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Podróż w poszukiwaniu tożsamości –  
geografia i mit  

we Wschodzie Andrzeja Stasiuka

Przedmiotem niniejszego opracowania jest książka Wschód Andrzeja Sta-
siuka (Wołowiec 2014), a celem – omówienie geograficznego i mitycznego wy-
miaru przedstawianej w niej podróży z uwzględnieniem kontekstu tożsamoś- 
ciowego.

Twórczość Andrzeja Stasiuka w znamienitej większości dotyka zagadnień 
związanych z podróżą, co pozwala włączać jego utwory do podróżopisar-
stwa. To kategorialne przyporządkowanie od razu należy jednak osłabić: po 
pierwsze, z uwagi na „kłopotliwy” genologicznie status samej podróży, która 
mimo antycznych poświadczeń tekstowych, „nie zdołała […] w trakcie ewolucji 
zastygnąć w jednej, sobie właściwej, strukturze” (Witosz 2007: 17); po drugie – 
ze względu na typ omawianego pisarstwa, które wymyka się jednoznacznym 
kwalifikacjom gatunkowym, skoro w obrębie jednego tekstu, np. interesującej 
nas tu książki Wschód, mamy do czynienia zarówno z elementami typowymi 
dla gatunków podejmujących temat realnej podróży, jak i z wyróżnikami tych 
form wypowiedzi, które sytuują się dalej od genologicznego centrum tekstów 
jej poświęconych (kierując naszą uwagę np. w stronę podróży mentalnej) czy też 
z passusami, które w ogóle wymykają się etykietce podróży. W podejmowanych 
przez krytyków i badaczy próbach uściślenia genologicznego charakteru „wę-
drownej” twórczości Stasiuka powtarzają się m.in. myśli o dzienniku podróży, 
antypodróży, nowym gatunku – eseju włóczykija czy dzienniku włóczęgi, 
wpisywanym w tradycję środkowoeuropejskiej eseistyki (por. Kowalczyk 2013; 
Witosz 2005: 476–479).

Zgadzając się zatem na podróżniczy wymiar Wschodu, przyjrzyjmy się mo-
delowanej w tekście wędrówce w jej wymiarze geograficznym oraz mitycznym, 
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podróży, którą przedstawia podmiot tekstowy1. Istotnym punktem odniesienia 
jest tu zagadnienie tożsamości. Idea podróżowania łączy się bowiem nieod-
zownie z przypisywaną jej wartością pragmatyczną, której wykładnikiem jest 
teleologia podróżnictwa – wyruszamy dla pożytku (podróż: handlowa, biznesowa, 
służbowa), dla przyjemności (podróż: poślubna, sentymentalna), a także w celach 
poznawczych, bo nasza obecność w nowych, nieznanych nam miejscach służy 
budowaniu wiedzy (podróże kształcą) o tychże, ale także o miejscach dotychczas 
nam znanych, które teraz dzięki doświadczeniu podróży widzimy już w innym 
świetle. Podobnie jest z samymi podróżnikami: powróciwszy z wędrówki, stają 
się innymi ludźmi, co zawdzięczają temu, co zobaczyli i przeżyli, oraz temu, 
że dokonali w jej trakcie zróżnicowanego pod względem stopnia (od powierz-
chownego po dogłębne) samopoznania2. 

Tematyzowana w omawianej książce podróż realna obciążona jest licznymi 
kontekstami (auto)poznawczymi i stąd narrację przenikają wątki dyskursu 
tożsamościowego3. Odpowiedź na pytanie kim jestem? (tożsamość jednostkowa) 
i kim jesteśmy? (tożsamość grupowa) jest nie tylko rezultatem zewnętrznych 
ustaleń identyfikacyjnych (niejako danych przez fakt konkretnego miejsca 
urodzenia, noszenia takiego, a nie innego nazwiska, przypisanej narodowości, 
nadanego numeru PESEL itp.), ale też wewnętrznych, kiedy staje się „wynikiem 
pracy wykonanej przez daną jednostkę w formie dociekań, obserwacji i insceni-
zacji samego siebie” (Assmann 2015: 298). Za obiekt przedstawianych rozważań 
przyjmujemy ten drugi typ, oparty na świadomości jednostki, który można na-
zwać, za Małgorzatą Melchior (1990: 24), poczuciem tożsamości, w odróżnieniu 
od tożsamości jako takiej. Nie traktując tożsamości jako czegoś stałego i widząc 
w niej „konstrukcję kulturową i biograficzny projekt” (Assmann 2015: 314), sku-
pimy się na tych fragmentach narracji geograficzno -mitycznej, w których mamy 
do czynienia z kreacją tożsamości podmiotu tekstowego.

1 W analizach interesuje mnie podmiot tekstu, którego ze względów stylistycznych 
będę również określała nazwą „narrator” lub „nadawca”. 

2 Przywołać również należy wciąż aktualny fakt elitarności podróżowania (zob. Po-
demski 2005: 114) i kryjącego się nieraz za nim snobizmu, co każe w teleologię podróży 
wpisać także podróżowanie samo w sobie, też jako wyraz ekonomicznego statusu czy 
przymusu dyktowanego chęcią przynależności do danej grupy społecznej.

