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W przypadku każdego z dwudziestu zaprezentowanych przez Stiepanową 
zdjęć można zauważyć owe elementy współobecności, współodczuwania, 
współmyślenia i… przewidywania, które – ujęte w gatunkowe ramy fotogra-
fi i – oddają istotę przekonań autorki, identyfi kującej się z pokoleniem Żydów 
jej zdaniem genetycznie zobowiązanym do Pamięci36. 

LISTY

Podobnie jak w Milczącej kobiecie Janet Malcolm, rolą listów w powieści 
Stiepanowej jest duchowe i fi zyczne uwiarygodnienie postaci, które w jakimś 
sensie nadaje im znamiona nieśmiertelności. Warto tu nadmienić, że z perspek-
tywy genologicznej utylitarność i pragmatyczność listu stanowi dominantę 
wobec jego walorów literackich, co jest szczególnie widoczne w sytuacji, gdy 
nie mamy do czynienia z listem jako gatunkiem literackim, lecz jako z formą 
komunikacji – tak jak ma to miejsce w omawianej powieści. 

Sam fakt, że rodzinna korespondencja na równych prawach „uczestniczy” 
w treści utworu, czyni jej autorów współbohaterami epickiej historii świata 
ludzi umarłych i zmartwychwstałych. Ów epistolarny eksperyment w spo-
sób oczywisty ujawnia cząstkę ich życia. Stefania Skwarczyńska konstatuje: 
„[List] powstaje na płaszczyźnie życia, w bezpośrednim z nim związku. [...] 
Relacja pomiędzy listem a życiem, które przezeń przepływa, może być roz-
maita. Raz jest on receptorem fal życiowych [...], [raz] może być wyraźnym 
argumentem życia, aktem życia”37. 

I odwrotnie, życiowy aspekt listów, dokumentujących intymną stronę ży-
cia, sprawia, że przez akt umieszczenia ich w ramach utworu literackiego 
celowo czyni się je własnością publiczną. Niezauważalny świat (choćby Sary 
Ginzburg i Aleksandra Baranowa czy Michaiła Fridmana, wszystkie „nieroz-
działy”38 tchnące poczuciem bliskości, troski i miłości) jest kompozycyjnym 
składnikiem powieści, a jednocześnie wyrazem głodu prawdy i autentycz-
ności. Epistolarne fragmenty utworu, obok treści własnej, niosą odautorski 
komentarz, dodatkowo uwiarygadniający postaci nadawcy i adresata. 

Tak na przykład zdecydowanie różniące się od siebie listy Nikołaja: do 
siostry oraz do córki przebywającej w sanatorium (pierwszy – pełen kon-
kretów i wyrzutów, drugi – egzystencjalny, ciepły i życzliwy), zaspokajają 
głód prawdy i autentyczności po stronie autorki i odbiorcy, nastawionych na 

37  S.  S k w a r c z y ń s k a, Teoria listu, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Biały-
stok 2006, s. 332n. 

38  Tak neologizm ten został przełożony przez Agnieszkę Sowińską.
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„poczucie” cudzego życia, a przez to dają możliwość uzupełnienia „czarnych 
dziur” w biografi i powieściowych postaci. Obok oczywistej silnej więzi ro-
dzinnej korespondencja ujawnia pragnienie odejścia od korzeni, nic bowiem 
w przytaczanych listach nie nawiązuje do żydowskiej obrzędowości czy 
tradycji ani do języka jidysz, który pośród świeckich Żydów uznawany był 
za język  „wygnania i poniżenia”.  Język ten nie istniał nawet w najbardziej 
skrytej i intymnej korespondencji, poza jednym wyjątkiem: „Tylko jeden raz, 
gdy mowa jest o sprawach rodzinnych i wiosennych egzaminach, mój przy-
szły pradziadek nagle używa sformułowania z tego tajemnego rejestru: «(es 
redcech a zaj)», pisze – właśnie tak, za podwójnym ogrodzeniem nawiasów 
i cudzysłowu, jakby wkładał je pod szkło muzealnej gabloty. To znaczy «es 
redt zich azoi»: zaskakująca fraza, która oznacza «to właśnie tak» i którą nale-
ży rozumieć na odwrót –  «tak przyjęło się uważać,  ale ja w to nie wierzę»”. 
Przywołany fragment jasno zaświadcza o celowym odsunięciu się antenatów 
autorki od języka przodków, oznaczaniu przez nich własnego terytorium bez 
styczności z żydostwem czy jego konotacjami – mimo, że to właśnie w tamtym 
kręgu kulturowym spędzili oni swoje dzieciństwo.

Utrwalone w listach życie zyskuje realny fundament emocjonalny i pozwa-
la Stiepanowej w postaciach krewnych odnaleźć samą siebie. Listy te stanowią 
zatem okazję do uzyskania prawdy o sobie poprzez Innego, prawdy ukrytej 
w biografi ach: myślach, uczuciach, pretensjach, radościach, złości, miłości... 
Stanowi ona ostatnie słowo, które należy zatrzymać. Dlatego też znacząca 
jest pointa przypowieści o wiedeńskim Żydzie Salomonie i rybie: „Czasami 
czujesz się taką rybą, robotnikiem w winnicy, który przyszedł do pracy o jede-
nastej, człowiekiem ostatniego wezwania – który dopiero w ostatniej minucie, 
być może, zdąży powiedzieć i zrobić to, co trzeba”. 

POSTPAMIĘĆ I HOLOCAUST

Przywołane słowa wieńczą fragment poświęcony wizycie Stiepanowej na 
szesnastowiecznym cmentarzu żydowskim w Wiedniu, stanowiąc tym samym 
deklarację autorskiej misji niezapomnienia, wizję pozornie „wygojonej” trau-
my. Jak wiadomo, „misja”, „odrodzenie” i „katastrofa” to pojęcia od wieków 
wyznaczające drogę narodu wybranego. Także w opisanym przypadku utoż-
samienie się z przypowieściową rybą zyskuje wymiar ogólnożydowski42. 

39  S t i e p a n o w a, dz. cyt., s. 172.
40  Tamże.
41  Tamże, s. 91.
42  „Wiedeński Żyd kupił sobie na kolację rybę i kiedy zaczął ją przygotowywać, na kuchennym 

stole, pod nożem, ryba otworzyła pysk. Ryba powiedziała «Szma Izrael», to, co powinien powiedzieć 

Żydowskie uniwersum i echa Zagłady...




