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Podmiot rozbity?  
Dyskurs somatyczny i doświadczenie sensualne  
w pismach autobiograficznych  
Seweryna Goszczyńskiego. Prolegomena1
Pisma autobiograficzne Seweryna Goszczyńskiego traktowane są przez 
badaczy głównie jako materiał do badań biograficznych2, historycznych3 oraz 
jako kontekst w analizach poświęconych towianizmowi i historii Koła Sprawy 
Bożej4. Zogniskowanie uwagi na doświadczeniach egzystencjalnych utrwa-
lonych w dziennikach, korespondencji oraz wspomnieniach pisarza umożli-
wia odmienną interpretację tych tekstów i podjęcie problematyki znaczenia 
dyskursu somatycznego oraz spirytualizmu w procesie konstytuowania się 

1 Niniejszy tekst powstał w ramach moich badań doktoranckich związanych z auto-
biografizmem w dziełach Seweryna Goszczyńskiego. O innych aspektach analizowanych 
pism autobiograficznych niż zaprezentowane tutaj – por. Joanna Stożek, Nienazwane, 
niewypowiedziane i przemilczane w pismach autobiograficznych Seweryna Goszczyńskiego, 

„Maska” 2018, nr 3: Nieistniejące – Niedoszłe – Nienazwane, s. 175–190; eadem, O pewnych 
formalno-semantycznych aspektach Dziennika podróży do Tatrów Seweryna Goszczyńskiego, 

„Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica” 2016, s. 186–196; eadem, 
Czy podróż tylko „do Tatrów”? Problematyka podmiotu autorskiego w Dzienniku podróży 
do Tatrów Seweryna Goszczyńskiego, „Maska” 2018, nr 2: Tożsamość – podmiotowość, s. 187–201; 
por. także: eadem, Dom i bezdomność w pismach autobiograficznych Seweryna Goszczyńskiego. 
Prolegomena, „Maska” 2017, nr 34: Kontrast, dualizm, opozycja, s. 223–235.

2 Por. m.in. Danuta Sosnowska, Seweryn Goszczyński. Biografia duchowa, Wrocław 2000; 
Janina Rosnowska, Goszczyński. Opowieść biograficzna, Warszawa 1977; Zygmunt Wasilewski, 
Seweryn Goszczyński. Szkice literackie, Wilno 1923. 

3 Por. Pamiętniki spiskowców i więźniów galicyjskich 1832–1846, red. K. Lewicki, Wrocław 1954. 
4 Por. m.in. Alina Witkowska, Towiańczycy, Warszawa 1989; Adam Sikora, Posłannicy 

słowa. Hoene-Wroński, Towiański, Mickiewicz, Warszawa 1967.

Tożsamość w dobie przemian, red. Tomasz P. Bocheński, Kraków 2019, s. 7–23.
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podmiotu5. Przyjęcie takiego sposobu lektury pozwoli na ukazanie romantycz-
nego podmiotu6 jako wewnętrznie zróżnicowanego, a także na przekroczenie 
dominującej w dotychczasowych badaniach perspektywy towianistycznej7.

Podmiot i doświadczenia sensualne

Sensualizm w pismach autobiograficznych Goszczyńskiego8 dochodzi 
do głosu najwyraźniej w związku z doświadczeniem podróży. Penetrowanie 
nowych przestrzeni oraz niemal nieustanna zmiana miejsca zamieszkania 
łączy się z postrzeganiem otaczającego świata przez pryzmat wrażliwości 
zmysłowej9. Najbardziej wyrazistym przykładem takiego sposobu doświad-
czania świata pozostaje Dziennik podróży do Tatrów, który stanowił relację 
z pobytu Goszczyńskiego na Podhalu w okresie po powstaniu listopadowym10. 

5 Na temat istotnego znaczenie sensualizmu i spirytualizmu jako dwóch dróg przezwy-
ciężenia racjonalizmu pisze szczegółowo Michał Kuziak – por. Michał Kuziak, Podmiotowość 
romantyczna – kłopoty z sensualnością. Rekonesans na przykładzie korespondencji Zygmunta 
Krasińskiego, „Pamiętnik Literacki” 2018, z. 1, s. 30.

6  Podczas analizy przyjmuję szerokie rozumienie podmiotu – jako immanentnej 
kategorii wypowiedzi literackiej w perspektywie antropologicznej i kulturowej. Pozwoli 
to na prześledzenie ciągłości i zmiany podmiotu w wybranych tekstach autobiograficznych 
Seweryna Goszczyńskiego. Ponadto nie oddzielam w sposób sztuczny instancji „autora” 
i „ja” / podmiotu tekstowego. Posługuję się naprzemiennie nazwiskiem autora, rozumiejąc 
je jako „ja” tekstowe.

7  Mało zasadne wydaje się obecnie postrzeganie podmiotu pism autobiograficznych 
Goszczyńskiego wyłącznie przez pryzmat doświadczenie konwersji, jako „najwierniejszego 
sługę Koła Sprawy Bożej”. Por. Danuta Sosnowska, op. cit., s. 146. W toku interpretacji 
nie zawężam problematyki sensualizmu i spirytualizmu jedynie do opozycji pierwiastków 
cielesnych i duchowych ani do towianistycznej triady duszy, ducha i ciała. Przyjmuję rozu-
mienie sensualizmu w opozycji do idealizmu i spirytualizmu. 

8 Podstawę analizy stanowić będą następujące teksty autobiograficzne Goszczyńskiego: 
Dziennik podróży do Tatrów, Dziennik Sprawy Bożej, Podróż mojego życia oraz koresponden-
cja. Należy uczynić w tym miejscu istotne zastrzeżenie: celem artykułu nie jest całościowa 
analiza zjawiska zasygnalizowanego w temacie, ponieważ wymagałoby to szerszych opisów 
i uwzględnienia wszystkich z pism autobiograficznych Goszczyńskiego, co w rekonesanso-
wym szkicu nie jest możliwe. 

9 Znajduje to potwierdzenie w dominacji autobiograficznej postawy świadectwa. Stosuję 
rozróżnienie trzech postaw autobiograficznych: wyznania, świadectwa i wyzwania, które 
zaproponowała Małgorzata Czermińska. Por. Małgorzata Czermińska, Autobiograficzny 
trójkąt. Świadectwo, wyznanie, wyzwanie, Kraków 2000.