3 Przez dyskurs tożsamościowy rozumiem, za Stanisławem Gajdą, dyskurs, „któ-
rego przedmiotem jest tożsamość, czyli względnie trwała/zmienna w czasie i sytuacyj-
nie identyfikacja podmiotu z określonym systemem znaczeń (idei, przekonań, wartości, 
norm itp.), opierającym się na przeżywaniu i zinterioryzowaniu elementów przeszłości 
i wyobrażeń przyszłości” (Gajda 2007: 4).
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Geograficzny punkt wyjścia i mityczny punkt dojścia

Podróż, której kierunek sygnalizuje już tytuł książki – Wschód, jest w tekście 
dokumentowana licznymi nazwami geograficznymi, wśród których dominują 
przede wszystkim toponimy. Z niemal 200 konkretnych nazw miejscowych, 
jakie pojawiają się w tekście, większość stanowią te, które narrator traktuje jako 
wschodnie, a zatem zajmujące pozycję na prawo od Wisły (Na wschodzie, na 
prawo od Wisły. W4, s. 112)5. Nazwy zachodnie przywoływane są rzadko i niejako 
mimochodem, np. Płoty, Berlin, Paryż, Nowy Jork czy Chicago. Bogactwo topono-
mastyczne relacji podróżniczej z jednej strony służy jej uwiarygodnieniu, bo 
znajduje poświadczenie w geograficznym konkrecie, z drugiej jednak zastana-
wia kryjąca się za nazwami strategia egzotyzacji. Poza rozpoznawalnymi wszak 
przez przeciętnego znawcę geografii nazwami (jak np. Annopol, Krosno, Lesko, 
Lublin, Przemyśl, Puławy, Tomaszów Lubelski, Warszawa, Zawichost; Biszkek, Czyta, 
Irkuck, Ułan Bator), pojawia się wiele toponimów, których lokalizacja na mapie 
świata przychodzi już z trudem, bo są to nazwy polskich wsi, małych miaste-
czek czy też większych miejscowości leżących na wschód od Polski – w Kirgi-
stanie, Rosji, Mongolii czy Chinach, np.: Bełżyce, Chłopska Wola, Krynki, Kurów, 
Łapicze, Ozierany, Rozstajne, Rudaki, Tończów, Zaklików, Żyrzyn; Brack, Cagaannuur, 
Eren Chot, Murgob, Osz, Pietrowsk Zabajkalski. W stosowanej strategii dostrzec 
można z jednej strony dbałość nadawcy o każdy, nawet najmniejszy, „dro-
biazg” wschodni, do zapoznania z którym zachęca potencjalnego czytelnika, 
z drugiej – sposób na uwypuklenie nieuchwytności Wschodu, jego magiczności 
i nieoczywistości, co dokumentuje cytat, w którym enumeracja nazw własnych 
przypomina rodzaj mantrycznego zaklęcia:

Tokmok. Kemin. Toruajgyr. Czołponata. Grigoriewka. Korumdu. Kutur-
gu. Tüp. Kyzyłsuu. Darchan. Tamga. Tosor. Bökönbajew. Karatałaa. Ottuk. 
Ortotokoj. Koczkor. Sarybułak. Karaünkür. Naryn. Dostuk. Kułanak. Ucz-
kun. Aktałaa. Akkyja. Dödömöl. Kazarman. Ataj. Dżalalabad. Chanabad. 
Osz. Gülczö. Kyzyłkorgon. Akbosogo. Sarytasz. Bordöbö. Markansu. Ka-

4 Por. Wykaz źródeł zamieszczony na końcu artykułu. Po skrócie podano numer 
strony.

5 W tekście zauważalna jest płynność tak wskazanej graniczności Wschodu i Za-
chodu. Raz wyznacza ją rzeka Wisła, por. fragment: Przyjeżdżam niezbyt często, a ty 
mi z jakimś Zachodem. Sama najdalej na zachód byłaś w miejscowości Płoty na Pomorzu Za-
chodnim, ponieważ siedziałem tam w więzieniu. I nie masz dość tego całego Zachodu? Sama 
szeptałaś na widzeniu, że wszyscy strażnicy wyglądają jak gestapowcy. Wiedziałaś, co mówisz 
(W, s. 56). W innym miejscu za linię graniczną można uznać zachodnią granicę powo-
jennego komunizmu, zob. np.: No ale jednak miało to coś wspólnego z naturą, z tektoniką, bo 
to był dreszcz, który przebiegł od Kamczatki po Łabę (W, s. 17).
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raköl. Murgob. Można zrobić z tego coś w rodzaju mantry. Czytać w koło: 
Tokmok, Kemin, Toruajgyr, Czołponata, Grigoriewka, Korumdu, Kuturgu, 
Tüp, Kyzyłsuu, Darchan… Z Murgobu zaczęliśmy wracać. Chyba trzeciego  
dnia.

W, s. 196

Odnotowywane w tekście Wschodu toponimy tworzą coś na kształt katalogu 
nazw geograficznych, swoistej kolekcji, której poszczególnym elementom autor 
nie poświęca jednak większej uwagi, bo liczą się jako całość. Dłuższe opisy znaj-
dujemy tylko w wypadku kilku wybranych miejsc, natomiast w przeważającej 
większości narrator jedynie wylicza mijane w podróży miejscowości. W tym 
zabiegu można dostrzegać znikomość pojedynczych punktów geograficznych 
wobec ogromu naturalnej przestrzeni, jak ujmuje to Marek Bernacki (2014: 83) 
w odniesieniu do opisu wyprawy mongolskiej. Może to być nadto także odejście 
od statycznej prezentacji miejsc na rzecz ich zdynamizowanego przedstawienia, 
o czym będzie jeszcze mowa.

Oprócz nazw geograficznych istotne z punktu widzenia geo - są także dwa 
pojęcia, które na kartach Wschodu przywołuje narrator, tj. geografia i tektonika. 
Pierwszy traktowany jest jako coś niezmiennego, na co człowiek ma niewielki 
wpływ, stąd jego opis w kategoriach przeznaczenia (pierwszy z poniższych 
przykładów) czy natury (drugi przykład):

Można sobie było rozmyślać o Francji, Europie, Ameryce, ale ucieczka od 
przeznaczenia wydawała się niemożliwa, bo przecież nie dało się wydobyć 
z uścisku geografii, nie dało się zmienić miejsca narodzin.

W, s. 177

Ale jednocześnie czułem, że spaceruję po krawędzi zamieszkanych ziem, 
że dalej jest już tylko geografia.

