective is important for the general reflection on the 
body, it contributes little to understanding of dance4. Although McFee did not 
refer to any specific representatives of phenomenology, it can be inferred from 
his argumentation that his criticisms concentrated primarily on the existential 
stance of Maurice Merleau-Ponty and Martin Heidegger. His analytical position 
prevented him from appreciating the significance of these thinkers, as his main 
aim was to ensure that notions such as art or dance were used accurately and 
precisely, even at the expense of undervaluing other insignificant issues, like 
understanding artistic activities in connection with the question of “human being 
in the world”. Still Heidegger’s thought has proved exceptionally inspiring for 
dance scholars, who more and more readily apply cross- and interdisciplinary 
perspective, of which Sondra Horton Fraleigh is a prime example.

Phenomenology must indisputably be given credit in understanding dance 
for drawing attention to the fact that human experience is essentially corporeal 
and that dance is “art of embodied human in position in motion”5. Michael 
Levin, an American philosopher and dance theoretician, goes as far as to claim 
that it should be “absolutely fundamental to our philosophical understanding 
of the body”, since it emphasizes the importance of “sensuous human body 
as it is actually experienced in living”6. 

It is not my aim to prove the significance and value of the phenomenologi-
cal approach; in my opinion, however, one of the most important arguments 
weighing in its favour is the fact that it seems the most appealing and most 
inspiring one for dancers7. Fraleigh, Maxine Sheets-Johnstone and Jaana Parvi-
ainen all actively practised dance, and, despite the occasional differences in 

3 A. Bresnahan, The Philosophy of Dance, [in:] The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Stanford 
2015, p. 2.

4 G. McFee, Dance: Contemporary Thought, [in:] Encyclopedia of Aesthetics, ed. M. Kelly, University 
of Oxford Press, New York and Oxford 2014, p. 494‑497.

5 M. Cohen, What is Dance?, [in:] What is Dance?, op. cit., p. 8.
6 D. M. Levin, Ballanchine’s Formalism, [in:] What is Dance?, op. cit., p. 91.
7 In the dancers’ conceptualization, the conviction that dance creates indivisible wholeness and 

that the dancer cannot be separated from the dance gave rise to most controversy . The notion of direct 
experience also posed an interpretational difficulty and required clarification of how it could be com‑
municated going beyond the first‑person perspective.
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conclusions which they drew, they shared the common starting point in the 
notion of lived experience. Notwithstanding the details of their interpretations 
of this experience, all of them, on the one hand, advocated the uniqueness of 
the experience of dance, based on the belief that access to experiences is given 
in an unmediated manner, through pre-reflective embodied consciousness, 
and, on the other, in various manners, they all applied the Husserlian concep-
tion of the body as a sensitive perceptual organ regarded non-dualistically as 
a spiritual-corporeal unity and the place where experiences are being gathered. 
They struggled themselves with the problem of how to communicate a bodily 
experience. 

I would like to examine selected problems regarding understanding the 
pre-reflexive experience of dance in the perspective of phenomenology. In the 
centre of my attention is the fundamental question of phenomenology if and 
if yes how an experience of dance can be communicated. What I am interested 
is in how in a different way than a simple description communicate the knowl-
edge gained through dance. Contact improvisation is being treated here as 
an example of an interkinaesthetic form of knowledge and an explanation of 
some aspects of Fraleigh’s conception, such as her concept of “ecological self”. 

Several reasons influenced my choice of Fraleigh rather than any other of the 
dancers referring to phenomenology8. Firstly, she placed a strong emphasis on 
the position of dancers’ experience and confronted her reflection particularly 
with her own experience of practising dance. She wrote, “Dancing has taught 
me the inseparability of body, mind, and movement (…)”9. Secondly, she used 
those experiences in her later works to devise a kind of research stance and to 
formulate her own methodological conception, which “frame an embodied 
metaphysics through the voices of dancing”10. Thirdly, she did her own kind of 
research, especially in Dancing Identity where she cited dancers describing their 
experiences while dancing. As she explained herself, “(…) ‘When I dance…’ or 
‘When I make dances’…’. I ask dancers to finish these phrases without prepara-
tion and in the less than five minutes to let their experience speak”11. In her early 
works Fraleigh devised an enigmatic notion of “becoming through dance”12, 
originating in dance experiences13. This formed the foundation for her concep-
tion of “ecological self”14, referring to cognitive psychologist J. J. Gibson, clearly 
corresponding with the tendencies of contemporary art of dance, which, as 

