
1 

 

Poznań, 3 maja 2018 r. 

 

dr hab. Wiesław Ratajczak, prof. UAM 

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

 

Recenzja pracy doktorskiej mgr Anny Korszli-Mazurek Środowisko urzędnicze w twórczości 

Elizy Orzeszkowej. 

 

 

Trudno zaprzeczyć, że Autorka rozprawy podjęła temat z wielu względów niezwykle 

ważny i poznawczo atrakcyjny, wymagający przy tym rozległych kompetencji. Jeszcze przed 

lekturą rozprawy roboczo sformułowałem najważniejsze, w moim przekonaniu, zagadnienia 

sugerowane w tytułowej formule Anny Korszli-Mazurek. Spodziewałem się więc przede 

wszystkim podjęcia kwestii modelowania mechanizmów i struktur nowoczesnego 

społeczeństwa, którego istotnym i nieusuwalnym elementem jest rozbudowana biurokracja. Z 

tym zagadnieniem wiąże się problem intrygujący pisarzy pozytywistycznych, mianowicie  

możliwość przeprowadzenia istotnych przemian w warunkach społeczeństwa pozbawionego – 

od stu już lat – swej państwowości. Orzeszkowej (moralistce, nazwanej przez Czesława 

Miłosza „pisarką w służbie dobra”) nie mogło być obojętne to, że we współczesnej 

cywilizacji następuje proces zastępowania tradycyjnych, osobistych, „ciepłych” relacji 

międzyludzkich „chłodnymi” procedurami biurokratycznymi, normami prawnymi i 

rozstrzygnięciami sądowymi. Bez wątpienia warto rozważyć, w jaki sposób ów zespół 

fundamentalnych zagadnień ujęty został w poetykę dojrzałego realizmu, we wzorcowy sposób 

– zdaniem współczesnej pisarce krytyki – realizowaną przez Orzeszkową. A ta z kolei 

kwestia łączy się trudnością wiarygodnego, pogłębionego ukazywania zagadnień z natury 

rzeczy „podejrzanych” dla pierwszego i szczególnie uważnego czytelnika, jakim był urzędnik 

carskiej cenzury.  

Uprzedzając wnioski niniejszej recenzji, stwierdzić mogę, że spora część tych 

przedlekturowych oczekiwań została spełniona. 

Szczegółowe przedstawienie problemu badawczego, jaki przed sobą ambitnie 

postawiła Autorka pracy, stało się możliwe między innymi dzięki znajomości obszernej 

literatury przedmiotu. W kręgu inspiracji metodologicznych wyróżniają się często w 

rozprawie przywoływane prace promotorki - prof. Beaty Obsulewicz-Niewińskiej. Uznaję to 
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za nie tylko zrozumiały przejaw wpływu mistrzyni na uczennicę, ale także wybór głęboko 

uzasadniony merytorycznie. Autorka  „Nieobałamuconej” wrażliwości w przekonujący 

sposób ujmuje bowiem w swej twórczości naukowej związki poetyki prozy 

dziewiętnastowiecznej z problematyką społeczno-etyczną. A kwestie te są podstawowe także 

dla Korszli-Mazurek. 

Przekonująco brzmi pierwszy rozdział pracy, traktujący o osobistych powodach 

zainteresowania Orzeszkowej problematyką urzędową i sądową. Obywatelka Grodna (czyli 

powieściowego Ongrodu) sama doświadczała dotkliwości systemu państwowego, który nie 

tylko krępował swobodę działalności twórczej, ale też (by przypomnieć, w pracy 

nieprzedstawione, perypetie związane z działalnością wydawniczą i księgarską) wolność 

podejmowania przedsięwzięć gospodarczych. Pisarka miała również przykład urzędniczej 

kariery w najbliższej rodzinie: jej ojciec, Benedykt Pawłowski, należał do palestry. Szkoda, 

że w pracy poświęcono mu tylko jeden akapit. Słusznie podkreśliła Autorka wagę związku 

pisarki z mecenasem Stanisławem Nahorskim, będącym pozytywnym przykładem 

wypełniania obowiązków prawnika i prowadzenia działalności społecznej. Krótko mówiąc: 

czytelnik pracy nie może mieć wątpliwości, że Orzeszkowa dysponowała szczególnymi 

kompetencjami, by opisać perypetie przedstawicieli środowisk biuralistów i palestry. 