W, s. 22

Tę niezawisłość geografii od ludzkiego postrzegania i aktualnego odczucia 
przestrzeni podkreśla także następujący passus:

Na początku to jest takie uczucie, jakby geografia robiła sobie z ciebie 
jaja. Leci się jakieś sześć czy siedem tysięcy kilometrów, czyli tyle, ile do 
Indii albo do Kongo, i na końcu jest coś w rodzaju hipertroficznego Wę-
growa albo rozdętych Siemiatycz. Tak było w Irkucku, gdy wyszedłem na 
pierwszy spacer. 

W, s. 118

O ile termin geografia jawi się więc jako stabilny punkt odniesienia w ruchu 
podróżującego, o tyle ujmowana geologicznie tektonika implikuje już wyraźnie 
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kontekst historyczny6, stając się metaforą wstrząsu, nieuniknionego jak geo-
logiczny ruch warstw skalnych skorupy ziemskiej, jakiego doznały ziemie na 
wschód od Łaby wraz z zakończeniem II wojny światowej i pojawieniem się 
komunizmu, co tak objaśnia narrator:

No ale jednak miało to coś wspólnego z naturą, z tektoniką, bo to był 
dreszcz, który przebiegł od Kamczatki po Łabę. Jak coś ma dziesięć tysięcy 
kilometrów długości, to nie do końca jest procesem historycznym. Tutejszy 
wstrząs, który zmiótł domy i ludzi, był jedynie dalekim echem tamtej tek-
toniki, ale ślady kataklizmu oglądałem każdego dnia i każdej nocy nasłu-
chiwałem duchów.

W, s. 17

Na początku smakowałem tę poetykę wyludnienia na sposób sentymen-
talny. To były po prostu ruiny, wspomnienie, wynik działania obojętnego 
czasu albo losu. Dopiero z upływem lat dotarło do mnie, że w tych spusto‑
szonych dolinach, w Radocynie, w Lipnej, w Regietowie, działała tektoni‑
ka, której epicentrum znajdowało się zupełnie gdzie indziej.

W, s. 32

Z geograficznych atrybutów podróżnika występuje w badanym tekście 
mapa (też samochodowa, w wersji online, jako fragment przewodnika). Z za-
łożenia powinna być dla wędrującego drogowskazem, bo „jeżeli podróż jest 
poznawaniem świata, to mapę należy rozumieć jako zapis zdobytej już wiedzy. 
[…] Jej schematyczność ma ułatwiać poruszanie się w skomplikowanym świe-
cie” (Giemza 2008: 148). Jednak przywoływana w książce Wschód obecność mapy 
zwykle budzi niepokój, ponieważ 1) zniekształca obraz rzeczywistości, fałszując 
go; 2) staje się figurą niepoznawalnego oraz 3) staje się symbolem przemijania 
i rozpadu świata7, np. świata minionego dzieciństwa, co ilustrują przykłady 
zamieszczone w tabeli 1.

Mapa staje się nadto zadaniem do zrealizowania, bo kiedy podróżnik two-
rzy mapę własnych miejsc, których doświadczył w wędrówce, rozumianej też 
metaforycznie jako droga życia, to tworzy de facto kartograficzne odzwiercied-
lenie przebytej drogi. Początkowo granicami mapy są granice znanej dziecku 
przestrzeni (zob. W, s. 13–14), a z czasem dzięki zielonemu prostokątowi papieru 
(W, s. 21) buduje się pojęcie o świecie, by następnie zrozumieć, że istoty po-

6 W analizowanym tekście płaszczyzna historyczna (także w wymiarze historii 
prywatnej) jest bogato reprezentowana i wespół z warstwą geograficznych odniesień 
kształtuje obraz podróży geograficzno -historycznej narratora. Ze względu jednak na 
ograniczenia wydawnicze i obszerność historycznego wątku zostanie on przedstawiony 
w odrębnym studium. 

7 Dwa ostatnie punkty za – Giemza 2008: 157. Zob. również uwagi na temat mapy we 
współczesnym reportażu w: Przyklenk 2017.
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Tabela 1. Egzemplifikacje nadawanych mapie znaczeń w tekście Wschodu
1. Zniekształcenie obrazu 

rzeczywistości 2. Figura niepoznawalnego 3. Symbol przemijania  
i rozpadu świata

Oleg opowiadał o służbie 
w armii. O tym, jak w la-
tach osiemdziesiątych jego 
jednostka pancerna pod-
czas przemarszów i ma-
newrów skracała sobie 
drogę przez terytorium 
Mongolii. Wcale nas to nie 
dziwiło. Na mapie Chin 
wydanej przez rosyjskie 
ministerstwo transportu 
w roku 2008, którą kupili-
śmy w Ułan Ude, granica 
między Rosją a Mongo‑
lią nie istnieje. Rosja po 
prostu od razu graniczy 
z Chinami (W, s. 151).

Atlas samochodowy, któ-
ry sobie przywiozłem, nie 
obejmuje jednej czwartej 
kraju, ponieważ nie ma 
tam ani samochodów, ani 
dróg (W, s. 181).

Parę lat temu moja niegdy-
siejsza tłumaczka Tania mó-
wiła: „Powinieneś przyjechać 
do Rosji […]”. Odpowiada-
łem: […] „Co ty z tą Rosją, 
Tania, […] nie chce mi się do 
Rosji…” […] Patrzyłem na 
mapę i widziałem, że jazda 
do Rosji kompletnie nie ma 
sensu. Moskwa i Petersburg 
nie wchodziły w grę. Żaden 
ze mnie markiz de Custine 
i nie wyrobiłbym się w wiel-
kim świecie. A cała reszta to 
była zielono ‑żółta otchłań 
kartografii. Zaledwie kilka 
miejsc przychodziło mi do 
głowy […]. Trudno mieć oso-
bisty stosunek do kraju, który 
ma cztery tysiące kilometrów 
wszerz i dziewięć wzdłuż. 
Zresztą nikt naprawdę nie 
wie, ile ma, a i sam kraj nie 
może się zdecydować (W,  
s. 122–123).