8 It is worth noting that her conception evolved . In Dancing Identity Fraleigh criticizes existentialism 
and proposes a corporeal metaphysics. S. Horton Fraleigh, Dancing Identity: Metaphysics in Motion, 
University of Pittsburg Press, Pittsburg 2004, p. 7.

9 Ibidem, p. 57.
10 Ibidem, p. 4.
11 Ibidem, p. 12. For example: “When I dance (…) my sensors become more active and find myself 

as part of my environment, my environment as part of me”. Ibidem, p. 50. “When I dance I become, 
I connect with the world”. Ibidem, p. 64. 

12 However, she draws the conclusions that apply to dance in general, regardless of how it is 
practised. S. Horton Fraleigh, Dance and the Lived Body. A Descriptive Aesthetics, University of Pittsburg 
Press, Pittsburg 1987 . 

13 She built on this thesis and reinterpreted it, in the later period drawing from feminism, develop‑
mental psychology and even neuroscience, combining aesthetic aspects with ethnological ones .

14 S. Horton Fraleigh, The Spiral Dance. Toward a Phenomenology of Somatics, Dance Faculty 
Publications, 1998, 8, p. 17. https://digitalcommons.brockport.edu/dns_facpub/8

https://digitalcommons.brockport.edu/dns_facpub/8
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Curtis Carter points out, has been revolutionized, in main part, by improvisa-
tional forms15. On the one hand, it is dance that leads Fraleigh, as she explains 
in Dancing Identity, which is why she uses its various forms to reflect on the 
issues of self, gender, political terrain of movement etc. This confirms the neces-
sity of expanding the field of interest of classical narrowly-taken aesthetics. On 
the other, in dance she sees the affirmation of her own intuitions about how 
our human situation in lifeworld should be understood, when a lived body in 
motion is leading us. Such following the body understood in a non-dualistic 
way is particularly prominent in improvisational techniques, regardless of how 
they are understood. 

How to communicate the bodily experience of dance?

The discussion of Fraleigh’s conception should begin with clarifying certain 
misconceptions in the field of dance aesthetics which have arisen, and accu-
mulated, in the context of phenomenological perspective. Most studies quote 
Sheets-Johnstone’s early work Phenomenology of Dance (1979), which pays 
special attention to Husserl’s notion of Lebenswelt. The conclusions drawn from 
it are, however, not necessarily accurate. It is certainly true that her analysis 
originates in the description of the viewer’s visual experience, that is, how 
the phenomenon of dance reveals and manifests itself to the viewer, which is 
further suggested by her claim that “It is only through an analysis of the vis-
ible in dance, (…) that one might begin to fathom and describe the essential 
nature of that experience”16. Her essentialist inclinations are also evident in her 
assertion as well as the connection to the Husserlian eidetic reduction and the 
search for the essence of the phenomenon. It must be noted, however, that the 
author clearly dissociated herself from such aspirations in her later works17. Also 
the frequently quoted opinion that the phenomenological perspective favours 
the viewer’s experience seems rather debatable18, since Sheets-Johnstone lays 
special emphasis on the dancer’s creation and apprehension of dance as a to-
tality and places special emphasis on the “illusion of force” created in dance. 
“It is immediately apparent that the dancer who is one with the dance, and 
who thereby creates and sustains the illusion of force, is pre-reflectively aware 
of her body in movement as form-in-the-making”19. She points to the unity of 
the dancer and dance, which precludes the separation of the components of 
dance from dance itself in the totality of the experience… and, at this point, 

15 C. L. Carter, Improvisation in Dance, “The Journal of Aesthetics and Art Criticism”, 2000, 58 (2) 
spring, p. 181‑190.