10 Na ostateczny kształt dziennika wpływ miała również konwersja Goszczyńskiego, 
który formalnie wstąpił do Koła Sprawy Bożej w 1842 roku. 
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Już we wstępie do dziennika autor deklaruje nadrzędne znaczenie indywi-
dualnej wrażliwości emocjonalnej i zmysłowej w procesie poznania Tatr:

Autor tej podróży ogłasza ją głównie dlatego, że chwila jego życia schwycona w tym 
dziele jest jedną z tych, w których żył wszystkimi swoimi władzami, życiem pełniejszym 
niż kiedykolwiek […] Czytelnik nie znajdzie w tym dziełku skarbów umiejętności albo 
nauki, autor puścił się z małym zapasem wiedzy, z mniejszym jeszcze naukowości, a bez 
żadnej książki, nawet bez barometru. Nie robił on tej podróży ani jako geolog, ani jako 
archeolog, puścił się obyczajem żebrzących śpiewaków swojej krainy, z lirą swojego 
ducha, z nią tylko; do niej nastroił swój rozum, swoje zmysły, wszystkie swoje władze 
i to tylko zachował, czym mu ten instrument zagrał potrącony od ziemi, którą przeszedł 
i od jej ducha. Jakkolwiek nieobojętnym jest autorowi rozszerzenie sfery naukowych 
wiadomości, […] zajmował się jednak najgłówniej tym, do czego czuł się najzdolniejszym, 
pisał wiele z serca i dla serca, wiele w ocknieniu się głębszego swego czucia w innych11. 

Przywołany fragment ujawnia określony sposób poznawania rzeczywistości 
tatrzańskiej, polegający na zaangażowaniu zmysłów, rozumu i sfery emo-
cjonalnej12. Zaprojektowany przez pisarza rodzaj interakcji z czytelnikiem, 
wymagający nawiązania porozumienia „z serca do serca”13, nie wskazuje 
jedynie na intymny wymiar zapisków, ale stanowi zarazem sygnał istotnego 
znaczenia niepowtarzalnych przeżyć jednostki i dominacji subiektywnego 
punktu widzenia14. Należy jednocześnie podkreślić, że diarysta ujawnia 
główny „podwójny” cel podjętej podróży, jakim było poznanie ziemi i jej 

„ducha”. Deklaracja autora nabiera szczególnego znaczenia przy uwzględnieniu 

11 Seweryn Goszczyński, Dziennik podróży do Tatrów, Wrocław 1958, s. 11. Dalsze przy-
toczenia tego utwory lokuję w tekście głównym, używając skrótu DP i podając numery stron.

12 Paulina Arbiszewska podkreśla, że „czucie” stanowiło jedną z władz poznawczych 
romantycznego podmiotu – por. Paulina Arbiszewska, Ciało w literaturze, literackie, literatury 
Trzy studia o romantyzmie, Warszawa 2018, s. 170.

13 Warto zauważyć, że Goszczyński wskazuje na konieczność nawiązania kontaktu oso-
bistego w akcie komunikacji z czytelnikiem. Znamienne, że taki sposób interakcji właściwy 
jest przede wszystkim dla komunikacji ustnej. Por. Andrzej Mencwel, Antropologia słowa 
i historia kultury, [w:] Antropologia pisma. Od teorii do praktyki, red. Philippe Artiéres, Paweł 
Rodak, Warszawa 2010, s. 25. 

14 Obecność subiektywnego punktu widzenia podróżnika zalicza Janina Kamionka-
-Straszakowa do głównych wyznaczników romantycznego podróżopisarstwa. Por. Janina 
Kamionka-Straszakowa, Podróż, [w:] Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. Józef Bachórz, 
Alina Witkowska, Wrocław 2009, s. 698–703.

Podmiot rozbity?



10

antropologii towianistycznej15. Taki dwojaki rodzaj motywacji podmiotu 
autorskiego znajduje wyraz w sposobie prowadzenia notatek. Z jeden strony 
diarysta opisuje „powierzchnię” świata – to, co widzialne, Tatry i ludność 
Podhala, z drugiej – podejmuje próby dotarcia do niewidzialnego ducha tej 
ziemi, który nie jest dostępny w bezpośredniej obserwacji.

Szczególne znaczenie doświadczeń sensualnych widoczne jest przede 
wszystkim w relacjach z wycieczek tatrzańskich. Goszczyński nie ogranicza 
się jedynie do zastosowania statycznego opisu doznań wizualnych, lecz dużo 
miejsca poświęca wrażeniom słuchowym, dotykowym i smakowym, które 
towarzyszyły mu w trakcie podróży. Taka strategia autorska wielokrotnie 
powraca na kartach dziennika: 

Jechałem w ciągłym zachwyceniu. Las świerkowy ciągle prawie towarzyszył naszej 
drodze. Niekiedy uchylał się a wówczas powitała nas z boku jakaś rozkoszna dolina, 
jakaś góra naga w swojej wysokości od stóp aż do szczytu […] Wstąpiłem tam do gma-
chu, do którego przez sen oddalenia tak długo tęskniłem! [DP 196]

W innym miejscu Goszczyński zanotował:

Próbowałem pić tę wodę w mocnym pragnieniu, ale nie mogłem, tak znalazłem 
odrażającym smak jej słodkawy. Kąpiele w czasie naszego pobytu były wcale nieliczne. 
Zaludniły się raz szczególniej, ale szlachtą madziarską, którzy tam sprawili sobie 
łaźnię winem [DP 180–181].

Taki sposób ukształtowania relacji podróżniczej wskazuje na dominu-
jące znaczenie doznań sensualnych w trakcie odbywania podróży. Podmiot 
Dziennika podróży do Tatrów przyjmuje rolę lustra – „odbija”16 mimetycznie 
penetrowaną przestrzeń i dąży do maksymalnie obrazowanego przedstawie-
nia czytelnikowi poznawanych miejsc17. Jednocześnie obecność szczegóło-

15 Dorota Siwicka podkreśla, że głównym celem Koło Sprawy Bożej było „ukształtowa-
nie człowieka w ton jak najczystszy taki, w którym nie byłoby rozdźwięku między wnętrzem 
a zewnętrzem, duszą i ciałem” (Dorota Siwicka, Ton i bicz. Mickiewicz wśród towiańczyków, 
Wrocław 1990, s. 28).