Ale sad jest wycięty i nie 
chroni przed zimną ciem-
nością. Widzę to wyraźnie. 
Kółkiem myszy powięk‑
szam mapę, dopóki nie 
utraci ostrości. Patrzę z wy‑
sokości kilometra i widzę 
tamten czas i jednocześnie 
jego upływ. Wszystko jest 
jak wtedy, lecz wiele znik-
nęło. Siatka dróg pozostała. 
Tylko niektóre wyblakły, 
zarastają, a inne zrobiły się 
wyraźniejsze, wyasfalto-
wane. Trochę się oddalam 
i widzę, że ubyło domów. 
Przy drodze wiodącej na 
południe od gościńca – 
tak się mówiło: gościńca 
– ocalał może co drugi. 
[…] Chodziłem tą drogą, 
gdy miałem czternaście lat. 
Z domu dziadków do wu-
jostwa. Teraz mogę zoba‑
czyć, że było to trochę wię‑
cej niż kilometr (W, s.  97).

znawanej przestrzeni Wschodu nie da się uchwycić nawet w trakcie podróży, 
bo w tym kontakcie w skali jeden do jednego, jakby się szło przez mapę plastyczną 
naturalnej wielkości mamy także do czynienia z mapą, ale coraz większą, coraz bliż-
szą skóry (W, s. 170). W końcu wędrowiec, patrząc na dzieło kartografów, zdaje 
sobie sprawę, że to nie ono stanowi źródło niepokoju, ale on sam, szukający 
uzasadnień dla wschodniej wyprawy, która finalnie z warszawskiego Grochowa 
zaprowadziła go do Pekinu:

Na mapie wszystko się zgadzało. Niepokoiła mnie tylko sama moja tutaj 
obecność. Musiałem wynajdywać te powody z Syczuanem, z narodzina-
mi i Pearl Buck obłożoną w szary papier. Próbowałem się usprawiedliwiać, 
kreśląc w czasie i przestrzeni linię łączącą Grochów, Podlasie i Pekin. 

W, s. 216

Istotnym wyróżnikiem podróżniczej relacji omawianego tekstu jest dynami-
zacja opisywanej przestrzeni. Wcześniej wspomniałam już o wyzyskanym w tej 
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funkcji nagromadzeniu nazw mijanych miejscowości. Warto wskazać jeszcze na 
takie strategie burzące statyczność deskrypcji geograficznych obszarów, jak:

– prezentacja przestrzeni w ruchu Czasami, mimo że byłem dzieckiem, 
pozwalali mi usiąść przy tylnej bur-
cie [ciężarówki – J.P.]. Patrzyłem, jak 
miasto oddala się i maleje. Jechaliśmy 
chyba Świerczewskiego, potem Ge-
neralską. Drewnica, Marki, Pustelnik, 
Struga. Miasto zanikało. Zamieniało się 
w miasteczko. Parterowiało. Przypa-
dało do ziemi, żeby w końcu zamienić 
się w wieś ciągnącą się aż po krawędź 
mapy (W, s. 13–14).

– konfrontacja zdefiniowanych tem-
poralnie opisów przestrzeni: daw-
niej – dziś 

Pierwszy raz byłem tam [w Bełżcu – 
J.P.] w zimie. […] Skręciłem w lewo 
na parking. Wysiadłem i od razu zo-
baczyłem ten czerwono -czarny napis: 
„Środki czystości import z Niemiec”. 
Był wymalowany pędzlem, może spre-
jem na piętrowym budynku z wielkim 
ceglanym kominem. Zaraz za płotem 
obozu. Chodziłem z pół godziny i zgar-
niałem mokry śnieg z napisów po pol-
sku i hebrajsku. […] Cały czas z tym na-
pisem za plecami, że higiena z Niemiec  
(W, s. 83–84).

– palimpsestyczność opisu; nakłada-
nie się różnych obrazów przestrze-
ni, np. realnego (to, co widzi nar-
rator), metaforyczno -asocjacyjnego 
(znaczenie historyczne miejsca 
z historii ogólnej i/lub z historii 
prywatnej; skojarzenia)

Więc co? Mówimy „Lublin”, a myślimy 
„Bełżec”? Mówimy „Lublin”, a przypo-
mina się kazimierski cud o świcie? Że to 
się tak splata, że potem nie rozplączesz? 
Że trzeba by rozciąć, ale wtedy nic nie 
zostanie, wszystko wycieknie jak krew 
z żywego ciała? Ciemność i jasność? 
Wątek i osnowa? Niewinność dzieciń-
stwa i przekleństwo doświadczenia? 
Po to tu przyjechałeś? Miałeś po prostu 
opisać miasto, a się wikłasz i widzisz 
Bełżec zamiast kaplicy na zamku na 
przykład, czyli glorii i chwały niegdy-
siejszej? Widzę jedno i drugie, i trzecie  
(W, s. 84).
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Dominującym w tekście Wschodu ruchem jest ten wywodzony z historii 
wędrującej od zarania dziejów ludzkości. Motyw wędrówki ludu dzięki swoim 
zwielokrotnionym obrazom historycznym (m.in. wędrówka ludów praindo-
europejskich, plemion mongolskich, ludności przesiedlonej w XX w.) zyskuje 
wymiar mityczny: obok linearnej historii ruchów migracyjnych obecny jest 
cykliczny, powtarzalny rytm przemieszczenia się ludności (por.: W kwietniu 
czterdziestego siódmego zaczął się ostatni etap wędrówki podjętej tysiąc lat temu na 
Bałkanach. W, s. 31), który, zdaniem narratora – niemogącego uwolnić się od myśli, 
że wciąż trwa wędrówka ludów (W, s. 113) – nie będzie miał końca: Wszyscy stąd 
umkną. Z tych wiosek, z tych miasteczek. […] Wędrówka ludu. Odejść ze swojej wsi, 
odejść ze swojego miasteczka, wyrwać się przeznaczeniu. Zostać kimś innym (W, s. 62). 
Potęgę ruchu, jego naznaczony pamięcią historyczną kierunek – ze wschodu na 
zachód (W, s. 25) – obrazuje poniższy fragment, w którym efekt energetycznego 
pędu wzmacniają nagromadzone czasowniki ruchu:

Na zachód, cały czas na zachód, tak żeby o świcie widzieć przed sobą włas-
ny długi cień. Tak jak oni kiedyś. […] Jadą bez przerwy, bez przerwy się 
przemieszczają, wyruszają i przybywają, ścigają, dopadają, powracają, 
nie zsiadając z siodła, posilają się suszonym mięsem i kumysem i zno-
wu puszczają się w kłus, w galop przez to powietrze z widzialnością na 
pięćdziesiąt, na sto kilometrów, przez tę przestrzeń, która nie stawia oporu 
i dlatego wydaje się, że można dotrzeć na kraniec świata i wielu rzeczywi-
ście przed siedmiuset lat dotarło.

W, s. 169

Warto zwrócić uwagę także na metonimiczną relację sprzeczności dwóch 
kategorii: granica – bezkres, które fascynują narratora Wschodu. Czym jest gra-
nica w omawianym tekście? To przede wszystkim granica Wschodu i Zachodu 
(W, s. 100) znak pogranicza kultur, języków, religii i pogody (W, s. 91), a w przy-
padku chińskiej granicy – idealne miejsce zesłania, izolacji i zapomnienia (W, s. 146). 
Dłuższy fragment poświęca narrator momentowi transgranicznemu8 podczas 
wędrówki z Mongolii do Rosji, zderzając granicę z bezkresem rozciągającej się 
wokół przestrzeni; zacytujmy niewielki wyimek:

8 Moment przekraczania granicy zajmuje wielu podróżników, co znajduje odzwier-
ciedlenie w ich twórczości, np. Wszystkie granice międzypaństwowe przyciągają wędrowców, 
a także wyrzutków, imigrantów i aferzystów. […] Teren przygraniczny nie ma trwałej tożsamo-
ści, tylko zmienne oblicze, i przyciąga głównie uciekinierów (Theroux 2016: 254–255); Kocham, 
naprawdę kocham ten moment, kiedy przekraczam granicę. […] Proporcjonalnie do krajobrazu 
poszerzają mi się źrenice, trochę jak u narkomana, bo zaczyna docierać do mnie ten niesamo-
wity klimat, inność oraz wyjątkowość świata, w którym właśnie się znalazłem (Sokołowski 
2015: 9).
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Zapędzili nas w ciasny korytarz […]. Było tak ciasno, że nie dało się obró-
cić. Na zewnątrz miliony pustych hektarów, a tutaj jak w łodzi podwodnej. 
[…] A potem przyszło mi do głowy, gdy już było po tej rozpaczliwej kon-
troli i wychodziliśmy z powrotem w chłód, że w takim wielkim kraju to 
jednak wszyscy jakoś są obcy.

W, s. 175–176

Obrazowaniu ogromu przestrzeni, którą decyduje się przedstawić narrator, 
służą także wymierne liczby, które wyrażają jej wielkość w kilometrach, ale też 
w godzinach potrzebnych na pokonanie danego odcinka podróży czy w latach 
życia, świadczących o odbywanej podróży mentalnej wespół z realnym prze-
mierzaniem terenu; dla przykładu:

Do Nowosybirska było osiemset osiemdziesiąt siedem kilometrów. Sie-
działem i wyobrażałem sobie tę odległość. Kilometr po kilometrze […].

W, s. 179

Z Ułan Ude do Czyty było pięćset pięćdziesiąt siedem kilometrów. Jecha-
liśmy w dzień elektrycznym bez przedziałów. Siedem albo osiem godzin.

W, s. 28

Pokonałem sześć tysięcy kilometrów i trzydzieści parę lat.
W, s. 22

Bezmiar przestrzeni staje się synonimem pustki, różnie ujmowanej, nieod-
zownym komponentem kreowanego w tekście mitu9 Wschodu, choć dla każdej 
z linii kreślonych na mapie wschodniej wędrówki rola metaforyzowanej bezgra-
niczności jest inna. Przywoływana w utworze informacja geograficzna pozwala 
wskazać cztery wymiary mityzacji tematyzowanego obszaru. 

Pierwszy, wyznaczony linią wschodniej Polski (warszawskiego Grochowa, 
nadbużańską wsią, Lublinem i Podkarpackiem), implikuje zmitologizowany 
kraj lat dziecinnych, którego epicentrum sytuowane jest we wsi rodzinnej, bo 
to w niej narrator doświadcza rytualnych inicjacji: jako niemowlę przywieziony 
z Warszawy przez matkę, by jak Anteusz mógł dotknąć tamtych ziem (W, s. 71), 