16 M. Sheets‑Johnstone, Illuminating Dance: Philosophical Explorations, Bucknell University Press, 
Lewisburg 1984, p. 132.

17 It must be noted that Sheets‑Johnstone would not agree with a number of labels attributed to 
her views expressed in Phenomenology of Dance . The shift in her research stance is evident in Primacy 
of Movement, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam/Philadelphia 2011.

18 N. Speletic, Phenomenology and Dance, www.speletic.org/Nicole_Speletic‑CV.pdf 
19 M. Sheets‑Johnstone, Phenomenology of Dance, Dance Books, Philadelphia 1979, p. 39.

http://www.speletic.org/Nicole_Speletic-CV.pdf
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she encounters insurmountable difficulties20. She comes as far as to claim that 
the viewer seeing the dancer analyzing her movements reflectively shatters the 
illusion of the totality of the performance. The assumption here seems to be 
that the dancer destroys the illusion of force, since “The body and the move-
ment appear as separate and distinct phenomena”21. From this perspective, how 
is the viewer’s position to be interpreted? Does the viewer see the spectacle 
whose totality has been broken or perhaps he tunes kinaesthetically and bod-
ily in to the dancer’s position, as later Sheets-Johnstone adds that “As soon 
as she [dancer] becomes self-conscious, the audience is aware of a separation 
of the dancer from the dance”22. If the latter were to be true, it would involve 
tuning in to the dancer’s position. (Historically, there were attempts to explain 
this issue by means of kinesthesia (introduced by John Martin (1933))23 and 
the concept of empathy. 

Therefore, it seems more accurate to talk about the viewer’s and the dancer’s 
experiences meeting in the context of the dance performance, and the attempt 
at communication between them, at mutual understanding. This is basically how 
Mark Franko describes it, in the introduction to “Dance Research Journal” on 
the importance of phenomenology in dance: “Phenomenological description of 
dance relied not only on the visual, but also on what would come to be known 
in dance as both proprioception and kinaesthetic relation. What I would like to 
call the kinaesthetic-visual pact of phenomenological description when applied 
to dance facilitated the integration of the performer’s discourse of sensation 
with the spectator’s discourse of visual reception (…)”24. This pact, as the author 
suggests, allows for the common ground where the distinct perspectives of 
the viewer and the dancer can converge. It is still possible thanks to the direct, 
bodily experience. However, after Heidegger’s reform, the broader-ranging phe-
nomenology has made it problematic to reveal such an experience or make it 
objective. It is questionable whether it is even communicable25. Sheets-Johnstone 
shared this conception, assuming that dance phenomenology is the encounter 
of “this original, pristine body, the pre-objective or pre-objectivized body”26 
with language. 

Horton-Fraleigh’s interpretation makes the issue more problematic27. Draw-
ing on Merleau-Ponty’s approach to language she states that dance “(…) 
passes between the dancer and the audience in an intersubjective field (…) 

20 According to Cohen the phenomenological method is often criticed because of treated dance as 
non‑divisible wholeness. R. Cohen, What is Dance?, [in:] What is Dance?…, op. cit., p. 8.

21 Ibidem .
22 Ibidem .
23 Martin in his conception of “kinaesthetic sympathy” postulated “correlations of physical move‑

ment with psychological qualities” (quoted: A. Berleant, Art and Engagement, Temple University Press, 
Philadelphia 1991, p. 168) as well as the existence of a strong autonomous self, supporting the inter‑
pretation of the emotion expressed in dance . Thus he applied dualistic notional categories .

24 M. Franko, Editor’s Note: What Is Dead and What Is Alive in Dance Phenomenology?, “Dance 
Research Journal”, 2011, 43 (2) winter, p. 1.

25 Initially, this communicability in phenomenology was guaranteed by the premise that a philo‑
sophical description and an original bodily experience were the one .

