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Recenzja rozprawy doktorskiej Anny Dominik 

Wincenty Kosiakiewicz – zapomniany realista. Próba monografii

Odkrywanie  twórców  zapomnianych,  odrzuconych  poza  krawędź  pamięci

czytelniczej, często opatrzonych powierzchownymi, niezweryfikowanymi opiniami, stanowi

wyzwanie  tyleż  zajmujące  i  przynoszące  satysfakcję  eksplorowania  „ziemi  nieznanej”,  co

oznaczające także żmudną i czasochłonną kwerendę trudno dostępnych źródeł, wymagające

przy  tym  sprawności  metodologicznej  oraz  dużej  samodzielności.  Z  pewnością  warto

podejmować  wszelkiego  rodzaju  próby  przecierania  mniej  uczęszczanych  szlaków

badawczych,  proponować  lekturę  tekstów  twórców  niższego  rzędu,  dowartościowywać

poznawczo  popularne  formy  literatury  i  sztuki,  które  dokumentowały  stan  świadomości

estetycznej epoki, dostarczały rozrywki, ale też reagowały na te same niepokoje kulturowo-

cywilizacyjne, z którymi zmagała się kultura wysoka. W tym obszarze mieści się praca mgr

Anny  Dominik,  która  ma  charakter  monografii  twórczości  Wincentego  Kosiakiewicza  –

postaci  obecnie  znanej  wyłącznie  w  wąskim gronie  specjalistów,  choć  w  artystycznym  i

dziennikarskim świecie drugiej połowy XIX i początku XX wieku niewątpliwie zauważalnej. 

Dorobek literacki Kosiakiewicza – prozaika, dramaturga i publicysty – od dawna nie

budzi  większego  zainteresowania  historyków  literatury,  jego  liczne  utwory  pozostają  w

pierwodrukach  książkowych  bądź  rozsiane  na  łamach  czasopism,  część  z  nich  zaginęła

(dotyczy to m.in. tekstów sztuk); wyjątek stanowią powojenne edycje nowel i opowiadań z

1952 i 1974 roku. Niewiele uwagi poświęcają pisarzowi badacze, także w syntezach literatury

omówienia jego twórczości zajmują miejsce bardzo skromne. Wydaje się, że od całkowitego

zapomnienia  uchroniły  Kosiakiewicza  rzetelne  studia  Mirosławy  Puchalskiej,  autorki

najpoważniejszych wypowiedzi na temat jego dorobku, począwszy od artykułu w „Pracach

Polonistycznych” (1959), sylwetki opracowanej na potrzeby serii  Obraz literatury polskiej

XIX i  XX wieku (1971) oraz wstępu do wspomnianego zbioru  Widmo i  inne opowiadania

(1974), a skończywszy na hasłach słownikowych (m.in. w  Polskim słowniku biograficznym

czy  przewodniku  encyklopedycznym  Literatura  polska  XX  wieku).  Dwa  spośród  tych

studiów:  „Encyklopedyzm”  i  „aktualizm”.  Kilka  uwag  o  prozie  W.  Kosiakiewicza oraz

Nowele  Kosiakiewicza  czyli  poezja  codzienności,  zostały  niedawno  przypomniane  z
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inicjatywy Instytutu Badań Literackich PAN w wyborze prac autorki (Wokół Młodej Polski.

Szkice i  sylwetki.  Prace wybrane z lat  1954-1996,  Warszawa 2008),  ale – co nie  stanowi

większego zaskoczenia – nie  sprowokowało to  naukowo-badawczej  kontynuacji,  mimo że

dzięki digitalizacji zasobów bibliotek coraz łatwiej dotrzeć do dawnych źródeł tekstowych.

Mgr Anna Dominik słusznie zatem odwołuje się przede wszystkim do autorytetu Puchalskiej,

traktując  jej  ustalenia  jako  zasadniczy  punkt  odniesienia  w  podjętej  próbie  opracowania

monografii  „zapomnianego  realisty”.  Równocześnie  cechuje  ją  postawa  samodzielnego

badacza, który dąży do poszerzania dotychczasowego obrazu badań i formułowania własnych

tez.

