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Zofia Rydet, Sopot 1983, fot. Leszek Pękalski



„Wszystko rozgrywa się więc w chwili, gdy Orfeusz 
postanawia patrzeć” pisał Maurice Blanchot i zdanie 
to mogłoby być najkrótszym opisem tytanicznej pra-
cy artystycznej Zofii Rydet. Nieraz myślę, że jej życie 
nie zaczyna się w maju 1911 roku, lecz cztery dekady 
później, gdy wstępuje do Gliwickiego Towarzystwa 
Fotograficznego i zagląda coraz częściej w obiektyw 
małoobrazkowego aparatu. Wcześniej nic istotnego 
się w jej życiu nie rozgrywało, później nadganiała już 
tylko stracony czas, ale ta decyzja, to postanowienie 
i (przede wszystkim) to pragnienie, by utrwalać świat 
w jego najbardziej surowej naturze, jest właśnie po-
czątkiem drogi ku dziełu. Trzeba o tym powiedzieć, 
bo wybór Zofii Rydet należał do najbardziej radykal-
nych, w których prywatność i wszystko to, co nazywa-
my czasami życiem, ustępuje miejsca pracy i sztuce. 
Może dlatego, że fotografią zajęła się późno, swój 
monumentalny projekt — Zapis socjologiczny — roz-
poczęła realizować krótko przed siedemdziesiątym 
rokiem życia. Dwadzieścia tysięcy fotografii, z któ-
rych wyłania się obraz Polski lat osiemdziesiątych 
ubiegłego wieku: brud, bieda, nieskrywana fizjologia 
powszedniości.

Kompulsywne fotografowanie sprawiło, że Zofię 
Rydet trudno dostrzec pomiędzy tysiącami odbitek, 
solennie przeglądanych w pracowni. Trudno w ogóle 
oswoić się z myślą, że artystka była fotografowana — 
tak jakby czas nie był na tyle rozciągliwy, by pomiędzy 
kolejnymi zamierzeniami artystycznymi autorka Za-
pisu… zdołała upchać jeszcze choć jedną chwilę na 
spojrzenie w obiektyw z przeciwnej niż zwykle strony.

Fotografie ilustrujące tekst Wojciecha Nowickie-
go (przedmowa do wydania fragmentów Zapisu 
socjologicznego 1978-1990) pokazują Zofię Rydet tuż 
przed rokiem 1990. W tym czasie od dziesięciu już lat 
pracowała nad swoim opus magnum. Widać na tych 
zdjęciach (autorstwa Anny Beaty Bohdziewicz) jak 
przemierza Podhale, wchodzi do chałup, przygotowu-
je się do kolejnej sesji, wyjmuje okulary, majstruje przy 
aparacie. Pracuje. Ubrana przeważnie w sukienkę do 
kolan, koniecznie wzorzystą — w paski, częściej w ru-
stykalne wzory kwiatów — na którą narzuca czasami 
długi sweter. Buty na płaskiej podeszwie, nieco (jeśli 

się przyjrzeć) rozbite przez setki pokonanych pieszo 
kilometrów. Oszczędna elegancja, ale w pierwszej 
kolejności utylitaryzm, podporządkowany mozolnej 
robocie. Na jednym ze zdjęć widzimy Rydet odpoczy-
wającą, ale i tutaj znać tymczasowość tej czynności, 
pobieżność, nieledwie wstydliwość — że można tak 
nic nie robić, choć przecież przysiadła tylko chyłkiem 
na wielkim, leżącym przy drodze pniu drzewa. W pil-
nym „heblowaniu klocków” podobna była do Marii 
Janion, mówiącej, że chętnie wchodziłaby do swojej 
pracowni (zdjęcia pani profesor w „jaskini” mogłyby 
stać się częścią Zapisu socjologicznego; posągowa po-
stać wśród hipertrofii papieru) w fartuchu szewskim 
lub stolarskim. Bo chociaż „oko wyprzedza pióro” 
(Brodski), to pisanie i fotografowanie wyprowadzają 
artyzm z rzemieślniczej powtarzalności, wspierają 
się na żmudnej obróbce materii podstawowej: słowa 
i rzeczy.

