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Wincenty Kosiakiewicz – zapomniany realista. Próba monografii

napisanej pod kierunkiem dr hab. Jakuba Aleksandra Malika, prof. KUL

Ważna  w  dziejach  polskiej  kultury  postać  Wincentego  Kosiakiewicza  od  dawna

zasługiwała na bliższe zainteresowanie historyków literatury i napisanie osobnej monografii.

Ten niegdyś popularny pisarz realista, znany już dziś jedynie wąskiemu kręgowi specjalistów,

zajmujących się literaturą drugiej połowy XIX i początku XX wieku, był twórcą niezwykle

płodnym,  choć  jego  utwory  prozatorskie  nie  zawsze  reprezentowały  wysoki  poziom

artystyczny,  grzesząc  schematycznością  fabuł  czy  natrętnym  dydaktyzmem.  Niewątpliwie

jednak Kosiakiewicz był utalentowanym publicystą i rzutkim pedagogiem, negującym wąską

specjalizację  zawodu  dziennikarza  i  propagującym  model  uniwersalnego,  wszechstronnie

wykształconego  pracownika  gazety,  którego  postawę  miał  wyróżniać  „encyklopedyzm”  i

„aktualizm”.  To  Kosiakiewicz  przecież  kierował  pierwszą  w Polsce  profesjonalną  Szkołą

Dziennikarską,  on także  trwale  zapisał  się  w historii  myśli  politycznej  jako kodyfikator  i

popularyzator doktryny konserwatywnej (zaprezentowanej w takich m.in. pracach, jak: Idea

konserwatywna,  Co  demokracja  dała  Polsce?, Spór  o  terminy  polityczne, Katolicyzm  a

konserwatyzm – zebranych w Bibliotece Konserwatysty, 1913–1914). 

Już samo ogarnięcie rozległej spuścizny literackiej  Kosiakiewicza, wpisującej się w

nurt „małego realizmu” (imponującej liczebnością – aż siedemnaście powieści, kilkadziesiąt

mniejszych form epickich, dziesięć utworów dramatycznych i jeden tom wierszy), wymaga

od  badacza  ogromnego  wysiłku  lekturowego  i  trudu  analityczno-interpretacyjnego.  Praca

doktorska Pani mgr Anny Dominik taki trud oglądu i interpretacji różnorodnej działalności

Kosiakiewicza skutecznie podejmuje.  „Próba monografii”  jego dokonań twórczych została



oparta  na  rzetelnych  i  gruntownych  studiach  źródłowych,  które  świadczą  o  niezwykłej

pracowitości  piszącej  (wielu  godzinach  spędzonych  na  kwerendach  bibliotecznych  i

archiwalnych).  Uporządkowanie  zgromadzonej  materii  literackiej  wymagało  od  Autorki

myślenia  wielokierunkowego:  namysłu  nad  biografią  (pełną  znaków  zapytania  czy

niesprawdzonych informacji)  i  jej  twórczą funkcjonalizacją,  wyważonej  refleksji  na temat

ideologii politycznej i światopoglądu pisarza, wreszcie wpisania twórczości beletrystycznej

Kosiakiewicza w określony krąg tradycji literackiej. 

Dysertacja mgr Anny Dominik jest klasyczną rozprawą historycznoliteracką, skupioną

na jasno wyznaczonych problemach (sprawnie wyłożonych we Wstępie), zawierającą bogaty

materiał informacyjny, który został zaprezentowany w sposób merytorycznie rozległy, a przy

tym logicznie uporządkowany i przejrzyście usystematyzowany. Warsztat literaturoznawczy

Doktorantki – nastawiony głównie na hermeneutyczną interpretację dzieła literackiego, tekstu

publicystycznego czy broszury politycznej – ujawnia niemałą erudycję Badaczki, pozwalającą

jej wskazywać w sposób mocno udokumentowany istotne związki międzytekstowe. Całość

wywodu przynosi nowe, interesujące i cenne poznawczo rezultaty. Nie ma w nim miejsca na

„efekciarstwo”  czy  bezcelowe  popisy  umiejętności  korzystania  z  nowoczesnych  narzędzi

metodologicznych,  lecz  jest  solidna,  rzeczowa  lektura  „litery”  tekstu  omawianych  dzieł,

oparta na, świadomie wybranej, tradycyjnej metodologii.  Mgr A. Dominik korzysta przede

wszystkim z metod narracji „życio-twórczej”, próbując zsynchronizować w swych refleksjach

biografię  pisarza  z  jego twórczością  i  pokazać,  że  życie  artysty  i  jego dorobek  powinny

tworzyć  w monografii  historycznoliterackiej  substancjonalną  jedność.  Myślenie  to  jest  mi

szczególnie bliskie. 

