BIBLIOTEKA POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNEGO, 2013 • 3
ISSN 1898-1593

JAGODA WIERZEJSKA
Uniwersytet Warszawski

Figury adaptacji do ycia w obcej przestrzeni
w prozie polskiej powstaej po 1989 roku
Yi-Fu Tuan, prekursor geografii humanistycznej, autor indywidualistycznej
koncepcji miejsca i przestrzeni, twierdzi, ůe niemal wszystkie grupy ludzkie
przejawiajĊ skâonnoœý do traktowania domu i rodzinnych stron jako centrum œwiata. Badacz twierdzi:
Przez dom przechodzi oœ pionowa âĊczĊca niebo ze œwiatem podziemnym. Wydaje się, ůe gwiazdy poruszajĊ się wokóâ naszego miejsca zamieszkania; dom jest ogniskiem kosmicznej struktury1.

Taka koncepcja wâasnego miejsca na ziemi nadaje mu najwyůszĊ wartoœý.
Zgodnie z niĊ (owĊ koncepcjĊ), jeœli następuje zniszczenie domu i wygnanie
z rodzinnych stron, czâowiek traci poczucie wszelkiego sensu. Ruina domu
oznacza ruinę jego kosmosu. Yi-Fu Tuan dodaje jednak, ůe nie musi to byý
stan nieodwracalny. Czâowiek ma „ogromnĊ siâę trwania”, dlatego, gdy jego
centrum wszechœwiata ulegnie destrukcji, moůe – z największym trudem, ale
jednak moůe – zbudowaý nowe: tuů obok lub w zupeânie nowej okolicy,
i wtedy to ona staje się jego œrodkiem œwiata2.
ZbliůonĊ myœl, choý ze stanowiska filozoficznego, formuâuje Barbara
Skarga. Badaczka wyróůnia trzy formy œladu, traktujĊc ten ostatni jako kategorię ontologicznĊ, oznaczajĊcĊ coœ „odciœniętego”. Taki zakres pojęciowy
zakâada dwa wymiary œladu: czasowy i przestrzenny. Dobrze widoczne sĊ
Yi-Fu Tuan, Przestrzeľ i miejsce, przeâ. A. Morawiľska, wstęp K. Wojciechowski, Wyd.
PIW, Warszawa 1987, s. 189.
2 Por. tamůe, s. 189–190. Zacytowana fraza pochodzi ze strony 189.
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one w przypadku blizny definiowanej przez Skargę jako œlad zranienia, który
powstaje m.in. w rezultacie utraty domu i wygnania. Wedâug autorki Granic
historycznoœci, wygnanie jest „samĊ niesprawiedliwoœciĊ, pogwaâceniem prawa
do wâasnego wyboru swego miejsca w œwiecie, a zatem pogwaâceniem wolnoœci”3. Na poparcie takiego rozumienia owej kategorii Skarga przywoâuje
Heideggera, dla którego „byý” to jednoczeœnie „mieszkaý”4. W konsekwencji doœwiadczenia przeradzajĊcego się w œlad-bliznę, zwâaszcza wygnania,
naruszona, rozbita lub nawet unicestwiona zostaje soboœý „ja”. Badaczka
podkreœla:
Niszczenie soboœci, jej bycia stanowi ontologiczne jĊdro blizny. Plama [œlad
zdrady – J.W.] rodzi problemy etyczne, blizna – ontologiczne i wręcz metafizyczne. Pytanie bowiem o sens istnienia naleůy do metafizyki5.