Po tym zachęcającym początku czytelnikowi długo wypada czekać na interpretację 

konkretnych utworów literackich. W moim przekonaniu – zbyt długo. Owszem, rozumiem 

intencje Autorki, pragnącej – na użytek swój i czytelnika – rozwikłać skomplikowanie 

sytuacji Polaków na Ziemiach Zabranych, przedstawić okoliczności prawne, wzorce kariery, 

zabiegi rusyfikacyjne, reformy carskiego systemu administracyjnego i sądowego etc. Czy 

jednak dwudziestostronicowy rozdział mógł spełnić tak ambitne założenia? Chyba nie, a 

dodatkowo wytracony zostaje niejako czytelniczy rozpęd. Czy nie lepiej byłoby komentarze 

historyczne, prawne, ustrojowe przesunąć do rozdziałów interpretacyjnych, uczynić z nich 

aktualny kontekst analizowanych powieści i nowel? Obecne rozwiązanie uznaję za 

kompozycyjną usterkę.    

Po części drugiej, niezbyt fortunnej, lektura rozdziału trzeciego przynosi znacznie 

większą satysfakcję. Zgłosiłbym jednak votum wobec tytułu. Cóż znaczy formuła: 

„Urzędnicy – historie (nie)prawdziwe”? Zawiera chyba nie tylko (banalną w gruncie rzeczy) 

konstatację, iż pisarka łączy obserwacje grodzieńskiego życia z elementami literackiej 

fantazji. Cóż więc – powtórzę – oznacza owa „(nie)prawdziwość”? Czy niepełność 

wizerunków biuralistów spowodowaną obawami przed ingerencją cenzora? Chyba nie. Czy 
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brak psychologicznej wiarygodności postaci? Tym bardziej nie. Pozostaję wobec tego tytułu 

bezradny. 

Przekonuje mnie natomiast w pełni sięganie przez Autorkę po kontekst literatury 

rosyjskiej. Psychologiczne i moralne komplikacje losów bohaterów Gogola i Dostojewskiego 

bez  wątpienia mogą i powinny być zestawiane z przypadkami biuralistów z prozy 

Orzeszkowej. Zastanawiam się jednak, czy z równą uwagą nie warto by przyjrzeć się 

ewentualnym związkom dzieł Orzeszkowej z powieściami angielskimi (Dickensa) i 

francuskimi (Balzaca i Zoli). Wymienieni autorzy byli dobrze znani autorce Nad Niemnem, a 

w ich twórczości kwestie urzędnicze i sądowe odgrywają niebagatelną, a często wręcz 

podstawową, rolę. Oczywiście – proszę nie traktować tej uwagi jako element krytycznej 

oceny pracy, przeciwnie – zdania o aliansach z literaturą rosyjską są tak inspirujące, że 

zachęcają do poszukiwania kolejnych paralel. 

Metodę, jaką w części interpretacyjnej najchętniej posługuje się Autorka rozprawy, 

nazwałbym ukierunkowaną i pogłębiona charakterystyką postaci. Choć sposób ten wydać się 

może prosty i nieco mechanicznie stosowany, odpowiada założeniom i celom tej pracy. 

Adekwatność tę dostrzec można choćby w passusach poświęconych kreacji Piotra Żmindy –

jednego z bardziej szlachetnych i prawych bohaterów cyklu Z różnych sfer. Na jego 

przykładzie Korszla-Mazurek podkreśliła wagę instrumentarium naturalistycznego w 

twórczości Orzeszkowej, w tym przypadku za determinantę fizyczności Piotra  uznany został 

kontakt z narkotykami, jaki miał miejsce w jego dzieciństwie, gdy był regularnie pojony 

wywarem z maku. Żonę Piotra charakteryzuje Autorka pracy jako typ bowarystyczny (choć 

nazwa ta pracy nie pada). Seria nieszczęść, jakie spadają na skromnego urzędnika (odejście 

żony, śmierć córki, strata posady na kolei, prawa do emerytury i służbowego mieszkania, 

upokorzenie, tułaczka…), została w pracy ukazana jako proces społecznej degradacji, a w 

ujęciu tym przydatne stały się analogie z dziełami Dostojewskiego (Biedni ludzie) i Gogola 

(Płaszcz). Ciekawe efekty osiąga Korszla-Mazurek, gdy przygląda się detalom, jak choćby 

motywowi urzędniczego munduru Piotra Żmindy.  