Kosiakiewicz  był  jednym  z  najbardziej  płodnych  i  wszechstronnych  literatów  na

przełomie  XIX  i  XX  wieku,  autorem  nowel,  powieści,  dramatów  i  poezji,  aktywnym

współpracownikiem  i  współredaktorem  prasy  (zarówno  organów  o  charakterze

informacyjnym i publicystycznym, jak też pism typowo popularyzatorskich i rozrywkowych),

założycielem  pierwszej  w  Polsce  szkoły  dziennikarskiej  (1917).  Z  uznaniem  należy

podkreślić,  że  recenzowana  praca  uwzględnia  wszystkie  wymienione  aspekty  jego

działalności, scalając różnorodne dokonania literackie z doświadczeniami biograficznymi, o

których  zresztą  niezbyt  wiele  wiadomo.  Niekiedy  podejmowane  są  więc  pewne  próby

domniemywania,  ale  w  sposób  odpowiedzialny,  co  oznacza,  że  nie  wychodzą  one  poza

hipotezy bądź pytania nasuwające się w oparciu o wybiórcze przekazy historyczne. Pierwsze

tego  typu  wątpliwości  wiążą  się  z  datą  urodzenia  –  Autorka  przyjmuje  rok  1863  (z

zaznaczeniem,  że  niektóre  źródła  podają 1860),  jednak przy okazji  wprowadza rozbieżne

datowanie dzienne: obok 21 stycznia (s. 14) pojawiają się też, zapewne omyłkowo, 22 i 23

stycznia (s. 25), co wymaga sprostowania.            

Rozprawa  składa  się  z  ośmiu  rozdziałów,  skupionych  wokół  kolejnych  etapów

rozwoju artystycznego oraz głównych obszarów twórczości Kosiakiewicza. Mają one różne

proporcje, od kilku do kilkudziesięciu stron (w tych bardziej rozbudowanych z korzyścią dla

klarowności  wywodu  byłoby  rozważenie  dodatkowego  wyodrębnienia  mniejszych

sekwencji).  Uwagę  zwraca  niezwykle  szeroka  baza  źródłowa  pracy  mgr  Anny  Dominik,

obejmująca  liczne  publikacje  książkowe,  czasopiśmiennicze,  a  także  (w  skromniejszym

zakresie) materiały rękopiśmienne, głównie korespondencję. Doktorantka najwięcej miejsca

poświęca oczywiście prozie Kosiakiewicza,  nie lekceważąc przy tym pozostałych dziedzin

jego dorobku, zwłaszcza wypowiedzi z obszaru publicystyki,  które przywołuje zarówno w

odrębnej próbie prezentacji, jak i w kontekście problematyki podejmowanej w powieściach i

nowelach. Przejdźmy zatem do bliższego przyjrzenia się zawartości pracy. 
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Treść  pierwszego  rozdziału  koncentruje  się  na  dążeniach  Kosiakiewicza  do

literackiego  startu  oraz  juweniliach,  do  których  należą  ocenione  jako  nieudane  próby

sceniczne oraz pozytywnie przyjęte przez krytykę małe narracje, co miało zaważyć na dalszej

drodze pisarza, specjalizującego się w prozie o charakterze popularnym. Mgr Anna Dominik

lokalizuje te wczesne utwory w kulturowym kontekście epoki (np. nowelę  Literatura mojej

żony zestawia z  Kamizelką Prusa), wskazuje na obecność tematów i motywów, które będą

powracać w dojrzałej  twórczości Kosiakiewicza; nieco uwagi poświęca także kwestii  jego

związków  z  naturalizmem,  skłaniając  się  ku  stwierdzeniu,  że  o  estetyce  naturalistycznej

wiedział  on wówczas niewiele  i  „podąża własną drogą tworzenia powieści tendencyjnej  z

elementami naturalizmu” (s. 48). Tutaj jednak pojawiają się nie do końca jasne spostrzeżenia,

że autorowi łatwo było dotrzeć do pism Zoli, co wydaje się przeczyć wcześniejszym uwagom,

że w początkowym okresie nie miał on szans na gruntowne studia w zakresie literatury (s. 48-

49). Dodajmy przy okazji, że uściślenia wymaga także przywoływane kilkakrotnie nazwisko

Bogusławskiego, które po raz pierwszy pada w związku z konkursem „Gazety Polskiej” – jak

czytamy  –  zorganizowanym  w  1886  roku  przez  Wojciecha  Bogusławskiego,  na  który

Kosiakiewicz wysłał dramat Jerzy oraz trzy nowelki, podczas gdy chodzi o konkurs imienia

zmarłego  w  1829  roku  artysty  (s.  26-27).  Redaktorem  „Gazety  Polskiej”  był  natomiast

Władysław Bogusławski (wnuk Wojciecha), czołowy krytyk teatralny drugiej połowy XIX

wieku, na którego opinii musiało początkującemu dramaturgowi zależeć, i który jest także

autorem przypisanej Wojciechowi w innym miejscu recenzji w „Bibliotece Warszawskiej” (s.

