ABC – opracowanie (geneza, czas i miejsce akcji),
problematyka, charakterystyka bohaterów
Geneza, czas i miejsce akcji
Utwór powstał w roku 1884 natomiast jego treść dotyczy czasów sprzed kilkunastu lat
wcześniej. Przedstawione wydarzenia dzieją się w mieście, które nie zostało nazwane,
wiadomo jednak, że jest to teren zaboru pruskiego.
Problematyka
Nowela ta porusza wiele istotnych problemów i zarazem stanowi świadectwo pozytywistycznych
przekonań autorki oraz ciekawego podejścia do kobiety oraz jej roli społecznej. Oto czytelnik
ma okazję poznać panną Joannę, która to zarzucona jest domowymi obowiązkami. Czuje się
odpowiedzialną za brata i nim też się opiekuje, dbając o całe gospodarstwo. Jednocześnie
jednak marzy jej się praca, a także bycie użyteczną dla innych. To w tego typu służbie dopatruje
się ona spełnienia, które jest tak niezbędnym człowiekowi. Widocznym jest, że Joanna gotowa
jest do pracy, która wymagać będzie wyrzeczeń. Nie zależy jej także na pieniądzach. Gdy
pojawia się okazja do nauczania wielu dzieci, Joanna chętnie udziela im swoich rad i stara się
by dzieci chłonęły wiedzę i zdobywały nowe umiejętności. Widoczną w jej życiu jest radość,
którą daje jej obcowanie z malcami, a także poczucie, że robi coś dobrego.
Nowela dobitnie jednak pokazuje podejście do wszelkich przejawów samowoli nawet w
najczystszych intencjach. Nauczycielka zostaje skazana, mimo że nie miała pojęcia o swej
winie. Wydawało jej się, że działa na rzecz innych, z dobrymi intencjami i w jak najbardziej
słusznym zamiarze. Mimo kary, podejmuje jednak dalsze nauczanie, a trud ten wydaje się być
opłacalny. Wartość kobiety ukazana jest poprzez jej użyteczność społeczną, pracę na rzecz
innych, pracę u podstaw.
Charakterystyka bohaterów
Joanna – Młoda kobieta, która odnajduje swoją pasję w nauczaniu dzieci z okolicy. Realizuje
się przy tym i cieszy ją możliwość pracy, która służy także innym. Zatroskana o przyszłość
swoją oraz brata, nie rezygnuje z nauczycielskiej pracy.
Mieczysław – Brat Joanny, który posiada pracę biurową, niewystarczającą by utrzymać dom.
Okazuje się, że troszczy się on o siostrę i gotów jest do poświęceń dla niej.
Bohaterami noweli są także dzieci, które pojawiają się na naukach u Joanny oraz rodzice,
zazwyczaj ubodzy, którzy potem biorą także udział w zeznaniach przed sądem.

