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1.

Wszystko dzieje siC w klaustrofobicz-
nym, przyciemnionym korytarzu: ze zdjCcia
spogl>da kilkanaWcie par oczu – dziwnie do sie-
bie podobnych, choć nie takich samych (kacde
spojrzenie jest inne, bo jest o czymW innym).
Twarz Zofii Rydet niepokoj>co zmultiplikowana,
umieszczona w ramkach, odbiciach, na obra-
zach jest nad-obecna, niemalce opresyjna. Au-
torka i bohaterka zarazem pojawia siC jako mło-
da, rozeWmiana, dziecinna, dojrzała, stara, mil-
cz>ca jednoczeWnie. 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 foto-
grafiach i znikaj>ca w lustrze, wyraana, bliska
i nieostra w tym samym czasie, symultanicznie.
Ukazuj>ca i ukrywaj>ca – nadmiar wizerunków
niebezpiecznie zblica do granicy tajemnicy rozpo-
znawanej jako cisza w samym j>drze mówienia.

W ten sposób odczytujC jeden z fotoko-
lacy z cyklu Vlady – z zestawu zdjCć, który
chciałabym umieWcić tu w centrum uwagi, uzna-
j>c, ce stanowi> one istotny auto- i metakomen-
tarz na temat fotografii, pamiCci i czasu.

Traktowanie kilku fotografii jako zinten-
syfikowanego motta dla całej twórczoWci moce
być uwacane za działanie na wyrost i nadinter-
pretacjC – zwłaszcza bior>c pod uwagC monu-
mentalnoWć dorobku artystycznego Zofii Rydet:
kilkadziesi>t tysiCcy zdjCć o rócnorodnej tema-
tyce i sposobie wykonania, od zapisów reporta-

cowo-dokumentacyjnych, przez zdjCcia etno-
graficzne, po surrealizuj>ce fotokolace. Roz-
miary dzieła budz> zdumienie i podziw. A tak-
ce: przeracaj> i obezwładniaj>, tworz> zbiór
niejednorodny zarówno pod wzglCdem formy
i treWci, jak i poziomu – zdarzaj> siC zdjCcia
zachwycaj>ce i pozostawiaj>ce odbiorcC zupeł-
nie obojCtnym, wyciszone i przegadane, dosło-
wne i rozpoetyzowane (poetyzacja i liryzm to
jedne z czCWciej stosowanych okreWleM odnoW-
nie do jej twórczoWci2, zwłaszcza spoza „Zapi-
su socjologicznego”). Jednak zawCcenie zakre-
su przedstawianego materiału ma swoje uspra-
wiedliwienie nie tylko w osobistych upodoba-
niach i fakcie, ce cykl Vlady  mnie uwiódł, ale
takce w samych zdjCciach: ich intensywnoWć
zachCca do głCbszego odczytania, a wielozna-
cznoWć kieruje nieuchronnie w stronC rozbudo-
wanych analiz. Wracenie to pogłCbia specyfi-
czna technika wykonania, w kolacu bowiem –
jak siC wydaje – kacdy element jest celowy,
odruchowo przypisujemy mu zdolnoWć do wyra-
cania autorskich intencji, nawet jeWli dla autora
jego własne motywacje pozostaj> niecałkiem
uWwiadomione. Mimo mocliwych w>tpliwoWci
kolac zawsze pozostaje wyrazem procesu twór-
czego, według Zofii Rydet o tyle szczególnego,
ce dotyka tego, co najbardziej własne: „Foto-
montac daje wielk> mocliwoWć przetranspor-
towania najgłCbszych własnych myWli, uczuć
i przecyć na powstanie zupełnie innego obrazu
pozornie nierealnego,  ale składaj>cego s iC
przeciec z elementów rzeczywistych.”3