153). Są to szczegóły, jednak tego typu uchybienia ostatecznie rzutują na obraz całości.   

Znaczna  część  rozprawy  (rozdział  drugi  i  trzeci)  dotyczy  formacji  ideowej,

świadomości  estetycznej  oraz  wszechstronnej  działalności  dziennikarskiej  i  organizacyjnej

Kosiakiewicza.  Akcentowany  jest  tutaj  zwłaszcza  jego  upór  w  dążeniu  do  wiedzy,  rola

przełomu religijnego oraz doktryny konserwatywnej, która stanowiła podłoże światopoglądu

pisarza.  Wprawdzie  Doktorantka  nie  wyznaczyła  sobie  celu  kompleksowego  opracowania

publicystyki Kosiakiewicza (zdecydowanie jest to temat na oddzielną rozprawę), ale – co w

pełni udowodniła – dysponuje pokaźnym zasobem wiadomości w tym zakresie, przywołuje

wiele  rozproszonych  prac  autora  w  postaci  broszur,  poradników,  odczytów,  felietonów  i

artykułów,  wskazując  interesujące  go  sfery  tematyczne  dotyczące  m.in.  wychowania  i

edukacji,  fachowego kształcenia  dziennikarzy,  filantropii,  pozycji  społecznej  i  aktywności

zawodowej kobiet.  Wyłania  się tu wizerunek publicysty hołdującego hasłom aktualizmu i

encyklopedyzmu (co w pracy jest często podkreślane), a także zaangażowanego społecznika,
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który podejmował szereg inicjatyw o charakterze edukacyjnym, pojmując je w kategoriach

misji. 

Kolejny segment rozprawy mgr Anna Dominik poświęca dokonaniom Kosiakiewicza

na  polu  literatury,  rozpoczynając  od  omówienia  twórczości  epickiej,  zajmującej

pierwszoplanowe  miejsce  w  jego  dorobku  (rozdział  czwarty  i  piąty),  a  następnie  –  dla

dopełnienia tego obrazu – w odrębnych niewielkich rozdziałach uwzględniając także poezję i

dramat.  Jako główny wyróżnik  prozy pisarza wykazuje jego predylekcje  do szczegółowej

analizy  środowiskowej,  zwłaszcza  skupienie  literackiego  pióra  na  warstwach

drobnomieszczaństwa,  rzemieślników,  chłopów.  Potwierdzają  to  przywoływane  tytułem

egzemplifikacji  imponująco liczne  teksty,  najczęściej  –  co wynika  z  przybliżenia  treści  –

osadzone  w  kręgu  tematyki  rodzinnej,  którą  można  potraktować  jako  mikroskalę

odzwierciedlającą  szersze  mechanizmy  społeczne.  Doktorantka,  dążąc  do  przekrojowego

zaprezentowania bogactwa narracji Kosiakiewicza, przypłaca to nieraz kosztem rezygnacji z

głębszego  analitycznego  ujęcia,  a  więc  niejednokrotnie  zatrzymuje  się  na  powierzchni

opisywania warstwy fabularnej utworów czy formułowaniu dość ogólnikowych uwag (np. na

temat języka, s. 198). Poszukując dla nich miejsca w kulturowej przestrzeni, w uzasadniony

sposób lokalizuje je w nurcie literatury popularnej.  

Jak  zaznaczyłam,  recenzowana  monografia  obejmuje  również  ogląd  twórczości

poetyckiej  oraz  dramatycznej  Kosiakiewicza.  Z  punktu  widzenia  teatrologa  na  uwagę

zasługuje  sfera  związana  z  fascynacją  autora  światem  teatru,  który  –  jak  można

wywnioskować  – pozostał  niespełnionym dramaturgiem.  Niewątpliwie  na  tle  całości  jego

dorobku jest  to  nurt  marginalny,  w dodatku nie miał  on na tym polu żadnych  większych

osiągnięć. Niemniej jednak jego debiutem literackim były sztuki teatralne (wprawdzie znane

tylko z recenzji przedstawień, co zostało omówione w pierwszym rozdziale pracy),  a teatr

stale pozostawał w orbicie zainteresowań pisarza,  o czym świadczą może nie tyle  kolejne

próby dramatopisarskie,  ile  bardziej  problematyka  powracająca  w utworach prozatorskich,

wśród  których  można  wyodrębnić  cykl  powieści  i  nowel  teatralno-środowiskowych.  Mgr

