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Eliza Orzeszkowa
6 czerwca 1841 – 18 maja 1910



Eliza Orzeszkowa z domu 

Pawłowska herbu Korwin to jedna             
z najwybitniejszych 

powieściopisarek polskich, 
publicystka, nowelistka                       
i działaczka społeczna. 

Emancypantka zaangażowana        
w sprawy polityczne. 

Przedstawicielka realizmu 
krytycznego w literaturze polskiej 

drugiej połowy XIX wieku. 
Dwukrotnie nominowana                 

do literackiej Nagrody Nobla.



Eliza Orzeszkowa urodziła się                           
6 czerwca 1841 roku w Milkowszczyźnie

pod Grodnem, na północ od rzeki Niemen.   
W rodzinnym dworze oraz w Grodnie 
spędziła większą część swojego życia. 

Pochodziła z zamożnej rodziny ziemiańskiej, 
sytuowanej w wyższych sferach polskiego 

ziemiaństwa na Litwie. W wieku 3 lat została 
osierocona przez ojca, byłego oficera 

napoleońskiego Benedykta Pawłowskiego, 
wychowywana była przez matkę, Franciszkę 

z Kamieńskich. Kilka lat po śmierci ojca, 
matka wyszła ponownie za mąż                       

za Konstantego Widackiego, który wziął      
na swoje barki ciężar 

współodpowiedzialności za wychowanie 
kilkuletniego dziecka. Pierwsze kontakty        

z literaturą przyszłej czołowej pisarki 
polskiego pozytywizmu polegały                     

na korzystaniu z dużych zasobów biblioteki 
zmarłego ojca. Tam znajdowały się dzieła 

materialistów francuskich.

Franciszka Pawłowska          
z domu Kamieńska
z córką Elżbietą

Franciszka Pawłowska          
z domu Kamieńska
z córką Elżbietą

Benedykt PawłowskiBenedykt Pawłowski



W dzieciństwie i młodości Eliza Pawłowska przebywała
na pensji sióstr sakramentek w Warszawie,
gdzie zaprzyjaźniła się z Marią Wasiłowską, znaną potem
pod nazwiskiem męża - Konopnicką. Edukacja
w przyklasztornej pensji polegała przede wszystkim
na nauce języka francuskiego i gry na fortepianie,
na doskonaleniu się w sztuce wyszywania
oraz w salonowej konwersacji, niezbędnej panienkom
z dobrych domów. Orzeszkowa nauczyła się
u sakramentek również języka niemieckiego, w dalszym
ciągu poznawała literaturę polską, doskonaliła się też
w sztuce pisarskiej.

Maria Konopnicka 
z domu Wasiłowska
Maria Konopnicka 
z domu Wasiłowska

Pensja sióstr sakramentek w obecnych czasachPensja sióstr sakramentek w obecnych czasach



W roku 1858 siedemnastoletnia wówczas Eliza Pawłowska
została wydana za mąż za dwukrotnie od siebie starszego
Piotra Orzeszkę. Ślub odbył się 21 stycznia 1858 roku
w kościele bernardyńskim w Grodnie. Po wyjściu za mąż
zamieszkała w majątku męża, w Ludwinowie na Polesiu.
Obserwując życie na wsi nabierała głębokiej sympatii
współczucia na doli ludu i w okresie poprzedzającym
reformę rolną solidaryzowała się ze zwolennikami
uwłaszczenia chłopów. Działała tam na rzecz ludu.
Nie mając oparcia męża, założyła wraz z jego bratem
w dworze szkółkę dla chłopskich dzieci. Jednak małżeństwo
od początku okazało się nieudane i po niewielu latach
zakończyło się rozwodem.

Piotr i Eliza z Pawłowskich OrzeszkoPiotr i Eliza z Pawłowskich Orzeszko



Eliza Orzeszkowa brała udział w powstaniu styczniowym, w służbie
pomocniczej. Wykonywała szereg niebezpiecznych misji kurierskich.
Latem 1863 roku ukrywała w domu Romualda Traugutta.
Orzeszkowa odwiozła go później do Warszawy własną karetą, co świadczy
o jej odwadze i zaangażowaniu w działalność niepodległościową.

Klęska powstania styczniowego oznaczała represje ze strony zaborców,
w wyniku czego Ludwinów skonfiskowano.

Grupa powstańców styczniowychGrupa powstańców styczniowych



Eliza Orzeszkowa interesowała się żywo rozwojem
literatury rosyjskiej, czytała utwory Tołstoja,
Turgieniewa, Gonczarowa, Sałtykowa-Szczedryna.
Miesięcznik „Otieczestwiennyje Zapiski” zamieszczał
nowele pisarki. Sałtykow-Szczedryn, który był
wówczas redaktorem tego pisma, był wysokiego
zdania o jej utworach, ponieważ odzwierciadlały one
rzeczywistość.

Miesięcznik „Otieczestwiennyje Zapiski” Miesięcznik „Otieczestwiennyje Zapiski” 



Po upadku powstania styczniowego młoda pisarka zadebiutowała utworem
„Obrazek z lat głodowych”, który wydrukowano w „Tygodniku Ilustrowanym”.
Potem podjęła współpracę z kilkoma czasopismami, w których zaczęła udzielać
się jako publicystka. W swoich artykułach zajmowała stanowisko
przeciwstawne romantyzmowi, potępiała literacką fantazję i metafizykę.
Poruszała problemy aktualne, sprawy wychowania domowego
i wykształcenia kobiety, miłości, małżeństwa i życia rodzinnego,
przyczyny i trudności przeprowadzenia rozwodu, sytuację społeczną
kobiety niezamężnej, sprawę pracy zawodowej kobiet, emancypację kobiet
oraz los nieślubnego dziecka.

