Henryk Sienkiewicz

HENRYK SIENKIEWICZ herbu
Oszyk (pseudonim literacki Litwos)
• Urodził się 5 maja 1846 r. w Woli Okrzejskiej na Podlasiu w zubożałej rodzinie
szlacheckiej, pieczętującej się herbem Oszyk, ze strony ojca wywodzącej się z
Tatarów osiadłych na Litwie w XV i XVI wieku. Miał cztery siostry i brata.
Rodzicami byli Józef Sienkiewicz i Stefania z domu Cieciszowska. Wola
Okrzejska w powiecie łukowskim należała do babki pisarza Felicjany
Cieciszowskiej.
• Zmarł w Vevey 15 listopada 1916 r. W 1924 r. jego prochy zostały sprowadzone
do wolnej już Polski i pochowane w katedrze św. Jana w Warszawie.

Młodość

• Został ochrzczony w sąsiedniej miejscowości Okrzeja w kościele ufundowanym przez jego prababkę.
• Rodzina przenosiła się kolejno do Grotek, Wygnanowa, Potkanny koło Przytyka, Grabowców i
Wężczyna, w 1861 osiadła na stałe w Warszawie.
• W 1858 roku Sienkiewicz rozpoczął naukę w warszawskim gimnazjum. Uczył się w kilku gimnazjach.
Nie uzyskiwał wysokich ocen, najlepiej radził sobie z przedmiotami humanistycznymi, lubił historię.
Ogromne wrażenie wywarły na nim lektury Homera, Mickiewicza, Słowackiego, Waltera Scotta i
Aleksandra Dumasa.
• W 1864 roku zdobył pierwszą nagrodę za szkolne wypracowanie „Mowa Żółkiewskiego do wojska pod
Cecorą”.
• W 1866 roku uzyskał świadectwo dojrzałości, rozpoczął studia medyczne w Szkole Głównej
Warszawskiej, rzucił wydział lekarski i przeniósł się studia prawnicze, ostatecznie jednak stawiał na
wydział filologiczno – historyczny.
• Z powodu trudnej sytuacji materialnej rodziny, dziewiętnastoletni Henryk objął posadę guwernera u
Weyherów w Płońsku.
• W trakcie studiów pisał powieść "Na Marne" 1872. W 1869 roku rozpoczął pracę jako dziennikarz:
recenzję sztuki teatralnej publikował w "Przeglądzie Tygodniowym", a rozprawkę historyczno –
literacką w "Tygodniku Ilustrowanym".
• Pod pseudonimem "Litwos" publikował w Gazecie Polskiej, gdzie od 1873 roku miał swój felieton.
Rok później prowadził dział literacki w "Niwie". Miał już na koncie kilka nowel.

Żony
• Trzykrotnie żonaty.
• Ślub z pierwszą żoną – Marią Szetkiewicz
– wziął w 1881 roku. Żonę poznał dwa
lata wcześniej, gdy wracając ze Lwowa,
zatrzymał się w Szczawnicy. W 1885 roku
Maria zmarła na gruźlicę. Para miała
dwoje dzieci: Henryka i Jadwigę.
• Ślub z drugą żoną Marią Wołodkowicz
odbył się w Krakowie w 1893. Już miesiąc
po ceremonii panna młoda odeszła od
męża, a trzy lata później uzyskał
unieważnienie małżeństwa.
• Trzecią żoną Henryka Sienkiewicza
została Maria Babska - cioteczna
siostrzenica pisarza - z którą wziął ślub w
1905 roku w Warszawie.

PRACE ZAROBKOWE, PODRÓŻE
• Tworzył głównie w podróży.
• Pierwsza podróż to wyjazd do Wiednia w 1873 roku.

• W 1876 roku wyrusza do Stanów Zjednoczonych. Gdzie powstają "Listy z podróży do Ameryki", które
drukuje Gazeta Polska, pisze również nowele m.in. "Szkice węglem".
• W kalifornijskim dzienniku „Daily. Evening Post” publikuje od 8 września 1877 artykuł „Poland and
Russia”. Potępia dwulicową politykę władz rosyjskich, które prześladuja Polaków na terenach Królestwa
Polskiego.
• W 1878 roku wraca do Europy, zatrzymuje się w Londynie, następnie przenosi się do Paryża. Pisze "Janko
Muzykanta".
• W 1879 wraca do kraju a zaraz po powrocie wyjeżdża do Lwowa z odczytem: "Z Nowego Jorku do
Kalifornii". W drodze powrotnej poznaje Marię Szetkiewiczównę. Udaje się do Wenecji z rodziną Marii.

• Od 1880 roku pisarz towarzysząc żonie w kuracjach corocznie wyjeżdża za granicę. W 1885 żona umiera na
gruźlicę.
• Po śmierci żony nadal jeździ do uzdrowisk austriackich, włoskich i francuskich. Odwiedza Bukareszt, Warnę,
Konstantynopol, Ateny, Neapol, Rzym.
•

• W 1882 roku nawiązuje współpracę z dziennikiem "Słowo". Na łamach tego pisma od maja 1883 do
marca 1884 w odcinkach ukazuje się powieść "Ogniem i mieczem" (równocześnie była też
drukowana w krakowskim "Czasie"), praca nad powieścią trwała już kilka lat wcześniej - dzieło
przynosi popularność.
• Od grudnia 1884 do września 1886 na łamach "Słowa" ukazuje się "Potop".
• "Pan Wołodyjowski" - zostaje publikowany w odcinkach od maja 1887 do maja 1888 roku potwierdza pozycję , przynosi ogromną sławę.
• W 1888 roku pisarz wyjeżdża do Hiszpanii.
• W 1890 roku wyrusza do Afryki.
• W 1911 roku w Kurierze Warszawskim ukazuje się w odcinkach powieść „W pustyni i w puszczy”.
• Ostatnim celem podróży jest Szwajcaria, z której już nie powraca.
• W podróży zawsze oddany swojemu krajowi, doskonale orientujący się w sprawach światowych.
• Sukcesy literackie na skalę europejską i światową zbudowały pozycję pisarza, której żaden polski
pisarz nie osiągnął.

