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Małgorzata Mostek

Wielokrotno ć

o ladach Zofii Rydet

1.
Wszystko dzieje si w klaust rofobicznym, przyciemnionym k orytarzu: ze zdj cia
spogl da kilkana cie par oczu – dziwnie do siebie podobnych, choć nie takich samych (ka de
spojrzenie jest inne, bo jest o czym innym).
Twarz Zofii Rydet niepokoj co zmultiplikowana,
umieszczona w ramkach, odbiciach, na obrazach jest nad-obecna, niemal e opresyjna. Autorka i bohaterka zarazem pojawia si jako młoda, roze miana, dziecinna, dojrzała, stara, milcz ca jednocze nie. Wpatrzona i wypatruj ca
(„spotkania Zofii Rydet s nawi zywane zawsze
od nowa bez polecenia, jedyn rekomendacj
jest jej własny pierwszy gest”1), obecna w fotografiach i znikaj ca w lustrze, wyra na, bliska
i nieostra w tym samym czasie, symultanicznie.
Ukazuj ca i ukrywaj ca – nadmiar wizerunków
niebezpiecznie zbli a do granicy tajemnicy rozpoznawanej jako cisza w samym j drze mówienia.
W ten sposób odczytuj jeden z fotokola y z cyklu lady – z zestawu zdj ć, który
chciałabym umie cić tu w centrum uwagi, uznaj c, e stanowi one istotny auto- i metakomentarz na temat fotografii, pami ci i czasu.
Traktowanie kilku fotografii jako zintensyfikowanego motta dla całej twórczo ci mo e
być uwa ane za działanie na wyrost i nadinterpretacj – zwłaszcza bior c pod uwag monumentalno ć dorobku artystycznego Zofii Rydet:
kilkadziesi t tysi cy zdj ć o ró norodnej tematyce i sposobie wykonania, od zapisów reporta-

owo-dokumentacyjnych, przez zdj cia etnograficzne, po surrealizuj ce fotok ola e. Rozmiary dzieła budz zdumienie i podziw. A take: przera aj i obezwładniaj , tworz zbiór
niejednorodny zarówno pod wzgl dem formy
i tre ci, jak i poziomu – zdarzaj si zdj cia
zachwycaj ce i pozostawiaj ce odbiorc zupełnie oboj tnym, wyciszone i przegadane, dosłowne i rozpoetyzowane (poetyzacja i liryzm to
jedne z cz ciej stosowanych okre le odno nie do jej twórczo ci2, zwłaszcza spoza „Zapisu socjologicznego”). Jednak zaw enie zakresu przedstawianego materiału ma swoje usprawiedliwienie nie tylko w osobistych upodobaniach i fakcie, e cykl lady mnie uwiódł, ale
tak e w samych zdj ciach: ich intensywno ć
zach ca do gł bszego odczytania, a wieloznaczno ć kieruje nieuchronnie w stron rozbudowanych analiz. Wra enie to pogł bia specyficzna technika wykonania, w kola u bowiem –
jak si wydaje – ka dy element jest celowy,
odruchowo przypisujemy mu zdolno ć do wyraania autorskich intencji, nawet je li dla autora
jego własne motywacje pozostaj niecałkiem
u wiadomione. Mimo mo liwych w tpliwo ci
kola zawsze pozostaje wyrazem procesu twórczego, według Zofii Rydet o tyle szczególnego,
e dotyka tego, co najbardziej własne: „Fotomonta daje wielk mo liwo ć przetransportowania najgł bszych własnych my li, uczuć
i prze yć na powstanie zupełnie innego obrazu
pozornie nierealnego, ale s kładaj cego s i
przecie z elementów rzeczywistych.”3