Jeszcze lepiej widać to na fotografii wykonanej 
w  1983 roku w Sopocie przez Leszka Pękalskiego. 
Zdjęcie nie jest najlepszej jakości, trudno rozpoznać 
porę dnia, niewiele tu szczegółów topograficznych 

— ot, kilka drzew, parkowa alejka granicząca z beto-
nowymi płytami, porozrzucane tu i ówdzie papierki. 
Zofia Rydet w swoim ulubionym stroju (sukienka wy-
raźnie przypomina roboczy fartuch na Śląsku zwany 
zopaską) karmi koty. Starannie oddziela kawałki mię-
sa (a może ryby lub wędliny?) i rzuca kłębiącym się 
u jej stóp zwierzętom. Jest w tym obrazie silne pasmo 
idylliczne, jakiś tajemniczy spokój (więc może jednak 
jesień?), zgoda na los i — jak pisała Debora Vogel — 

„niezrozumiały smutek, jaki odkrywamy nagle w do-
skonałym i z życiem pogodzonym prostokącie”.

To Zofia Rydet, która nie pracuje, nie fotografuje. 
Ale wieloletni wysiłek artystyczny dostrzec możemy 
w jej sylwetce: pochylona (jak na wielu innych foto-
grafiach) głowa, przygarbienie — zdaje się już trwałe, 
organiczne, nieusuwalne — dłonie, które, wyjątkowo, 
nie trzymają aparatu. Widać w tym pochyleniu, w tym 
usilnie w dół skierowanym wzroku i absolutnym 
skupieniu lata spoglądania w obiektyw, ustawiania 
parametrów, wywoływania negatywów, przeglądania 
odbitek, analizowania ujęć i całej tej fotograficznej 

celebracji, którą sprawować trzeba, żeby w tysiącach 
klisz odnaleźć tą jedną. Siłą tej fotografii nie jest narra-
cja (nie o koty tu idzie), lecz symbolika linii łączących 
dwa najważniejsze punkty kadru. Krzywizna pleców 
Zofii Rydet — figura zakonnej ascezy i cierpliwej 
pracowitości — przypomina o podstawowej zasadzie, 
z której składa się codzienność fotografki. A jest nią, 
oczywiście, najściślejszy splot życia i pracy, rozpusz-
czenie egzystencji w materii działań artystycznych, 
tożsamość człowieka obsesyjnie goniącego utraco-
ny czas, tożsamość, w której nie ma już miejsca dla 
przyjemności i odpoczynku. Dlatego dominantą na-
szego zdjęcia jest linia pleców Zofii Rydet, linia garbu 
(chciałoby się powiedzieć), podkreślona subtelnością 
kociego grzbietu, zarysowaną po lewej stronie kadru. 
W tej cichej samotności, odosobnieniu, oderwaniu od 
stada opowieść o życiu-pracy powraca tajemniczym 
echem, objawia się, by użyć frazy o proweniencji po-
litycznej, w elemencie animalnym.

Fotografia wykonana przez Leszka Pękalskiego 
w  Sopocie pokazuje konsekwencje wyboru, o któ-
rym wspominał Blanchot — wszystko rozgrywa się 
chwili ustanowienia życia jako zaplecza dla sztuki, 
ustanowienia, które powinniśmy zestawić na koniec 
z jego duchową, religijną odmianą. „Kultura jest regu-
łą zakonną. A przynajmniej regułę zakonną zakłada” 
powiada Wittgenstein w Uwagach o religii i  etyce. 
Peter Sloterdijk, za którym przywołuję te zdania, 
podkreśla, że w konstatacji autora Dociekań filozoficz-
nych znacząca jest głównie uwaga o regule, sytuująca 
praktykę życia w polu ćwiczeń i mniszego dążenia do 
doskonałości. Takie właśnie — monastyczne — rozu-
mienie egzystencji łączy Zofię Rydet z Marią Janion 
i innymi jeszcze atletkami ducha. Ikonologia mogłaby 
je przedstawiać jako pochyłe, przyciśnięte myślami 
o niekończących się zajęciach, zatroskane postacie. 
Ich przygarbione plecy mówią wszystko o egzystencji 
żadną miarą niedającej się rozdzielić na życie i pra-
cę. Zofia Rydet karmiąca koty to obraz jej way of life, 
której najważniejszy rytm wyznaczała uwalniana 
z mrówczą cierpliwością migawka obiektywu. Reszty, 
żadnej reszty, nie było.