Wywodzenie argumentacji  przez Autorkę rozprawy odbywa się z reguły na drodze

myślenia dedukcyjnego – we wstępnym partiach kolejnych rozdziałów klarownie formułuje

podstawowe tezy, których zasadność następnie rzeczowo argumentuje. Warta jest docenienia

lojalność,  z  jaką  mgr  A.  Dominik  oddaje  sprawiedliwość  poprzednikom,  zajmującym  się

pisarstwem Kosiakiewicza,  choć trzeba przyznać,  że z ich ustaleniami  rzadko polemizuje.

Referuje  cudze  poglądy  z  pedantyczną  niekiedy  skrupulatnością,  zwłaszcza  Mirosławy

Puchalskiej, która jest dla niej najcenniejszą komentatorką dokonań literackich pisarza i Jacka

Bartyzela – analityka myśli społeczno-politycznej autora szkicu Katolicyzm a konserwatyzm.

Głównie  referuje,  ale  niekiedy  też  celnie  dopowiada  i  uściśla.  Zapoznawszy  się  z

dotychczasowymi pracami na temat życia i twórczości Kosiakiewicza, nie przyjmuje ufnie

wszystkich interpretacji, starając się czasem podjąć dyskusję z ich zasadnością (np. kwestia

przynależności  autora  Bawełny do  nurtu  naturalistycznego).  Szacunek  budzi  rzetelność
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badawcza  i  sumienność  interpretacyjna  Doktorantki,  decydująca  o  skutecznym

spożytkowaniu  obszernego  materiału  źródłowego,  poddanego  wnikliwej  i  różnorodnej

analizie (imponuje rozpiętość tematyczno-gatunkowa omawianych tekstów: od beletrystyki

przez publicystykę do translatorstwa i filozofii).  Refleksje mgr A. Dominik opierają się na

solidnej wiedzy historycznoliterackiej, wyróżnia je upodobanie do eksponowania faktografii i

detali autobiograficznych – to cenna kompetencja, dziś na nowo doceniana.

Autorka rozprawy konsekwentnie  podkreśla,  jak ważna dla  kształtu  obrazu danego

wycinka  rzeczywistości,  utrwalonego  w  dziele  literackim,  jest  świadomość  historyczna

twórcy,  jego  poglądy  religijne  i  polityczne,  przyjęta  aksjologia.  Umiejętnie  dokonana

rekonstrukcja światopoglądu Kosiakiewicza,  odwoływanie  się  nie  tylko do analizowanych

utworów literackich, ale także do tekstów dokumentalno-publicystycznych jest niewątpliwym

walorem pracy. 

Dysertacja mgr A. Dominik uwidacznia wyraźną potrzebę porządku (co szczególnie

cenię  w  dyskursie  naukowym),  wkomponowania  różnorodnej  materii  w  precyzyjnie

nakreślone  ramy.  Stąd  przemyślana  segmentacja,  według  jasnych  kryteriów,  utworów

literackich i aktywności społecznych pisarza, pokazująca rozpiętość jego dokonań, a zarazem

zwracająca  uwagę  na  ewolucję  poglądów  i  świadomości  historycznej.  Klarowny  wywód

Badaczki  uzmysławia,  że  Kosiakiewicz  w  wyniku  rozmaitych  doświadczeń  osobistych,

poszerzania  wiedzy  i  gruntowania  ideologii  konserwatywnej  doszedł  do  przekonania,  że

ostateczną  instancją  determinującą  rozwój  wydarzeń  historycznych  i  życie  człowieka  jest

Bóg. 