U. Czartoryska, Bez Tytułu – o Zofii Rydet, ródło: http://w w w.galeriaff.infocentrum.com/rydet.html.
„Ogl daj c od tego momentu prace Zofii Rydet nie sposób nie zauw a yć, e jako fotograf okre la si jako homo
sentimentalis, bynajmniej nie w naiw nym czy tym bardziej pejoratyw nym tego słow a znaczeniu – co w ydaje si być
zrozumiałe podw ójnie. Raz, e było to sw oiste remedium tw órcy na retoryk w zniosłego patosu oficjalnej fotografii
propagandow ej; dw a e typ w ra liw o ci Zofii Rydet zadecydow ał w sposób niejako naturalny, i jej metod
tw órcz stanie si w ynajdow anie fotograficzno-obrazow ych ekw iw alentów dla refleksji typow o metaforycznego
rozumienia w iata, czyli po prostu dla refleksji poetyckiej.” Jerzy Bursza, tekst w katalogu: Zofia Rydet, Niesko czono ć
dalekich dróg [i mitologie dalekich podró y], red. katalogu Zofia Rydet i Leszek Brogow ski, Gda sk [1981], strony
nienumerow ane.
3
Zofia Rydet o swojej twórczo ci [w:] Zofia Rydet (1911-1997). Fotografie, red. katalogu El bieta Fuchs, Łód 1999, s. 34.
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Czasem fotografie te pozostawiaj wiele
do yczenia pod wzgl dem technicznym: s nieostre, niedokładnie wykadrowane, a widoczna
przypadkowo ć tych efektów nie pozwala przyznać im wagi celowego zabiegu (szczególnie
rozc zarowuje album wiat wyob ra ni Zofii
Rydet4, w którym techniczna jako ć reprodukcji
wr cz przeszkadza). Mo e nale y jednak porzucić wysokoartystyczne kryteria i pod yć
tropem wskazanym przez sam autork : tematu, tre ci, sensu. Pozostawić z boku pytania
o estetyczny wymiar tych zdj ć, a skoncentrować si na ich metaforycznym i antropologicznym znaczeniu. Przyj cie takiej perspektywy jest przej ciem od arbitralnego warto ciowania do mo liwo ci odbioru osobistego.

2.
Zdj cia z cyklu lady wyró niaj si na
tle innych fotokola y wspomnian ju autotematy czno c i – s komunikatami na t emat
„mitu fotografii”5 , na temat samej techniki, ale
tak e s wypowiedziami o autorce, o jej stosunku do siebie, do czasu, do przemijania i pami ci. Niezwykła (nadmierna?) ilo ć wizerunków obecna na tych zdj ciach przenosi do ć
szybko uwag odbiorcy z twarzy na intencj
ich pokazywania. Te zdj cia s wi c o zostawianiu ladów na kliszy, o byciu po obu stronach lustra jednocze nie. Za i przed obiektywem. Jednocze nie s „opowiastkami” o fotografce rejestruj cej nieustannie cudze twarze,
niemal e obsesyjnie poszuk uj cej własnego
odbicia, o kobiecie rejestruj cej na samej sobie
obecno ć czasu, o człowieku chc cym zatrzy-

mać na cienkiej celuloidowej kliszy s iebie
i wiat. Fotograf bowiem „by ł jak by magiem
pot nym, bo maj cym mo no ć zatrzymania
czasu, pokazuj cego choćby na krótko hybryd mierci”6.
W kola ach wszystkie elementy s równorz dne, tak samo wa ne, przywołane na takich samych prawach: prawach cytatu7 . Jednak u Rydet „Cytat nie jest chwytem wyrafinowanym, lecz manifestacj swego rodzaju solidarno ci uczuć” – nie jest awangardyzuj cym
zabiegiem kompozycyjnym, lecz sposobem na
dotarcie do rzeczywisto ci8.
Elementy wyswobodzone z pierwotnych
kontekstów nabieraj nowych znacze , zmieniaj swoje odniesienia, nie s ju tym, czym
były, a jednocze nie nie staj si niczym wi cej. Przestrze przedstawiona w ladach przestaje być sil c si na mimetyzm reprezentacj , staje si miejscem na ko cach realno ci –
obszarem, gdzie koncentruje si sens, a rzeczywisto ć si zag szcza. „Dzi ki aparaturze
rzeczywisto ć została wprowadzona w obraz,
który skomponowany z elementów autentycznyc h roz szerza wymiary fotografii, przenika
w sfery naszych snów i koszmarów”9. Wykorzenione wizerunki staj si niebezpiecz ne,
trac status znanego, a wi c oswojonego obrazu, wskazuj na p kni cia, na nieadekwatnoci, na to, co nie ma prawa si wydarzyć, a jednak si dzieje. Mówi o tym cierpliwie, choć
mo e lepiej byłoby to nazwać obsesyjno ci .
Podkre lany wielokrotnie przez badaczy
surrealizm cechuj cy fotomonta e rozumiany
jest jako przedstawienie wiata onirycznego10.
Jednak w cyklu lady nie mamy do czynienia