26 M. Sheets‑Johnstone, Illuminating Dance…, op. cit., p. 133.
27 First of all, the author, although inspired by Sheets‑Johnstone, particularly her later works, rejected 

her conception of the “illusion of force” introduced in the early book Phenomenology of Dance . It seems 
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But dance does not necessarily call for interpretation in words; it exist as a site 
for a worldless (yet poetic) communion”28. She explains, “We look behind the 
poetic image or symbol to our immediate communion with the dancer, we 
focus on the immanent and inmost hidden body, our expressive elusive body 
of dance”29. And in later works she says that the words are not substitute for 
experience30. All of this confirms that she herself struggled with the problem 
of how to express the experience of what transpires in dance, both from the 
perspective of the dancer and of the viewer who participates and relates to it 
in a bodily, sensual way.

Fraleigh never subscribes to Husserl’s transcendental point of view. She be-
lieves that the notion of a transcendental subject assumes that we are detached 
observers of the world while in her opinion it is impossible to separate a human 
being and the world31. It is essential for her that phenomenology introduced 
the understanding of perception which “is an activity, not a passivity”. As she 
explains, “The observed (the object) and the observer (the subject) become 
one (interact) in the moment of observation”32. Fraleigh’s understanding of 
the process of perception as an interaction33, (not only the dancer with dance, 
but also the dancer with the viewer) dramatically changes the way the dancer’s 
experience is thought of as well as translating to the field of the aesthetics of 
dance, where aesthetic aspects are closely linked with epistemological, and by 
this existential, ones. Her conception illustrates that to understand the experience 
as pre-reflective (at the same time serving as a source of a sense of body-mind 
integration) as well as dance as wholeness, of particular significance is seeing it 
from the perspective of the dancer … and the corporeal knowledge they gain in 
practice, in action. Therefore, in her later works she refers to ecological aspects, 
putting more emphasis on the connection between thinking and acting as well 
as the act of aesthetic transformation which results from dance.

Contact improvisation as interkinaesthetic knowledge  
– research findings by ethnologics 

Contact improvisation provides a kind of embodiment, and at the same time 
explanation of some aspects of Fraleigh’s conception. This convergence of 
theory and practice is hardly accidental, as the dancer’s first dancing steps were 
under supervision of the German expressionist Mary Wigman and was inspired 

to me that situating dance in the sphere of illusion would detach the participants of dance from the 
reality of our being in the world .

28 She explains that the aesthetic intent of dance, can be transferred from performer to audience 
through intuition. S. Horton Fraleigh, Dance and the Lived Body…, op. cit., p. 67.

29 Ibidem, p. 252. Fraleigh draws on Merleau‑Ponty’s notion of expression. See about expression 
in Dance: A. Bresnahan, op. cit., p. 10 and following.

30 S. Horton Fraleigh, The Spiral Dance…, op. cit., p. 17.
31 S. Horton Fraleigh, Dance and the Lived Body, op. cit., p. 8.
32 According to Fraleigh, new physics, relational aesthetics and phenomenology prove it. S. Horton 

Fraleigh, Dancing Identity…, op. cit., p. 10.
33 Fraleigh refers here to, among others, John Dewey’s conception, regarding interactions as intro‑

ducing changes as well as undergoing changes . 
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by Eastern philosophy, which was a major influence in the development of 
improvisational techniques.

At its beginnings CI was seen as a more of a way of life than a dance 
technique34. It was founded in the 1970s in the USA by Steve Paxton, who 
exhorted people to “come and see what we are doing and join in”’… CI is 
usually characterized as communication through touch. It involves sharing the 
body weight with the partner, rolling, giving in to the laws of physics allowing 
for a dialogue with other people through movement. It is a way of examining 
how to deal with the weight – giving it and taking and putting it in motion, 
how to listen to (other bodies) through touch, movement and weight and at 
the same time it is a form of sharpening perception, bodily sensations of the 
body35. Is it proof that the body has its own knowledge and intelligence. CI also 
embodies the way the process of active perception proceeds, where, similarly 
to Fraleigh’s conception, all the senses, not only the so-called distance ones, 
are involved. It is definitely a perfect research field for theoreticians examining 
communication through body.