16 Przyjmuję koncepcję lustra i lampy jako dwóch strategii patrzenia. Por. Meyer 
Howard Abrams, Zwierciadło i lampa. Romantyczna teoria poezji z tradycja krytycznoliteracka, 
przeł. Mirosław B. Fedewicz, Gdańsk 2013. 

17 Jednocześnie warto zwrócić uwagę na fragmenty dziennika, w których widoczna jest 
dążenie podmiotu do pewnego utożsamienia z czytelnikiem, co ujawnia dążność do „prze-
niesienia” na czytelnika własnych wrażeń sensualnych, które towarzyszyły mu podczas 

Joanna Stożek
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wych deskrypcji świata zewnętrznego świadczy o tym, że podmiot autorski 
przyjmuje rolę przewodnika, który dzięki szczegółowemu opisowi dąży 
do przybliżenia czytelnikowi nieznanych przestrzeni górskich.

Na podstawie całościowej lektury Dziennika podróży do Tatrów można 
stwierdzić, że wędrówki Goszczyńskiego stanowią niejednokrotnie punkt 
wyjścia do otwarcia się podmiotu na bezpośredni kontakt ze światem pozaz-
mysłowym. O harmonijnym współistnieniu strategii lampy i lustra świadczy 
fragment dziennika dotyczący zejścia do jaskini pod Pisaną: 

W zakręcie podziemia straciłem z oczu jego otwór, grube ciemności otoczyły mię 
dokoła; bałwany wody za każdym krokiem silniej uderzały i huczały głośniej; stanąłem 
na chwilę: huk podziemny, daleki, mocniejszy od szumu tłukącej mię po nogach fali, 
mieszanina tysiąca najsprzeczniejszych tonów, muzyka dzika, przeraźliwa, jakiej nic 
podobnego w życiu moim nie słyszałem; niby echo oddalonego piekła, ogłuszyły mię 
naprawdę. Mimowolnie uległem groźnemu wrażeniu, zdało mi się w tej chwili że się 
otwierają tajniki ciemnego duchowego świata, że postacie jego nieżywe zaczną prze-
suwać się przed okiem jak poczęły już przelatywać po myślach; spodziewałem się co 
chwila, że trup jakiś przepłynie koło mnie na falach, że jakiś potwór nieznajomy dotąd 
światu objawi mi się przy konającym blasku mojej świeczki: uwierzyłem na chwilę 
w nietykalność miejsc podobnych i tajemnic podań ludowych [DP 225].

Powyższy ustęp wskazuje na dominujące znaczenie wrażeń i indywidu-
alnych przeżyć podmiotu w dzienniku18. Podmiot autorski zwraca uwagę 
na pewien stały element w recepcji pejzażu podziemnego, jakim była baśniowa 

wędrówki. Przykładowo, w części diariusza dotyczącej kultury ludowej Goszczyński zanoto-
wał: „Na próbkę tej muzyki i poezji umieszczam niektóre ich śpiewy. Może one przeniosą, 
chociaż jako tako, czucie czytającego w tę chwilę, którą mię tyle upaja” [DP 142]. W dalszym 
fragmencie notatki zapisał diarysta przykłady góralskich pieśni. Taka stratega pisarska 
widoczna jest również w opisach górskich wypraw. Wydaje się, że celem Goszczyńskiego 
nie było wyłącznie możliwie dokładne i sugestywne zrelacjonowanie wyprawy w Tatry, ale 
także wywołanie w odbiorcy poczucia współuczestnictwa w opisywanych wydarzeniach, co 
łączy się również z odwoływaniem się do emocji czytelnika.

18 Warto przywołać w tym miejscu wnioski Zlatka Klátika dotyczące relacji z podróży: 
„Po kilku oznakach epickiej organizacji utworu można stwierdzić, czy dany tekst może być 
rozpatrywany jako relacja z podróży. Autor, podróżny i narrator stanowią jedną i tę samą 
osobę, które o jej przeżyciach związanych z podróżą opowiada i je autentycznie opisuje” 
(Zlatko Klátik, Über die Poetik der Reisebeschriebung, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 
1969 nr 11, s. 143 [przekład filolog. mój – J.S.].
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i tajemnicza aura19, jednak jednocześnie kreuje penetrowaną przestrzeń 
i nadaje jej wymiar duchowy. Odbywanie wędrówki w ciemnościach skła-
nia podmiot do uruchomienia wzroku wewnętrznego i wyobraźni. Ustęp 
dotyczący jaskini pod Pisaną można odczytywać także jako zapis epifanii 
romantycznej, rozumianej za Ryszardem Nyczem jako:

rodzaj indywidualnego objawienia uniwersalnego porządku, bezpośredniej wizji, 
polegającej na ujęciu nadnaturalnej i nadzmysłowej esencji, niezmiennej substancji, 
czy istoty rzeczy; ujęciu dokonującym się dzięki przekroczeniu granic doświadcze-
nia – czy to za sprawą ekstatycznego wyniesienia „zachwyconego” podmiotu, czy też 
w rezultacie wkroczenia transcendencji w obszar egzystencjalny20. 