 Rydet: way of life
Artur Madaliński
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Wydaje się, że fotografia reportażowa i po-
dróżnicza — czasem są one bardzo blisko 
siebie i mocno się przenikają — to od zarania 
tego wynalazku najpopularniejsze przestrze-
nie działań fotograficznych. Jest to — ogólnie 
rzecz biorąc — całkiem zrozumiałe. 

Przecież od fotografii najczęściej wymaga-
my informacji — relacji z konkretnego miej-
sca, oraz ślicznych widoczków, na których 
zmęczony człowiek, najczęściej po niecieka-
wej pracy, może zawiesić wzrok, zapominając 
o czekającym go jutrze. 

Nie dziwi więc, że — powtarzając myśl 
Susan Sontag — aparat fotograficzny, pod 
jakąkolwiek postacią, jest obowiązkowym to-
warzyszem naszych podróży. Z jednej strony 
po to by przekazać tę „relację z miejsca zda-
rzenia”, z drugiej, by udowodnić znajomym, 
że odbyło się podróż i była ona najwspanial-
sza pod słońcem.

Jest osiągnięciem niecodziennym, będąc 
w tak zwanym „miejscu egzotycznym” przez 
chwilę — przecież my turyści zawsze jesteśmy 
gdzieś przez chwilę — być w stanie odciąć się 
od wszechogarniającej i obezwładniającej eg-
zotyki takiego miejsca, jego inności. Odciąć 
się od banalności opisów i schematów prze-
wodników narzucających swoje narracje. Nie 
kopiować fotografii już wcześniej widzianych. 
Nie pokazywać nachalnie „inności” przez 
właśnie ich inność, no i często pozorną, zna-
ną z folderów cukierkowatość. Odciąć się od 
bycia tylko banalnym turystą, przechodniem 
oglądającym świat przez szybkę aparatu fo-
tograficznego. 

Pokazać miejsce odległe tak, jakby było na-
sze. Bo przecież i tam i tu zachodzi to właśnie 
słońce.

To
Artur Rychlicki



Justyna Lenartowicz, „To”, Maroko 2016
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Najpierw przedmioty tracą powoli swoją dawną rolę. Telewizor staje 
się lusterkiem, lodówka – szafą, mikrofalówka – schowkiem na kuskus. 
W samochodzie przechowuje się ziemniaki i cebulę, zebrane z balkonu 
wysypanego ziemią. Płachty prześcieradeł i dywanów przesłaniają ulice 
przed snajperami. Z fragmentów rur i butli z gazem robi się pociski, a na 
szkolnych tablicach rysuje kredą plany ataków.

Potem deformują się ludzkie ciała. Puchną nogi od biegu pod ostrza-
łem, zgina się kark, głowa wciska na stałe między barki, człowiek karleje. 
Choroby i głód spychają niektórych jeszcze niżej, kładą na zawsze na 
ziemi. U innych jedna kończyna przejmuje rolę drugiej, oderwanej 
szrapnelem. Zdarzają się i tacy, którzy w całości, po śmierci brata na 
przykład, starają się trwale w niego zamienić, tak samo odgarniać kos-
myk włosów, śmiać się, siadać.

Na koniec przychodzi czas na pneumę. Pacyfista i tchórz któregoś 
ranka przeistacza się w heroicznego wojownika, masochista wieczorami 

— w sadystę. I dalej — flegmatyk w sangwinika, człowiek honoru w szuję, 
bandyta w anioła, racjonalista w szaleńca, zacięty demokrata w islamistę, 
dziecko w starca.