Contact improvisation is a way to gain embodied/bodily knowledge through 
raising kinaesthetic awareness, which is confirmed by the participants of jams. 
As an example I will cite the participants of CI workshops and courses organized 
in three places (in Bologna and Ferrara in Italy, Sydney in Australia) by the eth-
nographers doing research on interkinaesthetic knowledge36: “It is a medium of 
non-verbal interpersonal communication but really deep”37. “I have the feeling 
that through the body you get to know and learn things in a deeper and lasting 
manner than through words. Also the concept of intimacy has been redefined for 
me (…)”. “It’s a dance that allows me to express my movement without filters 
and judgments”. For me it is, in short, a practice of knowledge and personal 
transformation”38. The participants’ declarations that in CI through the body 
they can gain a better and deeper insight into themselves and redefine their 
own intimacy serve as proof that though movement they acquired knowledge 
which so far had been beyond their reach. 

The organizers of this interdisciplinary project, inspired by phenomenology, 
draw far-reaching conclusions. They argue that many participants underline 
that CI develop “attentiveness towards interkinaesthetic awareness and bodily 
sensations”, due to the fact that it is oriented towards experimentation, which 
involves becoming aware of ourselves as a self in/though the relation to others. 
Some claim that CI proves the existence of the embodied collective process of 
conveying and at the same time shaping the knowledge, which can be verified 

34 H . Thomas, The Body, Dance and Cultural Theory, Palgrave Macmillian, New York 2003, p. 103.
35 Initially, CI focused on senses and reflexes whereas later on it was transformed into a form of 

social practice oriented towards examining the relationship between the body and the mind . 
36 It was a part of a larger interdisciplinary research project that addresses questions of conscious‑

ness and intelligence in action. The originators of the project treated CI workshops as a kind of research 
material, which could be analyzed based on Geertz’s “thick description” or Csordas’s “somatic attention”. 
They also employed such concepts as Wacquant’s “carnal sociology” S. Pini, D. J. F. McIlwain, J. Sutton, 
Re‑tracing the Encounter: Interkinaesthetic Forms of Knowledge in Contact Improvisation, “Antropologia 
e teatro. Rivista di studi”, 2016 (7), p. 227, 228.

37 Ibidem, p. 233.
38 Ibidem, p. 235.
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by training and developing skills practiced by acting together with others. It 
is a kind of communication of bodies, which according to Jaida Kim Samudra 
“pay more attention to his own embodied skills” since “the communications 
of the body can be verified even when not encoded into language because 
they work in practice”39. Furthermore, the phenomenologist Elizabeth Behnke 
maintains that CI teaches its practitioners to give up a self-centred approach 
in favour of “multiperspectival meeting of vectors in which I directly experi-
ence not only my own mobilized momentum, but that of others with whom 
I am in contact”40 (2003, 52). It is possible since CI, thanks to its orientation 
towards the relation with others, sensitizes the body and sharpens the senses 
to the context of change and forces an instinctive, instant reaction of the body 
outside rational thought. For this reason some of the project participants state 
that CI enables them to interact with other bodies and the environment in 
a more instinctive, “natural” way and sensitizes them to the embodied knowl-
edge without reaching the level of, as they put it, rational thought41. That is 
why the project participants frequently use expressions such as “the absence 
of a judgmental attitude; a potential transformative power; (…) and a lack of 
a privileged standpoint”42. 

Embodiment of “ecological self” in contact improvisation  
– Fraleigh’ conception inspirations

This interdisciplinary project led Robert Turner to the conclusion that in the 
case of CI the body cannot be described by means of dualistic terms such as 
“consciousness” or “habit”, and words like “bodily” or “reflex” are much more 
relevant. He claims that such terms define a more fluent dynamic self, open 
to constant changes and relying on the context of movement. Such a self is 
unformed, subject to endless transformations, action-oriented, allowing for 
action “without consciousness’s interference, its cultural blocks, gaps, imposi-
tions, and habits”43. To illustrate how such a self works, the creators of project 
cite the position of cognitive ecology, according to which cognitive processes 
always take place in a certain context, in the interaction with the broadly un-
derstood environment44.