Małgorzata Mostek

WielokrotnoWć
o Vladach Zofii Rydet

1 U. Czartoryska, Bez Tytułu – o Zofii Rydet, aródło: http://w w w.galeriaff.infocentrum.com/rydet.html.
2 „Ogl>daj>c od tego momentu prace Zofii Rydet nie sposób nie zauw acyć, ce jako fotograf okreWla siC jako homo
sentimentalis, bynajmniej nie w  naiw nym czy tym bardziej pejoratyw nym tego słow a znaczeniu – co w ydaje siC być
zrozumiałe podw ójnie. Raz, ce było to sw oiste remedium tw órcy na retorykC w zniosłego patosu oficjalnej fotografii
propagandow ej; dw a ce typ w racliw oWci Zofii Rydet zadecydow ał w  sposób niejako naturalny, ic jej metod>
tw órcz> stanie siC w ynajdow anie fotograficzno-obrazow ych ekw iw alentów  dla refleksji typow o metaforycznego
rozumienia Ww iata, czyli po prostu dla refleksji poetyckiej.” Jerzy Bursza, tekst w  katalogu: Zofia Rydet, NieskoMczonoWć
dalekich dróg [i mitologie dalekich podrócy], red. katalogu Zofia Rydet i Leszek Brogow ski, GdaMsk [1981], strony
nienumerow ane.
3 Zofia Rydet o swojej twórczoWci [w:] Zofia Rydet (1911-1997). Fotografie, red. katalogu Elcbieta Fuchs, Łóda 1999, s. 34.
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Czasem fotografie te pozostawiaj> wiele
do cyczenia pod wzglCdem technicznym: s> nie-
ostre, niedokładnie wykadrowane, a widoczna
przypadkowoWć tych efektów nie pozwala przy-
znać im wagi celowego zabiegu (szczególnie
rozczarowuje album Vwiat wyob raani Zofi i
Rydet4, w którym techniczna jakoWć reprodukcji
wrCcz przeszkadza). Moce nalecy jednak po-
rzucić wysokoartystyczne kryteria i pod>cyć
tropem wskazanym przez sam> autorkC: tema-
tu, treWci, sensu. Pozostawić z boku pytania
o estetyczny wymiar tych zdjCć, a skoncentro-
wać siC na ich metaforycznym i antropologi-
cznym znaczeniu. PrzyjCcie takiej perspekty-
wy jest przejWciem od arbitralnego wartoWcio-
wania do mocliwoWci odbioru osobistego.

2.

ZdjCcia z cyklu Vlady wyrócniaj> siC na
tle innych fotokolacy wspomnian> juc autote-
matycznoWc i> – s> komunikatami na temat
„mitu fotografii”5 , na temat samej techniki, ale
takce s> wypowiedziami o autorce, o jej sto-
sunku do siebie, do czasu, do przemijania i pa-
miCci. Niezwykła (nadmierna?) iloWć wizerun-
ków obecna na tych zdjCciach przenosi doWć
szybko uwagC odbiorcy z twarzy na intencjC
ich pokazywania. Te zdjCcia s> wiCc o zosta-
wianiu Wladów na kliszy, o byciu po obu stro-
nach lustra jednoczeWnie. Za i przed obiekty-
wem. JednoczeWnie s> „opowiastkami” o foto-
grafce rejestruj>cej nieustannie cudze twarze,
niemalce obsesyjnie poszukuj>cej własnego
odbicia, o kobiecie rejestruj>cej na samej sobie
obecnoWć czasu, o człowieku chc>cym zatrzy-

mać na cienkiej celuloidowej kliszy  s iebie
i Wwiat. Fotograf bowiem „by ł jakby magiem
potCcnym, bo maj>cym mocnoWć zatrzymania
czasu, pokazuj>cego choćby na krótko hybry-
dC Wmierci”6.