Z. Rydet, wiat wyobra ni Zofii Rydet, posł. Urszula Czartoryska, Warszaw a 1979.
Tak by ł zatytułow any jeden z cy kli utw orzonych prz ez Zofi Rydet w r amach „ Zapisu socjologicz nego”,
a przedstaw iaj cy obecno ć i znaczenie fotografii (zw łaszcza rodzinnej, jubileuszow ej) w domach.
6
Zofia Rydet o swojej twórczo ci, dz. cyt., s. 36.
7
„Zasada cudzysłow o ci tw orzyw a spraw ia, i tak e «w łasny» tekst autora podlega ow emu «efektow i obco ci»,
sytuuj c si na w spólnej z innymi płaszczy nie w ypow iedzi.” R. Nycz, O kola u tekstowym. Zarys dziejów poj cia,
[w :] Tego , Tekstowy wiat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze, Warszaw a 1995, s. 196.
8
Mo na byłoby tu mów ić o sw oistym pow rocie do ródeł, bow iem o pocz tku XX w ieku, gdy kola dopiero zdobyw ał
popularno ć Severini pisał: „[...] przede w szystkim była potrzeba, w tamtym okresie, uchw ycenia sensu gł bszej
i ukrytej w ew n trznej rzeczyw isto ci, która mogłaby si zrodzić z kontrastu materiałów, u yw anych bezpo rednio
jako r zeczy, a umieszczonych w zestaw ieniu z elementami lirycznymi, stw orz onymi przez nasz artys tyczn
w ra liw o ć.” List G. Severiniego do R. Carrierego opublikow any [w :] R. Carrieri, Futurism, Milan 1963, s. 117. Cyt. za:
R. Nycz, dz. cyt., s. 191.
9
Zofia Rydet o swojej twórczo ci, dz. cyt., s. 34.
10
„Sugestyw nie zapadaj ca w pami ć w ymow a tych fotografii przyw odzi na my l nie poz baw ion sw oistego
dramatyzmu retoryk snu. Snu zrodzonego z maniakalnych wizji, obsesji, w idziadeł, uroje pozornie niedorzecznych
– by ze szczero ci , na któr pozw ala chyba tylko status sztuki, w yprojektow ać patos człow iecze stw a w obliczu
okrucie stw a apokalipsy.” Jerzy Busza, dz. cyt., strony nienumerow ane.
4
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Wielok rotno ć. O ladach Zofii Rydet
ze snem, ale z rzeczywisto ci podniesion do
kwadratu, z namno eniem przedmiotów, zdj ć
i znacze – chocia uło onych chaotycznie,
to raczej w sposób, w jaki stawia si przedmioty na regale, a nie konstruuje si senne obrazy.
Mimo e trudno doszukać si w kompozycji
jasnych reguł, budowana narracja nie jest oniryczn ułud , a raczej prób stworzenia czego
na kształt redniowiecznego teatru, w którym
na wielu mansjonach akcje tocz si symultanicznie. Wtedy czas nie jest ani linearny, ani
cykliczny, wszystko dzieje si jednocze nie tu
i teraz – czas staje si obecno ci , istnieje
przekór przemijaniu, wi c tak e wbrew sobie.
Jakby zatrzymywał si w kadrze i przegl dał
sam sobie w nieruchomo ci. Traci wi c swoj
moc i groz , bo nie oznacza ju nieuchronno ci
mieci, ale trwanie rozci gni te w niesko czono ć. Zrównuje si ze sob , tak jak w słowach
Samuela Becketta: „...którego dnia urodzili my si , którego dnia umrzemy, tego samego
dnia w tej samej chwili”. W ladach rzeczywi cie dokonuje si tego rodzaju zrównanie: nie
tylko na poziomie kompozycyjnym, ale i tre ciowym – twarz starej kobiety s siaduje z twarz młodej dz iewczyny, zwielok rotniaj c ten
stan bezczasu. Fotografia daje wi c ocalenie,
a mo e raczej: jego chwilowy zapis, artystyczn iluzj , bowiem znajduje si wci w wiecie
sztuki11, jedynie stykaj cym si z rzeczywistoci , w której czas nie uległ zatrzymaniu i wci
mo na ogl dać na sobie jego lady zostawiane
w postaci coraz wi kszej liczby zmarszczek.
Wa ne jest te to, co si dzieje w tym
utopijnym, wy kreowany m wiecie z człowiekiem. Budowana w nie-czasie to samo ć staje
si czym stałym i ci głym. Nie ma ju ró nicy
mi dzy młodo ci a staro ci , mi dzy dojrzało ci a dzieci stwem. W przedziwny sposób
człowiek staje si jednym i tym samym, umieszczonym poza czasem, a wi c pewnym i stałym. Zaprzeczeniem samego siebie – o tyle,
o ile to samo ć (przynajmniej z dzis iejs zej
perspektywy ) nie jest niczym danym raz na
zawsze, lecz nieustannie si urzeczywistniaj -
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cym w ka dym momencie i w ka dym działaniu. A tymczasem jedynym działaniem zapisanym w ladach jest tworzenie – gest artystyczny, zewn trzny wobec wiata zdj cia, przynale ny rzeczywisto ci. Utopia pełnej jedno ci
ze sob s am i trwania poz a prz emijaniem
okazuje si mo liwa tylko w sztuce, tylko w fotografii. Bo choć „Poj cie wiata rzeczywistego
jest w interpretacji Zofii Rydet szczególnie relatywne. Jej prace ostatnio składaj si z jego
ok ruchów, st anowi c wizj , napomykaj c
jedynie z dala o realno ci”12 . To ta realno ć jest
w nich obecna – choćby na poziomie artystycznej konstrukcji wiata przedstawionego, który bez demiurgicznego gestu nigdy nie mógłby
zaistnieć.