I przestajecie poznawać ulice, innych ludzi, samych siebie. To już nie 
jest to samo miasto.

Rafał Grzenia (ur. 1977) — literaturoznawca, krytyk literacki, pisarz, 
członek kolektywu dziennikarskiego Dziennikarze Wędrowni. Od po-
nad dekady podróżuje po Bliskim Wschodzie. 
Maciej Moskwa (ur. 1982) — fotograf, absolwent i wykładowca So-
pockich Szkół Fotografii, założyciel kolektywu Testigo Documentary. 
Mieszka w Gdańsku.

Zdjęcia Macieja Moskwy i reportażowe miniatury Rafała Grzeni są wy-
nikiem wypraw autorów do rewolucyjnej Syrii na początku 2013 roku, 
oraz dwóch wizyt na turecko-syryjskim pograniczu w 2014 roku. Zostały 
wydane w książce pt. „Sura” (wyd. Prześwit, 2016).

Metamorfozy
Rafał Grzenia

fot. Maciej Moskwa
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Świat na moment przed zagładą
Zofia Rydet między fotomontażem a zapisem

Karol Jóźwiak



Zofia Rydet, Zagłada, prace z cyklu Świat uczuć i wyobraźni, 1968-75

Zofia Rydet, choć przynależy do innej epoki, pozostaje 
do dziś fascynującą postacią. Urodzona przeszło sto 
lat temu w 1911, w kresowym Stanisławowie, po wojnie 
osiadła na stałe w Gliwicach. Tam, już jako dojrzała ko-
bieta po czterdziestce, rozpoczęła karierę fotografki. Dziś 
pamiętana jest głównie jako autorka monumentalnego 
Zapisu socjologicznego. Ten niezwykły projekt z początku 
miał proste założenie, jak pisała autorka: „ma pokazać 
wiernie człowieka w jego codziennym otoczeniu, wśród 
tej otoczki, która z jednej strony staje się dekoracją jego 
bezpośredniego otoczenia — wnętrza, ale która także 
pokazuje jego psychikę, mówi czasem więcej niż on sam”. 
Ostatecznie Zapis stał się jej obsesją, najważniejszym do-
konaniem, któremu poświęciła ostatnie kilkanaście lat 
życia, od 1978 niemal do śmierci w 1997, podczas których 
wykonała przeszło 20000 zdjęć. Pod koniec swojego ży-
cia pisała o nim: „ten zwykły dokument staje się w moich 
oczach jakąś wielką prawdą losu ludzkiego”.

Choć od jej śmierci Zapis był pokazywany wielokrot-
nie, dopiero wystawa w Muzeum Sztuki Nowoczesnej 
oraz niedawno wydany obszerny katalog zmitologizowa-
ły ów cykl. Przez pryzmat tych prezentacji nie dostrzega 
się porządku i dynamiki powstawania tego cyklu, ale 
raczej jego przytłaczający monumentalizm i wrażenie 
utraconej przeszłości. Nad Zapisem, jak nad każdym 
mitem, można dumać, rozmyślać i doszukiwać się jego 
nieuchwytnej istoty, ale nie ma sensu określać jego chro-
nologii: Dolny Śląsk 1987, Kieleckie 1979, Śląsk 1985 — oto 
porządek przywołany z katalogu.

Tymczasem analiza czasu i dynamiki powstawania 
Zapisu, z której zrezygnowali kuratorzy tych prezenta-