W kolacach wszystkie elementy s> rów-
norzCdne, tak samo wacne, przywołane na ta-
kich samych prawach: prawach cytatu7 . Jed-
nak u Rydet „Cytat nie jest chwytem wyrafino-
wanym, lecz manifestacj> swego rodzaju soli-
darnoWci uczuć” – nie jest awangardyzuj>cym
zabiegiem kompozycyjnym, lecz sposobem na
dotarcie do rzeczywistoWci8.

Elementy wyswobodzone z pierwotnych
kontekstów nabieraj> nowych znaczeM, zmie-
niaj> swoje odniesienia, nie s> juc tym, czym
były, a jednoczeWnie nie staj> siC niczym wiC-
cej. PrzestrzeM przedstawiona w Vladach prze-
staje być sil>c> siC na mimetyzm reprezenta-
cj>, staje siC miejscem na koMcach realnoWci –
obszarem, gdzie koncentruje siC sens, a rze-
czywistoWć siC zagCszcza. „DziCki aparaturze
rzeczywistoWć została wprowadzona w obraz,
który skomponowany z elementów autentycz-
nych rozszerza wymiary fotografii, przenika
w sfery naszych snów i koszmarów”9. Wyko-
rzenione wizerunki staj> siC niebezpieczne,
trac> status znanego, a wiCc oswojonego obra-
zu, wskazuj> na pCkniCcia, na nieadekwatno-
Wci, na to, co nie ma prawa siC wydarzyć, a jed-
nak siC dzieje. Mówi> o tym cierpliwie, choć
moce lepiej byłoby to nazwać obsesyjnoWci>.

PodkreWlany wielokrotnie przez badaczy
surrealizm cechuj>cy fotomontace rozumiany
jest jako przedstawienie Wwiata onirycznego10.
Jednak w cyklu Vlady nie mamy do czynienia

4 Z. Rydet, Vwiat wyobraani Zofii Rydet, posł. Urszula Czartoryska, Warszaw a 1979.
5 Tak by ł zatytułow any  jeden z  cykli utw orzonych przez ZofiC Rydet w  ramach „Zapisu socjologicznego”,
a przedstaw iaj>cy obecnoWć i znaczenie fotografii (zw łaszcza rodzinnej, jubileuszow ej) w  domach.
6 Zofia Rydet o swojej twórczoWci, dz. cyt., s. 36.
7 „Zasada cudzysłow oWci tw orzyw a spraw ia, ic takce «w łasny» tekst autora podlega ow emu «efektow i obcoWci»,
sytuuj>c siC na w spólnej z innymi płaszczyanie w ypow iedzi.” R. Nycz, O kolacu tekstowym. Zarys dziejów pojCcia,
[w :] Tegoc, Tekstowy Wwiat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze, Warszaw a 1995, s. 196.
8 Mocna byłoby tu mów ić o sw oistym pow rocie do aródeł, bow iem o pocz>tku XX w ieku, gdy kolac dopiero zdobyw ał
popularnoWć Severini pisał: „[...] przede w szystkim była potrzeba, w  tamtym okresie, uchw ycenia sensu głCbszej
i ukrytej w ew nCtrznej rzeczyw istoWci, która mogłaby siC zrodzić z kontrastu materiałów, ucyw anych bezpoWrednio
jako rzeczy, a umieszczonych w  zestaw ieniu z elementami lirycznymi, stw orzonymi przez nasz> artys tyczn>
w racliw oWć.” 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 twórczoWci, dz. cyt., s. 34.
10 „Sugestyw nie zapadaj>ca w  pamiCć w ymow a tych fotografii przyw odzi na myWl nie pozbaw ion> sw oistego
dramatyzmu retorykC snu. Snu zrodzonego z maniakalnych wizji, obsesji, w idziadeł, urojeM pozornie niedorzecznych
– by ze szczeroWci>, na któr> pozw ala chyba tylko status sztuki, w yprojektow ać patos człow ieczeMstw a w  obliczu
okrucieMstw a apokalipsy.” Jerzy Busza, dz. cyt., strony nienumerow ane.
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ze snem, ale z rzeczywistoWci> podniesion> do
kwadratu, z namnoceniem przedmiotów, zdjCć
i znaczeM – chociac ułoconych chaotycznie,
to raczej w sposób, w jaki stawia siC przedmio-
ty na regale, a nie konstruuje siC senne obrazy.
Mimo ce trudno doszukać siC w kompozycji
jasnych reguł, budowana narracja nie jest oniry-
czn> ułud>, a raczej prób> stworzenia czegoW
na kształt Wredniowiecznego teatru, w którym
na wielu mansjonach akcje tocz> siC symulta-
nicznie. Wtedy czas nie jest ani linearny, ani
cykliczny, wszystko dzieje siC jednoczeWnie tu
i teraz – czas staje siC obecnoWci>, istnieje
przekór przemijaniu, wiCc takce wbrew sobie.
Jakby zatrzymywał siC w kadrze i przegl>dał
sam sobie w nieruchomoWci. Traci wiCc swoj>
moc i grozC, bo nie oznacza juc nieuchronnoWci
Wmieci, ale trwanie rozci>gniCte w nieskoMczo-
noWć. Zrównuje siC ze sob>, tak jak w słowach
Samuela Becketta: „...któregoW dnia urodziliW-
my siC, któregoW dnia umrzemy, tego samego
dnia w tej samej chwili”. W Vladach rzeczy-
wiWcie dokonuje siC tego rodzaju zrównanie: nie
tylko na poziomie kompozycyjnym, ale i treW-
ciowym – twarz starej kobiety s>siaduje z twa-
rz> młodej dz iewczyny,  zwielokrotniaj>c ten
stan bezczasu. Fotografia daje wiCc ocalenie,
a moce raczej: jego chwilowy zapis, artystycz-
n> iluzjC, bowiem znajduje siC wci>c w Wwiecie
sztuki11, jedynie stykaj>cym siC z rzeczywisto-
Wci>, w której czas nie uległ zatrzymaniu i wci>c
mocna ogl>dać na sobie jego Wlady zostawiane
w postaci coraz wiCkszej liczby zmarszczek.