3.
lady przypominaj te w pewien sposób Zapis socjologiczny, to monumentalne
dzieło, fotografie wielu twarzy, miejsc, przedmiot ów, czas ów. W obu cyklac h nie chodzi
tylko o prób zatrzymania czasu – zaskakuj ce okazuje si podobie stwo formalne mi dzy tymi dwoma rodzajami fotografii: fotografi
etnograficzn i fotokola ami, w ch ci uchwycenia rzeczy wisto ci tak , jak jest , bez najmniejsz ej nawet poprawk i oraz stworz enia
wiata autonomicznego, gestem artystycznej
kreac ji. Mo na przypuszczać, e lady z ostały wystylizowane na wzór mieszka z Zapisu socjologicznego – powstały bowiem w 1980
roku (Zofia Rydet kolekcjonowała zdj cia wchodz ce w skład Zapisu od 1978 roku, miała wi c
za sob pierwsze do wiadczenia obcowania
z wiejskimi mieszkaniami, pełnymi rupieci i pami t ek, oz dobionymi mak atkami, dywanami
i drewnianymi krzy ami). Mo e wi c stylizacja
ta t o kolejny zabieg w poszukiwaniu j zyka
własnej to samo ci – wyraz t sknoty za tym,
co proste i spójne, choć jednocze nie pełne
rzeczy, znaków i znacze , budowanych na do wiadczeniu, prze ywaniu i obcowaniu z rzeczywisto ci .

