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Obrazek z lat głodowych 1866

(opowiadanie debiutanckie)

Ostatnia miłość 1868
Na prowincji 1870
Cnotliwi 1871
Pamiętnik Wacławy 1871
Pan Graba 1872
Marta 1873
Rodzina Brochwiczów 1876
Pompalińscy 1876

Drugi okres to twórczość w pełni dojrzała. Obej-
muje lata 1877-1891. Jest to okres przejścia do 
powieści realistycznej. Główną problematykę sta-
nowiły konflikty społeczne i narodowe. Wystąpiła 
różnorodna tematyka. Jako bohaterowie pojawili 
się ludzie prości. Choć był to okres rozczarowania 
do haseł pozytywizmu, to jednak pisarki nie opu-
ściła wiara w znaczenie oświaty, zaufanie do nauki.

Meir Ezofowicz 1878
Widma 1881
Sylwek Cmentarnik 1882
Zygmunt Ławicz i jego koledzy 1882
Bańka mydlana 1883
Niziny 1885
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Dziurdziowie 1885
Nad Niemnem 1888

Cham
1888

(pierwsza powieść 
psychologiczna 
Orzeszkowej)

Bene nati 1891
Westalka 1891

Z różnych sfer 1882
(zbiór nowel)

Panna Antonina 1888
(zbiór nowel)

W zimowy wieczór 1888
(zbiór nowel)

W ostatnim okresie twórczości, tj. w latach 
1892-1910, Orzeszkowa zwróciła swoje zainte-
resowania ku problematyce religijnej i etycznej. 
Odrzuciła agnostycyzm i antyklerykalizm1. Nastą-
piła koncentracja na życiu wewnętrznym posta-
ci, ich stosunku do świata. Widoczny jest wpływ 
Tołstoja (społeczeństwo oparte na wolności, braku 
przemocy, współczuciu). 

Dwa bieguny 1893

Melancholicy 1896
(opowiadania)

Argonauci 1900

1 Antyklerykalizm – ideologia krytyczna wobec przywilejów lub władzy 
kleru.
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Gloria victis

1910
(opowiadania oparte na

osobistych wspomnieniach)

Twórczość Elizy Orzeszkowej ma wartość doku-
mentu historycznego, w którym odbił się obraz 
życia społeczeństwa ziem wschodnich w drugiej 
połowie XIX wieku. Jej utwory zostały przetłuma-
czone na języki obce, m.in. rosyjski i szwedzki. 

Geneza
Lata osiemdziesiąte XIX wieku to okres zwątpie-
nia w ideologię pozytywistyczną i zarazem osła-
bienia funkcji dydaktycznej literatury. Orzeszkowa 
zauważała wówczas niebezpieczeństwa jedno-
stronnie pojętej pracy organicznej – uwidoczni-
ła je w Nad Niemnem poprzez ewolucję duchową 
Benedykta Korczyńskiego. Nie podjęła jednak 
bezwzględnej walki z pozytywizmem, a raczej po-
głębiła jego demokratyczne treści i kult pracy 
jako źródła zdobyczy cywilizacyjnych oraz warto-
ści człowieka. Równocześnie radykalnie dowar-
tościowała tradycje niepodległościowe roman-
tyzmu, wskazując patriotyczne i demokratyczne 
dziedzictwo powstania styczniowego. Niewątpli-
wie powieściowa rola tego zrywu niepodległo-
ściowego jest odzwierciedleniem osobistego za-
angażowania pisarki w wydarzenia roku 1863. 