cji, może ujawnić wiele ciekawych wątków. Myślę, że 
jednym z najważniejszych jest relacja do wcześniejszych 
projektów. Pracę nad Zapisem bezpośrednio poprzedzała 
seria fotomontaży, zatytułowana Świat uczuć i wyobraźni, 
tworzona w okresie 1968-75. Apogeum serii wyznacza 
cykl zatytułowany Zagłada, który powstał najprawdopo-
dobniej pod koniec tego okresu (il. powyżej). Centralna 
praca cyklu, funkcjonująca pod dwoma alternatywnymi 
tytułami Zagłada i Agonia, stała się jednocześnie jej „naj-
bardziej kochanym zdjęciem”, jak będzie o nim mówić 
jeszcze w latach 90-tych. W filmie Andrzeja Różyckiego, 
realizowanym w 1989, a więc w najgorętszym okresie pra-
cy nad Zapisem, następująco opisywała emocje podczas 
powstawania tej pracy: „niektóre rzeczy były lekkie, ale 
właśnie ten, który jest mi jednym z najbardziej drogich, 
był właśnie bardzo trudny. Wciąż nie miałam tej ekspresji, 
tego wszystkiego, co chciałam pokazać w tym obrazie, to 
znaczy takiej ogromnej tragedii z tego, że świat przestaje 
istnieć. (…) I wreszcie raz wieczorem, ni stąd, ni zowąd, 
wpadłam na pomysł zupełnie inny i wycięłam to w inny 
sposób, całą głowę. I stało się to, co chciałam. Byłam 
bardzo szczęśliwa, to było jedno z największych szczęść 
mojego życia”.

Warto zwrócić uwagę, że po przeszło piętnastu latach 
Rydet nie mogła się wyzwolić spod sugestywności swojej 
ulubionej pracy (jakże wymowna bywa chronologia!). 
Wysnułbym stąd daleko idący wniosek, że jej późniejsza 
twórczość realizowana jest pod znakiem zasłoniętego 
oblicza z Zagłady. Innymi słowy, Zapis nie miałby obec-
nego kształtu, wielopoziomowego sensu, geniuszu, bez 
intuicji wywiedzionych z pracy nad Zagładą. Idąc tym 

tropem twierdzę, że Zagłada do Zapisu mają się do siebie 
jak negatyw do pozytywu. 

Pierwsza praca z tego cyklu ukazuje zniekształcone 
popiersie starszej kobiety (alter ego Rydet?) z zasłoniętą 
twarzą, w geście przypominającym rozpacz. W jego tle 
pustkowie, nizinny krajobraz ujęty z dolnej perspekty-
wy, nad którym przelatują chmary gawronów. Niebo 
w  górnej części nienaturalnie przechodzi w głęboką 
czerń, podkreślając nastrój lęku. Postać oświetlona jest 
wyraźnie od góry, zatem czerń nieba wzmaga niepo-
kój — gdzie jest źródło światła, czyżby dochodziło ono 
z  ciemności? Światło jest nienaturalne, niedające się 
określić, irracjonalne. Rzecz jest jeszcze bardziej ewi-
dentna w kolejnej pracy, gdzie silnie oświetlony budynek 
kontrastuje z czernią nieba. Tam z kolei postać człowieka 
nie jest oświetlona w ogóle, staje się pełną czernią, sylwet-
ką w równym stopniu sugerującą postać człowieka, co 
pustkę po nim. Wreszcie w trzeciej pracy z tego cyklu, 
wykorzystującej tego samego modela, pojawia się słońce, 
ale to nie ono jest źródłem światła, scenę oświetla coś zu-
pełnie innego, dużo mocniejszego od słońca. Być może 
to inne światło jest znakiem tytułowej zagłady. Może jest 
ono śladem jakiegoś wyobrażonego promieniowania, 
może to błysk eksplozji unicestwiającej świat. Może gest 
zasłonięcia oczu wynika właśnie z oślepiającego błysku? 
Stado ptaków, które wygląda jakby się właśnie zerwało 
do lotu wystraszone jakimś nieznanym bodźcem, sygna-
lizuje ów moment, w którym właśnie coś się wydarzyło. 
Podobnie równa godzina na zegarach w trzeciej pracy, 
godzina zero, sugeruje ową chwilę, kai kairos, moment 
wydarzania się. Słońce w zenicie świadczy o szczególnym 
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momencie, czyżby nastał czas demona południa, czyli 
jednej z prafigur melancholii? Precyzyjna symetria nie 
jest tutaj zabiegiem czysto estetycznym, lecz przybliża 
tę pracę do symboliki hermetycznej. Układ, w jaki 
wpisują się trzy okręgi — symetryczne tarcze zegarów 
oraz środkowa tarcza słońca — odtwarzają odwrócony 
porządek perspektywy, sztucznie wykrzywionej przez 
zabiegi fotomontażowe. Przestrzeń, poprzez tę zakrzy-
wioną perspektywę, jest dziwnie wciągana do środka. 
Wydaje się, że w ten sposób Rydet znalazła formalny 
chwyt na ukazanie dynamiki przestrzeni, która jest 
zasysana w głąb obrazu, ucieka widzowi, w jakimś 
potężnym, odśrodkowych pędzie. Nastał ten moment 
i właśnie obserwujemy, jak świat w jednej chwili umyka. 
Wybiła godzina, słońce stanęło w zenicie, niebo stało się 
czarne, ptaki zerwały się nagle, człowiek stał się cieniem, 
przestrzeń zaczęła uciekać. 