Do tego dochodzi dramat osamotnienia w sensie, w jakim o osamotnieniu
mówi Hannah Arendt6, wygnaniec wszystko w nowym otoczeniu odbiera
bowiem jako radykalnie obce i nie moůe nawiĊzaý nici porozumienia z innymi ludŭmi. Z tych wszystkich powodów jedynym sposobem na zabliŭnienie rany powstaâej w skutek wygania wydaje się oswojenie nowego miejsca,
czyli ponowne zasiedlenie Domu. Nie jest to jednak proces âatwy; aby zaszedâ, doznanie bólu musi zastĊpiý zapomnienie, które pozwala zagoiý się
ranie i znów budowaý swoje niepowtarzalne bycie.
Yi-Fu Tuan i Skarga w dwóch róůnych językach mówiĊ o tym samym doœwiadczeniu: przymusie opuszczenia rodzinnych stron oraz koniecznym do
dalszego funkcjonowania trudzie przyzwyczajania się do zmienionego otoczenia. Owo doœwiadczenie stoi równieů w centrum moich rozwaůaľ: poniůej analizuję literackie reprezentacje procesów adaptowania się do ůycia
w przestrzeni obcej – takiej, w której czâowiek się nie urodziâ i której sam
nie wybraâ na swoje miejsce zamieszkania. Koncentruję się przede wszystkim na prozie polskiej powstaâej po 1989 roku, a zwâaszcza utworach, które
B. Skarga, Œlad i obecnoœý, Wyd. PWN, Warszawa 2002, s. 92.
Por. „Jednakůe budowanie jako zamieszkiwanie, tzn. bycie na Ziemi jest dla doœwiadczenia codziennego czymœ z góry juů ‘odbytym’ (das Gewohnte)”, M. Heidegger, Budowaý, mieszkaý,
myœleý, przeâ. K. Michalski, w: tenůe, Budowaý, mieszkaý, myœleý. Eseje wybrane, wybór i oprac.
K. Michalski, Wyd. Czytelnik, Warszawa 1977, s. 319.
5 B. Skarga, Œlad i obecnoœý…, s. 100.
6 Por. „(…) w osamotnieniu jestem rzeczywiœcie sam, porzucony przez wszystkich pozostaâych”, H. Arendt, Korzenie totalitaryzmu, t. 1, przeâ. M. Szawiel, D. Grinberg, Niezaleůna
Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1993, s. 513.
3
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dotykajĊ problemu wysiedlenia z tzw. Kresów Wschodnich oraz prezentujĊ
wyzwanie, jakim byâo osiedlenie się i zakorzenienie w nowym miejscu.
Szczególnie interesujĊ mnie strategie pamięci i wyobraŭni, jakie niektórym
ekspatriantom umoůliwiây z czasem przystosowanie się do obcej przestrzeni
oraz identyfikację z niĊ; z tego względu swoje analizy sytuuję na przecięciu
dyskursu pamięciologicznego oraz studiów nad przestrzeniĊ.
Za tym, ůe wymienione perspektywy badawcze będĊ pomocne w moich
rozwaůaniach, przemawiajĊ dwie waůne zmiany, jakie zaznaczyây się w sposobie myœlenia ludzi póŭnej nowoczesnoœci, a takůe w zainteresowaniach humanistyki. PierwszĊ zmianę okreœla przejœcie od historii oficjalnej w stronę pamięci, czyli sâabo ustrukturowanych, nielinearnych procesów przywoâywania
przeszâoœci. W póŭnej nowoczesnoœci standardowa wykâadnia ciĊgâoœci historycznej straciâa na znaczeniu wraz z redukcjĊ egzystencjalnej potrzeby takiej
wykâadni i politycznym osâabieniem jej gâównego „promotora”, czyli paľstwa
narodowego. W rezultacie spod dominacji historii jako autorytarnej wersji
przeszâoœci, wspartej paľstwowym systemem edukacyjnym, oficjalnymi rytuaâami i dyskursami dotyczĊcymi minionych zdarzeľ, wyâoniây się róůne formy
pamięci o tym, co się niegdyœ zdarzyâo7. DrugĊ zmianę wyznacza wzrost znaczenia przestrzeni jako gâównego ukâadu odniesienia, zapewniajĊcego nam
orientację w œwiecie. Foucault pisaâ o owym procesie następujĊco:
Zdaję sobie sprawę, ůe formuâujĊc tezę o pamięci jako istotnym elemencie dyskursu póŭnej nowoczesnoœci – elemencie, którego rozwój umoůliwiây przemiany dyskursu modernitas –
stoję w opozycji do częœci dotychczasowych diagnoz mówiĊcych o kryzysie pamięci zapoczĊtkowanym wâaœnie na gruncie moderny. Najwaůniejszym przedstawicielem takiego podejœcia jest Pierre Nora, który twierdzi, ůe „fundamentalny rozpad pamięci jest tylko jednym
z przykâadów globalnej tendencji zmierzajĊcej ku demokratyzacji i rozwojowi kultury masowej” (P. Nora, Między pamięciĊ a historiĊ: Les Lieux de Mémoire, przeâ. P. Moœcicki, „Tytuâ roboczy: archiwum” 2009, nr 2, Muzeum Sztuki Wspóâczesnej w áodzi, s. 4). Rzecz w tym jednak, ůe Nora pisze o pamięci wywodzĊcej się ze spoâecznoœci wiejskich lub innych wspólnot
opartych przede wszystkim na komunikacji „twarzĊ w twarz”. ZastĊpienie zaœ tego modelu
pamięci pamięciĊ budowanĊ przez media, komunikację niebezpoœredniĊ i zbiorowe doœwiadczenia nie musi byý toůsame z jej „fundamentalnym rozpadem”. Dlatego przychylam się do
tezy reprezentowanej m.in. przez Kerwina Lee Kleina (por. K. Lee Klein, O pojawieniu się
historii w dyskursie historycznym, przeâ. M. Boľkowski, „Konteksty” 2003, nr 3–4, s. 42–54),
Jeffreya Olicka, Joyce’a Robbinsa (por. J.K. Olick, J. Robbins, Social Memory Studies: From
“Collective Memory” to the Historical Sociology of Mnemonic Practices, „Annual Review of Sociology”
1998, nr 24, s. 105–140), a spoœród polskich badaczy Magdalenę Saryusz-WolskĊ (por.
M. Saryusz-Wolska, Spotkania czasu z miejscem. Studia o pamięci i miastach, Wyd. UW, Warszawa
2011) – tezę, wedâug której u ŭródeâ obecnego dyskursu pamięci leůy kryzys historycyzmu
jako formy docierania do przeszâoœci.
7

128

BIBLIOTEKA POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNEGO, 2013 • 3

Znajdujemy się w momencie, kiedy (…) œwiat wydaje się nie tyle dâugĊ
historiĊ rozwijajĊcĊ się w czasie, co sieciĊ âĊczĊcĊ punkty i przecinajĊcĊ
wâasne poplĊtane odnogi8.