Although she takes a different path, Fraleigh reaches similar conclusions… 
She asserts that dance shows the “fluent sense of self”, “unfixed, temporalized 

39 J. K. Samudra, Memory in Our Body: Thick Partcipation and the Translation of Kinesthetic Experi‑
ence, “American Ethnologist”, 2008, 35 (4), p. 667. 

40 E . Behnke, Contact Improvisation and the Lived World, “Studia Phaenomenologica” 3, 2003, 
p. 52.

41 Some even saw CI as evidence of the existence of a pure unmediated experience, i.e. outside 
cultural filters. It is possible thanks to interactions with other bodies.

42 S. Pini et al., Re‑tracing the Encounter…, op. cit., p. 236.
43 R. Turner, Steve Paxton’s “Interior Techniques”: Contact Improvisation and Political Power, The 

Drama Review, 2010, 54 (3), p. 130‑131. Cynthia Bull described it in a similar manner. See: H. Thomas, 
The Body, Dance and Cultural Theory…, op. cit., p. 103.

44 S. Pini et al., Re‑tracing the Encounter…, op. cit., p. 237.
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(human subject) in a fluid state of becoming”45. Therefore, she understands 
the body in terms of constant creation and employs the term of the “ecologi-
cal self” referring to Ulric Neisser46. As she explains, “I utilize the psychological 
concept of the ‘ecological self’, the self directly perceived as it moves through, 
acts upon, and experiences its immediate environment”47. In this manner she 
demonstrates how the knowledge drawn from dance helps to get to know 
human subjects and the way they function in the world, through their actions 
in the environment, not unlike in the case of CI. The position of the observer 
describing the phenomenon of dance has no place here48. Instead it is all about 
actions and interactions taking place in changing conditions when a dancing, 
and at the same time perceiving, self is shaping itself.

Moreover, CI provides the proof of the contextual as well as situational 
character of the knowledge gained in practice. Only from the perspective of 
the participant, the doer, here and now, in the changing context, can it be 
communicated and gained/shaped, but also constantly verified (or perhaps 
only modified due to changing circumstances). It can better be described as 
an incessant process of interaction never aiming at acquiring accumulatively 
gathered knowledge49. This happens even more frequently when the self is 
taken in ecological terms50, as a result of which it becomes merely a temporary 
configuration in the relationship with the broadly-understood environment51. 
(It is also worth noting that the concept of “becoming in dance”, which Fra-
leigh introduced into her conception, gains new interpretations in the context 
of the ecological self and the artistic creation of the subject, as a strong self 
expressing itself is here out of the question.) Deep Ecology (or so-called New 
Ecology) introduces radical changes in the understanding of a human being and 

45 S. Horton Fraleigh, Dancing Identity…, op. cit., p. 9. Fraleigh holds that the body is performa‑
tive. “We ‘say’ our bodies constantly, incessantly, performatively”. She reffers to Judith Butler, and her 
conception of mattering of body. S. Horton Fraleigh, The Spiral Dance…, op. cit., p. 16 and following.

46 Quoted in: Ibidem, p. 11.
47 Ibidem .
48 In her conception, Fraleigh asserts that the changes in seeing the bodily involvement of percep‑

tion require verification of the position of the viewer as an observer. These are the kind of conclusions 
and problems that the issue of DRJ journal discusses. Franko states, “phenomenological description is 
under considerable pressure from new concepts of the subject, new theories of cognition (…) that alter 
the terms of the observer’s perception of movement” M. Franko, Editor’s Note…, op. cit., p. 2011, 
p. 1. It is worth noting that new technologies additionally undermine the phenomenological emphasis 
on a corporeal unmediated experience. Franko points out other difficulties which phenomenology has 
to address: “(…) cognition studies have located the brain rather than the body at the core of aesthetic 
reception; and innovations in new media and digital performance have destabilized the primacy of the 
lived body itself in dance performance”. Ibidem, p. 2.