Wacne jest tec to, co siC dzieje w tym
utopijnym, wykreowanym Wwiecie z człowie-
kiem. Budowana w nie-czasie tocsamoWć staje
siC czymW stałym i ci>głym. Nie ma juc rócnicy
miCdzy młodoWci> a staroWci>, miCdzy dojrza-
łoWci> a dzieciMstwem. W przedziwny sposób
człowiek staje siC jednym i tym samym, umie-
szczonym poza czasem, a wiCc pewnym i sta-
łym. Zaprzeczeniem samego siebie – o tyle,
o i le tocsamoWć (przynajmniej z  dzis iejszej
perspektywy) nie jest niczym danym raz na
zawsze, lecz nieustannie siC urzeczywistniaj>-

cym w kacdym momencie i w kacdym działa-
niu. A tymczasem jedynym działaniem zapisa-
nym w Vladach jest tworzenie – gest artysty-
czny, zewnCtrzny wobec Wwiata zdjCcia, przy-
nalecny rzeczywistoWci. Utopia pełnej jednoWci
ze sob> sam> i trwania poza przemijaniem
okazuje siC mocliwa tylko w sztuce, tylko w fo-
tografii. Bo choć „PojCcie Wwiata rzeczywistego
jest w interpretacji Zofii Rydet szczególnie rela-
tywne. Jej prace ostatnio składaj> siC z jego
okruchów, stanowi>c wizjC, napomykaj>c>
jedynie z dala o realnoWci”12 . To ta realnoWć jest
w nich obecna – choćby na poziomie artysty-
cznej konstrukcji Wwiata przedstawionego, któ-
ry bez demiurgicznego gestu nigdy nie mógłby
zaistnieć.

3.