Niektórzy uczeni uznajĊ tę tezę za pewnĊ egzagerację9, wiele wskazuje jednak na to, ůe dobrze oddaje ona waůnĊ tendencję wspóâczesnoœci. Utrwalona
w tradycji, zwâaszcza filozoficznej, opozycja między językiem a przestrzeniĊ
jest stopniowo znoszona; relacje między obiema kategoriami postrzegamy
coraz bardziej chiazmatycznie, a w rezultacie – podsumowuje Ewa Rewers –
jesteœmy skâonni przechodziý „od obecnoœci historii (tego, co historyczne), ku
doœwiadczeniu przestrzeni (tego, co przestrzenne ‘nominalistycznie’)”10.
Nurty badawcze wyrosâe na gruncie zwrotu pamięciowego oraz przestrzennego wskazujĊ na to, ůe rozmaite formy pamięci, uwolnienie spod
dominacji oficjalnej chronologii, a jednoczeœnie pozbawione w niej swoistego oparcia, zwróciây się w większym niů wczeœniej stopniu do miejsc i przestrzeni w poszukiwaniu inspiracji i symbolicznej reprezentacji. Nie jest,
oczywiœcie, odkryciem póŭnej nowoczesnoœci, ůe przestrzeľ moůe stanowiý
zarówno model pamięci, jak i model dla pamięci, w pierwszym przypadku
reprezentujĊc przeszâoœý, czyli będĊc zakumulowanym przekazem dawnych
wydarzeľ, w drugim – sâuůĊc jako narzędzie ksztaâtujĊce nasze podejœcie do
przeszâoœci, czyli mówiĊc nam, co powinniœmy zapamiętaý, a co zapomnieý11. Za póŭnonowoczesne innowacje wolno natomiast uznaý demokratyzację dostępu do moůliwoœci wyraůania pamięci oraz pewnĊ decentralizację i osâabienie kontroli nad przestrzeniĊ ze strony róůnych instytucji wâadzy. Procesy te, razem wzięte, ujawniây, ůe przestrzeľ – jako noœnik i „organizator” pamięci – modeluje tę ostatniĊ i zwrotnie jest przez niĊ modelowana. Ksztaâtuje jĊ (owĊ przestrzeľ) skomplikowana, policentryczna sieý oddziaâywaľ, w zwiĊzku z czym stanowi ona pamięciowy palimpsest: wielogâosowy przekaz nie tylko oficjalnych, ale i represjonowanych wspomnieľ.
InspirujĊc się tymi ustaleniami, chciaâabym przeanalizowaý przedstawione
w literaturze po 1989 roku procesy adaptowania się do ůycia w obcym miejscu, wykorzystujĊc dwie przestrzenne figury pamięci podmiotu. Figury te
M. Foucault, Inne przestrzenie, przeâ. A. Rejniak-Majewska, „Teksty Drugie” 2005, nr 6, s. 117.
Por. na przykâad: E.W. Soja, Postmodern Geographies: Taking Los Angeles Apart, w: R. Friedland, D. Boden, red., NowHere: Space, Time and Modernity, University of California Press,
Berkeley – Los Angeles – London, 1994.
10 E. Rewers, Język i przestrzeľ w poststrukturalistycznej filozofii kultury, Wyd. UAM, Poznaľ
1996, s. 8.
11 Pojęcia Clifforda Geertza.
8
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rozumiem szeroko, pozaretorycznie jako tekstowe sposoby wyraůania kategorii pamięci za pomocĊ kategorii przestrzeni, a nazywam je krajobrazem
pamięci oraz miejscem wspominania.
Terminem „krajobraz pamięci” posâuguję się w nawiĊzaniu do propozycji
teoretycznej Hamzaha Muzainiego i Brendy Yeoh. Badacze ci utworzyli
pojęcie memoryscape odnoszĊce się do symbolicznego lub realnego obszaru,
w którym „pamięý zbiorowa ulega uprzestrzennieniu”12. W moim ujęciu
krajobraz pamięci w utworze literackim powstaje wówczas, gdy uprzestrzennieniu ulega pamięý jednostki lub grupy o miejscu, o którym moůna
powiedzieý jak Paweâ Huelle o Gdaľsku, ůe jest „miâoœciĊ od pierwszego
wejrzenia, i to w dodatku odwzajemnionĊ”13, a więc o sielskiej krainie dzieciľstwa i/lub mâodoœci, rewirze, w którym czâowiek czuje się czĊstkĊ œwiata,
albo takim, gdzie – często pod wpâywem pejzaůu – budzi się z egzystencjalnej drzemki i zaczyna się czuý takĊ czĊstkĊ. Krajobraz pamięci, tak jak go
rozumiem, to zatem przestrzenna figura wspomnieľ o miejscu szczęœliwym,
rezultat wyraůania tych wspomnieľ w kategoriach przestrzennych lub, mówiĊc metaforycznie, nanoszenia ich na mapę wâasnego raju. W prozie polskiej powstaâej po 1989 roku krajobraz ów posiada pewne cechy miejsca
antropologicznego, zdefiniowanego przez Marca Aguéego14. Jest z reguây
domenĊ realnĊ, nie tworem imaginacji bohatera, przybiera materialne formy,
choý, oczywiœcie, konstytuuje się przez wyobraůenia tego, kto się do niego
odnosi. Jego podstawowĊ wâaœciwoœý stanowi to, ůe sâuůy identyfikacji
czâowieka, modeluje jego wraůliwoœý i wyobraŭnię, daje mu poczucie zadomowienia. Często jest przestrzeniĊ pierwszĊ, o mitycznej peâni znaczeľ. Ma
swój porzĊdek i swojĊ lokalnĊ obyczajowoœý. Ksztaâtuje rytm ludzkich dziaâaľ, nierzadko w harmonii z rytmem przyrody lub kalendarzem religijnym.
Termin „miejsce wspominania” wprowadzam dla odmiany, nawiĊzujĊc do
myœli Pierra Nory, a takůe z uwagi na jej polskiego propagatora, Andrzeja
Szpociľskiego, wedâug którego termin lieux de memoire naleůaâoby tâumaczyý
wâaœnie jako „miejsca wspominania”, a nie „miejsca pamięci”15. Jak wiadomo, Nora nigdy nie zdefiniowaâ dokâadnie swojej sâynnej kategorii i z biegiem lat nieco zmieniâ jej rozumienie, dlatego gwoli wyjaœnienia dodam, ůe
Por. H. Muzaini, B.S.A. Yeoh, War Landscape as ‘Battlefields’ of Collective Memories: Reading
the „Reflections at Bukit Chandu”, Singapore, „Cultural Geographies”, vol. 12, 2005, nr 3, s. 345.
13 P. Huelle, Nigdy nie jechaâem do Lwowa, „Tytuâ” 1992, nr 2, s. 43.
14 Por. M. Augé, Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesnoœci, przeâ. R. Chymkowski, przedmowa W. Burszta, Wyd. PWN, Warszawa 2010, s. 34 i n.
15 Por. A. Szpociľski, Miejsca pamięci (lieux de memoire), „Teksty Drugie” 2008, nr 4, s. 12.
12
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inspiruję się póŭniejszymi pracami badacza, powstaâymi w koľcu lat osiemdziesiĊtych, w których miejscami pamięci okreœla on wszystkie praktyki majĊce na celu stymulowanie pamięci o przeszâoœci, a nie tylko zinstytucjonalizowane formy zbiorowych wspomnieľ16. Wynika to stĊd, ůe w miejscu
wspominania widzę specyficznĊ figurę âĊczĊcĊ w utworze literackim przestrzeľ i pamięý czy, precyzyjniej: upamiętnianie, które niemal zawsze jest
intencjonalne, ale nie zawsze poddaje się skodyfikowanym reguâom. Figura
owa polega na uprzestrzennieniu pamięci jednostki lub grupy o przeszâoœci,
którĊ od teraŭniejszoœci oddziela jakaœ radykalna zmiana. Aby to lepiej wyjaœniý, dodam, ůe w moim rozumieniu miejsce wspominania sytuuje się na
przeciwnym w stosunku do krajobrazu pamięci biegunie myœlenia o minionym. Ten drugi stanowi figurę pamięci o czasie, który – nawet jeœli utracony
– jest (byâ) ciĊgây niczym dobrze znajomy pejzaů, dlatego stwarza podstawy
do autoidentyfikacji czâowieka. To pierwsze natomiast to figura pamięci
zerwanej, sprowadzajĊcej się do jednego, konkretnego punktu – bolesnego
najczęœciej – naruszenia ciĊgâoœci. Takiej zatem pamięci, która uœwiadamia
czâowiekowi jego zasadniczĊ odmiennoœý od tego, czym byâ kiedyœ albo od
tego, czym byâa kiedyœ nieobojętna dla niego grupa.
OdwoâujĊc się do wprowadzonych figur, powiedziaâabym, ůe wygnanie
polega na tym, iů jednostka traci swój pierwotny krajobraz pamięci. Naleůy
zaznaczyý, ůe cechĊ krajobrazu pamięci w prozie po 1989 roku, odróůniajĊcĊ
go od miejsca antropologicznego w rozumieniu Aguéego, jest to, iů nie stanowi on obszaru caâkowicie wymykajĊcego się Historii. Muza Klio przechadza się po owym krajobrazie doœý swobodnie – ale w tle i raczej spokojnym
krokiem. Gdy juů nadciĊga niczym szalony Anioâ rodem z obrazu Paula
Kleego albo pism Waltera Benjamina i pozbawia czâowieka domu, koľczy
trwanie jego krajobrazu pamięci i przenosi go w zamkniętĊ przeszâoœý. Nowa, obca przestrzeľ, do której trafia wygnaniec, staje się dla niego jednym
wielkim miejscem wspominania, w którym upamiętnia on to, co minione.
Adaptowanie się do ůycia w owej przestrzeni polega na budowaniu przez
„ja” dynamicznej relacji między miejscem wspominania a krajobrazem pamięci. Budowanie owo obejmuje dwa konstruktywne dla toůsamoœci podmiotu procesy. Po pierwsze, zapominanie o zranieniu, jakie spowodowaâa
utrata pierwotnego krajobrazu pamięci (zapominanie, zawsze niepeâne, rozumiane tak, jak chce Skarga, jako dar17). Po drugie, przejœcie od percypo16
17