To bezdyskusyjne zalety pracy. Nie jest wszak ona wolna od wad. Jedną z nich jest

brak należytego dystansu wobec interpretowanych dzieł,  skutkujący częstym odejściem od

obiektywizmu,  który  powinien  cechować  dojrzały  dyskurs  naukowy.  Pojawiają  się  zatem

bombastyczne  oceny typu:  „talent  przeogromny”,  „ponadprzeciętna  spostrzegawczość”  (s.

140),  „nieprzeciętny  malarz  mieszczaństwa”  (s.  158),  „Proza  Kosiakiewicza  to  skarbnica

wciąż  nieodkryta”  (s.  192)  itd.  Słabością  dysertacji  jest  również  mnożenie  myślowych

powtórzeń  –  Doktorantka  często  powiela  swoje  szczegółowe  rozpoznania  i  formułowane

wcześniej sądy. Myślę, że większość powtórzeń jest zbędnych i należałoby je wyeliminować,

co zapewne utworzyło przestrzeń na rozszerzenie interpretacji i usytuowanie analizowanych

dzieł  w szerszych  kontekstach  literackich.  Tego stanowczo w wywodzie  brakuje (o czym

niżej). 

Praca napisana jest  komunikatywnym stylem,  ale poprawność językowa Autorki  w

wielu  fragmentach  budzi  zastrzeżenia  (zdarzają  się  potknięcia  leksykalne,  niezręczności
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składniowe, błędy frazeologiczne). Często pisząca przejmuje styl Kosiakiewicza i mówi jego

językiem, co powoduje anachronizm wypowiedzi („staroświeckość” ujawnia się w takich np.

sformułowaniach, jak: „Wątek moralny powieści […] tchnie pewnego rodzaju świeżością”, s.

51; „W okresie rewolucji 1905-1907 r. Kosiakiewcz jest już konserwatystą z krwi i kości”, s.

65; „Kobieta to kolejna ważna interpelacja, do której formułowano wiele istotnych pytań”, s.

96; „Kosiakiewicz posiadał dar umiejętnego układania w całość plonów swojej obserwacji”,

s.  136 itd.).  Pojawiają  się  także  drobne  usterki  w aparacie  przypisów  i   zapisie  cytatów

(nieuwspółcześnianie  pisowni).  Na  tym  etapie  pracy  są  to  jednak  potknięcia  zrozumiałe,

zawracam na nie uwagę po to, by uczulić Autorkę, że przed ewentualnym przygotowaniem

monografii do druku należałoby poddać tekst uważnej adjustacji.

Licząca  242  strony rozprawa  mgr  A.  Dominik  składa  się  z  ośmiu  rozdziałów.

Rozpoczyna się  Wstępem, w którym Badaczka precyzuje zadania, jakie przed sobą stawia.

Głównym jej celem jest odkrycie czy raczej wydobycie z zapomnienia mało już dziś znanego

twórcy; przywrócenie należnego mu miejsca w dziejach polskiej kultury (zarówno literatury,

jak  i  historii  ruchów  społecznych);  monograficzne  ujęcie  jego  spuścizny  literackiej  i

przypomnienie działalności społeczno-politycznej. Propagator Idei konserwatywnej interesuje

ją nie tylko jako pisarz, ale także jako dziennikarz katolicko-konserwatywny, prasoznawca,

tłumacz i popularyzator filozofii.  Zamierza „ukazać kierunek przeobrażeń zachodzących w

pisarstwie  autora  pod  wpływem  wydarzeń  dziejowych  i  życiowych  decyzji  związanych

chociażby  z  miejscem  zamieszkania”  (s.  13).  Zapowiada  rozstrzygnięcie  kwestii

przynależności  Kosiakiewicza  do  kręgu  pisarzy-naturalistów  (stanowisko  J.  Kulczyckiej-