Vlady  przypominaj> tec w pewien spo-
sób Zapis socjologiczny, to monumentalne
dzieło, fotografie wielu twarzy, miejsc, przed-
miotów, czasów. W obu cyklach nie chodzi
tylko o próbC zatrzymania czasu – zaskaku-
j>ce okazuje siC podobieMstwo formalne miC-
dzy tymi dwoma rodzajami fotografii: fotografi>
etnograficzn> i fotokolacami, w chCci uchwyce-
nia rzeczywistoWci tak>, jak> jest , bez naj-
mniejszej nawet poprawki oraz stworzenia
Wwiata autonomicznego, gestem artystycznej
kreac ji. Mocna przypuszczać, ce Vlady zo-
stały wystylizowane na wzór mieszkaM z Zapi-
su socjologicznego – powstały bowiem w 1980
roku (Zofia Rydet kolekcjonowała zdjCcia wcho-
dz>ce w skład Zapisu od 1978 roku, miała wiCc
za sob> pierwsze doWwiadczenia obcowania
z wiejskimi mieszkaniami, pełnymi rupieci i pa-
mi>tek, ozdobionymi makatkami, dywanami
i drewnianymi krzycami). Moce wiCc stylizacja
ta to kolejny zabieg w poszukiwaniu jCzyka
własnej tocsamoWci – wyraz tCsknoty za tym,
co proste i spójne, choć jednoczeWnie pełne
rzeczy, znaków i znaczeM, budowanych na doW-
wiadczeniu, przecywaniu i obcowaniu z rzeczy-
wistoWci>.

11 „Jest [...] lustrzanym odbiciem sytuacji plastycznej artystki, udrCki tw orzenia przejmuj>cej sztuki. Sztuki, która jest
ułud>, w ykreow anym w łasnym Ww iatem samotnoWci i marzeM tego, kto go stw orzył. Vw iatem idealnym, a w iCc
nietykalnym, który – jako taki – pozostaje sublimacj> rzeczyw istoWci realnej. Jest utkany z metafor, z niekoMcz>cej
siC, coraz bardziej dramatycznie obrazow anej nostalgii, patosu naw arstw iaj>cych siC pytaM o czas, sens cycia,
tocz>cego siC przemijania, o spraw y ostateczne w reszcie, o niepokoj>c> sferC cienia pomiCdzy człow iekiem
a Ww iatem.” Jerzy Busza, dz. cyt., strony nienumerow ane.
12 U. Czartorystka, posłow ie [w :] Z. Rydet, Vwiat wyobraani..., dz. cyt., strony nienumerow ane.
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Zdaje siC, ce to miCdzy innymi z tego
powodu w Vladach pojawiaj> siC obrazy Matki
Boskiej z Dzieci>tkiem, drewniany (?) Chrys-
tus,  port ret Piłsudskiego, rzeabiony anioł,
wypchany piesek. Przedmioty te s> nie tylko
kolejnymi rekwizytami tego dziwnego teatru
tocsamoWci i pamiCci, ale takce znakami –
podpowiadaj> kierunki interpretacji. Na jednym
ze zdjCć pojawia siC:  Matka Boska CzCsto-
chowska, stojak z broni>, sielankowy pejzac
i dwa portrety przypominaj>ce stylistyk> „por-
trety przodków”; na innym: czajnik, maszyna
do szycia, pies-huWtawka, maszyna do pisania;
na kolejnym: blisko dziesiCć zegarów o rócnych
kształtach i rzeabiony anioł z rozłoconymi
skrzydłami. Juc ten pobiecny przegl>d pozwala
siC zorientować, jak> funkcjC pełni> przedmioty
poWród wizerunków Zofii Rydet – buduj> narra-
cyjnoWć fotografii, same bowiem twarze, nawet
pochodz>ce z rócnych okresów, nie pozwalaj>
domyWlić siC, o czym zdjCcie właWciwie jest
(prócz oczywiWcie opowieWci o autorce i cza-
sie). Okazuje siC bowiem, ce twarz to nie wszy-
stko, ce wymaga jeszcze dopełnienia ze strony
Wwiata, co poWwiadcza Zofia Rydet, mówi>c
o pierwotnym pomyWle na Zapis socjologiczny:

Pocz >tk owym moim załoceniem b yło:
wacniejsze s> przedmioty, wnCtrze, czło-
wiek jest tylko elementem okreWlaj>cym to
wnCtrze, ma być statyczny jakby sam był
przedmiotem, wobec tego musi siedzieć
na wprost aparatu i patrz eć w obiektyw;
zdjCcia bCd> rob ione zawsze z tego sa-
mego punktu widzenia13.

KiczowatoWć14 przedstawionych na tych
przedmiotów zdjCciach kojarzy siC z ludowoW-
ci>, odsyła wiCc tec do specyficznego Wwiata,
do innego doWwiadczenia obecnoWci. „Ulegaj>c
sile tego doWwiadczenia, kultura typu ludowego
nie wypiera siC nierozrócniania, lecz pod>ca za
nim i konserwuje je przy pomocy specyficz-
nego sensorium [...]”15 – dokonuje siC sklejenie
„obrazu i desygnatu, imienia i osoby, tekstu
i jego znaczenia”16 doWwiadczane za kacdym
razem, gdy znika granica miCdzy przedstawia-
nym a przedstawiaj>cym. Gdy przedstawione
zostaje utocsamione z przedstawiaj>cym (a do-
kładniej: nie pojawia siC – w akcie refleksji –
pCkniCcie miCdzy nimi), postać WwiCtego nie
reprezentuje go w znaczeniu „przedstawia,
wskazuje na”, lecz w znaczeniu: „uobecnia”17.
Moce mamy wiCc do czynienia z prób> dotarcia
do rzeczywistoWci Wcieck>, która współczeWnie
wydawałaby siC co najmniej karkołomna, przez
wizerunek wizerunku i reprezentacjC reprezen-
tacji18. Jeceli rzeczywiWcie choć trochC Zofia
Rydet odwołuje siC do myWlenia typu ludowego,
który mogła intuicyjnie lub Wwiadomie rozpoz-
nawać w czasie spotkaM z ludami fotografowa-
nymi w Zapisie socjologicznym, to nie tylko
przedmioty uzyskuj> swój realny status i przez
zwielokrotnione przedstawienie staj> siC nad-
realne, ale i jej wizerunki zaczynaj> uobecniać
j> sam> – zostaje zastosowany jeszcze jeden
zabieg maj>cy na celu zatrzymanie obecnoWci.

W Zapisie socjologicznym Zofia Rydet
próbowała uchwycić przede wszystkim ludzi –
bowiem wbrew jej pocz>tkowym zamierzeniom
to oni okazywali siC dominant> zdjCć. Twarz