Treścią noweli „Obrazek z lat głodowych”
jest miłość młodej dziewczyny wiejskiej
i chłopca, umierających z głodu, podczas
gdy dwór jest zajęty zabawą i nie zauważa,
że naokoło giną ludzie.



Przez sytuację finansową została zmuszona sprzedać ojcowiznę
i przeprowadzić się do Grodna. Tam była przez trzy lata,
od 1879 do 1881 roku, współwłaścicielką księgarni i czytelni w Wilnie
przy ulicy Świętojańskiej. Kiedy firmę zamknięto, Eliza Orzeszkowa została
uznana za osobę politycznie podejrzaną i skazano ją na 5 lat internowania
w Grodnie oraz nadzór policyjny.

Jeden z widoków Wilna sprzed 130 laty wydany przez Księgarnię Elizy OrzeszkowejJeden z widoków Wilna sprzed 130 laty wydany przez Księgarnię Elizy Orzeszkowej



W latach 60. poznała Stanisława Nahorskiego. Uczyniła go
swoim doradcą i powierzyła sprawę sprzedaży
Milkowszczyzny. Później stał się on jej przyjacielem,
a po latach towarzyszem życia. Jednak był on żonaty
z nieuleczalnie chorą kobietą i miał za zadanie się
nią opiekować. W 1894 roku poślubiła
Stanisława Nahorskiego, po 30 latach związku.
Jako pełnoprawne małżeństwo przeżyli zaledwie 3 lata,
po tym czasie Stanisław zmarł. Wielka pisarka została
przez to znów sama.

Grodno, ul. Brygidzka i dom OrzeszkowejGrodno, ul. Brygidzka i dom Orzeszkowej



Eliza Orzeszkowa zmarła 18 maja 1910 roku
w Grodnie, z powodu ciężkiej choroby serca.
Została pochowana na katolickim cmentarzu
grodzieńskim.

Dwukrotnie wysuwano kandydaturę
Orzeszkowej do Nagrody Nobla w dziedzinie
literatury – w 1905 i 1909. W roku 1906
przyznano jej lwowską nagrodę
im. F. Kochmana.

Grób Elizy Orzeszkowej 
na cmentarzu w Grodnie
Grób Elizy Orzeszkowej 
na cmentarzu w Grodnie



W pierwszym okresie swojej 
twórczości Eliza Orzeszkowa pisała 

utwory tendencyjne.                            
Jej światopogląd kształtował się 
wtedy pod wpływem filozofów 
europejskich - H. T. Buckle’a, H. 

Spencera. Swoje założenia 
teoretycznoliterackie zawarła                   

w pismach krytycznych:               
„Kilka uwag  nad powierzchnią”,                          

„Listy o literaturze”. 

Debiutem Orzeszkowej było 
opowiadanie „Obrazek z lat głodowych”. 

Do najbardziej znanych utworów 
pisarki należą: „Ostatnia miłość”, 

„Pamiętnik Wacławy”, „Pan Graba”, 
„Marta”. Orzeszkowa była                        

w tych utworach rzeczniczką 
emancypacji kobiet. 

Powieść „Marta” została 
poświęcona losowi kobiet 

nieprzystosowanych                       
do samodzielnego życia.



W drugim, dojrzałym okresie twórczości, 
pisarka skoncentrowała się na tematyce 

narodowo-społecznej, żydowskiej, 
wiejskiej. Powstały wtedy utwory:      

„Meir Ezofowicz”, „Widma”, 
„Dziurdziowie”, „Nad Niemnem”, „Cham”

oraz zbiór nowel „Z różnych sfer”.
Powieść „Nad Niemnem”                         

jest panoramą życia ziemian                       
i schłopiałej szlachty w czasach 

popowstaniowych. To wypowiedź 
pisarki przedstawiająca program 

polskiego pozytywizmu. Nawiązuje           
do kwestii pracy organicznej,            

pracy u podstaw i statusu kobiet.

Utwór „Cham” pokazuje niszczącą siłę 
miasta, mówi o nowo odkrytej 

chorobie – histerii i jest apologią 
moralności ludowej.

Powieść „Meir Ezofowicz” zabiera głos 
w sprawie antysemityzmu i asymilacji 

Żydów.



W ostatniej fazie twórczości pisarka zwróciła się w stronę religii              
i analizy psychologicznej, krytykując zwłaszcza postawy dekadenckie. 

Wtedy powstały utwory „Melancholicy”, „Argonauci”, „Gloria victis”.

W powieści „Argonauci” Orzeszkowa
wypowiada między innymi swój
krytyczny stosunek do dekadentyzmu.

Seria powieści i opowiadań „Gloria victis” 
poświęcona jest drogim sercu pisarki 
wspomnieniom o powstaniu styczniowym.



Tematyka utworów Elizy 

OrzeszkowejW nowelach Orzeszkowej pojawia się tematyka
miejska, wiejska, problem asymilacji Żydów,
kwestia emancypacji kobiet, problemy
miłosierdzia i poświęcenia, godności, ofiarności.
Utwory cechuje umiejętnie prowadzona analiza
psychologiczna.

Kadr z filmu „Nad Niemnem”Kadr z filmu „Nad Niemnem”



Najważniejsz

e utwory:
• „Marta” (1873)

• „Meir Ezofowicz” (1878)

• „Niziny” (1884)

• „Nad Niemnem” (1888)

• „Cham” (1888)

• „Dwa bieguny” (1893)

• „Gloria victis” (1910)

• zbiory nowel: „Z różnych sfer” (1879-1882),           
„Panna Antonina” (1888) , „W zimowy wieczór” (1888)

• rozprawy: „Patriotyzm i kosmopolityzm” (1880),
„O Żydach i kwestii żydowskiej” (1882)
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