Saloni) i stawia ciekawą tezę, iż – ze względu na świadome zabiegi upraszczania wątków

literatury  wysokoartystycznej,  powielanie  znanych  tematów,  szeroki  adres  czytelniczy,

dydaktyzm,  prostotę  i  komunikatywność  stylu  –  beletrystykę  Kosiakiewicza  winno  się

rozpatrywać  jako  typ  literatury  popularnej.  Słuszności  tej  tezy  z  powodzeniem  broni  w

kolejnych częściach rozprawy. W rozbudowanych przypisach do Wstępu zamieszcza ponadto

obszerną  bibliografię  przedmiotu,  krótko  prezentując  stanowiska  krytyczne  współczesne

pisarzowi  (z  reguły  deprecjonujące  jego  dokonania  artystyczne)  i  przybliżając  sądy  tych

nielicznych  badaczy,  nam  współczesnych,  którzy  okazali  Kosiakiewiczowi  swoje

zainteresowanie.  Konstrukcję  sprawnie  napisanego Wstępu psują  jego  ostatnie  strony,  na

których umieszczony został obszerny „rejestr bibliograficzny” dzieł Kosiakiewicza, nużący i

przytłaczający długą listą tytułów, mający jedynie charakter informacyjno-inwentaryzacyjny

(rejestr powtórzony zresztą w bibliografii podmiotowej na końcu pracy). 
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Dominantą  myślową  pierwszego  rozdziału  (Juwenilia)  jest  prezentacja

najważniejszych  faktów  z  biografii  Kosiakiewicza,  umiejętnie  połączona  z  jego

debiutanckimi  próbami  literackimi  oraz  rozpoznanie  z  reguły  tendencyjnego  charakteru

młodzieńczej  twórczości.  Analiza  wczesnych  utworów Kosiakiewicza  słusznie  nastawiona

jest  na  stałe  wskazywanie  obecnych  w  nich  cech  poetyki  realistycznej.  Interpretacja

juweniliów sprowadza się, co prawda, do mało sproblematyzowanego streszczania ich fabuły,

ale przy tak zwanej okazji Doktorantka dokonuje trafnych i cennych poznawczo spostrzeżeń,

na przykład  zauważa nacechowanie  autobiograficzne  niektórych  tekstów, ciążenie  tradycji

prozy tendencyjnej, zaangażowanie twórcy w problemy społeczne, socjologiczny autentyzm,

paralele  tematyczne  z  Prusem,  Sienkiewiczem,  Orzeszkową i  Konopnicką.  Podejmuje  też

polemikę  z  tymi  krytykami  literackimi,  którzy  łączyli  wczesne  prace  Kosiakiewicza  z

naturalizmem spod znaku Emila Zoli. Trafnie postrzega pisarza-debiutanta jako kontynuatora

światopoglądu wybitnych realistów drugiej połowy XIX wieku.

W rozdziale  drugim mgr A. Dominik  stara się wyjaśnić,  w jaki sposób wyjazd za

granicę (w 1890 r.) wpłynął na przeobrażenie światopoglądu Kosiakiewicza i ukształtował

jego przekonania społeczne.  W istocie był  to ważny edukacyjnie czas w biografii pisarza.

Opuścił kraj praktycznie na siedem lat, w czasie których zwiedził Włochy, Grecję, Turcję,

Anglię, Francję i Szwajcarię. Na uniwersytecie w Zurychu słuchał wykładów z medycyny i

socjologii, a na Sorbonie z matematyki i filozofii. Za granicą zapoznał się z dziełami Henri

Bergsona,  Williama  Jamesa  i  Desiré-Josepha  Merciera,  które  następnie  tłumaczył  i

popularyzował wśród polskich odbiorców. W Paryżu przeżył też przełom religijny, stając się

z  ateusza  gorliwym  chrześcijaninem  (myślał  nawet  o  wstąpieniu  do  zakonu).  Tytuł  tego

rozdziału pracy został sformułowany niezbyt precyzyjnie:  Podróż zagraniczna i jej pokłosie

twórcze.  „Pokłosie  twórcze”  kojarzy  się  wszak zazwyczaj  z  literaturą  piękną,  o  której  w

rozdziale  tym  nie  ma  mowy.  Mowa  jest  natomiast  o  cechach  światopoglądu

konserwatywnego  Kosiakiewicza,  który  zdeterminował  nie  tylko  problematykę  jego

pisarstwa, ale stał się także sposobem życia. Pani Dominik rzeczowo wykłada istotę doktryny

konserwatywnej i przybliża problematykę broszur publicysty,  wydanych w serii Biblioteka

Konserwatysty,  podkreśla  kluczowe  dlań  wartości  (rodzina,  narodowość,  katolicyzm,

tradycjonalizm, empiryzm, organicyzm), niechęć do lewicy społecznej i gwałtownych zmian

(akcji  strajkowych  i  niepodległościowych),  akceptację  pozytywizmu  monarchistycznego  i

demokracji parlamentarnej. 