Por. P. Nora, Między pamięciĊ a historiĊ…
Por. B. Skarga, Œlad i obecnoœý…, 92–100.
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wania nowej przestrzeni jako zbioru miejsc wspominania do doœwiadczania
jej jako wtórnego krajobrazu pamięci – nowego œrodka œwiata, który wedâug
Yi-Fu Tuana moůna zbudowaý, gdy pierwotny ulegnie destrukcji. Dopeânienie się obu tych procesów umoůliwia ponowne zakorzenienia się „ja”
w miejscu przesiedlenia, wieľczĊce proces adaptacji.
Literatura polska towarzyszyâa exodusowi Polaków z Kresów Wschodnich
od samego poczĊtku (to znaczy od 1944 roku). Poniewaů w centrum mojego
zainteresowania znajduje się literatura najnowsza, naleůy zadaý pytanie, czy
zarysowany model opisuje równieů sytuację wygnaľca w literaturze wczeœniejszej, powstaâej w kraju po wojnie, ale przed przeâomem politycznym?
Odpowiedŭ na owo pytanie brzmi: tak, ale tylko w pewnym stopniu. Zgodnie z przedstawionym modelem moůna byâoby przeanalizowaý procesy
przyzwyczajania się podmiotu do ůycia w nowym miejscu w utworach na
przykâad Aleksandra Rymkiewicza, Henryka Panasa czy Róůy Ostrowskiej18.
Generalnie rzecz biorĊc, w literaturze PRL-owskiej pamięý wygnania i oswajania obcej przestrzeni znalazâa jednak odbicie zgodne z doraŭnymi potrzebami politycznymi, dlatego szybko ulegâa schematyzacji w opisach socjologicznych i ideologicznych. Relacjonowano uwarunkowania, przebieg i skutki
ekspatriacji, ale te pesymistyczne motywy równowaůono optymistycznym
tematem gâównym, jakim byâo zagospodarowywanie terenów nad OdrĊ,
NysĊ i Baâtykiem, obrona tamtejszego majĊtku narodowego przed szabrownikami i dywersantami oraz podejmowanie prac repolonizacyjnych, traktowanych jako obowiĊzek przezwycięůania historycznych zaszâoœci. Kontekst
uwarunkowaľ instytucjonalnych i dyskursu polityki zadecydowaâ więc
o tym, ůe w duůej częœci utworów PRL-owskich trauma wygnania oraz psychologiczne komplikacje powygnaniowych procesów adaptacyjnych nie
zostaây w peâni oddane. W zmienionym kontekœcie politycznym, spoâecznym i kulturowym – wyznaczonym przez zniesienie cenzury, ostateczne
poâĊczenie krajowego i emigracyjnego obiegu literackiego oraz wspomnianĊ
decentralizację procesów kontrolowania pamięci przez instytucje wâadzy –
wĊtki te podjęâa jednak literatura najnowsza. Dlatego dalej to ona będzie
przedmiotem mojej interpretacji.
Jednym ze starszych pisarzy, którzy po 1989 roku podjęli temat wygnania
z Kresów i przystosowywania się do ůycia w nowym miejscu, byâ urodzony
Por. A. Rymkiewicz, Podróů do krainy szczęœliwoœci, Wyd. Pojezierze, Olsztyn 1986; H. Panas, Bóg, wilki i ludzie. Opowiadania mazurskie, Wyd. Pojezierze, Olsztyn 1960; R. Ostrowska,
Mój czas osobny, Wyd. Morskie, Gdaľsk 1977.
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w 1933 roku Zbigniew Ůakiewicz19. AnalizujĊc dzieâa twórcy Wilczych âĊk,
przyjmuję zgodne z jego intencjĊ zaâoůenie, iů jego ksiĊůki tworzĊ jednĊ
opowieœý z jednym bohaterem-narratorem, którego pierwowzór stanowi
autor. Ów bohater-narrator wprost okreœla swój krajobraz pamięci: to Wilno, w którym przyszedâ na œwiat, oraz biaâoruska wieœ, gdzie mieszkaâ
z rodzicami, szczególnie dwór i park w Moâodecznie oraz folwark zwany
AbaczowszyznĊ. O mieœcie nad WiliĊ powiada on, ůe jest to ojczyzna jego
urodzenia i ojczyzna jego duszy20; o Biaâorusi zaœ rozmyœla:
Wszystko tu jest swojskie i jakoby bardziej prawdziwe od samej prawdy21. (…) czuję caâym sobĊ zwiĊzek z tĊ ziemiĊ. „Serce mam rozdarte
i nigdzie mi dobrze nie będzie. Chociaů gdzie, jak nie tu…”22.