11
„Jest [...] lustrzanym odbiciem sytuacji plastycznej artystki, udr ki tw orzenia przejmuj cej sztuki. Sztuki, która jest
ułud , w ykreow anym w łasnym w iatem samotno ci i marze tego, kto go stw orzył. w iatem idealnym, a w i c
nietykalnym, który – jako taki – pozostaje sublimacj rzeczyw isto ci realnej. Jest utkany z metafor, z nieko cz cej
si , coraz bardziej dramatycznie obrazow anej nostalgii, patosu naw arstw iaj cych si pyta o czas, sens ycia,
tocz cego si przemijania, o spraw y ostateczne w resz cie, o niepokoj c sfer cienia pomi dzy człow iekiem
a w iatem.” Jerzy Busza, dz. cyt., strony nienumerow ane.
12
U. Czartorystka, posłow ie [w :] Z. Rydet, wiat wyobra ni..., dz. cyt., strony nienumerow ane.
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Zdaje si , e to mi dzy innymi z tego
powodu w ladach pojawiaj si obrazy Matki
Boskiej z Dzieci tkiem, drewniany (?) Chrystus, port ret Piłsuds kiego, rze biony anioł,
wypchany piesek. Przedmioty te s nie tylko
kolejnymi rekwizyt ami tego dziwnego teatru
to samo ci i pami ci, ale tak e z nakami –
podpowiadaj kierunki interpretacji. Na jednym
ze zdj ć pojawia si : Matka Boska Cz stochowska, stojak z broni , sielankowy pejza
i dwa portrety przypominaj ce stylistyk „portrety przodków”; na innym: czajnik, maszyna
do szycia, pies-hu tawka, maszyna do pisania;
na kolejnym: blisko dziesi ć zegarów o ró nych
ks ztałt ach i rze biony anioł z rozło ony mi
skrzydłami. Ju ten pobie ny przegl d pozwala
si zorientować, jak funkcj pełni przedmioty
po ród wizerunków Zofii Rydet – buduj narracyjno ć fotografii, same bowiem twarze, nawet
pochodz ce z ró nych okresów, nie pozwalaj
domy lić si , o czym z dj cie wła ciwie jest
(prócz oczywi cie opowie ci o autorce i czasie). Okazuje si bowiem, e twarz to nie wszystko, e wymaga jeszcze dopełnienia ze strony
wiata, co po wiadcza Zofia Rydet, mówi c
o pierwotnym pomy le na Zapis socjologiczny:
Po cz tk owym mo im za ło en ie m b ył o:
wa niejsze s przedmioty, wn trze, człowiek jest tylko elementem okre laj cym to
wn trze, ma b yć statyczny jakb y sam b ył
przedmiotem, wob ec tego musi siedzieć
na wprost aparatu i patrz eć w ob iektyw;
zdj cia b d rob ione zawsze z tego samego punktu widzenia 13.

Kiczowato ć 14 przedstawionych na tych
przedmiotów zdj ciach kojarzy si z ludowo ci , odsyła wi c te do specyficznego wiata,
do innego do wiadczenia obecno ci. „Ulegaj c
sile tego do wiadczenia, kultura typu ludowego
nie wypiera si nierozró niania, lecz pod a za
nim i k onserwuje je przy pomocy specyficznego sensorium [...]”15 – dokonuje si sklejenie
„obrazu i desygnatu, imienia i os oby, tekstu
i jego znaczenia”16 do wiadczane za ka dym
razem, gdy znika granica mi dzy przedstawianym a przedstawiaj cym. Gdy przedstawione
zostaje uto samione z przedstawiaj cym (a dokładniej: nie pojawia si – w akcie refleksji –
p kni cie mi dzy nimi), postać wi tego nie
reprez ent uje go w z nac zeniu „prz edst awia,
wskazuje na”, lecz w znaczeniu: „uobecnia”17.
Mo e mamy wi c do czynienia z prób dotarcia
do rzeczywisto ci cie k , która współcze nie
wydawałaby si co najmniej karkołomna, przez
wizerunek wizerunku i reprezentacj reprezentacji18. Je eli rzeczywi cie choć troch Zofia
Rydet odwołuje si do my lenia typu ludowego,
który mogła intuicyjnie lub wiadomie rozpoznawać w czasie spotka z lud mi fotografowanymi w Zapisie socjologicznym, to nie tylko
przedmioty uzyskuj swój realny status i przez
zwielokrotnione przedstawienie staj si nadrealne, ale i jej wizerunki zaczynaj uobecniać
j sam – zostaje zastosowany jeszcze jeden
zabieg maj cy na celu zatrzymanie obecno ci.
W Zapisie socjologicznym Zofia Rydet
próbowała uchwycić przede wszystkim ludzi –
bowiem wbrew jej pocz tkowym zamierzeniom
to oni okazywali si dominant zdj ć. Twarz