13 Zofia Rydet o swojej twórczoWci, dz. cyt., s . 36. Adam Sobota:„Pomys ł, aby charakteryzow ać ludzi poprzez
posiadane przez nich przedmioty, pojaw ił siC 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 montacy fotograficznych potrafi z motyw ów  tw órczoWci naiw nej albo naw et
jarmarcznej – z kukieł, masek, bukietów  sztucznych kw iatów, porcelanow ych rzeabek 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 Ww i>tkarstw a i podkarpackiej atmosfery porzekadeł, a ponadto
w spomnieM w ojny, przenosi nas w  sw oist> «nadrzeczyw istoWć»”. U. Czartorystka, posłow ie [w :] Z. Rydet, Vwiat
wyobraani..., dz. cyt., strony nienumerow ane.
15 J. Tokarska-Bakir, Obraz osobliwy – hermeneutyczna lektura aródeł etnograficznych. Wielkie opowieWci, Universitas,
Kraków  2000, s. 234.
16 Tamce, s. 230.
17 „[...] czasow nik représenter oznacza dw ie rzeczy: zast>pienie tego, co nieobecne, czymW obecnym [...] oraz uka-
zanie, prezentacjC, uobecnienie tego, co obecne. [...] reprezentacja, w  w ojskow ym, ale takce politycznym (a za
chw ilC zobaczymy, ce i religijnym) znaczeniu tego słow a, to proces przenoszenia czy przekazyw ania w ładzy
komuW innemu, oddelegow ania kogoW do spraw ow ania w ładzy pod nieobecnoWć rzeczyw 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 przeciec niczym innym jak reprezentacj>
(odegraniem) pew nej reprezentacji (postaci).
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przyci>gała wzrok, ludzka postać ogniskowała
uwagC. W Vladach najczCWciej pojawiaj>c> siC
postaci> jes t sama autorka, choć paradok-
salnie to właWnie podkreWla jej nieobecnoWć.
Funkcjonuje ona tam bowiem głównie w ram-
kach jako twarz-na-zdjCciu, jako wizerunek juc
sfotografowany. Tylko czasem „wychodzi” ze
zdjCcia przedstawionego w fotomontacu w ram-
ce i staje obok, ale nawet wtedy kontury postaci
wyraanie odcinaj> siC od tła, daj>c do zrozu-
mienia, ce znów mamy do czynienia z monta-
cem i wklejeniem kawałka innego zdjCcia.
Jedyn> sytuacj>, w której Zofia Rydet fotografu-
je sam> siebie jest ta z pocz>tkowego zdjCcia,
przedstawiaj>cego ciemny korytarz. Na jego
koMcu znajduje siC bowiem lustro, w którym
odbija s iC fotografowana i prawdopodobniej
jednoczeWnie fotografuj>ca postać  – i choć
twarz ma przysłoniCt> aparatem, mocna przy-
puszczać, ce to sama Zofia Rydet. W tym zdjC-
ciu to odbicie w lust rze jest  moce jedynym
zapisem jej bycia w zdjCciu,  w trakcie jego
robienia, nie-wklejona,  nie-doczepiona,  ale
obecna właWnie w momencie robienia zdjCcia –
choć znowu, niecałkiem, nie do koMca, bo prze-
ciec obecna w odbiciu. Jednak w zestawieniu
z innymi zdjCciami (a właWciwie z odmiennym
sposobem wprowadzenia ich do zdjCcia) tylko
wtedy Zofia Rydet wydaje siC być właWnie w tu
i teraz, a to tu i teraz – jako zapis aktu kreacji –
rozci>ga siC na wszCdzie i zawsze.

4.

Vlady to jednak nie tylko próba zapisa-
nia przemijania i tocsamoWci konstruowanej
wbrew czasowi, ale takce wypowieda na temat
fotografii: wszak mamy do czynienia z fotogr-
afi> fotografii, zwielokrotnionym ci>giem odbija-
j>cych siC na kliszy obrazów. Rydet pojawia
siC na tych wklejanych w fotokolace zdjCciach
czasem takce z aparatem w dłoni, co jeszcze
podkreWla znaczenie zarówno zdjCcia, jak i aktu
fotografowania. Warto zauwacyć na margine-
sie, ce zdjCcia te ujmuj> zazwyczaj jej postać
odbijaj>c> siC w lustrze/szybie, s> nieustannie
zapoWredniczone na wielu poziomach, tak jak-
by Rydet chciała być i nie być jednoczeWnie,

19 Podpatrzona i podsłuchana Zofia Rydet A.D. 1989, [w :] Zofia Rydet (1911-1997)..., dz. cyt., s. 28.
20 Tamce, s. 27.

próbowała pokazać, ce caden jej wizerunek nie
jest ni>, ce ona wci>c siC wymyka, a wraz z ni>
tajemnica.