Wyjazd z Biaâorusi do Polski w 1946 roku stanowi dla bohatera-narratora
moment rozpadu œwiata. Wówczas traci on swój krajobraz pamięci i zaczyna
się uczyý „niepowracania do miejsc niepowrotnych”23. Zanim jednak opanowuje tę sztukę, przeůywa dramat osamotnienia polegajĊcy na tym, ůe nowe przestrzenie, w których przychodzi mu mieszkaý, redukuje do zbioru
miejsc przypominajĊcych mu o tym, jak wiele utraciâ i jak bardzo jest obcy
w powojennej Polsce. PrzejmujĊcy zapis owego dramatu stanowi zwâaszcza
utwór To sen tylko, Danielu24.
Proces ponownego zakorzeniania się „ja” w przestrzeni przedstawia Ůakiewicz w swoim póŭnym dziele Ujrzane, w czasie zatrzymane. Na pierwszych
stronach podmiot mówiĊcy streszcza w języku przywodzĊcym na myœl koncepcję Yi-Fu Tuana najwaůniejszy temat utworu: doœwiadczenie ruiny wâasnego kosmosu i powolne budowanie centrum œwiata na innym obszarze.
Pisarz dotknĊâ problematyki wygania najpierw w Ciotuleľce z 1988 roku, rozwinĊâ wszakůe dopiero w opublikowanym cztery lata póŭniej utworze Wilio, w gâębokoœciach morza. Zapytany, dlaczego zabraâ się do tych trudnych tematów z odpowiednim „oddechem historycznym”
i „drapieůnoœciĊ” dopiero po 1989 roku, odpowiedziaâ: „Dziaâaâa autocenzura. A nie umiaâem pisaý do szuflady ani do drugiego obiegu. Jak w Polsce zaczęây się te zmiany po OkrĊgâym Stole, postanowiâem juů otwarcie opisaý ten moment, gdy œwiat się rozpadâ”, Wszystkie
rzeki wpadajĊ do morza… Ze Zbigniewem Ůakiewiczem rozmawia Henryka Dobosz, w: Z. Ůakiewicz,
Ujrzane, w czasie zatrzymane, Wyd. Marabut, Gdaľsk 1996, s. 202–203.
20 Z. Ůakiewicz, Ujrzane, w czasie zatrzymane…, s. 34.
21 Tegoů, Wilio, w gâębokoœciach morza, w: tegoů, Tryptyk wileľski, Wyd. sâowo/obraz terytoria,
Gdaľsk 2005, s. 270.
22 Tamůe, s. 332.
23 Tamůe, s. 324.
24 Tegoů, To sen tylko, Danielu, Wyd. Czytelnik, Warszawa 1973.
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Najpiękniejsza œcieůka wszystkich œcieůek, pramatka œcieůek, pramatka
droůyn – to œcieůka mego dzieciľstwa. Nie œcieůkĊ wówczas się zwaâa,
lecz s t e c k Ċ . Biegâa od rodzinnego domu we wszystkie strony œwiata,
a œwiat ten miaâ wymiary Kosmosu. (…) Aů oto, na Piotra i Pawâa pamiętnego 1944 roku, po nocnym bombardowaniu, wyruszyâem z matkĊ
steckĊ wiodĊcĊ ku zachodowi. I nigdy juů nie miaâem powróciý do swej
praojczyzny, do swojej wileľskiej Europy. (…) Ale wâaœnie stecki mâodeczaľskie, ponizkie i leonpolskie nauczyây mnie wędrowaý „na niuch”.
Nauczyây teů wędrowania w samotnoœci, bo cóů moůna dojrzeý w tâumie? Œcieůki, stecki, tropy i droůyny wiodĊce tędy i owędy, prowadzĊce
w miejsca niespodziewane, oszaâamiajĊce odkrywanym, ale teů nieraz
prowadzĊce na miejsca pustynne, gdzie udręka, posucha i opuszczenie.
Tak więc, najpierw zszedâem z wileľskiej stecki, aby wędrowaý mazowieckimi, œlĊskimi i karpackimi œcieůkami i szlakami. I oto w odkrywcze
lato 1970 roku (…) przemierzyâem bezdroůami caâe Kaszuby: od Orâowa do Czarnej Wody nad WdĊ. I wtedy to po raz pierwszy pod stopami
poczuâem kaszubskĊ s t e g n ę 25.

Fundamentem procesu adaptacji do ůycia w nowej przestrzeni jest u Ůakiewicza dostrzeůona przez podmiot gâęboka paralela przyrodniczo-geograficzna oraz socjologiczna między WileľszczyznĊ i BiaâorusiĊ z jednej
strony a Kaszubami z drugiej. TaplajĊc się po bâotnistych droůynach między
jeziorami i âabędziami, „ja” zauwaůa, ůe lasy, pustkowia, wrzosowiska i uroczyska Kaszub nie róůniĊ się istotnie od mrocznej przyrody jego rodzinnych
stron. I tu, i tam podmiot widzi „prawdziwe kresy”26. Kaszubi przypominajĊ
mu maâomównych, dobrodusznych i tolerancyjnych Biaâorusinów, religijnych i otwartych na przyrodę, z silnym poczuciem etnicznej i duchowej
toůsamoœci. Dlatego kiedy wkracza w póânocnĊ krainę Polski, ma wraůenie,
ůe po raz pierwszy od 1946 roku odnajduje swoje dzieciľstwo. Kaszuby
zastępujĊ mu Wileľszczyznę i biaâoruskie wioski, a Gdaľsk – rodzinne miasto nad WiliĊ, stajĊc się dlaľ nowym krajobrazem pamięci. Odkrycie to zamyka w optyce podmiotu okres wygnania i stanowi powrót do siebie po
ekspatriacyjnym exodusie. Pierwotny krajobraz pamięci nie znika, rzecz
jasna, ze wspomnieľ „ja” – wszak „jesteœmy tam naprawdę, gdzie zostawiliœmy swoje serce i swojĊ œwiadomoœý”27 – utrata owego krajobrazu przestaje
byý dla niego jednak jĊtrzĊcĊ się ranĊ. StosujĊc metaforykę Skargi, moůna
Tegoů, Ujrzane, w czasie zatrzymane…, s. 7–8. Podkreœlenia pochodzĊ od autora.
26 Tamůe, s. 9.
27 Tamůe, s. 51–52.
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powiedzieý, ůe rany, jakimi byây dla podmiotu miejsca wspominania, zabliŭniajĊ się, stwarzajĊc podâoůe do zbudowania nowego krajobrazu pamięci.
We wâaœciwym sobie, poetyckim stylu Ůakiewicz podsumowuje ten proces
następujĊco: duch Biaâorusi i Wileľszczyzny spâywa oto „na swych eterycznych skrzydâach” na Kaszubszczyznę i do Wolnego Miasta Gdaľska28.
Z analogicznym modelem adaptacji mamy do czynienia w twórczoœci
Aleksandra Jurewicza. W utworze Pan Bóg nie sâyszy gâuchych poznajemy
dziadka bohatera-narratora, ekspatrianta z okolic Lidy. Opuszczone biaâoruskie miasto stanowi dla niego skarbnicę i medium wspomnieľ o wartoœci
toůsamoœciotwórczej, natomiast áódŭ, w której mieszka, a zwâaszcza lokal
w kamienicy na znienawidzonej ulicy Gâuchej, staje się miejscem wspominania – figurĊ bolesnego upamiętniania biaâoruskiej przeszâoœci.
Jeszcze przez dâugie lata dziadek przechowywaâ pod poduszkĊ węzeâek
z biaâoruskĊ ziemiĊ. Czasami wyciĊgaâ go stamtĊd i trzymajĊc w rękach
jak modlitewnik, odmawiaâ pacierz wieczorny. Budziâem się niekiedy, bo
wydawaâo mi się albo œniâo, ůe dziadek szlocha.29