W dwóch pracach z motywem zasłoniętej twarzy 
zastanawia wspomniana symetria. Ciekawe, że w więk-
szości prac z serii Świat uczuć i wyobraźni Rydet raczej 
wystrzegała się centralnego układu, przełamując kom-
pozycję przesuniętą perspektywą, skosami, pozornym 
chaotycznym rozmieszczeniem elementów. Właściwie, 
poza tymi pracami doszukałem się zaledwie czterech 
innych, które sięgają po centralny symetryczny układ. 
Wszystkie łączą się z tematem czasu albo chwili. Pra-
ca z cyklu Macierzyństwo opisuje mityczny moment 
pojawienia się dziecka. Podobnie praca z cyklu Naro-
dzenie, tworzy centralny układ ołtarza, na środku któ-
rego pojawia się w jednej osi dziecko i słońce w zenicie. 

Z kolei dwie prace z cyklu Manekiny kolejno ilustrują 
alegoryczne kroczenie przez życie, poprzez czytelny 
motyw drogi oraz moment ślubu. Tym samym można 
stwierdzić, że Rydet oszczędnie i świadomie sięgała po 
centralny układ w tych pracach, gdzie kluczowy był 
wątek czasu i chwili. 

Dwie prace z cyklu Zagłada wykorzystują jednak 
układ centralny w sposób szczególny. W nich punktem 
centralnym, punktem zbiegu perspektywy, jest twarz 
człowieka. To ona wyznacza oś świata widzialnego. 
Umykająca przestrzeń ma swój punkt zbiegu w samym 
wizerunku człowieka. 

Wracając do Zapisu, myślę, że właśnie konsekwencja, 
z jaką wizerunek człowieka wyznacza centrum i oś tego 
projektu stanowią o jego sile. Z drugiej strony równie 
ważnym wątkiem Zapisu jest ucieczka przestrzeni 
i czasu, sproblematyzowana w cyklu Zagłada. O tym 
pisała sama Rydet, stwierdzając, że Zapis „ma utrwa-
lić to, co już się zmienia i co, choć jest jeszcze realną 
rzeczywistością, przestaje istnieć”. Zapis jest zatem nie 
tylko dokumentacją pewnej rzeczywistości, ale również 
(a może przede wszystkim) próbą uchwycenia samego 
momentu znikania jej, ucieczki w przeszłość. W filmie 
Różyckiego mówiła o „czasie, który ucieka niemiło-
siernie”, o tym „ogromnym, strasznym tempie”, z jakim 
fotografowana przez nią rzeczywistość znika. Czas 
Zapisu to owa chwila, kai kairos, na moment przed za-
gładą. Wybija godzina, słońce w zenicie, ludzie stają się 
cieniami, a rzeczywistość w potężnym odśrodkowym 
pędzie ginie w przeszłości. 