49 The question remains whether the type of knowledge gained by people actively practising CI is 
accessible to everybody. For instance, in the project taking place in Bologna, purposefully both well‑trained 
practitioners and novices were asked to take part, which confirmed that interkinaesthetic knowledge 
is accessible to everybody. Fraleigh, on the other hand, seems to favour dancers’ intuition and employs 
their observations as a reference point for her own processual metaphysics. Another issue is whether 
we can talk about the deepened self‑awareness of CI practitioners or everybody is capable of reaching 
a similar level, or whether some develop it better and others worse and so on.

50 For example Harold J. Morovitz states that subject exist “in dispersion”. According to Paul Shep‑
ard the ego is “relational self”. Quoted in: K. Wilkoszewska, Luc Ferry, Stary ład – lecz proekologiczny, 
“Sztuka i Filozofia”, 1996, 12, p. 191.

51 According to Arnold Berleant, “There is no outside (…) person and environment are continuous”. 
A. Berleant, The Aesthetics of Environment, Temple University Press, Philadelphia 1992, p. 4. 
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the environment, with the former rather than constituting a permanent whole 
is but part of the environment seen as a complex network of relationships and 
interactions taking place in a given area52. That is why improvisation in dance 
provides a perfect example of what Tim Ingold, an ecological social scientist 
and anthropologist, refers to as “sentient ecology”, where being of a human 
involves incessant development based on the corporeal knowledge sensitized 
to the structure of action in a given context, in specific circumstances53. Im-
provisation is also frequently claimed to be the embodiment of what ecological 
scientists of perception, for instance Ingold, regard as “synergy of organism 
and environment”54. 

In her later works, Fraleigh, inspired by John Raty’s neuroscience, assumes 
that the “brain is the embodied ecosystem”55 and argues that the common mis-
conception is to maintain that dance should be defined exclusively “in terms of 
body, rather than mind”56. It appears to be a total opposite of a commonly-held 
belief about how dance should be thought of; in my opinion, however, that it 
is based on the conviction that there is continuity of the spheres of affective 
and acting as well as the body and the mind. Hence her conception can be 
regarded as an expression of a more general tendency characterized more and 
more frequently in broadly-understood humanities as the return to biology or 
bringing closer natural sciences and humane studies. The specific nature of 
ecology cannot be disregarded here, however, as it prefers to draw from new 
physics rather than biology, assuming that the processes of energy exchange 
take precedence over material objects. Within deep ecology, in particular, the 
ecosystem is regarded as the ‘field theory’ and processes and interactions seem 
more real than the elements undergoing these processes and interactions. Thus 
processual holistic view enables Fraleigh to look even at the world in terms of 
dance as a process of incessant interaction. 

Some conclusions

CI seems to, on the one hand, offer a way to overcome the fundamental prob-
lem of phenomenology: how to describe but also, so to speak, convey, com-
municate (to avoid academic parlance) a lived corporeal experience. It provides 
proof that it can be achieved through corporeal kinaesthetic communication, 
in action, below the level of reflective thought. On the other hand, however, 
the problem of the chasm between what is happening between participants 
and how to describe it on the level of language is far from being resolved. The 

52 B. J. Callicott, The Metaphysical Implications of Ecology, “Environmental Ethics”, 1986, 8 (4) . 
According to Aldo Leopold and Paul Shepard „ontology of the object” is not appropriate for desciption 
of the enivronment. Living organisms can be conceived better in the categories of events and processes 
than in the category of substances. Quoted in: Wilkoszewska, op. cit., p. 190.

53 T . Ingold, The Perception of the Environment. Essays on Livelihood, Dwelling and Skill, Routledge, 
London and New York 2000, p. 24 and following.

54 Ibidem, p. 9.
55 S. Horton Fraleigh, Dancing Identity…, op. cit., p. 10.
56 Ibidem, p. 9.
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ethnographers’ experiments in Australia and Italy illustrate that issue, since 
the participants, despite developing bodily experiences and kinaesthetic self, 
still used such terms as awareness, depth or authenticity. What is more, they 
were convinced that they acted instinctively in harmony with nature. Also the 
ethnographers, although they employed Geertz’s concept of “thick descrip-
tion”, problematized the possibility of examining the participants’ experiences 
within theoretical reflection by means of confronting it with the statements 
made by people taking part in the workshops, the statements made from the 
first-person perspective57. 