9 Pojęcie mitu jest wielofunkcyjne i historycznie zmienne (por. Kuźma 1986: 57–64). 
Widzę w nim, z jednej strony, „pewną formę świadomości społecznej, postrzegania 
i myślenia o rzeczywistości, w której zasadniczą rolę odgrywają uwarunkowania sym-
boliczne” (za: Jeziński 2012: 120), a z drugiej, co się nie wyklucza, zakładam, że w każdej 
historii wspartej na narracji mit jest środkiem obrazowania i przedstawiania przeszło-
ści (Domańska 1992: 37; por. linguistic turn we współczesnej historiografii). Dla prowa-
dzonych analiz przyjmuję, że najważniejszymi wyróżnikami tekstowego mitu są: jego 
powtarzalność, prefiguracja oraz nadawane mu wartościujące obciążenie semantyczne 
w strukturze narracji.
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po raz pierwszy widzi rzekę i jest nią graniczny Bug (rzekę dzieciństwa jak żyłę 
w ciele.; W, s. 71; I teraz ilekroć widzę Bug, to cofam się w czasie. Odzyskuję siły.; 
W, s. 72); po raz pierwszy jako 9 - lub 10 -latek rusza też samodzielnie w podróż 
wzdłuż torów, nieodległą, ale przełomową, skoro narrator tak ją podsumowuje: 
Naprawdę byłem w Azji. Wracałem na zawsze odmieniony (W, s. 260). Kraina dzie-
ciństwa jest idealizowana, a na podstawie jednorazowych doświadczeń kilku-
nastoletniego narratora (np. gościnności w Puławach) – wizualizowana jako 
kraina cudów (W, s. 81). W świecie dojrzałego bohatera przestrzeń dzieciństwa 
wypełniona jest już mitycznym chłodem, wiatrem, który ciągnie od wschodu 
(ten wiatr znad blokowisk i dalej, z głębi tej ciemności, która zaczyna się gdzieś za Cha-
barowskiem, za Władywostokiem.; W, s. 76), hańbą prowincjonalizmu (W, s. 92), co nie 
niszczy jednak kreowanego w tekście mitu, przeciwnie – wzmacnia go poprzez 
ideę powrotu do miejsc ważnych, tożsamościowo granicznych, np.:

No bo jak to jest? Że z czasem oddalamy się od miejsca własnych narodzin 
i to ma być ucieczka, zdrada, emigracja? I wszystko, co robimy, jest próbą 
powrotu? Że życie to wygnanie? […] Jak ten mój Bug, nad który muszę cza-
sami powrócić, żeby choć na chwilę wymknąć się wygnaniu i przechytrzyć 
samotność? Jak to jest? Że im szersze zataczamy kręgi, tym wyraźniejszy 
jest środek tego krążenia i tym silniejsze przyciąganie? 

W, s. 104–105

Drugi wymiar mityzacji dotyczy Rosji, zwłaszcza jej części syberyjskiej, 
buriackiej i przygranicznej (z Mongolią czy Chinami), która jawi się jako sytu-
owane na skraju świata (W, s. 135) mityczne miejsce skrajności (geopolitycznej, 
historycznej, przestrzennej hipertrofii), budzące bezkresem lęk i wzmagające 
poczucie obcości (Czy można czuć odpowiedzialność albo w ogóle związek z tym, co 
wyrabia twój kraj – kraj o długości dziewięciu tysięcy kilometrów?; W, s. 150; Czułem 
się trochę jak w domu, który raptem spuchł do monstrualnych rozmiarów.; W, s. 126), 
a monotonią krajobrazu (zaczęła się ta słynna nuda przestrzeni.; W, s. 124) tworzące 
też wrażenie ułudy (wydaje się, że cała podróż była halucynacją albo sprytną sztuczką 
Rosyjskich Dróg Żelaznych.; W, s. 132).

Z kolei przestrzeń Mongolii, ujmowana jest w ramy europejskiego mitu hi-
storycznego – średniowiecznych najazdów mongolskich – który m.in. sprawia, 
że narrator wyrusza w podróż (W końcu przez pół życia słuchałem o azjatyckich 
hordach, które najechały nasz europejski kraj. To była wyprawa do jądra metafory.;  
W, s. 158). Ów bezmiar dominującego w pejzażu stepu staje się podstawą 
mityzowanej nicości oraz wolności, istnienia poza miejscem i czasem, którego 
ucieleśnieniem są podróżnicze doświadczenia absolutnej ciszy, pustki dającej 
swobodę i pokusy śmierci w tym właśnie miejscu (zob. Bernacki 2014: 90).

O ile pierwotność i naturalizm mongolskiej geografii pozwala tworzyć mit 
niczym nieskrępowanej wolności, o tyle przestrzeń Chin, dziwna i niepokojąca 
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(W, s. 225), ciążyła i przygniatała (W, s. 217), stając się symbolem zniewolenia (nie-
ograniczona przestrzeń zamieniała się w więzienie; W, s. 147). Metaforyczne przed-
stawienie zaprzęgania gobijskiego wiatru do pracy na rzecz kraju, najdzikszego 
i najswobodniejszego wiatru świata (W, s. 224), który tutaj zaraz wpadał w niewolę 
(W, s. 224), stanowi wymowny obraz mityzacji opisywanego terenu.

Tożsamość tekstowego JA

Podróżujący narrator w prozie Andrzeja Stasiuka ma zwykle jakieś zadanie 
do zrealizowania, nie o samą wszak podróż w tym pisarstwie chodzi. Jego 
wędrówka np. „staje się sposobem na rozpoznanie i realizację moralnych po-
winności” (Snochowska -Gonzalez 2013: 322) czy „mozolnym poszukiwaniem 
owej innej, ukrytej strony świata” (Kudyba 2008: 169). Podobnie rzecz ma się 
we Wschodzie, gdzie podmiot tekstowy stara się dociec istoty tego obszaru 
geograficzno -kulturowego, a jednocześnie buduje czy przebudowuje w trakcie 
tej realnej i pisarskiej podróży swą tożsamość człowieka Wschodu, pytając 
m.in. o praprzyczynę wyprawy w tym właśnie kierunku (na wschód i na wschód; 
W, s. 124), a więc w przeciwną stronę niż to działo się w historii euroazjatyckiej 
ludności. Aby dopełnić zaprezentowany wyżej geograficzno -mityczny obraz po-
konywanej w ruchu na wschód przestrzeni, warto wskazać, jak narrator odnaj-
duje się w przedstawianym otoczeniu i jak on sam wobec nowych doświadczeń 
podróżniczych widzi siebie. Innymi słowy, skupimy uwagę na tożsamości re-
konstruowanej z tekstu (za: Wójcicka 2016: 62), badając te fragmenty, w których 
narrator, opisując geografię odwiedzanych czy wspominanych miejsc, mówi 
o swoim w nich istnieniu. 