Anna Dominik zwraca uwagę na obecność tych wątków w partiach dotyczących dłuższych

form epickich  (m.in.  na  s.  185-189),  ponadto  poświęca  osobny  kilkustronicowy  rozdział

dramatowi  Dzwonnik,  jedynej  jego  sztuce  dostępnej  w  wydaniu  książkowym  (Warszawa

1911), rozpatrując ją w optyce oceny rewolucji. Nieco zabrakło próby bardziej całościowego

spojrzenia na powieści teatralne Kosiakiewicza, choćby w świetle dzieł Gabrieli Zapolskiej

czy Władysława Reymonta; zaś w przypadku  Dzwonnika głębszej analizy i uwzględnienia

kontekstu  dramaturgii  epoki  (jako  potencjalne  odniesienie  nasuwają  się  tu  np.  Duchy
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Aleksandra Świętochowskiego czy  Rewolucja Kazimierza Przerwy-Tetmajera) – ale to już

zapewne tematy na osobne studia. Szkoda jednak, że Autorka pominęła zupełnie nieznane

sztuki Kosiakiewicza, które – jak pisze we wstępie – odnalazła w czasopismach, wymieniając

tytuły  Jezabel i  Piotruś.  Ostatnia z nich nie jest zresztą notowana w  Bibliografii  dramatu

polskiego  1765-1964 Ludwika  Simona,  natomiast  według  Bibliografii  literatury  polskiej

„Nowy  Korbut” nie  była  ona  drukowana,  więc  dokonane  odkrycie  umożliwiłoby

zweryfikowanie i uzupełnienie tych informacji.

Rozprawę,  zamierzoną  jako  udana  w  sumie  próba  ukazania  całokształtu  życia  i

twórczości Wincentego Kosiakiewicza, zamyka rozdział poświęcony jego aktywnej obecności

w społecznej  i  kulturowej  przestrzeni  Milanówka.  Podstawę danych  źródłowych  stanowią

kronikarskie  zapiski  pisarza  z  okresu  pierwszej  wojny  światowej,  składające  się  na

zachowany w opublikowanych fragmentach pamiętnik faktów i wrażeń świadka wojennych

wydarzeń. Mamy tu kolejne potwierdzenie sumienności Autorki, która w interesujący sposób

odtworzyła realia i atmosferę podwarszawskiej osady,  z którą Kosiakiewicz związał się w

ostatnim okresie swego życia.        

Mgr  Anna  Dominik  ma  świadomość  niebezpieczeństw  czyhających  na  badacza

literatury niższego lotu, jak stwierdza na wstępie: „niezwykle istotna jest tutaj umiejętność

sformułowania  obiektywnego  osądu,  co  w  przypadku  dzieła  estetycznie  dwuznacznego

przysporzyć może sporo trudności” (s. 10). Doktorantka stara się więc uczciwie wydobywać

mocne i  słabe strony warsztatu pisarskiego Kosiakiewicza,  z jednej  strony podkreśla  jego

fotograficzny  zmysł  obserwacji  współczesnych  realiów,  prostotę  opisu  rzeczywistości,  z

drugiej często notuje powierzchowność i schematyzm, niedostatki psychologii postaci, a także

konsekwencje pośpiesznego tworzenia pod presją terminów i nasilającą się z czasem literacką

rutynę.  Długotrwałe  zgłębianie  danego  tematu  nie  zawsze  jednak  służy  zachowaniu

naukowego dystansu do przedmiotu badań. Przejawia się to w tym, że Autorka traci niekiedy

obiektywizm spojrzenia, na przykład akcentując wszechstronne zdolności autora czy podczas

lektury niektórych utworów zdradzając skłonność do porzucania wyważonej analizy na rzecz

wyrażania osobistych opinii  (m.in.  na s. 136, 176). Nie do końca powiodła się deklaracja

wystrzegania  się  gloryfikacji,  która  czasem  uobecnia  się  w  nazbyt  aprobatywnych

sformułowaniach  (np.  „spostrzegawczość  autora  jest  ponadprzeciętna”,  „nowele  autora  są

świadectwem jego przeogromnego talentu”, s. 140; „proza Kosiakiewicza to skarbnica wciąż

nieodkryta”, s. 192). 