CI also provides the proof that it cannot be grasped within narrowly-under-
stood aesthetics, which is partly confirmed by the workshop participants, who 
asserted that apart from being a form of dance it is also “reflective modality 
to access and foster bodily awareness and self-transformation”58. Although 
it constitutes part of contemporary dance training, it does not embody what 
Susan Leigh Foster called the “hired body”59, and Helen Thomas the “flexible 
body”60, since it does not subject a well-trained body to the aesthetic vision 
fully controlled by a choreographer61. Therefore, this interpretation requires 
the approach which includes various issues such as aesthetics, ethics and 
epistemology. 

It is worth noting that when the participants of the CI workshops claim that 
they act instinctively, they are more likely than not to mean without taking time to 
think, so they still see the sphere of thinking and that of acting as separate, thus 
operating in dualistic categories. Fraleigh, however, proposes quite a different 
perspective when, referring to Sheets-Johnstone62, she assumes that “thinking 
and moving are not distinct processes – we think as we move and we move as 
we think”63. The notion of “continuity” well-established in the ecological posi-
tion by no means allows for separating these processes64. I believe that dance 
proves the indivisibility of not just the spheres of acting and thinking but also 
sensing and affective. According to Fraleigh “the affective is the aesthetic” and 

57 Fraleigh declares that she speaks from phenomenology’s first‑person perspective but it is prob‑
lematic in the context of ecological self, which is unfinished, as we see it in CI. For example according to 
Franko “first‑person perspective was accused of placing a unitary subject at the center of all perception 
and possible description”, M. Franko, Editor’s Note…, op. cit., p. 1.

58 S. Pini, et al., Re‑tracing the Encounter…, op. cit., p. 238.
59 S. Leigh Foster, Dancing Bodies, [in:] J. C. Desmond (ed.), Meaning in Motion: New Cultural 

Studies of Dance, Duke University Press: Durham, London 1997, p. 253‑256.
60 H . Thomas, The Body, Dance and Cultural Theory…, op. cit., p. 112.
61 Thomas argues that the fact that CI is focused on what is happening between the participants 

results in its changing the relationship between the performers and the audience. Ibidem, p. 103.
62 Sheets‑Johnstone believes that “thinking in movement” is “our primary way of making sense of 

the world” and dance improvisation (irrespective of how it is understood) proves the existence of “kinetic 
bodily logos” . Quoted: J . Parviainen, Dance Techne: Kinetic Bodily Logos and Thinking in Movement, “The 
Nordic Journal of Aesthetics”, 2003, 27 (8), p. 162. According to Parviainen it is common to assume that 
thinking „takes places only via language”, and she holds that we discover thinking in movement in dance 
improvisation. She also maintains that the commonly‑held view linking thinking with language should 
be abandoned and that improvisation proves that communication existed at least at the pre‑language 
level and that language is postkinetic. Ibidem, p. 163, 164.

63 S. Horton Fraleigh, Dancing Identity…, op. cit., p. 10.
64 See for example Arnold Berleant’s conception of continuity. A. Berleant, Art and Engagement, 

op . cit ., p . 46 and following .
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it underlines the aesthetic qualities of bodily experience65. She states that “The 
aesthetic as the affective is that which is valorized in consciousness, selected 
somatically beneath the sway of thought and language, and embodied quality 
that ‘moves’ us to think about something, to laugh, to dance, (…) etc.”66. This 
enables her to consider dance as both aesthetic phenomenon and a specific kind 
of knowledge (“dancing is a mode of thought, (…) and being in the world”67), 
which situates her within the trends of contemporary reformed aesthetics 
returning to aisthesis in new re-interpretations, where aesthetic aspects are 
closely linked with epistemological. 
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