Podmiotową tożsamość w istotnym stopniu determinuje poczucie wyalieno-
wania, które pierwotnie wyrasta bądź z osobistych przeżyć wpisanych w histo-
rię rodzinną, np. obrazów dzieciństwa (Stałem na końcu babskiego ogonka i czułem 
się jak przybłęda; W, s. 9), bądź z polskiej historii przesiedleńczej (np. lubelskie 
podwórka – ani już cudze, ani jeszcze własne; W, s. 87), w tym także migracji ze 
wsi do miasta. Wątki historii Polski i historii prywatnej niejednokrotnie splatają 
się, jak w poniższym fragmencie, uruchamiając autobiografizm o charakterze 
wspomnieniowym:

Pamiętam pierwsze  wigilie, gdy w domu jedliśmy z jednej miski. 
[…] W mieście. Samotni jak emigranci. Życie po omacku. Trzeba było 
podpatrywać. Jakże obca musiała być, jakże wszyscy musieli być obcy. 
Cały ten naród. Tak jest do tej pory. Jakby skądś kiedyś uciekł i nigdy nie 
znalazł schronienia. Cały czas w drodze niby w pogoni, niby w ucieczce. 
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Masz sto dwadzieścia gazet, w których piszą, za kogo się przebrać, żeby się 
nie wyróżniać, żeby nie czuć wstydu. Żeby zmyć tę hańbę pochodzenia 
cholera wie skąd. 

W, s. 48–49

Poczucie „bycia -nie -u -siebie” potęguje pograniczny i peryferyjny status 
zamieszkiwanych czy tylko odwiedzanych przez narratora punktów geogra-
fii, prywatnie ważnych miejsc dla bohatera i jego bliskich. Szukanie swojego 
miejsca na pograniczu mityzowanych przestrzeni – między ewokującym strach 
Wschodem i odnoszącym się do niego z pogardą Zachodem (W, s. 57) – to także 
próba odzyskiwania własnej godności, dzięki przyjęciu wiedzy o minionym 
i świadomości, że wschodnie kompleksy wynikają m.in. z nadmiaru przestrzeni, 
bo przecież im dalej w tamtą stronę, tym mniejsze jest nasze znaczenie, tym łatwiej się 
nas pozbyć (W, s. 88–89). Należy też podkreślić, że temu przywracaniu godności 
sprzyjają kreowane w tekście wizerunki powierzchownie transponowanej na 
grunt Polski kultury Zachodu, w której udajemy wymyślonych Europejczyków 
pozszywanych niczym Frankenstein z jakichś resztek (W, s. 165), kultury, która prze-
jawia się głównie w estetycznej profanacji krajobrazu; dla przykładu:

Żeby nie widzieć gangreny trawiącej przedmieścia i pobocza głównych 
dróg. Tej zaćmy z blachy, plastiku i kolorów jadowitych jak szerszenie. Tych 
„światów ogrodzeń i bram” oraz „królestw paznokcia”. Wiem, że mój kraj 
właśnie w ten sposób nareszcie staje się wielkim światem, wytrząsa ty‑
siącletnią słomę z butów i nadąża za ludzkością, przyobleka się i stroi, by 
się przypodobać, wiem, ale oczy krwawią od tej zagłady krajobrazu.

W, s. 59

W analizowanym tekście dostrzegamy jednak podejmowane próby prze-
zwyciężenia tego poczucia obcości i bycia na marginesie. Dojrzały narrator, 
świadomy już wartości prywatnych miejsc, mimo swego niedookreślonego, 
wschodniego właśnie, statusu, nie chce być kimś innym, kiedy mówi: Nie czuję 
pokusy, by stać się kimś innym (W, s. 61)10. Poznawczą oraz terapeutyczną rolę 
odgrywa w tym tożsamościowym dojrzewaniu podróż, a właściwie liczne po-
dróże na Wschód. Dociekanie przyczyn wypraw( -y) każe narratorowi postawić 
szereg pytań, a próba odpowiedzi na nie, przybierająca formę monologu we-
wnętrznego, staje się drogą do samopoznania i zrozumienia własnej tożsamości. 
Okazuje się bowiem, że w ujęciu narratora ciągłość tradycji, znajomość własnych 

10 W tym miejscu warto przypomnieć, że w innej książce (JZP) narrator kreowany 
na alter ego pisarza, wspominając swe młodzieńcze lata, tak przedstawia formowanie 
tożsamości pokolenia: Imponowali nam Amerykanie i Anglicy (JZP, s. 12); Chcieliśmy żyć jak 
czarni. Czuliśmy się jak czarni (JZP, s. 26); W chwilach nagłych zrywów chcieliśmy być Czecha-
mi (JZP, s. 154).
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korzeni, historii rodu może być gwarantem samowiedzy, którą tak przedstawia 
w odniesieniu do Mongołów: Mógł tu zajechać szach perski albo król belgijski i nie 
mieliby problemów z tym, jak się zachować. Po prostu wciąż jeszcze wiedzieli, kim są 
(W, s. 172). Pamięć historyczno -geograficzna i pamięć własna o czasie i miejscu 
zdarzeń przynosi spokój i pozwala, by już nieistotnym stało się w którą stronę 
świata zabiera mnie S3 (W, s. 289). Zanik swoistego napięcia geograficznego, które 
kieruje narratora na wschodnie tereny, nie oznacza jednak rozmycia identyfika-
cji – wciąż utożsamia się on ze Wschodem.