Zofia Rydet, Zapis socjologiczny, 1978



Na koniec pozostaje do poruszenia kluczowa dla fo-
tografii kwestia światła. Owo światło, które jest znakiem 
zagłady w fotomontażach, również pojawia się w Zapisie 
jako bodaj jego najważniejszy element formalny. O tym, 
jak istotne było pojawienie się na wczesnym etapie jej 
pracy lampy błyskowej i obiektywu szerokokątnego, 
można przekonać się sięgając po dosłownie pierwsze 
zdjęcia Zapisu (il. na sąsiedniej stronie). Widzimy tam 
ludzi fotografowanych jeszcze bez lampy, ze światłem 
naturalnym, które powoduje, że giną oni w mrokach 
wnętrza mieszkania. Stają się sylwetkami podobnymi 
do tej z drugiej pracy cyklu Zagłada. Rydet szybko jed-
nak zorientowała się, że świat Zapisu nie może podlegać 
światłu naturalnemu, musi pojawić się w nim element 
irracjonalny, jakieś inne światło, które mocnym bły-
skiem przeszyje rzeczywistość. To światło Zapisu jest 
nienaturalne, odśrodkowe, irracjonalne (il. powyżej). 
Wąski strumień błysku powoduje wrażenie, że to ludzie 
stają się źródłem światła. To oni emanują jasnością, któ-
ra rozchodzi się po ciemnych wnętrzach domów. Wi-
dać wyraźnie, że światło w obu projektach ma tę samą 
symbolikę, jakkolwiek przeciwne sensy. W Zagładzie 
światło było znakiem apokalipsy, katastrofy, tytułowej 
zagłady, ezoterycznym elementem niepokoju i lęku. 
Podobnie w Zapisie nienaturalne oświetlenie ludzi 
i wnętrz odsyła do utraty, do krańca, do rzeczywisto-
ści, która przestaje istnieć. Tu jednak światło uzyskuje 
przeciwny sens, przebóstwia ono fotografowaną rzeczy-
wistość, podobnie jak w prawosławnej ikonie, w której 
źródło światła jest odśrodkowe i nienaturalne. Podob-

nie jak postaci świętych na ikonach, ludzie z Zapisu nie 
są oświetleni naturalnym światłem, ale sami emanują 
nadnaturalnym blaskiem. W tym sensie widzę Zagła-
dę i Zapis w relacji pozytywowo-negatywowej. Oba 
problematyzują zagadnienie krańca świata sięgając po 
te same parametry przestrzeni, czasu i światła. O ile 
jednak w pierwszym cyklu jesteśmy skonfrontowani 
z pesymistyczną i beznadziejną wizją, o tyle druga nie-
sie ukojenie i spokój. Negatyw przechodzi w pozytyw, 
zagłada staje się ocaleniem. 

Karol Jóźwiak — historyk sztuki i kulturoznawca, czło-
nek rady programowej Fundacji im. Zofii Rydet. Dokto-
rant w Instytucie Kultury Współczesnej UŁ, wykonawca 
w grancie NPRH Zofia Rydet – Dziedzictwo kulturowe 
i eksperyment fotograficzny. Autor tekstu i koncepcji al-
bumu prac Zofii Rydet pt. Inwentaryzacja wizerunków 
(Kraków, 2013) oraz kilkunastu artykułów naukowych 
z pogranicza historii sztuki, kulturoznawstwa, filozofii. 

Kurator kilkunastu wystaw fotograficznych prezento-
wanych w Polsce i za granicą (m.in. współkurator wy-
staw na 100-lecie urodzin Zofii Rydet, prezentowanych 
w Łodzi, Dublinie i Sofii). 

Autor książki artystycznej i wystawy pt. Haunting 
Images, prezentowanej w 2014 w Dublinie oraz w 2016 
w Bolonii. Od 2014 zajmuje się przygotowaniem pracy 
doktorskiej dotyczącej filozoficznych kontekstów twór-
czości Pier Paolo Pasoliniego.

Zofia Rydet, Zapis socjologiczny, 1978
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Z uwagi na swoją naturę fotografia skleja się 
z rzeczywistością. W wielu wypadkach jest to 
sytuacja bardzo pożądana, ale zdarzają się też 
chwile, kiedy fakt ten przeszkadza, zarówno 
fotografowi, jak i odbiorcy.