Dopiero z czasem, gdy męůczyzna nawiĊzuje pierwsze przyjaŭnie z innymi
âodzianami, zaczyna oswajaý się z nowĊ okolicĊ. Symbolicznym momentem
przeâomowym jest bardzo nieoficjalna – bo dokonana poprzez zdjęcie tablicy informacyjnej przez dziadka i jego kompana – zmiana nazwy ulicy Gâuchej. Od tego czasu – czytamy:
Dziadek nie klękaâ juů do wieczornego pacierza. Czyœciâ i oliwiâ swoje zegary,
myâ podâogę, wycieraâ kurz ze œcian, jakby szykowaâ się do nowego ůycia30.

W innym utworze Jurewicza, zatytuâowanym Lida, na tej samej zasadzie
przyzwyczajajĊ się do egzystencji w podkoszaliľskiej miejscowoœci rodzice
bohatera-narratora. Tytuâowe miasto jest dla nich – podobnie jak dla dziadka
z Pan Bóg nie sâyszy gâuchych – krajobrazem pamięci. PoczĊtkowo w przydzielonym im w Polsce domu wznoszĊ oni swoisty oâtarz ku czci opuszczonej
ziemi: zatykajĊ listy „StamtĊd” za obraz Matki Boskiej i wieczorami modlĊ
się zarówno do Ostrobramskiej, jak i do kilku drogich kopert. Ostatecznie
przeâamujĊ jednak poczucie obcoœci oraz osamotnienia i zadamawiajĊ się
Por. tamůe, s. 132.
29 A. Jurewicz, Pan Bóg nie sâyszy gâuchych, Wyd. Marabut, Gdaľsk 1995, s. 5.
30 Tamůe, s. 87.
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w nowym lokum, czego symbol stanowi zainstalowanie tam elektrycznoœci.
Kiedy rozbâyskuje œwiatâo w pomieszczeniach, w których gromadzĊ się rodzice bohatera-narratora i ich sĊsiedzi, równieů przesiedleni z Kresów, jest
„Jak w pierwszym dniu stworzenia”31.
To samo musiaây widzieý drzewa i schowane w ich gaâęziach ptaki, niebo
i przyklejone do niego gwiazdy, a ůadnej z nich nie chciaâo się od tego
zapatrzenia w nasze okna oderwaý. (…) Œwiatâo u nas widziaây koœcióâ
i dzwonnica, i anioâowie schowani w piszczaâkach organów w chórze32.

W takich sâowach bohater-narrator relacjonuje moment, kiedy spoglĊda
z podwórza w oœwietlone okna domu, dajĊc do zrozumienia, ůe obce miejsce – jakby rzeczywiœcie na mocy boskiego aktu oddzielenia œwiatâa od
ciemnoœci – z chaosu przemieniâo się dla jego rodziców w kosmos.
Analogiczny model realizuje równieů proces oswajania się z nowĊ przestrzeniĊ bohatera-narratora (porte parole Jurewicza) – proces opisywany
w caâej wâaœciwie twórczoœci autora Ůycia i liryki. Mimo ůe podmiot owej
twórczoœci ma mgliste wspomnienia z rodzinnych stron, bo opuœciâ je jako
czteroletnie dziecko, i on postrzega Lidę jako krajobraz pamięci. Dzieciľstwo spędzone po wysiedleniu na koszaliľskiej prowincji ma dlaľ „smak
popioâu”, bo „przypominaâo mu się innymi sâowami, œniâo się snami peânymi szlochu, brzmiaâo rytmem pękajĊcych kamieni i âoskotem pociĊgów
wypadajĊcych z szyn”33. W jego opowieœci z czasów studenckich, spędzonych w Gdaľsku, walizka przywieziona z Lidy nabiera wszakůe ambiwalencji: z jednej strony stanowi jeszcze figurę upamiętniania sielskiej biaâoruskiej
przeszâoœci, z drugiej strony staje się figurĊ powolnego przepracowywania
traumy ekspatriacji, moůliwego dzięki zainteresowaniu „ja” aktualnym ůyciem w Polsce. Jak wynika z Ůycia i liryki, jako dorosây czâowiek, pochowawszy na Pomorzu ojca, podmiot godzi się ostatecznie z samym sobĊ oraz
przestrzeniĊ, w której egzystuje: nadbaâtyckie rejony zaczyna postrzegaý jako
ziemię o mitycznej peâni znaczeľ, i to jĊ wybiera sobie na miejsce ostatniego
spoczynku: „tam chcę powróciý i juů pozostaý”34 – mówi.
Znamienne, ůe nawet Adam Zagajewski, który opuœciâ rodzinny Lwów
w 1945 roku jako czteromiesięczne niemowlę, przedstawia proces adaptoTegoů, Lida, Wyd. Znak, Kraków 2004, s. 101.
32 Tamůe, 102–103.
33 Oba cytaty: tamůe, s. 89.
34 Tegoů, Ůycie i liryka, Wyd. sâowo/obraz terytoria, Gdaľsk 1998, s. 49.
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wania się do ůycia w Gliwicach w zbliůony sposób. Podmiot mówiĊcy autobiograficznego eseju pisarza pt. Dwa miasta przyznaje, ůe nie ma wâasnych
wspomnieľ z czterech miesięcy spędzonych „w tamtym cudownym miejscu”35. Dodaje jednak, ůe dziadkowie i rodzice przekazali mu swojĊ pamięý
lwiego grodu, ona zaœ spowodowaâa, ůe to ów gród zaczĊâ on postrzegaý
jako swój wyimaginowany krajobraz pamięci. Gliwice, choý de facto stanowiĊ
dlaľ przestrzeľ pierwszĊ, dâugo odbiera jako miejsce nie do koľca prawdziwe, takie, w którym wszyscy najbliůsi mu ludzie albo rozpamiętujĊ ůycie we
Lwowie, jedynie wartoœciowe i autentyczne, albo rozgrywajĊ w dziaâaniu
traumę wygania, popadajĊc w gâębokĊ melancholię.
Spędziâem dzieciľstwo w brzydkim, przemysâowym mieœcie; przywieziono mnie tam, gdy miaâem zaledwie cztery miesiĊce i potem wiele lat
opowiadano mi o niezwykle pięknym mieœcie, które moja rodzina musiaâa opuœciý (o Lwowie). Nic dziwnego, ůe na realne domy i ulice patrzyâem z na póâ pogardliwĊ wyůszoœciĊ i z rzeczywistoœci braâem tyle tylko,
ile do ůycia niezbędnie potrzebne. (…) Ůycie moich rodziców przecięte
zostaâo na dwie częœci, przed wyjazdem i po wyjeŭdzie. I moje ůycie takůe, z tym, ůe cztery miesiĊce spędzone w tamtym cudownym miejscu nie
mogây się w ůaden sposób równaý z doœwiadczeniem wielu lat dojrzaâej
egzystencji. A jednak gdziekolwiek przetnie się i podzieli ůycie, przecina
się je i dzieli na dwie poâowy. Gdybym byâ przeůyâ tylko osiem miesięcy,
matematycy byliby bardzo zadowoleni. Poniewaů jednak tak się nie staâo,
zadowoleni powinni byý raczej mistycy, poniewaů te cztery pierwsze, nieœwiadome miesiĊce jarzĊ się blaskiem epifanii.36