Przekonująco wypadła też w pracy prezentacja prowincjonalnej palestry, czyli 

środowiska adwokatów oraz pokątnych doradców. Autorka ogólnie scharakteryzowała tę 

grupę, odgrywającą niezwykle ważną rolę w ówczesnym życiu społecznym, a następnie 

szczegółowo zreferowała cechy i czyny wybranych bohaterów. Wśród nich wyróżniła 

Augusta Rolickiego, którego pierwowzorem był wspomniany wyżej Stanisław Nahorski (jak 

przypomina Korszla-Mazurek, w pierwodruku opowiadania Stracony  w „Tygodniku Mód i 

Powieści” z 1875 r. główny bohater nosił nazwisko Nahorski). Rolicki, narrator i główna 
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postać cyklu  Z opowiadań prawnika, ukazany został jako ideał prawnika, dociekliwy i 

rzetelny. Stał się reprezentantem i obrońcą polskiego patriotyzmu oraz polskiego stanu 

posiadania na Kresach. W tych prawniczych drobiazgach Orzeszkowa ze znawstwem 

ukazywała proces gromadzenia dowodów, portrety psychologiczne przestępców, ich formację 

intelektualną, wpływ wzorów rodzinnych. Na wymienione aspekty położyła nacisk Autorka 

pracy, trafnie akcentując intencję Orzeszkowej. W tych fragmentach rozprawy zwraca uwagę 

pogłębione spojrzenie na instytucje prawne, na rolę sądu, okoliczności wydawania 

niesprawiedliwych wyroków, nieskuteczność resocjalizacji. Orzeszkowa ze współczuciem 

(lecz bez sentymentalizmu) pokazała proces unieszczęśliwiania, upokarzania ludzi i tak już 

pokrzywdzonych. Ostatecznie – zauważała Korszla-Mazurek – dobry, rzetelny prawnik z 

goryczą przyznać się musiał do bezsilności wobec bezlitosnej machiny prawnej. Poniósł serię 

porażek, mimo zawodowej rzetelności.  

Interesujące się również passusy pracy skoncentrowane na postaci mecenasa z Pana 

Graby. W powieści tej Orzeszkowa podjęła drażliwą kwestię rozwodów. Takiego 

rozstrzygnięcia domaga się jedna z głównych postaci - Kamila, prosząca o pomoc 

anonimowego obrońcę, pozbawionego empatii i wyrachowanego, przewrotnie 

podkreślającego moc formuł prawnych. Szkoda, że tło powieściowej fabuły, jakim był własny 

rozwód i stosunek Orzeszkowej do tej kwestii prawnej, Autorka pracy zbyła jednym zdaniem. 

Drobnych dopowiedzeń domagałyby się także uwagi o Janie Mirewiczu, bohaterze 

Bańki mydlanej. Jego praca urzędnicza ukazana została jako udręka, związana z 

zajmowaniem się sprawami błahymi, wywołująca poczucie niespełnienia. O takim 

charakterze obowiązków zawodowych zdecydowały warunki zewnętrzne, czyli decyzje 

zaborcy, ograniczające możliwość awansu. Wizyta kuzynki Pauli stała się dla Mirewicza 

impulsem wytrącającym z marazmu. Urzędnik postanowił wówczas walczyć o szczęście, 

jednak owo przebudzenie stało się początkiem samozatraty: brnięcia w długi, zaniedbania 

obowiązków domowych itd. Autorka pracy tę degradację wyjaśnia ambicjami, które nie 

mogły znaleźć ujścia w życiu zawodowym. Wydaje się, że analizę tej interesująco pomyślanej 

postaci można by znacznie pogłębić. 