Doświadczenia zwiedzania podziemi zostaje uzewnętrznione i przyjmuje 
wymiar przeżycia religijnego. Zejście w głąb ziemi łączy się również z uru-
chomieniem fantazmatów demonicznych21. Co ciekawe, fragment dotyczący 
zwiedzania jaskini pod Pisaną równocześnie świadczy o tym, że opis penetro-
wanej przestrzeni może różnić się w zależności od czynników zewnętrznych 
oraz stanu emocjonalnego podróżnika. Goszczyński trzykrotnie podejmuje 
próbę poznania podziemi i, porównując te opisy, można dostrzec istotne 
różnice22. Taki sposób postrzegania przez podmiot rzeczywistości wskazuje 
na harmonijne współistnienie strategii lampy i lustra w narracji diarystycznej 
Goszczyńskiego. Całościowa lektura dziennika pokazuje, że ta dwa typy oglądu 
rzeczywistości przenikają się i niejednokrotnie trudno wskazać na różnicę 
między nimi w obrębie jednej notatki. Kwestia sposobu postrzegania świata 
przez pryzmat mimetyzmu i kreacji obecna jest również w Dzienniku Sprawy 
Bożej, jednak obserwacja świata zewnętrznego nie jest warunkiem koniecznym 
do uruchomienia „oka wewnętrznego”. Podmiot deklaruje wiarę w możliwość 
odbycia wewnętrznej podróży do miejsc szczególnie ważnych dla konkretnej 
jednostki i związanych z doświadczeniami duchowymi, takimi jako konwersja:

19 Por. Jacek Kolbuszewski, Tatry w literaturze polskiej, Kraków 1982, s. 139.
20 Ryszard Nycz, Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej litera-

turze polskiej, Kraków 2011, s. 89.
21 Michał Kuziak podkreśla, że podziemna podróż łączy się z uruchomieniem fantazmatów 

demonicznych lub seksualnych. Por. Michał Kuziak, Romantyczne górnictwo. Między mistyką, 
nauką a przemysłem, „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza”, 
2015, nr 8 s. 151. W przypadku Dziennika podróży do Tatrów niewątpliwie widoczne jest pierw-
szy z przywołanych fantazmatów. 

22 Por. DP 224–229.
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Duch obejmuje glob cały, ale promienienie jego najmocniejsze na pewne miejsca, 
na takie na przykład, jak ulubione miejsce jego dzieciństwa, albo gdzie się kochał, albo 
gdzie go coś podobnego silniej przywiązało. My sami, kiedy powiadamy, że myślimy 
i takich miejscach, to wtedy duch nasz chodzi po nich, chociaż o krocie mil oddaleni 
od nich jesteśmy ciałem i gdyby wówczas znajdował się w tych miejscach człowiek 
podniesionego ducha, mimowolnie myślałby o nas, to jest czułby spotkanie się 
z naszym duchem23. 

Dyskurs somatyczny

W dotychczasowych odczytaniach pism autobiograficznych Goszczyńskiego 
nacisk został położony na analizę przeżyć duchowych związanych z biogra-
ficznym doświadczeniem wstąpienia do Koła Sprawy Bożej24. Taki sposób 
lektury nie dotyczy wyłącznie analizowanych utworów, lecz jest niejako 
utrwalony w tradycyjnych interpretacjach tekstów z okresu romantyzmu. 
Jak zauważa Paulina Arbiszewska, problem romantycznej podmiotowości 
omawiany jest często poza kontekstem cielesnym25. 

Doświadczenia somatyczne26 stanowią jednak ważny przedmiot refleksji 
autotematycznej Goszczyńskiego. Całościowe spojrzenie na analizowane 
pisma pozwala dostrzec istnienie pewnej prawidłowości. Moment przybycia 
do Paryża rozpoczyna okres, w którym do zapisków autotematycznych pisa-
rza wkraczają tematy ciała, doświadczeń zmysłowych i szeroko rozumianej 
fizyczności. Znamienne, że od lat czterdziestych XIX wieku można dostrzegać 
pewną nadreprezentację refleksji Goszczyńskiego poświęconej somatyczności. 
Próba znalezienia odpowiedzi na pytanie o źródła fascynacji pisarza tym 
kręgiem problemowym powinna przebiegać dwutorowo. Obecność tematu 
cielesności w oczywisty sposób łączy się z antropologią towianistyczną, jed-
nak nie mniej istotnym czynnikiem było doświadczenie życia na obczyźnie. 

24 Świadczą o tym podtytuł publikacji Danuty Sosnowskiej dotyczący pism autobiogra-
ficznych Goszczyńskiego (Biografia duchowa) oraz artykuł Elżbiety Wolickiej (por. Elżbieta 
Wolicka, Dżingis Chan z duszą świętego Franciszka, „Znak” 2000, nr 11 s. 128–132).

25 Por. Paulina Arbiszewska, op. cit., s. 13. 
26 Słów soma i ciało używam w tekście synonimiczne, ze względu na funkcjonowanie 

w dyskursie literaturoznawczym kategorii somatopoetyki i somatekstu. W związku z tą kwe-
stią – por. Anna Łebkowska, Jak ucieleśnić ciało: o jednym z dylematów somatopoetyki, „Teksty 
Drugie” 2011, nr 4: Gender, ciało, tekst, s. 11–14. 
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Wiele fragmentów Dziennika Sprawy Bożej oraz korespondencji z okresu 
emigracji zostało poświecone przejawom „ja” materialnego. Doświadczenie 
braku zakorzenienia27 w rzeczywistości Paryża, połączone z kłopotami 
finansowymi, wielokrotnie powraca w refleksji Goszczyńskiego:

Koło mnie wielka nędza; od wielu dni nie mam co przekąsić na śniadanie; muszę 
odbywać się jednym posiłkiem na 24 godzin, a co mam na kredyt […]. Ks. Duński 
mocno chory, miesza przy kościele St. Pilippe du Roule. Jest to słabość jego ciągła, 
uderzenie krwi na płuca, tą razą bardzo silne. W tym stanie mówić mu nie wolno. 
Kilku braci po kolei pilnowało go przez dzień dzisiejszy. Nie mogę dzielić ich trudu, bo 
moje trzewiki są w naprawie u szewca, a buty, w których wychodzę tylko na jedzenie 
w tak złym stanie, że przez wzgląd na obcych, których zawsze można spotkać u ks. 
Duńskiego, nie mogę się tam pokazać [Ds I 430, 458]. 

Mimo życia w skrajnej biedzie Goszczyński nie rezygnuje w notatkach ze 
zwracania uwagi na kwestie powierzchowności i wyglądu w kontaktach z emi-
grantami. Należy jednocześnie podkreślić „podwójne” rozumienie biedy przez 
diarystę: jako biedy moralnej28 i materialnej. Wydaje się, że pierwsza z nich 
stanowi problem o dużej większym znaczeniu niż kwestie materialne, niemniej 
dziennik i korespondencja dostarczają wielu informacji na temat kłopotów 
z uzyskaniem żołdu i trudności związanych z utrzymaniem stałej pracy29. 