W znakomitej większości wypadków, czyta-
jąc fotografię, poszukujemy rozpoznawalnych 
odbić tego, co uważamy za rzeczywistość. Na-
szą rzeczywistość. Rzeczywistość, którą znamy, 
w  której się poruszamy. W tej rzeczywistości 
zazwyczaj mamy wyrobione zdanie na więk-
szość otaczających nas spraw. Mamy też pewien 
stosunek emocjonalny do wszystkiego, co nas 
otacza.

Jeśli wyjść z założenia, że rzeczywistość nie 
istnieje w jednej uniwersalnej postaci, zrozu-
mienie punktu widzenia drugiego człowieka jest 
obciążone naszym osobistym wyobrażeniem 
o rzeczywistości. W skrajnych przypadkach, 
pomimo dobrej woli z obu stron, komunikat 
zawsze będzie interpretowany odmiennie.

Na dowolnej fotografii moja mama będzie dla 
mnie zawsze moją mamą, ale nigdy nie będzie 
mamą fotografa, który nie jest moim bratem. 
Ładunek emocjonalny dla każdego z nas na 
zawsze pozostanie inny. Podobnie jak odbiór 
samej fotografii.

Fotografia odklejona ma na celu tworzenie 
doznań wzbudzających emocje na poziomie 
uniwersalnym, nieobciążonym indywidualną 
interpretacją rzeczywistości. Dzięki temu staje 
się narzędziem komunikacji ponad ogranicze-
niami. W ten sposób zbliża się do matematyki 
i abstrakcji.

Jak to możliwe, żeby sfotografowany, prawdzi-
wy, namacalny przedmiot nazywać abstrakcją?

Wykonując fotografię odklejoną, fotografuję 
codzienność, zwyczajność, banał (czy banałem 
jest rzecz, czy nasza banalna jej interpretacja?). 



Można powiedzieć, że nie tyle poszukuję no-
wych rzeczy, co staram się dostrzec rzeczy na 
nowo.

Wiedziony tą czujnością, fotografuję rzeczy, 
które, choć zupełnie rozpoznawalne, pozostają 
bezimienne. Fotografia odklejona niewiele 
o  nich mówi. Odbiorca rozpoznaje jakiś bu-
dynek, jakiegoś człowieka, jakiś przedmiot, ale 
żaden konkretny. W ten sposób indywidualna 
interpretacja rzeczywistości odbiorcy nie może 
stanąć na przeszkodzie. Odbiorca, który nie roz-
poznaje konkretnej rzeczy czy osoby na obrazie, 
nie ma do niej stosunku emocjonalnego. Jeśli 
jednak jest odbiorcą wrażliwym i otwartym na 
drugiego człowieka i jego zdanie, poświęci czas 
fotografii odklejonej i pozwoli, by doznanie wy-
nikające z jej oglądania wywołało w nim szereg 
emocji. Będą to emocje zawarte w fotografii 
przez fotografującego. Nastąpi w tym momen-
cie wspaniały dialog między fotografującym 
i odbiorcą. Będzie to dialog na poziomie uni-
wersalnym, ponad indywidualną interpretacją. 
Będzie to transmisja czystych emocji pomiędzy 
rozmówcami.

Jak w każdej wymianie zdań może nastąpić 
zgoda i niezgoda. To dobrze. Nie o to chodzi, 
by się zawsze zgadzać, ale żeby umieć słuchać 
rozmawiając.

Dialog pomiędzy fotografem i odbiorcą jest 
najważniejszą częścią fotografii odklejonej. To 
pierwiastek humanistyczny zawarty w pozor-
nie chłodnej fotografii odklejonej, która często 
przyjmuje formę czarno-białej abstrakcji geo-
metrycznej.

W ten sposób wszystko, co istotne w fotogra-
fii odklejonej znajduje się poza nią samą i poza 
przedmiotami sfotografowanymi, a kondensuje 
się w uczuciach i dialogu osób stojących po 
dwóch stronach obrazka.

O fotografii odklejonej
Łukasz Cyrus (tekst i fotografia)
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