Obszerny i nadzwyczaj interesujący rozdział pracy poświęcony jest pokątnym 

doradcom prawnym. Korszla-Mazurek ukazała ich trafnie jako pasożytów żerujących na 

systemie prawnym i wykorzystującym nieznajomość przepisów przez lud, a jednocześnie jako 

tolerowanych przez władze i dobrze (choć półlegalnie) prosperujących. Analizę 

powieściowych obrazów tej przedziwnej instytucji Autorka pracy poprzedziła zwięzłą 

informacją historyczną o „nieprawych synach Temidy” i słusznie zauważała, że dawali oni 
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Orzeszkowej okazję stworzenia literacko atrakcyjnych postaci, a także pretekst do poruszenia 

sprawy domagającej się interwencji i pilnej korekty. 

W rozprawie szczegółowo rozpatrzone zostały dwa przykłady z powieści Niziny: 

Ludwik Kaprowski i Mikołaj. Fatalny wpływ pokątnych doradców to główna idea tej 

powieści z 1884 r., a Kaprowskiego wypada uznać za jedną z najbardziej negatywnych 

postaci w twórczości Orzeszkowej, swoistego pasożyta żerującego na niewiedzy chłopów. 

Okoliczności niemoralnego systemu prawnego i brak perspektyw (Kaprowski miał zresztą do 

dyspozycji przykład ojca, którego kariera urzędnicza została przekreślona w ramach represji 

popowstaniowych), co prawda nie usprawiedliwiają Ludwika, ale w pewnym sensie 

wyjaśniają jego postępowanie. Błyskotliwie Autorka rozprawy ukazała nowoczesne cechy 

wykreowanej w powieści postaci: dbałość o wizerunek publiczny i skuteczny marketing 

oszusta. „Fatalny pierwiastek miejski” (tym określeniem Korszla-Mazurek posłużyła się za 

Marią Żmigrodzką) rzekomy prawnik wprowadzał w rzeczywistość wiejską. Szkoda, że ten 

wątek nie został rozwinięty: szczegółowa analiza wiejskiej przestrzeni społecznej, obywającej 

się dotąd bez kodeksowych rozstrzygnięć, która współcześnie psuta jest przez miejskie prawo 

w najgorszej jego wersji, przynieść mogła bardzo ciekawe rezultaty.  

Dopełnieniem nikczemności postępowania Kaprowskiego jest w powieści działalność 

jego asystenta – niejakiego Mikołaja. Autorka pracy wydobyła przy okazji jego aktywności 

szczególną cechę, mianowicie budowanie pewnej struktury zła. Chłopi, onieśmieleni powagą 

instytucji państwowych, w istocie przeżartych korupcją, na trwale zostają podporządkowani 

machinacjom oszustów występujących w kostiumie reprezentantów prawa.  Autorka 

wspomina o naturalistycznym charakterze tej powieści – to dobrze, ale warto by uwagi te 

rozszerzyć o rozpoznanie kwestii relacji między naturalistycznie pojmowanym życiem 

społecznym a prawem. Czy maskuje ono rzeczywisty charakter relacji społecznych? Czy – 

mimo wszystko – chroni słabych przed wszechwładzą silnych? Szkoda, że te pytania nie 

padają… 

Jako reprezentanta tej samej grupy pasożytniczej ukazała Autora pracy Erazma 

Suszyca z dwutomowej powieści Na dnie sumienia. Orzeszkowa przedstawiła w tym dziele 

historię upadku człowieka - utratę szacunku, degradację, przemianę szanowanego urzędnika 

w pokątnego doradcę. Powodem podjęcia moralnie niegodnego procederu jest w powieści 

zawiść i wyrachowanie żony oraz córek Erazma. Tym razem – inaczej niż w Nizinach – 

wykreowany został bohater nie tylko negatywny. Jest on bowiem świadomy swej hańby, 

którą pogłębia obserwacja postępowania syna – Rodryga, pozbawionego jakichkolwiek 

skrupułów. Reprezentant młodego pokolenia sam siebie cynicznie uznaje za „udoskonalą 
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edycję” ojca. I to jest też najpoważniejsza wina rodziciela, wyrażona w jego słowach: „jesteś 

moim synem, a zarazem największą moją zbrodnią…” Orzeszkowa – co zauważa Autorka 

dysertacji – dostrzega dziedziczenie i niejako zwielokrotnienie winy moralnej przez 

następców. Powiedzieć można, że w swej twórczości grodzieńska beletrystka przeprowadza 

rachunek sumienia, pytając, co odziedziczy następne pokolenie, jakie będą przyszłe efekty 

współczesnych kompromisów moralnych.  