Pobyt w Paryżu skłania Goszczyńskiego także do prowadzenia Księgi 
przychodów i rozchodów, która zawiera zapiski dotyczące kwestii finansowych 
podczas pobytu pisarza na wychodźstwie30. Goszczyński deklarował expressis 
verbis dokumentarne znaczenie tych zapisków: 

27 Por. Katarzyna Waszczyńska, Wokół problematyki tożsamości, „Rocznik Towarzystwa 
Naukowego Płockiego” 2018, nr 6, s. 68.

28 Por. m.in. Listy Seweryna Goszczyńskiego (1832–1875), red. Stanisław Pigoń, Kraków 1937, 
s. 26–32, 37–39, 53–55. 

29 Por. m.in. Ds 544. 
30 Mogłoby się wydawać, że dokumentarna funkcja notatek nie wykazuje bezpośredniego 

związku z literaturą dokumentu osobistego, jednak problem też należy rozpatrywać przy 
uwzględnieniu historii form dziennikowych. Badacze dostrzegają związek między tradycją 
ksiąg rachunkowych i domowych a poetyką dziennika intymnego. Paweł Rodak podkreśla, 
że jedną z najstarszych funkcji dzienników osobistych było prowadzenie codziennych rachun-
ków – por. Paweł Rodak, Między zapisem a literaturą. Dziennik pisarza polskiego w XX wieku. 
Żeromski, Nałkowska, Dąbrowska, Gombrowicz, Herling-Grudziński, Warszawa 2011, s. 50–51.
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Chciałbym zostawić ślad mojego życia we Francji, pod względem żywienia się. Ta próbka 
da wyobrażenie o biedach, jakie napełniały większą część mojego pobytu na tułac-
twie. Nie było wprawdzie tak ciągle, miałem przerwy wytchnienia, pokrzepienia się, 
ale te przerwy zsumowane nie wyrównają czasowi, który przebyłem w niedostatku, 
a często w najostatniejszej nędzy. W tych dniach, jeżeli mię łaska Boża nie wesprze, 
zanosi się na podobną chwilę; jestem na to przygotowany w nadziei, że Bóg doda mi 
siły do przeniesienia tej próby. A dla mojej własnej pamięci i dla wiadomości innych 
będę zapisywał dzień po dniu moje żywienie się, przynajmniej przez miesiąc [Ds I 531].

Mimo że towianistyczny podmiot nie utożsamia własnego istnienia 
z cielesnym wyglądem31, kwestia cielności, fizyczności i „kłopotów” z ciałem 
powraca wielokrotnie w pismach autobiograficznych Goszczyńskiego z okresu 
towianistycznego. Motywem najczęściej powtarzającym się w zapiskach jest 
ciało chorującego, umierające oraz cierpiące. Fizyczność stanowi paradygmat 
odniesienia dla podmiotu, ale zarazem soma jest najczęściej źródłem grzechu 
oraz główną przeszkodą na drodze do osiągnięcia doskonałości moralnej. 
Motyw grzechów związanych z cielnością powraca wielokrotnie na kartach 
dziennika w różnych wariantach: między innymi jako nieudane próby 
porzucenia fajki, alkoholu, kontaktów seksualnych z kobietami. Równie 
istotne wydają się szczegółowe opisy wrażeń chorobowych i doświadczeń 
związanych z cierpieniem fizycznym:

Od kilkunastu dni jestem mocno słaby na żołądek; wszakże dziękuję Bogu za tę sła-
bość; sprawia mi ona wiele dobrego. Żałuję, że czasem gniewałem się na nią; dziś 
jasno widzę, że była konieczną i bardzo pomocną dla mojego postępu duchowego. 
Osłabienie ciała ułatwiło mi pozbycie się wiele złego moralnie [Ds I 429].

Obecność tych wątków ma istotny związek z samowiedzą podmiotu32. 
Diarysta interpretuje własne doznania w odniesieniu do nauki Towiańskiego, 

31 Nie tylko ciało, ale także imię własne przestaje być dla Goszczyńskiego-towiańczyka 
wyznacznikiem tożsamości (por. Ds I 279: „Zgrzeszyłem przeciwko duchowi Pana, że nie odpar-
łem, kiedy mi Adam powiedział: Wzywam ciebie jak człowiek człowieka, jak Mickiewicz 
Goszczyńskiego. Nie uległem temu, ale nie odparłem. Zgrzeszyłem. Brat Adam jest wobec 
mnie najwyższym urzędnikiem. Nie ma też ani Mickiewicza, ani Goszczyńskiego”).

32 Liczne opisy fizyczności w Dzienniku Sprawy Bożej budzą skojarzenie z problemem 
„inności ciała” w filozofii Paula Ricœura. Por. Małgorzata Kowalska, Wstęp, [w:] Paul Ricœur 
, O sobie samym jako innym, Warszawa 2003, s. XXIv.
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która zakładała, że negatywne doznania ciała wynikają z moralnej winy. 
Goszczyński dostrzega antynomię: z jednej strony jego konwersja przyczyniła 
się do rozwoju duchowego, z drugiej – jako towiańczyk zaczyna dostrzegać 
grzechy związane z cielesnością, które popełniał niemal przez całe życie. 
Warto zaznaczyć, że kwestia doskonalenia moralnego stanowi jeden z nad-
rzędnych tematów Dziennika Sprawy Bożej. W notatkach Goszczyńskiego 
można dostrzec wielki wpływ dotyczących praktykowania potrójnej ofiary: 
ducha, ciała i czynu poleceń Towiańskiego dla uczniów.