W rezultacie takich doœwiadczeľ podmiot zyskuje poczucie egzystencjalnej
bezdomnoœci, z czasem jednak przestaje byý nieszczęœliwy. Pomimo pretensji czâonków rodziny, oskarůajĊcych go o zdradę pamięci szczęœliwej przeszâoœci spędzonej w Leopolis, odkrywa piękno âagodnych, pastelowych
wzgórz ŒlĊska i konstruktywistycznych form architektonicznych Gliwic.
Gdy osiĊga wiek mâodzieľczy, a wraz z nim pewnĊ niezaleůnoœý emocjonalnĊ od najbliůszych, tereny poâudniowo-zachodniej Polski stajĊ się dla niego
krajobrazem pamięci; krajobrazem – jak wkrótce odkrywa – niezupeânie
wtórnym, bo przecieů swojego lwowskiego krajobrazu pamięci nie potrafi
odtworzyý.
A. Zagajewski, Dwa miasta, w: tegoů, Dwa miasta, Biblioteka Zeszytów Literackich, Oficyna
Literacka, Paryů – Kraków 1991, s. 8.
36 Tamůe.
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Ten park, w którym rosâa wysoka trawa, a niektóre stare drzewa byây
wyůsze niů kamienice przy gâównej ulicy, naleůaâ do mnie. Tak w kaůdym
razie myœlaâem. Nikt inny go nie chciaâ. Starsze pokolenia wciĊů patrzyây
z lekcewaůĊcym pobâaůaniem na kwiaty i drzewa rosnĊce w tym mieœcie.
Liczyây się wyâĊcznie ogrody pozostawione tam, na wschodzie. Ale ja
znaâem tylko tutejsze topole i jesiony i lubiâem je coraz bardziej Lubiâem
smak liœci mięty, roztartych między zębami, lubiâem szorstkie pnie nielicznych sosen i gâadkie popielate pnie ogromnych buków, na których
zakochane pary wycinaây scyzorykiem swe splecione monogramy37.