W kolejnym, trzecim rozdziale (Światopogląd i religia) Badaczka celnie zauważa, iż:

„W całości  doktryny konserwatywnej  Wincentego Kosiakiewicza  religia  i  etyka  katolicka
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odgrywa bardzo ważną rolę” (s. 76). Dziwi zatem, dlaczego ta część pracy nie została scalona

z poprzednią. Wszak doktrynę konserwatywną, będącą swego rodzaju „teologią polityczną”,

publicysta  formułował  pod  wpływem  nawrócenia,  a  jego  wiara  w  Boga  i  światopogląd

religijny  integralnie wiązały się z wyznawaną ideologią społeczno-polityczną.

Niewątpliwie rozdział trzeci jest jedną z ważniejszych części rozprawy: spójną, dobrze

poprowadzoną  myślowo,  jasno  formułującą  tezy  –  sposób  ich  wyłożenia  świadczy  o

dojrzałości myślowej  i  kompetencjach badawczych mgr A. Dominik.  Kosiakiewicz jest  tu

zaprezentowany jako publicysta, tłumacz i pedagog, którego interesują problemy wychowania

dzieci, kwestia kobieca, istota dobroczynności, rola prasy i obowiązki dziennikarzy, a także

edukacja  filozoficzna  społeczeństwa.  Badaczka  zwraca  również  uwagę  na  działalność

krytyczno-literacką  Kosiakiewicza  (omawia  kilka  recenzji),  jednak  nazwanie  publicysty

„doskonałym krytykiem” (s. 126) wydaje się być nadużyciem interpretacyjnym, z pewnością

tezą w żaden sposób nieumocowaną w wywodzie. 

Rozdział  czwarty  (Dłuższe  formy  epickie)  i  piąty  (Wokół  prozy  popularnej)

koncentruje się na twórczości prozatorskiej „zapomnianego realisty”. Rozdziały te różnią się

zdecydowanie  rozłożeniem  akcentów,  czwarty  ma  charakter  analityczno-interpretacyjny,

piąty stanowi teoretyczny wykład na temat prozy popularnej. Autorka znacznie lepiej radzi

sobie  z  opisem  powieści  niż  z  prezentacją  małych  próz  (uporządkowanie  różnorodnej

tematycznie  materii  nowelistycznej  sprawia  jej  pewien  kłopot,  przy  czym  posiłkuje  się

głównie opiniami innych badaczy, np.: M. Puchalskiej, Z. Mitznera, A Witskiego). Potrafi

ciekawie sproblematyzować fabułę omawianych powieści,  zwracając szczególną uwagę na

motywy rodzinne i wątki inicjacyjne, utwory „z życia prowincji” i teksty „miejskie”. Wśród

ostatnich  słusznie  wyróżnia  Bawełnę (1895),  uważaną przez  krytyków za  najlepszy przed

Ziemią obiecaną Reymonta obraz przemysłowej Łodzi. Próbuje również umiejscowić prozę

Kosiakiewicza „na tle panoramy twórców polskiej prozy XIX wieku” (s. 192), ale porównań

dokonuje  dosyć  powierzchownie,  wyręczając  się  sugestiami  znanych  badaczy  literatury

(odwołuje się m.in. do sądów: K. Kaszewskiego, Puchalskiej, T. Sobieraja i J. Zacharskiej). 

Analizy cząstkowe utworów prozatorskich są spójne i logiczne, choć ich wadą jest

szkolny,  stereotypowy  sposób  prezentacji  –  to  nie  tyle  pogłębione  interpretacje,  ile

streszczania problematyki omawianych dzieł. Trafne jest jednakże zwrócenie przez mgr A.

