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Wincenty Kosiakiewicz – zapomniany realista. Próba

monografii.

Praca  doktorska  poświęcona  twórczości  Wincentego  Kosiakiewicza  ma  charakter

klasycznej monografii.  

Wincentego Kosiakiewicza należy przypisać do pokolenia pisarzy o niepowszedniej

jeszcze w latach osiemdziesiątych XIX wieku biografii – twórczość była dla niego awansem

społecznym. Urodził się w Warszawie w 1860 roku w niezamożnej rodzinie mieszczańskiej. 

Po  ukończeniu  szkoły  kolejowej,  a  było  to  w  roku  1878,  Kosiakiewicz  wyjechał  pod

Miechów,  gdzie  przez  około  dziesięć  lat  pracował  jako  technik  –  dozorca  tunelu  przy

budowie Drogi Żelaznej Iwanogrodzko-Dąbrowskiej. Nie dostrzegał zalet prowincjonalnego

bytowania,  uparcie  dążył  do  spełnienia  dziecięcych  marzeń,  czyli  twórczości  literackiej.

Szczególnym jego zainteresowaniem był  teatr. Przypuszczam, że Kosiakiewicz przynależał

do popularnych wówczas objazdowych trup teatralnych, gdyż realia tegoż środowiska znał

doskonale. Dowodem na to są jego utwory o tematyce teatralnej. W swojej pracy jedynie  

je  nakreśliłam.  Stworzyłam  wyłącznie  analityczne  propozycje,  mające  na  celu  zachęcić  

do  nowych  odczytań.  Ograniczenia  formalne  rozprawy  nie  pozwoliły  na  ich  rzetelne

omówienie.  Uważam, że takie  działania  zaburzyłyby tok powziętej  koncepcji  pracy,  czyli

stworzenia uporządkowanej i usystematyzowanej monografii, opartej na metodzie narracji  

życio-twórczej,  spajającej  biografię  pisarza  z  jego  dokonaniami.  Liczę  jednak  

na to,  że wyznaczony przez mnie zarys  poszlak poznawczych zostanie  na nowo podjęty  

i doczekamy się wnikliwej analizy i interpretacji tych dzieł. Teksty Kosiakiewicza są cenne 

i  mogą  dać nowe światło,  między innymi na problemy środowiska teatralnego,  na które

zwrócili  uwagę tacy pisarze jak Michał Bałucki,  Gabriela Zapolska,  Władysław Stanisław

Reymont.  Wielokrotnie  podkreślam  w  pracy,  że  do  głównych  zastrzeżeń  wobec  dzieł



Kosiakiewicza należy zaliczyć ich małą rangę artystyczną czy wręcz epigoństwo. Niemniej

jednak naśladownictwo było w wieku XIX formą dowodzącą popularności jakichś zjawisk, 

co świadczy o gustach i prawidłowościach powszechnych.

Rozprawa liczy 242 strony i składa się z ośmiu rozdziałów. Rozpoczyna się Wstępem,

w którym precyzuję zadania, jakie przed sobą stawiam. 

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. 

W rozdziale drugim staram 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). 

W kolejnym,  trzecim rozdziale  (Światopogląd i  religia)  zauważam, iż:  „W całości

doktryny  konserwatywnej  Wincentego  Kosiakiewicza  religia  i  etyka  katolicka  odgrywa

bardzo ważną rolę” Niewątpliwie rozdział trzeci jest jedną z ważniejszych części rozprawy:

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. 

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. 

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.

 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. Powracam tu zatem do początkowych partii swojego wywodu (spinając go klamrą

kompozycyjną),  kiedy  charakteryzowałam  działalność  społeczną  i   publicystyczną

Kosiakiewicza, a zarazem wzmacniam sens tytułowej formuły rozprawy –  przywołuję m.in.

pozytywistyczne hasła pracy u podstaw i pracy organicznej, w sposób oczywisty określające

istotę  aktywności  społecznej  współorganizatora  Milanowskiego  Towarzystwa

Letniczego.Odsłaniam na koniec jeszcze inne oblicze twórcy, prezentując go jako kronikarza

wydarzeń  wojennych,  autora  pamiętnikarskich  zapisków,  publikowanych  na  łamach

dwutygodnika „Świat”.