Zatrzymywanie czasu uwacała Rydet za
jedn> z najwacniejszych zalet i właWciwoWci
fotografii:

Ja wci>c uwacam, ce wielk> zalet> foto-
grafii jest to, ce ona do pewnego stopnia
przedłuca cycie, ce ona jest jakby tak>
jedyn> broni>, która moce coW zatrzymać
z  tego, co m i ja  b ezpowrotnie. Tylk o
fotografia moce zatrzymać, nic wiCcej. No
film, ale film to jest to samo – fotografia19.

OczywiWcie zatrzymanie to jest równiec
ograniczone, ale zawsze pozostaje wierzyć,
ce zdjCcie bCdzie trwało choć trochC dłucej nic
człowiek. A buduj>c w nim autonomiczny Wwiat
pełnej tocsamoWci, zawieraj>cy w sobie zarów-
no dzieciMstwo, dorosłoWć i staroWć, jest na-
dzieja, ce człowiek bCdzie istniał dalej jako peł-
nia. Moce dlatego Zofia Rydet tak powacnie tra-
ktowała robienie zdjCć, swoim modelom naka-
zywała utrzymywanie powagi:

[...] masz siedzieć tak, cebyW zdawał sobie
sprawC z tego, ce to jest doniosła chwila,
ce jednak m y rob imy coW, co zostanie.
Mnie nie bCdzie, cieb ie nie bCdzie, a twoje
zdjCcie zostanie. Ja tak przynajmniej wie-
rzC w to... i na całym Wwiecie bCd> cieb ie
ogl>dal i. WWród tych piCknych dek oracji.
To jest bardzo wacne, nie uWmiechać mi
siC, broM Boce, i patrzeć prosto w obiektyw.
To jest naprawdC doniosła  chwi la . [...]
Zdajesz sobie sprawC z tego, ce to nie jest
zabawa, tylko jakaW wielka prawda20.

Sama jednak na zdjCciach, które wkleja
w Vlady czCsto nie zachowuje powagi, Wmieje
siC, droczy, jest ironiczna. WłaWciwie wykorzy-
stuje zdjCcia, których w wiCkszoWci przypad-
ków nie miała prawa zrobić, bo s> jej portretami.
Cytuje wiCc cudze sposoby patrzenia na ni>,
obce spojrzenia zatrzymane na kliszy, uprawo-
mocniaj>c w ten sposób pojawienie siC innych
głosów, podskórn> polifonicznoWć. Tak> mocli-
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woWć dał jej właWnie kolac-montac: wł>czenia
w autorskie dzieło innych głosów, chociac mo-
ce niekoniecznie widocznych na pierwszy rzut
oka. Ale właWnie: to znowu opowieWć o nieobec-
noWci tego, kto patrzy; tego, kto robi zdjCcia.
Autorów jej portretów na tych zdjCciach nie ma,
nie s> podpisani, zaznaczeni, nawet nie moce-
my domyWlać siC, kim byli. Jednak zatrzymaniu
w wizerunkach Rydet – choć podwójnie milcz>-
cy i anonimowi, takce w jakiW sposób zosta-
wiaj> Wlady.

Zerka wiCc Zofia Rydet ze swoich fotogra-
fii, zatrzymana w kadrach własnych i cudzych,
unieruchomiona przez sam> siebie w czasie,
ocalona choć na chwilC przed własn> i cudz>
niepamiCci>, obstawiona rzeczami, jakby bała
siC, ce tylko w przedmiotach ujawnia siC sens
i znaczenie. Patrzy wielokrotnie na tego, kto pa-
trzy na ni>, i zdaje siC jeszcze raz mówić: „[...]
właWciwie to, co w człowieku jest, to siC ukazuje
przez oczy głównie. Dlatego tec patrzC na cie-
bie, prawda? I w ten sposób ciC zaczarowujC...”21

21 Tamce, s. 28.