Paradoksalnie fizyczność mogła stanowić również drogę do oczyszczenia 
podmiotu. Kolejne postanowienia podejmowane na drodze doskonalenia się 
duchowego ujawniają rozumienie organizmu jako całości duchowo-material-
nej. Świadczą o tym podejmowane posty, o którym wspomina wielokrotnie 
w Dzienniku Sprawy Bożej:

Do wykonania: 1. Wstawaj o godz. 4-ej, a jeszcze lepiej po pierwszym przebudzeniu 
się, skoro ono samo nastąpiło, bez żadnej pobudki zewnętrznej. 2. Nie zostawaj 
w łóżku ani chwili bez potrzeby snu. 3. Nie kładź się, dopóki nie uczujesz znużenia 
na sen; niech znużenie pracy do snu cię układa. W ogólności śpij jak najmniej, a nigdy 
we dnie. 4. Nie kładź się nigdy we dnie na łóżko […] 5. Broń się wszelkimi sposobami 
przeciwko przystępom próżnowania, lenistwa, gnuśności, ociężałości. [...] 8. Strzeż 
ciała od wszelkich żądz nieczystych. 9. Wstawszy, wstawaj jak najrychlej w pełnym 
uniformie żołnierza Chrystusowego – duchem i ciałem [Ds I 134].

Przywołany fragment przyjmuje kształt indywidualnego kodeksu towiań-
czyka. Goszczyński wprowadza dyskurs religijny do refleksji nad ciałem33. 
Sam sposób zapisu wykazuje podobieństwo do dekalogu – diarysta formułuje 
nie tylko zakazy, ale i nakazy, które mają pomóc mu w osiągnięciu doskonało-
ści moralnej. Przekonanie o wpływie doświadczeń duchowych na cielesność 
powraca w pismach autobiograficznych Goszczyńskiego przez przywołanie 
figury Judasza34. Kwestię tę należy podjąć w szerszej perspektywie, przy 
uwzględnieniu projektu poetyki doświadczenia Nycza:

33 Wewnętrzne oczyszczenie może dokonać się również przez akt fizjologiczny (por. Ds I 25).
34 Por. ibidem, s. 66; idem, Podróż mojego życia. Urywki wspomnień i zapiski do pamiętnika, 

oprac. Stanisław Pigoń, Wilno 1924, s. 71. Dalsze przytoczenia tego dzieła lokuję w tekście 
głównym, używając skrótu PM i podając numery stron. 
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Otóż doświadczenie, które dochodzi do głosu (artykulacji, zapisu) w literaturze, 
a następnie aktywizuje się w lekturze, ma właśnie taki charakter „całopsychocielesny” 
(wedle określenia Danuty Danek; czyli hybrydyczny, bo zarazem: cielesno-zmysłowy, 
społeczno-kulturowy, pojęciowo-językowy); współtropiczny (jako rodzaj paradoksalnej 
wzajemnie związanej „pasywnej aktywności” doświadczającego i doświadczanego); 
oraz transformacyjny (wobec i rzeczy, i podmiotu)35.

Pisma autobiograficzne Goszczyńskiego ujawniają z pewnością „całopsycho-
cielesny” charakter zwerbalizowanych doświadczeń. Dyskurs sensualno- 
-somatyczny współistnieje z duchowymi przeżyciami podmiotu. Taki 
sposób wyrażenia doświadczeń powoduje, że w pismach autobiograficznych 
Goszczyńskiego można dostrzegać zjawisko somatyzacji doświadczenia. 
Motywem, który powraca zarówno we wspomnieniach z okresu młodości, 
jak i w Dzienniku Sprawy Bożej, jest deklarowane przez podmiot uczucie 

„ciasnoty” i braku tchu, które odczuwa / towarzyszy mu w określonym poło-
żeniu / momencie życia:

A co mi najwięcej pomaga, to ruch wewnętrzny w kierunku życia czynnego, publicznego. 
Ciasno mi na Ukrainie, w kołku szlachty ukraińskiej. Moje żądze rwą mię ku ognisku 
ruchu polskiego; wzdycham za Warszawą, stąd zaniedbuje życie obecne [PM 25].

W Dzienniku Sprawy Bożej pod notatką z 26 czerwca 1846 roku zapisał:

Duszno mi w Kole. Jest już za ciasne dla mnie Koło bratnie. Czuję, że Bóg mię powo-
łuje na pole obszerniejsze. Muszę skończyć z braćmi w Kole. Muszę się im pokazać 
w pełności ofiary, a wtedy Bóg uwolni mię od rzeczywistości z ich strony i otworzy 
mi inne Koło obszerniejsze, odpowiedniejsze moim siłom [Ds I 294–295].

Pierwszy z przywołanych fragmentów dotyczy czasu nauki w humańskiej 
szkole, drugi – roku 184836. Poczucie „ciasnoty” ukraińskiej prowincji 
skłania podmiot do podjęcia czynu, rozumianego jako zaangażowanie się 
w działalność konspiracyjną. Taki sposób ukazania własnych doświadczeń 
z okresu młodości wydaje się szczególnie istotny w kontekście problematyki 
podmiotowości. Jak zauważa Magdalena Saganiak, „odwołanie do czynu, 

36 Przywołany cytat stanowi sygnał narastającego dystansu diarysty wobec stosunków 
panujących w Kole Sprawy Bożej. Jak podkreśla Alina Witkowska, pierwsze oznaki „rezerwy” 
Goszczyńskiego wobec towiańczyków można dostrzegać już w 1843 roku, a pod koniec lat czterdzie-
stych poeta zaczyna unikać kontaktów z Kołem Sprawy Bożej. Por. Alina Witkowska, op. cit., s. 196. 
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który był traktowany jako synteza wnętrza i zewnętrza”37 stanowiło jeden 
z typów kontaktu podmiotu romantycznego z rzeczywistością przyrodniczą, 
boską i ludzką.

Identyfikacja podmiotu przez pryzmat aktywizmu stanowi lejtmotyw 
pism autobiograficznych Goszczyńskiego38. Doświadczenia udziału walkach 
powstania listopadowego oraz prowadzenia działalności konspiracyjnej 
w Galicji stanowią ważny element procesu39 konstytuowania tożsamości 
podmiotu. Momentem przełomowym okazuje się akces do towiańczyków. 
Diarysta-konwertyta na kartach Dziennika Sprawy Bożej reinterpretuje 
dotychczasową biografię oraz wyznawane wartości. Konwersja wyznacza 
nową cezurę życia40 – przed i po nawróceniu: 

Świat konspiracji, kiedy się w nim rozpatruję, kiedy go widzę w jego rzeczywistości, 
wydaje mi się jak żeby był dla mnie tym, czy była dla Chrystusa owa jaskinia Gethsemani, 
gdzie ostatnie, najcięższe pokusy uderzyły na Niego. Ostatnie konspiracje, do których 
należałem, były dla mnie ową jaskinią w ścisłym znaczeniu tego słowa. Nic okropniej-
szego, nic ciemniejszego, […] nic jednym słowem piekielniejszego. […] Mogę i uznać 
się za zbrodniarza, i boleć nad tym, ale w pogodzie ducha [Ds I 143].