Do grona „pokątnych doradców” zalicza Korszla-Mazurek także Mięcicką z powieści 

Pani Luiza. To ciekawe opowiadanie zostało zinterpretowane, niestety, ledwie na nieco ponad 

stronie. A na więcej uwagi zasługuje postać wdowy bez dochodów, chwytającej się zajęć, 

które przynoszą łatwy i szybki zysk, wykorzystującej kruczki prawne i potrafiącej 

manipulować innymi. Powtarzam - to ciekawa postać, zasługująca na poważniejsze 

potraktowanie niż to czyni Autorka pracy (dodać można, że na końcu tego podrozdziału pracy 

pojawia się doklejony przypadkowo akapit dotyczący Suszyca z Na dnie sumienia). 

Kolejna partia tekstu poświęcona została kreacji sędziów przysięgłych. Znów zręcznie  

przypomniała Autorką historię tej instytucji i jej niemałe kompetencje.  W tym kontekście 

zanalizowała Korszla-Mazurek powieść Dziurdziowie, napisaną w oparciu o spostrzeżenia 

poczynione w sądzie.  Autorka pracy wskazuje na wybitność, ale – niestety – nie poddaje 

dzieła gruntownej interpretacji. Nie pada – zasadnicze, biorąc pod uwagę tematykę pracy 

doktorskiej – pytanie o rolę ramy kompozycyjnej, jaką w powieści tworzą sceny sądowe. 

Orzeszkowej zależało, by całą historię czytelnicy poznali, patrząc niejako z sądowej 

perspektywy, stając się „sędziami przysięgłymi” w sprawie zabójstwa Pietrusi. Jak można 

było pominąć tak podstawową kwestię… 

Dobrze, że Korszla-Mazurek przypomniała przypowieść Chochlik- Psotnik, nie tając 

pola osobistych doświadczeń pisarski, czyli domniemanego romansu Nahorskiego. Autorka 

rozprawy nie dostrzegła jednak tła ewangeliczne („Kto jest bez winy, niech pierwszy rzuci 

kamień”). Można też rozwinąć tę interpretację o skojarzenie z późniejszym obrazkiem 

Konopnickiej pt. Onufer – to już jednak zadanie wykraczające poza zakres tej rozprawy. 

Rozdział czwarty zawiera ciekawe uzupełnienie dotychczasowych interpretacji. Dotąd 

urzędnicy charakteryzowani byli bowiem poprzez swoje postępowanie, teraz ich portrety 

powiązane zostały z obrazem przestrzeni biur i mieszkań. W niektórych partiach zabrakło 

informacji, z jakich konkretnie utworów pochodzą analizowane wnętrza (po cytatach 

następują jedynie numery tomu i strony z edycji dzieł), co jest dla czytelnika niewygodne. 

Intrygująco wypadła natomiast analiza „open space’ów” (by użyć współczesnego określenia), 
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czyli otwartych przestrzeni biurowych, gwarantujących pełną kontrolę ze strony przełożonych 

i brak prywatności.  

Analiza urzędniczych mieszkań nie przynosi większych zaskoczeń, ale 

przeprowadzona została rzetelnie. Bardzo ciekawe są za to fragmenty poświęcone „utracie 

zmysłów” przez urzędników, którzy przestawali odbierać bodźce natury (zapachy, kształty, 

dźwięki), stawali się niezdolni do życia poza miejskim mieszkaniem, będącym przedłużeniem 

biura. Do analizy żółtych ścian pokojów dodałbym jeszcze jedną sugestię: może w ten sposób 

Orzeszkowa dawała do zrozumienia, że nawet w przestrzeni prywatnej biuraliści pozostają 

zależni od systemu imperium (żółć była wszak barwą wszystkich oficjalnych budynków). 

Rozdział piąty przynosi uwagi o poszukiwaniach dróg kariery poza stronami 

ojczystymi. Najpierw poruszyła Korszla-Mazurek kwestię „emigracji zdolności” (to tytułowa 

formuła z artykułu Orzeszkowej w „Kraju” z 1899 r.). Brak perspektyw na Ziemiach 

Zabranych mógłby usprawiedliwiać emigrację, ale autorka Argonautów zdecydowanie 

potępia opuszczenie rodzinnych stron. Analizy Orzeszkowej dotyczą wyjazdów w głąb Rosji, 

rysujących się jako obietnica realnej kariery. Pisarka pytała jednak o koszt moralny takiego 

wyboru, co Autorka rozprawy przekonująco ukazuje na przykładzie nowelki Czy pamiętasz? 