Dominik uwagi na podobieństwo konstrukcyjno-tematyczne prozy Kosiakiewcza do „historii

popularnych”,  będących kanwą współczesnych seriali  i  telenowel  czy powieści  radiowych

(np.  analogie  z  Matysiakami).  Wyodrębnienie  osobnego  (krótkiego  zresztą)  rozdziału  na

wyłożenie (skądinąd precyzyjne) istoty modelu powieści popularnej wydaje się niepotrzebne.
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Właściwsze byłoby przekomponowanie tej części rozprawy, tj. wcielenie uwag teoretycznych

z rozdziału piątego do rozdziału poprzedniego czy wręcz uczynienie ich punktem wyjścia

(nadrzędną tezą) interpretacji prozy popularnej autora  Gąsiorkowskiego. Z pewnością z tej

części  pracy  wyłania  się  wielowymiarowy  portret  pisarza-społecznika  i  moralisty,

skupiającego  się  na  problemach  „szarego  człowieka”,  sytuującego  się  po  stronie

skrzywdzonych i cierpiących. W charakterystyce twórczości beletrystycznej  Kosiakiewicza

mgr A. Dominik nie jest specjalnie odkrywcza i omawia ją, powtórzę, dosyć powierzchownie,

ale jej celem badawczym nie jest przecież wnikliwe rozpoznanie osobnych dzieł, lecz ujęcie

syntetyczne. 

Strategia  syntetycznego  ujmowania  twórczości  Kosiakiewcza  zadecydowała  też  o

kształcie  następnego,  krótkiego  rozdziału  (Twórczość  poetycka),  świadczącego  o  tym,  że

poezja nie była najmocniejszą stroną pisarstwa autora Bawełny, jest też najsłabszym ogniwem

rozprawy p. Dominik. Z kolei wyjątkiem od syntetycznego sposobu opisu dzieł jest rozdział

przedostatni  (liczący  zaledwie  sześć  stron),  w  którym  Doktorantka  rozważa  zagadnienie

rewolucji w dramacie Dzwonnik.  Żałować wypada,  że utwór ten nie został  usytuowany w

kontekście dokonań dramaturgów młodopolskich, podejmujących temat rewolucji lat 1905-

1907 (np. Żeromskiego, Tetmajera czy Micińskiego). Zastanawiający jest brak tego dramatu

w  bibliografii  podmiotowej,  zwłaszcza,  że  poświęcony  mu  został  osobny  rozdział  (na

marginesie zaznaczę brak czytelnego klucza w układzie tej bibliografii, nie wiadomo, co tu

rządzi: chronologia powstania dzieł? rok ich wydania? kolejność alfabetyczna tytułów?)

Ostatni  rozdział  pracy  Kosiakiewicz  w  Milanówku  –  rekonstruujący  dwunastoletni

pobyt pisarza w tej miejscowości – argumentuje podstawowe założenie metodologiczne, iż

znajomość  biografii  autora  ułatwia  rozumienie  jego  wyborów  tematycznych  i  strategii

pisarskich. Doktorantka powraca tu zatem do początkowych partii swojego wywodu (spinając

go  zgrabną  klamrą  kompozycyjną),  kiedy  charakteryzowała  działalność  społeczną  i

publicystyczną  Kosiakiewicza,  a  zarazem  wzmacnia  sens  tytułowej  formuły  rozprawy  –

przywołuje  m.in.  pozytywistyczne  hasła  pracy  u  podstaw  i  pracy  organicznej,  w  sposób

oczywisty  określające  istotę  aktywności  społecznej  współorganizatora  Milanowskiego

Towarzystwa  Letniczego.  Mgr  Dominik  odsłania  na  koniec  jeszcze  inne  oblicze  twórcy,

prezentując  go  jako  kronikarza  wydarzeń  wojennych,  autora  pamiętnikarskich  zapisków,

publikowanych na łamach dwutygodnika „Świat”.

Dysertacja  p.  Anny  Dominik  respektuje  większość  reguł  klasycznej  monografii

historycznoliterackiej.  Jej  siłę poznawczą osłabia zbyt  mały zakres kontekstów literackich,

bliższych i dalszych, pisarstwa Kosiakiewicza. Monografia „zapomnianego realisty” zawiera
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jedynie wstępne rozpoznania – siłą rzeczy powierzchowne i utrzymane na wysokim poziomie

ogólności  (inne  zresztą  w  pracy  mającej  ambicje  syntetycznego  ujęcia  bardzo  rozległej

materii  być  nie  mogą).  Można  w  tym  upatrywać  wyraz  interpretacyjnej  ostrożności  czy

rozwagi, albo też nieporadności Badaczki, która unika oświetlania podjętego zagadnienia na