W kaůdym z omówionych przypadków proces adaptowania się „ja” do ůycia w obcej przestrzeni jest katalizowany przez inny czynnik: u Ůakiewicza –
przez odkrycie wieloaspektowego podobieľstwa między WileľszczyznĊ
i BiaâorusiĊ a Kaszubami; u Jurewicza – przez nawiĊzywanie więzi międzyludzkich oraz koncentrację na ůyciu codziennym w nowym miejscu; u Zagajewskiego wreszcie – przez docenienie urody pejzaůu tzw. Ziem Odzyskanych i zrozumienie, ůe bycie wiernym traumie wygnaľczej czâonków rodziny
nie jest obowiĊzkiem moralnym jednostki. Pomimo tego kaůda przeanalizowana reprezentacja literacka interesujĊcego mnie procesu realizuje ten sam
model tekstowy, który moůna schematycznie przedstawiý jako zastĊpienie
figury pierwotnego krajobrazu pamięci przez figurę miejsca wspominania,
a następnie ewolucję tej ostatniej w figurę wtórnego krajobrazu pamięci.
Model ów pokazuje, ůe czâowiek – gdy doœwiadcza wykorzenienia i ruiny
wâasnego kosmosu – percypuje nowy obszar zamieszkania jedynie jako
zbiór miejsc, z których roztacza się rozdzierajĊcy widok na to, co utracone
i oddalone w czasie. Metaforycznie rzecz ujmujĊc, obszar taki staje się dla
podmiotu trudnĊ do zagojenia ranĊ. Gdy jednak zapomnienie neutralizuje
lub choýby âagodzi ból utraty domu, rana zaczyna się zabliŭniaý. Czâowiek
podejmuje trud ponownego zakorzenienia się – w miejscu, które byâo samĊ
obcoœciĊ, organizuje nowe centrum swojego œwiata.
Zaprezentowany model adaptacji jest wyraŭnie widoczny przede wszystkim w
utworach pisarzy, którzy posiadajĊ wâasne wspomnienia z kresowego raju dzieciľstwa oraz gehenny wysiedlenia. MówiĊc językiem Jana Assmanna, pisarze ci
zapisujĊ swojĊ pamięý jednostkowĊ, a więc szczególnie wyrazistĊ, bo zakorzenionĊ w prywatnym doœwiadczeniu biograficznym38; dlatego przekonujĊco
Tamůe, s. 23.
38 Por. J. Assmann, Pamięý kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna toůsamoœý w cywilizacjach
staroůytnych, przeâ. A. Kryczyľska-Pham, Wyd. UW, Warszawa 2008.
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opowiadajĊ o trwajĊcym dâugo, nieraz dziesiĊtkami lat trudzie przeksztaâcania
obcej przestrzeni w nowy krajobraz pamięci. Tak jest w przypadku dzieâ Ůakiewicza i Jurewicza, a takůe – by dodaý jeszcze jedno exemplum – Edwarda Balcerzana, który o doœwiadczeniu wykorzenienia i ponownego zakorzeniania się
opowiada w utworze Perehenia i sâoneczniki39. Jak pokazuje przykâad Zagajewskiego, model, o którym mowa, występuje jednak i w utworach pisarzy operujĊcy
komunikacyjnĊ pamięciĊ zniszczenia centrum œwiata na Kresach, to znaczy
pamięciĊ, która powstaje w procesie ustnego przekazywania indywidualnych
doœwiadczeľ mâodszym pokoleniom40. Budowanie dynamicznej relacji między
miejscem wspominania a krajobrazem pamięci moůe w takich tekstach obrazowaý przynajmniej dwa procesy. Albo – jak w Dwóch miastach – oswajanie przestrzeni, która jest czâowiekowi obca z powodów „dziedzicznych”, to znaczy
dlatego, ůe nie akceptujĊ jej najbliůsi jednostce ludzie. Albo – jak na przykâad
w powieœci autobiograficznej Diabeâ na dzwonnicy Marka áawrynowicza41 – adaptowanie się do ůycia w zmienionych warunkach dziadków i rodziców czâowieka,
który wâaœnie dzięki niegdysiejszym trudom adaptacyjnym przodków dziœ nie
jest juů jednostkĊ wykorzenionĊ.
Na zakoľczenie naleůy dodaý, ůe schemat: pierwotny krajobraz pamięci
Ⱥ miejsce wspominania Ⱥ wtórny krajobraz pamięci moůe komplikowaý
wystĊpienie dodatkowej figury, jakĊ jest wtórne miejsce wspominania. Pojawia się ona w utworze literackim wówczas, gdy podmiot w przestrzeni oswajanej (albo juů oswojonej) po ruinie swojego kosmosu odkrywa œlady niegdysiejszej obecnoœci Innego, a więc gdy dowiaduje się, ůe przestrzeľ owa jest
równieů noœnikiem pamięci – często represjonowanej – jakiejœ grupy, która
tu kiedyœ mieszkaâa, a do której podmiot nie naleůy. Wtórny krajobraz pamięci pęka wówczas, odsâaniajĊc wspomniany œlad, czyli wtórne miejsce
wspominania, jak freudowskie niesamowite. Tak dzieje się na przykâad
w twórczoœci Jurewicza. Bohater-narrator póŭniejszych utworów pisarza
dostrzega, ůe Pomorze, gdzie czuje się coraz bardziej swojo, peâne jest pozostaâoœci po wysiedlonych na Zachód Niemcach, a szczególnie waůny dla
niego cmentarz – miejsce spoczynku ojca i jego przyszây „ostatni adres” –
byâ kiedyœ innym cmentarzem, „który pewnego roku zlikwidowano, zacierajĊc najmniejszy œlad: pozostaâo tylko jedno drzewo”42. Tak jest równieů
E. Balcerzan, Perehenia i sâoneczniki, Wyd. SPP, Poznaľ 2003.
Por. J. Assmann, Pamięý kulturowa…
41 M. áawrynowicz, Diabeâ na dzwonnicy, Wyd. W.A.B., Warszawa 1998.
42 A. Jurewicz, Ůycie i liryka…, s. 49. Sformuâowanie „ostatni adres” stanowi tytuâ cytowanego eseju Jurewicza.
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w Dwóch miastach Zagajewskiego. Podmiot mówiĊcy dostrzega tu problem
koegzystencji polsko-niemieckiej w Gliwicach przez jednych opuszczanych,
przez drugich zasiedlanych, odnotowuje obecnoœý niemieckich przedmiotów w œlĊskich domach, a o przebiegajĊcej nieopodal miasta autostradzie, po
której w czasach niewielkiego ruchu drogowego podróůowaâ rowerem, mówi: „jedno z osiĊgnięý cywilizacyjnych III Rzeszy”43.
Podkreœlenia wymaga jednak fakt, ůe we wspomnianych utworach odkrycie
œladów Innego w oswajanej (oswojonej) przestrzeni nie przekreœla rezultatów
trudu adaptacyjnego „ja”. Wtórne miejsca wspominania, nawet gdy przerywajĊ
tu i ówdzie (wtórny) krajobraz pamięci, nie przypominajĊ o wâasnym bólu utraty
domu i wygania, ale o bólu cudzym. Nie uniemoůliwiajĊ więc adaptacji. Przeciwnie, sprawiajĊ, ůe moůe ona przebiegaý w empatycznym poszanowaniu dla
przeszâoœci Innego, który kiedyœ zamieszkiwaâ oswajanĊ przez podmiot ziemię.
Przeszâoœý ta, podobnie jak pamięý „ja”, która zaczyna się wiĊzaý z nowĊ przestrzeniĊ, umoůliwiajĊc „ja” ponowne zakorzenienie, jest jednĊ z warstw owej
przestrzeni rozumianej jako palimpsest wielorakich wspomnieľ.
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Figures of adaptation to life in a foreign space in Polish prose created after 1989
The article is an analysis of the literary representations of the adaptation processes to living in
a foreign space, one in which a man was not born and which he did not choose for a place of
residence. I focus primarily on Polish prose created after 1989, especially works concentrating
on the problem of displacement form so-called eastern borderlands, and presenting the
challenge, which was to settle down and to root in a new place. I discuss some strategies of
memory and imagination, which allowed some expatriates over time to adapt to a new space
and identify with it. I show that the adaptation process in question is building by a subject
a dynamic relationship between two spatial figures of memory – figures that I call a memory
landscape (in relation to the concept of H. Muzaini and B. Yeoh) and a place of remembrance (in connection with the theory of P. Norra). The transition from perceiving a space as
a set of places of remembrance to expiring it as a memory landscape in my optics turns out to
be essential for re-rooting of a subject in a place, which finalizes the process of adaptation.
Keywords: so. eastern borderlands, displacement, process of rooting, memory landscape,
place of remembrance.