Jej bohater, Władysław, był człowiekiem sukcesu, prowadził luksusowe życie. Otrzymanie 

listu z kraju od siostry mogło stać się momentem przełomowym, początkiem anamnezy. Choć 

w pierwszym odruchu podjął decyzję o powrocie, ale szybko odłożył go na czas nieokreślony. 

Skutki niezaspokojonych i źle ulokowanych ambicji przedstawiła Orzeszkowa w 

Karierach. Później pada w pracy niezwykle ważny przykład Australczyka. W powieści tej 

występuje postać Romana Darnowskiego, postaci wzorowanej na Kazimierzu Józefie 

Poniatowskim – synu Ewy Felińskiej, który porzucił karierę w stolicy i przeniósł się do 

Wilna, był także korespondentem i współpracownikiem Orzeszkowej. Powieściowy 

Darnowski przeżywa anamnezę podczas odwiedzin w domu krewnych i dawnych opiekunów. 

Zręcznie przedstawiła Autorka pracy ryzyko przyjęcia takiego rozwiązania fabularnego, 

związanego z nagłą przemianą, ale i logikę tego wyboru. Tak ujęty bohater powieści zdaje się 

poprzedzać choćby Piotra Rozłuckiego z Urody życia Stefana Żeromskiego. 

Wspomniana została przez Korszlę-Mazurek też reprezentująca grupę emigrantów 

postać z Nad Niemnem – Dominik Korczyński. Szkoda, że tak niewiele pada słów o tym 

zesłańcu, który niepostrzeżenie przechodzi na stronę wroga; w zasadzie niczego nowego o 

nim czytelnik się nie dowiaduje.  
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Finał pracy przynosi sugestię ciekawych rozwinięć: o smutku i melancholii, o filozofii 

pracy. Autorka pracy daje do zrozumienia, że podjęte przez nie analizy nie były celem samym 

w sobie, lecz otwierały perspektywy kolejnych odczytań dzieł pisarki.  

Dodałbym jeszcze drobne własne życzenia. Zaskoczeniem dla mnie było, że w pracy 

zabrakło wzmianki o opowiadaniu Hekube ze znakomitego cykle Gloria victis, z niezwykle 

wyrazistą postacią „dostojnika, przewodniczącego komisji sądowej”. Temat nie ogranicza 

przecież zakresu pracy wyłącznie do środowiska polskiego (zresztą biuraliści-Rosjanie są w 

niej kilkakrotnie wspominani). A w takim razie trudno nie dostrzec nieobecności także 

„uradnika” z powieści Cham. Jak widać w obu najwybitniejszych – w moim przekonaniu  - 

utworach Orzeszkowej wątki biurokratyczne odgrywają istotną rolę. A to uznaję za kolejne 

potwierdzenie słuszności wyboru tego zagadnienia przez Autorkę pracy.  

Jest to dysertacja rzetelna i inspirująca. Mimo błędów redakcyjnych (zwraca uwagę 

zwłaszcza konieczność gruntownej rewizji interpunkcji tego tekstu), jej lektura może sprawić 

przyjemność i przynieść dużą korzyść poznawczą. Klarowna kompozycja, rzetelne 

dokumentowanie tez cytatami, czytelny styl – wszystko to sprawia, że myśl Autorki bez 

przeszkód dociera do czytelnika. Korszla-Mazurek podjęła temat trudny i ważny, 

wymagający znajomości rozległych kontekstów historycznych, a przede wszystkim – 

przestudiowania obszernej spuścizny pisarki z Grodna. Bez wątpienia z zadania tego Pani 

Magister wywiązała się należycie, spełniając w pełni warunki stawiane przed kandydatami 

ubiegającymi o stopień naukowy doktora.  

Biorąc pod uwagę poziom przedstawionej dysertacji, a także uwzględniając 

konferencyjny i publikacyjny dorobek Doktorantki, z pełnym przekonaniem wnoszę o 

dopuszczenie jej do kolejnego etapu przewodu doktorskiego.  

 

 


