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pamięciologii Maurice’a Halbwachsa, rodzina tworzy jedną z tak zwanych 
społecznych ram pamięci, stanowiąc podstawę akceptacji pewnych skonwen-
cjonalizowanych wspomnień12.

Inicjujący narrację kontakt z pamiątkami rodzinnymi jest dla Stiepanowej 
okazją do rozwinięcia problemu śladów przeszłości, przedmiotów odgrywa-
jących istotną rolę mnemotechniczną. Są to swego rodzaju media pamięci, 
„które pomagają tworzyć i przekazywać naszą wiedzę i uczucia dotyczące 
przeszłości”,  opierając się na „różnych powiązaniach elementów dyskursyw-
nych, wizualnych i przestrzennych”.  W powieści jeden z takich przedmiotów, 
dziennik zmarłej niedawno ciotki Gali, staje się bezpośrednim pretekstem do 
rozpoczęcia pracy nad przeszłością przodków. Zamiast odkrywać najskryt-
sze tajemnice podmiotu prowadzącego zapiski, dziennik okazuje się tylko 
suchym rejestrem codzienności, nudnych obowiązków, planowanych prac czy 
wydatków. Powstający na podstawie jego lektury obraz ukazuje sympatyczną 
i wrażliwą na piękno kobietę jako pozbawioną marzeń, przeżyć wewnętrznych 
czy osobistych wspomnień, a więc właściwe jako postać bez osobowości. 
Stiepanowa podważa w ten sposób wiarygodność mediów pamięci, które za-
wsze obiecują niezapośredniczone doświadczenie przeszłości, lecz przekazują 
jedynie fragmentaryczną informację na jej temat. 

Podobne złudzenie łatwego dostępu do przeszłości ilustruje próba anali-
zy rodzinnych zdjęć. Fotografi a zajmuje szczególne miejsce wśród obiektów 
ułatwiających pamiętanie i bywa t raktowana nawet jako „proteza pamięci”. 
Za Rolandem Barthesem pisarka rosyjska ukazuje jednak „przeciw-wspomnie-
niowe” znaczenie zdjęć.  Wśród zgromadzonych pamiątek wizualnych,  które 
komentuje w swoim „romansie”, znajdują się wizerunki zupełnie nieznanych 
osób, z niezrozumiałymi podpisami, w wywołujących sprzeczne skojarzenia 
pozach i sceneriach. Stiepanowa nawiązuje przy tym do dziewiętnastowiecz-
nych praktyk fotografi i pośmiertnych, na których zmarli ustawiani byli pośród 
żywych z intencją jakby zatrzymania ich wspólnej bytności na tym świecie. 
Według autorki te szlachetne przesłanki doprowadzały do zatarcia różnicy 
między życiem a śmiercią, przekazując następnym pokoleniom zafałszowany 
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obraz przeszłości. Pisarka odnosi się do klasycznych już rozważań Siegfrieda 
Kracauera na temat fotografi i i pamięci, rozwijając tezę niemieckiego fi lozofa 
o powierzchowności obrazu fotografi cznego, który faktycznie deprecjonu-
je pamięć17. Warto tu przytoczyć ustalenia Susan Sontag, która podkreśla: 
„Zdjęcie to nie tylko obraz […]. Podczas gdy malowidło, nawet spełniające 
fotografi czne kryteria podobieństwa, nigdy nie jest niczym więcej niż przed-
stawieniem pewnej interpretacji, fotografi a nigdy nie może być czymś mniej 
niż rejestracją promieniowania (fal świetlnych odbijanych przez przedmioty) 
– materialną pozostałością obiektu”.  Według Stiepanowej owe fi zykalne po-
winowactwo rzeczywistości i fotografi i,  którą badacze nazywają „znakiem 
indeksalnym”,  wcale nie gwarantuje zdjęciom uprzywilejowanej pozycji 
w pracy pamięci – wręcz przeciwnie, mimetyczność stwarza niebezpieczną 
iluzję prawdziwości, zatracając konteksty, fałszując proporcje i mieszając 
przeszłość z teraźniejszością. Jak twierdzi autorka: „Sens fotografi i nie polega 
na zachowaniu istoty. Logika jej działania przypomina raczej kompletowanie 
przesłania dla potomności czy kosmitów”.  Przedmioty uobecniające prze-
szłość ukazują więc paradoksalność pamięci, która czasem dotyka niezwykle 
małych wycinków rzeczywistości, lecz nie polega na prostym przywołaniu 
obrazów. Dla takiej biernej postawy wobec śladów przeszłości Stiepanowa 
rezerwuje termin „martwa pamięć zbieracza”.  Kolekcjonerstwo nigdy nie 
zastąpi pamięci, która powinna być związana z rozpoznawaniem historii przed-
miotów i gotowością przyjęcia jej jako własnej, a więc nawiązania pewnej 
duchowej wspólnoty. 

W książce pojawiają się rozmaite przedmioty spełniające funkcję nama-
calnych śladów przeszłości: stare meble, instrumenty muzyczne, zabawki, 
ubrania czy biżuteria, które jakoby niosą ze sobą atmosferę dawnych czasów; 
wśród przedmiotów tych są też jednak pocztówki, listy, dzienniki czy nagrania 
dźwiękowe, które konstytuują niemal ontologiczny ślad czyjegoś życia, a więc 
coś, co Jan Assman nazwałby „pamięcią rzeczy”23. Wszystkie one mają swoją 
własną historię, wykraczającą poza wąską rolę, którą spełniają w kolekcji ro-

17  Por. S. K r a c a u e r, Photography, tłum. T.Y. Levin, „Critical Inquiry” 19(1993) nr 3, s. 421-436; 
J.  T a r k o w s k a, Memorabilia Marii Stiepanowej w eposie „Pamyati Pamyati” – fotografi a, 
„Slavia Orientalis” 69(2020) nr 2, s. 247-260.

18  S. S o n t a g, O fotografi i, tłum. S. Magala, Wydawnictwo Karakter, Kraków 2017, s. 162.
19  Por. B a r t h e s, dz. cyt., s. 137.
20  A. E r l l, Kultura pamięci. Wprowadzenie, tłum. A. Teperek, red. M. Saryusz-Wolska, Wy-

dawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2018, s. 211.
21  S t i e p a n o w a, dz. cyt., s. 70.
22  S t e p a n o v a, dz. cyt., s. 51. Tłum. fragm. – M.S.
23  J. A s s m a n n, Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cy-

wilizacjach starożytnych, tłum. A. Kryczyńska-Pham, red. R. Traba, Wydawnictwa Uniwersytetu 
Warszawskiego, Warszawa 2015, s. 36.

Monika SIDOR