Wyznania podmiotu autorskiego można interpretować jako wyraz 

37 Magdalena Saganiak, Projekt podmiotowości romantycznej a postmodernizm, [w:] 
Romantyzm w lustrze postmodernizmu (i odwrotnie), red. Wojciech Hamerski et al., Warszawa 
2014, s. 108.

38 Opozycja życia w modlitwie i życia w czynie wybrzmiewa wyraźnie również w zakoń-
czeniu Dziennika podróży do Tatrów – por. DP 287. 

39  W odniesieniu do Dziennika Sprawy Bożej bardziej zasadne wydaje się mówienie 
o procesualnej koncepcji tożsamości niż o jednej, stałej tożsamości. Podczas analizy przyj-
muję stanowisko Katarzyny Rosner: „Myślenie (samorozumienie) staje się podstawowym 
czynnikiem konstytuującym tożsamość jednostki. Można powiedzieć, że jej tożsamość 
nie jest czymś danym, lecz czymś zadanym, domagającym się określenia” – Katarzyna Rosner, 
Narracja, tożsamość i czas, Kraków 2006, s. 6–7.

40  Danuta Sosnowska w pracy poświęconej biografii duchowej Goszczyńskiego 
sformułowała pogląd, że akces do towiańczyków nie stanowił wcale najważniejszej cezury 
w biografii pisarza, a konwersja była logicznym wynikiem stanu psychicznego pisarza 
po klęsce powstania listopadowego i niepowodzeniu działalności konspiracyjnej na Podhalu 
(por. Danuta Sosnowska, op. cit., Wrocław 2000, s. 119). W toku analizy nie nawiązuję bez-
pośrednio do wniosków badaczki, ponieważ w centrum mojego zainteresowania znajduje się 
nie „biograficzny” fakt nawrócenia, lecz to, w jaki sposób doświadczenie to zostaje ukazane 
w Dzienniku Sprawy Bożej. 
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romantycznej utraty poczucia stabilnej tożsamości41. Niemożność integracji 
wcześniejszych doświadczeń skłania diarystę do zanegowania dotychczaso-
wej egzystencji. Przeszłe „ja” – grzeszne i upadłe –zostaje jednoznacznie 
oddzielone od obecnego – oddanego Sprawie Bożej. Goszczyński interpretuje 
swój życiorys w perspektywie religijnej – Grota Getsemani staje się symbo-
lem życia przed konwersją42. Diarysta odrzuca jednocześnie dotychczasową 
tożsamość społeczną konspiratora i belwederczyka na rzecz tożsamości 
religijnej43, co łączy się z kolei ze zmianą w zakresie wyznawanych wartości44. 

Podmiot a spirytualizm religijny 

Odrzucenie cielesności i zwrot „ku wnętrzu” w procesie określania własnej 
podmiotowości znajdują wyraz w tych fragmentach Dziennika Sprawy Bożej, 
które stanowią próbę odtworzenia autobiografii duchowej. Z jednej strony 
podmiot dokonuje reinterpretacji własnej biografii – odrzuca swoją „ziemską” 
egzystencją sprzed konwersji, z drugiej dąży do powiązania w jedną całość 
trzech czasów żywota ducha – przeszłego, obecnego, przyszłego:

Sen z 18 na 19 czerwca. Człowiek – duch, mający lat 228. Z początku bałem się go 
dotknąć, jak żeby dotknięciem jego miało mi odebrać życie. Tak byłem postrzegany. 
Mimo to zbliżyliśmy się i w końcu doszliśmy do tej poufałości, że w ciągu rozmowy 
przechadzaliśmy się, trzymają się pod ręce. Między innymi powiadał mi, przez jakie 
koleje przechodziłem, zanim zostałem, czym dziś jestem. Nie pamiętam wszystkiego, 
ale to pamiętam pomiędzy innymi, że trzy razy byłem kobietą. Wymieniał mi nawet 
dawne moje imiona i nazwiska, tak męskie jak kobiecie. Zapamiętałem jedno tylko: 
Emil czy Emilia. Wszystkie zresztą zdaje mi się, że były polskie [Ds I 77].

41  Andrzej Zawadzki podkreśla, że zwątpienie w siebie oraz „niemożność integracji roz-
proszonych kawałków w spójne ja” mogą stanowić potwierdzenie tezy o romantycznych korze-
niach kryzysu substancjalnie pojmowanego podmiotu. Por. Andrzej Zawadzki, Autor. Podmiot 
literacki, [w:] Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. Michał P. Markowski, 
Ryszard Nycz, Kraków 2010, s. 227. 

42  W innym fragmencie dziennika Goszczyński dostrzega analogię między własnym 
życiem a historią bogatego młodzieńca z biblijnej przypowieści – por. Ds I 71.

43 Przyjmuję rozróżnienie Marii Libiszowskiej-Żółtkowskiej na tożsamość społeczną 
i religijną. Por. Maria Libiszowska-Żółtkowska, Konwersja – ciągłość czy zmiana tożsamości, 
[w:] Wokół tożsamości. Teorie – wymiary – ekspresje, red. Irena Borowik, Katarzyna Leszczyńska, 
Kraków 2007, s. 263. 