Zofia Rydet o swojej twórczo ci, dz. cyt., s . 36. Adam Sobota:„Pomys ł, aby charakteryzow ać ludzi poprzez
posiadane przez nich przedmioty, pojaw ił si u Zofii Rydet w połow ie lat 70.” A. Sobota, Zapisy Zofii Rydet, [w :] Zofia
Rydet (1911-1997)..., dz. cyt., s. 10.
14
„Zofia Rydet w sw oim zakresie monta y fotograficznych potrafi z motyw ów tw órczo ci naiw nej albo naw et
jarmarcznej – z kukieł, masek, bukietów sztucznych kw iatów, porcelanow ych rze bek zw ierz t, z prymityw nych
sztukaterii – stw orzyć sw oistym teatr, rozdać role, przenikn ć w idza w yrazist metaforyk . Tak oto inspiracja
ikonografii naiw nej, prostodusznej narracji górniczego w i tkarstw a i podkarpackiej atmosfery porzekadeł, a ponadto
w spomnie w ojny, przenosi nas w sw oist «nadrzeczyw isto ć»”. U. Czartorystka, posłow ie [w :] Z. Rydet, wiat
wyobra ni..., dz. cyt., strony nienumerow ane.
15
J. Tokarska-Bakir, Obraz osobliwy – hermeneutyczna lektura ródeł etnograficznych. Wielkie opowie ci, Universitas,
Kraków 2000, s. 234.
16
Tam e, s. 230.
17
„[...] czasow nik représenter oznacza dw ie rzeczy: zast pienie tego, co nieobecne, czym obecnym [...] oraz ukazanie, prezentacj , uobecnienie tego, co obecne. [...] reprezentacja, w w ojskow ym, ale tak e politycznym (a za
chw il zobaczymy, e i religijnym) znaczeniu tego słow a, to proces przenoszenia czy przekazyw ania w ładzy
komu innemu, oddelegow ania kogo do spr aw ow ania w ładz y pod nieobecno ć r zecz yw istego w ładcy.”
M. P. Markow ski, O reprezentacji, s. 310-311.
18
I znów w racamy do teatru, w którym („klasyczna”) gra aktorska nie jest przecie niczym innym jak reprezentacj
(odegraniem) pew nej reprezentacji (postaci).
13

Wielok rotno ć. O ladach Zofii Rydet
przyci gała wzrok, ludzka postać ogniskowała
uwag . W ladach najcz ciej pojawiaj c si
pos taci jes t sama autork a, c hoć paradoksalnie to wła nie podkre la jej nieobecno ć.
Funkcjonuje ona tam bowiem głównie w ramkach jako twarz-na-zdj ciu, jako wizerunek ju
sfotografowany. Tylko czasem „wychodzi” ze
zdj cia przedstawionego w fotomonta u w ramce i staje obok, ale nawet wtedy kontury postaci
wyra nie odcinaj si od tła, daj c do zrozumienia, e znów mamy do czynienia z montaem i wklejeniem kawałka innego z dj cia.
Jedyn sytuacj , w której Zofia Rydet fotografuje sam siebie jest ta z pocz tkowego zdj cia,
przedstawiaj cego ciemny korytarz. Na jego
ko cu z najduje si bowiem lustro, w którym
odbija s i fotografowana i prawdopodobniej
jednoc ze nie fot ografuj ca pos tać – i choć
twarz ma przysłoni t aparatem, mo na przypuszczać, e to sama Zofia Rydet. W tym zdj ciu t o odbicie w lust rze jest mo e jedynym
zapisem jej bycia w zdj ciu, w trakcie jego
robienia, nie-wklejona, nie-doc zepiona, ale
obecna wła nie w momencie robienia zdj cia –
choć znowu, niecałkiem, nie do ko ca, bo przecie obecna w odbiciu. Jednak w zestawieniu
z innymi zdj ciami (a wła ciwie z odmiennym
sposobem wprowadzenia ich do zdj cia) tylko
wtedy Zofia Rydet wydaje si być wła nie w tu
i teraz, a to tu i teraz – jako zapis aktu kreacji –
rozci ga si na wsz dzie i zawsze.