Kilka  szczegółowych  uwag  należy  poświęcić  kwestiom  edytorskim.  Mgr  Anna

Dominik  wprowadza  na  początku  wykaz  skrótów  cytowanych  w  pracy  tekstów
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Kosiakiewicza,  natomiast  informacje o wydaniach poszczególnych utworów zamieszcza w

końcowej bibliografii, co jest przyjętą metodą identyfikacji dzieł bez uciążliwego mnożenia

przypisów. Odwołania te obejmują pokaźną ilość ponad trzydziestu pozycji, wśród których

czytelnikowi słabo zorientowanemu w twórczości Kosiakiewicza (czyli każdemu) dość łatwo

się pogubić, ponieważ przyjęta kolejność wygląda na dość przypadkową – kluczem miał być

zapewne porządek ich  wprowadzania  w części  analityczno-interpretacyjnej,  ale  nie  ma  tu

konsekwencji.  Bardziej  przejrzysty  byłby  układ  alfabetyczny,  co  odnosi  się  także  do

zestawienia  literatury  podmiotu  w  bibliografii.  Orientację  niewątpliwie  ułatwia  przyjęty

podział  na  pierwodruki  książkowe,  pozycje  w  czasopismach,  inedita  oraz  archiwalia,

natomiast  w  obrębie  wyszczególnionych  grup  niekiedy  wkrada  się  chaos.  Dotyczy  to

najobszerniejszego rejestru pierwodruków książkowych, w którym początkowa chronologia

ulega zaburzeniu. Wśród figurujących w wykazie skrótów analizowanych w pracy utworów

zdarzają  się  tytuły  pozbawione  adresów  bibliograficznych,  jak  dramat  Dzwonnik czy

kronikarskie  Cztery  dni  z  pamiętnika  Milanówka  (a  jeśli  są,  to  trudno się  ich  doszukać).

Należałoby  też  zadbać  o  bardziej  konsekwentne  dokumentowanie  źródeł,  gdyż  można

zauważyć  pewną  dowolność  sposobu  wprowadzania  informacji  dotyczących  omawianych

tekstów, niekiedy podczas pierwszego cytowania pojawiają się dokładne przypisy mówiące o

pierwodruku, innym razem ich nie ma. Poza tym zdarzają się różnice w datowaniu publikacji

i trudno nieraz stwierdzić, czy wkradły się pomyłki, czy też może chodzić o różne wydania.

W  przypadku  cytowania  prac  za  innymi  badaczami  wskazane  byłoby  zamieszczenie  ich

adresów (np. przypisy 7-10 we wstępie). Są to luki i nieścisłości łatwe do uzupełnienia czy

skorygowania,  zwłaszcza  że  Autorka  wykazuje  dbałość  o  rzetelne  udokumentowanie

prowadzonego wywodu.  Można przypuszczać, że do pojawienia się tego typu niedopatrzeń

przyczyniła  się  bardzo  duża  ilość  zgromadzonego  i  cytowanego  w  pracy  materiału

źródłowego oraz pośpiech towarzyszący finalizowaniu  rozprawy.  Całość  wymaga również

korekty językowej, głównie w zakresie potknięć stylistycznych i interpunkcyjnych, a także

niefortunnych  niekiedy  powtórzeń,  czego  nie  będziemy  wyszczególniać.  Warto  by  też

rozważyć  zmodernizowanie  zapisu  ortograficznego  przytaczanych  tekstów  według

współczesnych norm (niejasny sens ma oryginalna forma tytułu powieści Powrót z za świata,

która zresztą na s. 21 ma zapis Powrót z zaświata, a na s. 39 figuruje jako Powrót zza świata –

należałoby przyjąć tę ostatnią wersję, m.in. za Nowym Korbutem). 

Podsumowując, mimo przedstawionych uwag i zastrzeżeń pozytywnie należy ocenić

podjęcie próby opracowania monografii zapomnianego dorobku Wincentego Kosiakiewicza,
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szeroki zakres oraz sumienność przeprowadzonej kwerendy źródłowej. Jest to pierwsza tego

typu  praca,  obejmująca  wszystkie  aspekty  jego  wszechstronnej  i  długoletniej  aktywności

literackiej,  a  tym  samym  znacząco  dopełniająca  obraz  popularnego  piśmiennictwa  na

przełomie XIX i XX wieku, dlatego wnoszę o dopuszczenie mgr Anny Dominik do dalszych

etapów przewodu doktorskiego.

Lublin, 8 lutego 2016 r.
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