44 Działalność patriotyczna zostaje zastąpiona ideałem pracy wewnętrznej na drodze 
doskonalenia się duchowego oraz marzeniem o misji apostoła towianizmu.
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Wyznanie podmiotu dotyczące snu nabiera szczególnego znaczenia 
w kontekście problematyki tożsamości. Dzieje ciała nie stanowią przedmiotu 
refleksji diarysty, lecz dąży on do odtworzenia historii własnego ducha45. 
Jednocześnie przywołany fragment wskazuje na szczególne znaczenie 
zapisków dotyczących snu. Sen może oznaczać najbardziej ukryte treści 
wewnętrzne, co również łączy się z problemem podmiotowości. Widzenie 

„wewnętrzne” nie musi być związane z obserwacją świata zewnętrznego. 
Wątki autobiograficzne w dzienniku Goszczyńskiego związane są także 
z chwilowym cofnięciem się do okresu młodości, co pozwala prześledzić 
rozwój duchowy jednostki w przebiegu czasu:

Czasem jedno głupstwo, jedno nic stanie między tobą a światłem prawdy w taki spo-
sób, że ci zupełnie odbierze widzenie prawdy. […] Byłem raz (w roku 1838) na śladzie 
jednej z prawd najważniejszych, najgłówniejszych w chrześcijaństwie, wobec prawdy 
wielości żywotów. Idea ta uderza mię w całej pełności, jak to dziś widzę, bardzo jasno 
i przedstawia mi się w następnym ogólnym wyrażeniu, które natychmiast zapisałem: 

„Człowiek przebywszy pewną kolej licznych żyć przychodzi w końcu do życia, w którym 
na wiedzę całej swojej przeszłości”. W tym wyrażeniu zatrzymuje moją uwagę wyraz 
żyć, który z małą odmianą (rzyć) jest w języku ludu polskiego nazwaniem pośledniej 
części ciała ludzkiego. Myśl moja puszcza ideę główną, zatrzymuje się z uśmiechem 
przy tym wyrazie, z uśmiechem zaczyna igrać z nim – niższość wygrała. Kiedym 
chciał wrócić do prawdy, światło jej ściemniało dla mnie, nie mogłem jej już schwycić. 
I nie znalazłem jej aż w lat kilka za pomocą Andrzeja Towiańskiego [Ds I 421–422].

Przywołany fragment świadczy o tym, że już od czasów młodości diarysta 
niejako posiadał predylekcję do przyjęcia prawd religijnych, a jednocze-
śnie ujawnia opozycję w myśleniu o ciele i duszy. Wydaje się, że moment 
dystansowania się od Koła Sprawy Bożej ujawnia przejście od spirytuali-
zmu w stronę cielesności. Końcowe fragmenty dziennika zawierają relację 
z powrotu po emigracji i są zupełnie pozbawione wątków spirytualnych. 

45 Wyznania podmiotu autorskiego wydaje się szczególnie istotne również w odniesieniu 
do antropologii towianistycznej. Jak podkreśla Alina Witkowska: „w towianizmie, podobnie 
jak u mistycznego Słowackiego, człowiek traci pamięć przeszłych żywotów, może je zaledwie 
odgadywać, przeczuwać” (Alina Witkowska, op. cit., s. 43). 

Joanna Stożek
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Zakończenie

Mimo widocznego w analizowanych pismach „rozbicia” podmiotu na wiele 
głosów, akt opowiadania okazuje się służyć scalaniu podmiotowości. Refleksja 
nad podmiotowością jest w dziennikach Goszczyńskiego nierozerwalnie 
związana z kategorią doświadczenia ludzkiego. Przeprowadzona analiza, 
chociaż nie wyczerpuje problematyki zasygnalizowanej w tytule46, pokazuje, 
że pisma autobiograficzne Goszczyńskiego można postrzegać jako świadectwo 
poszukiwania własnej ścieżki rozumienia podmiotowości. Doświadczenia 
wewnętrzne, związane z rozwojem duchowym, współistnieją z doznaniami 
zmysłowymi, wynikającymi najczęściej z obserwacji świata zewnętrznego 
w procesie podróży. Wydaje się, że pisma autobiograficzne Goszczyńskiego 
projektują holistyczną wizję podmiotu, który nie funkcjonuje jedynie w towia-
nistycznej opozycji ciała i ducha, lecz wpisuje doświadczenia sensualne 
i somatyczne w konteksty duchowe. Obecność tych dwóch tendencji: soma-
tyzacji ciała oraz wprowadzenia wrażeń zmysłowych w konteksty duchowe 
stanowi indywidualny rys analizowanych utworów.
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Streszczenie 
Artykuł został poświęcony problematyce podmiotu w pismach autobiograficznych Seweryna 
Goszczyńskiego. Punktem wyjścia analizy jest założenie, że tożsamość podmiotu autorskiego 
nie jest warunkowana jedynie przez doświadczenia konwersji. Zasadnicza część tekstu 
została poświęcona znaczeniu dyskursu somatycznego i doświadczeń sensualnych w procesie 
konstruowania tożsamości. Artykuł stanowi jednocześnie próbę znalezienia odpowiedzi 
na pytanie o obecność w analizowanych pismach zjawiska somatyzacji doświadczenia. 
Rozważania zostały oparte na pracach z zakresu teorii literatury i filozofii. Podstawę analizy 
stanowią wybrane teksty autobiograficzne Goszczyńskiego: Dziennik podróży do Tatrów, 
Dziennik Sprawy Bożej, Podróż mojego życia oraz korespondencja. Kontekstem dla rozważań 
nad kategorią tożsamości są prace poświęcone towianizmowi i historii Koła Sprawy Bożej.
Słowa kluczowe: podmiot, romantyzm, autobiografia, sensualizm, duchowość

Summary
A “Shattered” Subject? Somatic Discourse and Sensory Experience  
in the Autobiographical Works of Seweryn Goszczyński: An Introduction
The article is devoted to the problems of the subject in the autobiographical writings 
of Seweryn Goszczyński. The starting point of the analysis is the assumption that 
the author’s personality is not determined only by the experience of conversion. The main 
part of the text focuses on the importance of somatic discourse and sensory experience 
in the process of identity building. At the same time, the article is an attempt to find an 
answer to the question of the presence of the phenomenon of somatization of experience 
in the analyzed works. The considerations are based on the works on the theory of litera-
ture and philosophy. The basis of the analysis is selected from the autobiographical texts 
by Goszczyński: Dziennik podróży do Tatrów [Travel journal to Tatra Mountains], Dziennik 
Sprawy Bożej [The Journal of God’s Cause], Podróż mojego życia [The journey of my life], 
and correspondence. A context for identity category reflection are the works devoted 
to Towianism and history of “Koło Sprawy Bożej”.
Key words: subject, romanticism, autobiography, sensualism, spirituality