4.
lady to jednak nie tylko próba zapisania przemijania i to samo ci konstruowanej
wbrew czasowi, ale tak e wypowied na temat
fotografii: wszak mamy do czynienia z fotografi fotografii, zwielokrotnionym ci giem odbijaj cych si na kliszy obrazów. Rydet pojawia
si na tych wklejanych w fotokola e zdj ciach
czasem tak e z aparatem w dłoni, co jeszcze
podkre la znaczenie zarówno zdj cia, jak i aktu
fotografowania. Warto zauwa yć na marginesie, e zdj cia te ujmuj zazwyczaj jej postać
odbijaj c si w lustrze/szybie, s nieustannie
zapo redniczone na wielu poziomach, tak jakby Rydet chciała być i nie być jednocze nie,
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próbowała pokazać, e aden jej wizerunek nie
jest ni , e ona wci si wymyka, a wraz z ni
tajemnica.
Zatrzymywanie czasu uwa ała Rydet za
jedn z najwa niejszyc h zalet i wła ciwo ci
fotografii:
Ja wci
uwa am, e wielk zalet fotografii jest to, e ona do pewnego stopnia
prze dłu a ycie, e ona jest jakb y tak
jedyn b roni , która mo e co zatrzymać
z teg o , co m i ja b e zp owrotni e. Tylk o
fotografia mo e zatrzymać, nic wi cej. No
film, ale film to jest to samo – fotografia19.

Oczywi cie zatrzymanie to jest równie
ogranic zone, ale zaws ze pozostaje wierzyć,
e zdj cie b dzie trwało choć troch dłu ej ni
człowiek. A buduj c w nim autonomiczny wiat
pełnej to samo ci, zawieraj cy w sobie zarówno dzieci stwo, dorosło ć i staro ć, jest nadzieja, e człowiek b dzie istniał dalej jako pełnia. Mo e dlatego Zofia Rydet tak powa nie traktowała robienie zdj ć, swoim modelom nakazywała utrzymywanie powagi:
[...] masz siedzieć tak, eb y zdawał sob ie
spraw z tego, e to jest doniosła chwila,
e jedn ak m y ro b imy co , co zostani e.
Mnie nie b dzie, cieb ie nie b dzie, a twoje
zdj cie zostanie. Ja tak przynajmniej wierz w to... i na całym wiecie b d cieb ie
ogl dal i. W ród tych pi knych dek oracji.
To jest b ardzo wa n e, nie u miechać mi
si , b ro Bo e, i patrzeć prosto w ob iektyw.
To je st n a prawd d on i osła chwi la . [...]
Zdajesz sob ie spraw z tego, e to nie jest
zab awa, tylko jaka wielka prawda 20.

Sama jednak na zdj ciach, które wkleja
w lady cz sto nie zachowuje powagi, mieje
si , droczy, jest ironiczna. Wła ciwie wykorzystuje zdj cia, których w wi kszo ci przypadków nie miała prawa zrobić, bo s jej portretami.
Cytuje wi c cudze sposoby patrzenia na ni ,
obce spojrzenia zatrzymane na kliszy, uprawomocniaj c w ten sposób pojawienie si innych
głosów, podskórn polifoniczno ć. Tak mo li-
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wo ć dał jej wła nie kola -monta : wł czenia
w autorskie dzieło innych głosów, chocia moe niekoniecznie widocznych na pierwszy rzut
oka. Ale wła nie: to znowu opowie ć o nieobecno ci tego, kto patrzy; tego, kto robi zdj cia.
Autorów jej portretów na tych zdj ciach nie ma,
nie s podpisani, zaznaczeni, nawet nie mo emy domy lać si , kim byli. Jednak zatrzymaniu
w wizerunkach Rydet – choć podwójnie milcz cy i anonimowi, tak e w jaki sposób zostawiaj lady.

21
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Zerka wi c Zofia Rydet ze swoich fotografii, zatrzymana w kadrach własnych i cudzych,
unieruchomiona przez sam siebie w czasie,
ocalona choć na chwil przed własn i cudz
niepami ci , obstawiona rzeczami, jakby bała
si , e tylko w przedmiotach ujawnia si sens
i znaczenie. Patrzy wielokrotnie na tego, kto patrzy na ni , i zdaje si jeszcze raz mówić: „[...]
wła ciwie to, co w człowieku jest, to si ukazuje
przez oczy głównie. Dlatego te patrz na ciebie, prawda? I w ten sposób ci zaczarowuj ...”21