Świat podróży realnej i mentalnej scala na kartach Wschodu przede wszyst-
kim kreacja narratora -podróżnika (zawsze lubiłem jeździć i jeździłem; W, s. 45) 
i w mniejszym stopniu aktualizowanego w tekście narratora -pisarza, którego 
uwodzi brzmienie nazw geograficznych, motywując np. do podróży do Mur-
gobu (por. Po to przyjeżdża się do Murgobu. Żeby odnajdywać podobieństwo dźwię-
ków. Gdyby ktoś pytał; W, s. 191). Tożsamość podróżującego podmiotu wyróżnia 
upodobanie do miejsc krańcowych, ostatecznych, z których można tylko wracać, 
do miejsc, które leżą na końcu (W, s. 104). Sam widzi w sobie czujnego zwiadowcę 
węszącego na Wschodzie (W, s. 116), który wędrując, chce najwięcej zapamiętać, 
żeby niczego nie przeoczyć (W, s. 116). I choć w tej wyprawie nie o zabytki chodzi 
(W, s. 194), to do końca nie wiadomo, po co się wyjeżdża (W, s. 195), bo wyjazd 
w stronę Wschodu jest dla jego mieszkańca przeznaczeniem (W, s. 201). Podmiot 
tekstowy wyrusza się więc po trosze z chęci pewnego domknięcia poznawczego, 
bo są historie, które domagają się dalszego ciągu (W, s. 211), w poszukiwaniu czasu, 
którym wzgardził (W, s. 202), też z ciekawości, ale przede wszystkim z poczucia 
winy, co ilustruje fragment kontrastujący sielskość dziecięcego popołudnia 
z okrucieństwem realiów reżimu komunistycznego:

Może to ciekawość, a może coś w rodzaju poczucia winy, ponieważ oglą‑
dałem ognie na widnokręgu, ale nie musiałem jeść gliny. Siedziałem na 
rozgrzanym poddaszu, odkrawałem cienkie plasterki solonej słoniny i czy-
tałem Pearl Buck, wyobrażając sobie rustykalne Chiny, ich zgięty grzbiet 
pod palącym słońcem i rewolucję, która go prostuje.

W, s. 219

Jak widać, komponent geograficzny i mityczny dotyczący przestrzeni prezen-
towanej w tekście oraz rekonstruowana tożsamość dyskursywna podmiotu teks-
towego wzajemnie się dopełniają i uzupełniają. Ponieważ we Wschodzie nie mamy 
do czynienia wyłącznie z obrazem podróży realnej, ale tych podróży jest o wiele 
więcej (np. autobiograficzna, retrospektywna, historyczna), trzeba więc geografię 
odczytywać przez pryzmat narratora i mityzujących zabiegów, a jego tożsamość 
(wyalienowanego mieszkańca pogranicza, człowieka Wschodu, wędrowca czy 
pisarza) rozpatrywać z uwzględnieniem wybranego przezeń geograficznego kie-
runku wędrówki oraz mitycznego wymiaru prowadzonej narracji podróżniczej. 
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Geografia w analizowanym tekście jawi się zatem jako fizyczny konkret, który 
w jednostkowym i/lub zbiorowym doświadczeniu ruchu (podróży, wędrówki 
ludów) oraz upływu czasu (w powiązanych ze sobą wymiarach historii: pry-
watnej, lokalnej i wielkiej) zostaje poddana tekstowym zabiegom mityzacji i jest 
czynnikiem istotnie warunkującym tożsamość narratora.
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Joanna Przyklenk

A Journey in Search of Identity – 
Geography and Myth in Wschód by Andrzej Stasiuk

Summar y

The article is devoted to a discussion of the geographical and mythical dimension 
of journey in Andrzej Stasiuk’s Wschód [The East], including the identity context. To this 
end, the author conducts a functional analysis of the geographical proper names, the use 
of the lexemes geography and tectonics as well as the use (including mythopoeic use) of 
the concepts of the map as well as that of the boundary and boundlessness, taking into 
account strategies dynamizing the presentation of the geographical space. Moreover, 
the author describes the mythizations dominating in the descriptions of particular geo-
graphical areas (East Poland, Russia, Mongolia and China). In the later part of the article, 
the author presents the way in which the narrator reconstructs his identity, focusing on 
those aspects which are connected with the geographical or travelling context of the 
narrative. In the course of analysis, the author enumerates the following characteristics 
of the narrator motivated by geography and its mythicization: alienation, the status of 
the inhabitant of the borderland or the East, the traveller and the writer.
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Joanna Przyklenk

Le voyage à la recherche de l’identité – 
géographie et mythe dans Wschód d’Andrzej Stasiuk

Résumé

L’article est consacré à la présentation de la dimension géographique et mythique 
du voyage dans le livre Wschód [L’Est] d’Andrzej Stasiuk, compte tenu du contexte iden-
titaire. On a soumis à l’analyse fonctionnalisée les noms géographiques de lieux, l’usage 
des lexèmes geografia et tektonika ainsi qu’exploités dans le texte analysé les concepts 
(aussi au niveau de la création de mythes) : de la carte, de la frontière et de l’infini, en 
tenant compte des stratégies qui dynamisent la présentation de l’espace géographique. 
L’auteure a examiné également les mythisations qui dominent dans la description de 
chacune des régions distinguées (c’est -à -dire la Pologne de l’Est, la Russie, la Mongo-
lie et la Chine). Dans la partie suivante, on a présenté l’identité reconstruite du sujet  
textuel, en se focalisant sur ceux de ses aspects qui résultent du contexte géographique et 
voyageur de la narration. Au cours de l’analyse, on a indiqué en particulier de tels traits 
identificatoires du narrateur – motivés par la géographie et sa mythisation – comme : 
dépaysement, statut de l’habitant frontalier, de l’habitant de l’Est, du voyageur et de 
l’écrivain.