rozmaite  sposoby i  ukazywania szerszego spektrum otaczających je kontekstów (nie tylko

literackich). Nieśmiało, co prawda, próbuje zestawić twórczość Kosiakiewicza z dokonaniami

realistów (w końcu jest  to  nadrzędna teza  dysertacji),  czyni  odniesienia  do ich  dzieł,  nie

zdobywa się jednak na odwagę usytuowania Kosiakiewicza wśród młodopolan. Płaszczyzna

porównawcza  z  rówieśnikami  autora  Bawełny jest  praktycznie  w rozprawie  nieobecna.  Z

pewnością przywołanie kontekstu literatury modernistów, zwłaszcza ich dzieł o nachyleniu

antymieszczańskim czy związanych  z tematyką  „miejską (tu  można by wydobyć  ciekawe

paralele  z  Zapolską,  Berentem,  Reymontem itd.),  podniosłoby wartość  monografii.  Warto

byłoby też uwzględnić preferencje gatunkowe i strategie narracyjne młodopolan (sądzę, że

powieść-pamiętnik czy proza konfesyjna jest ważnym odniesieniem np. do powieści Plama. Z

pamiętników wynalazcy), wskazać liczne teksty o artyście (Powrót zza świata Kosiakiewicza

a  Komediantka  Reymonta),  utwory  poruszające  temat  prostytucji  czy  teatralizacji  życia

(Mama  Crétien a  teksty  Kisielewskiego,  Berenta,  Daniłowskiego),  obfitą  literaturę

rewolucyjną  (Dzwonnik  a  Róża  Żeromskiego)  czy wreszcie  rozwijający się  po 1914 roku

reportaż wojenny (pamiętniki Kosiakiewicza z okresu I wojny światowej a dzienniki-kroniki

legionistów: Daniłowskiego, Sieroszewskiego, Struga). 

Nie  twierdzę,  że  Badaczka  powinna  przeprowadzić  gruntowne  studia

komparatystyczne,  uważam jednak, iż praca byłaby pełniejsza, gdyby dokonania, nie tylko

literackie, Kosiakiewicza omówić kontekstowo znacznie wnikliwiej. Z pewnością namysł nad

szerszymi, a zarazem bardziej precyzyjnymi, odniesieniami literackimi (pamiętając, że twórca

żył i tworzył w epoce Młodej Polski), skutkowałby dojrzalszym kształtem i wagą wywodu

naukowego. Poza tym skupienie się jedynie na kilku wybranych utworach Kosiakiewicza,

reprezentatywnych  dla poetyki  i  tematyki  jego prozy,  przeanalizowanie ich na rozmaitych

poziomach, nastawione na wydobycie podobieństw i różnic z dokonaniami twórców ostatnich

dekad XIX wieku i początku XX stulecia – wpłynęłoby, jak sądzę, na jakość interpretacji i

zredukowało powierzchowność analityczną.

Mimo sformułowanych powyżej wątpliwości i zastrzeżeń, jestem przekonana, że praca

Pani mgr Anny Dominik,  oparta  na imponującym swą rozległością  materiale  badawczym,

spełnia  wymogi  stawiane  dysertacjom  doktorskim  –  jest  monografią  rzetelną  i  cenną
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poznawczo, wnosi do stanu badań literatury końca XIX i początku XX wieku nowe jakości.

Podejmuje  i  rozwija  zagadnienia  opracowane  dotychczas  cząstkowo,  a  przede  wszystkim

stanowi  pierwszą  syntezę  twórczości  literackiej  i  działalności  społecznej  Wincentego

Kosiakiewicza.  Prezentuje  solidny  poziom  naukowy,  świadcząc  pozytywnie  o  warsztacie

filologicznym  Doktorantki  i  umiejętności  budowania  klarownego  wywodu.  Nie  mam

wątpliwości, że Pani mgr Anny Dominik jest kompetentnym historykiem literatury w zakresie

wybranej problematyki badawczej, a pretendowanie przez nią do uzyskania stopnia doktora

jest uzasadnione. Wnoszę zatem o dopuszczenie Doktorantki do dalszych etapów przewodu

doktorskiego.

Grażyna Legutko

Kielce, 4 lutego 2016 r. 
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