NAJWAŻNIEJSZE DZIEŁA LITERACKIE
Początek twórczości pisarza to ponad 40 nowel o charakterze gawędy, pamiętnika,
humoreski czy obrazka obyczajowego.
Najsłynniejsze nowele:
Mała Trylogia („Stary Sługa”, „Hania”, „Selim Mirza”)
• "Stary Sługa" (1875) – nowela (gawęda szlachecka), powrót do czasów dzieciństwa i
wspomnienie wiernego sługi Mikołaja.

• "Hania" (1876) – główny bohater Henryk zakochuje się w pięknej Hani – córce
„starego sługi”.
• "Selim Mirza" (1877) – syn bogatego ziemianina Selim, niedawno konkurował o
względy pięknej Hani ze swoim rówieśnikiem Henrykiem. Obaj młodzieńcy zostali
ranni w pojedynku. Dziewczyna odrzuca oświadczyny Selima, młodzieniec wyrusza
na wojnę francusko – pruską.

• "Szkice węglem" (1877) – polska wieś, w której ciężko się żyje. Niewiedza
chłopów jest wykorzystywana dla prywatnych nikczemnych korzyści przez
posiadającego na wsi największą władzę pisarza gminnego.

• "Janko Muzykant" (1879) – główny bohater to chorowity chłopiec,
uwielbiający muzykę. Zakrada się do dworu, chce dotknąć skrzypiec, zostaje
posadzony o próbę kradzieży, po karze chłosty umiera. Pisarz zwraca uwagę na
ograniczone możliwości kształcenia uzdolnionych dzieci.
• "Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela" (1880) – w utworze dominuje
problematyka patriotyczna. Opisywane wydarzenia dotyczą sytuacji Michasia
w szkole niemieckiej, bohater przeciwstawia się germanizacji, zostaje usunięty
ze szkoły, choruje, umiera.
• "Niewola tatarska" (1880)

• ''Za chlebem''(1880) – opis problemu najniższych warstw
społecznych z przystosowaniem się do nowych warunków.
Chłop Wawrzyn Toporek zabiera córkę i wyrusza w podróż
do Ameryki. Emigranci na pokładzie czują się osamotnieni,
nie pojmują odległości ani trudności, które mogą ich spotkać.
• ''Orso'' (1880)
• ''Latarnik'' (1881) - akcja toczy się w latach 70. XIX wieku w
Aspinwall, na wyspie niedaleko Panamy. W noweli
opowiedziana jest historia latarnika – Skawińskiego,
polskiego emigranta politycznego. Autor zastosował
retrospekcję – zostały opowiedziane wydarzenia od 1830 r. w
których Skawiński brał udział - od powstania listopadowego
po wojny wyzwoleńcze – walki na Węgrzech – Wiosnę
Ludów, amerykańską wojnę secesyjną. Nowela jest
uogólnieniem tragicznych losów polskich patriotówwygnańców.

• ''Bartek Zwycięzca'' (1882)
• ''Sachem'' (1889)
• ''Wspomnienie z Maripozy'' (1889)

Najsłynniejsze powieści
Trylogia - cykl powieści historycznych, akcja toczy się na
terenach I Rzeczpospolitej pod koniec pierwszej i w drugiej
połowie XVII wieku. W skład Trylogii wchodzą: "Ogniem i
mieczem", "Potop", "Pan Wołodyjowski". Autor pragnął
przywrócić godność narodowi, a także pisać, jak sam się
wyraził, „dla pokrzepienia serc”, o czasach, kiedy patriotyzm
Polaków uratował zagrożoną ojczyznę.

• Ogniem i mieczem (1884) - autor przenosi czytelnika
w siedemnasty wiek, w czas powstania
Chmielnickiego na Ukrainie, podczas którego
Rzeczpospolita mierzyła się z Kozakami zaporoskimi
i Tatarami. Na tle tego konfliktu rozgrywa się
również dramat miłosny.
• Potop (1886) - barwny romans historyczny, którego
tło tworzą burzliwe lata szwedzkiego najazdu w
latach pięćdziesiątych XVII stulecia. Tak jak młodzi
bohaterowie przezwyciężają przeszkody stające
naprzeciw ich uczuciu, podobnie Rzeczpospolita,
przygnieciona szwedzką przewagą, zbierze siły i
wychodzi cało z opresji

• Pan Wołodyjowski (1888) - autor opowiada o walkach z
Turkami — obronie Kamieńca Podolskiego i zwycięskiej
bitwie chocimskiej. Tytułowy bohater, Wołodyjowski,
pozostający w żałobie po śmierci ukochanej, wstępuje do
klasztoru. Dzięki interwencji przyjaciół dołącza jednak do
walk w obronie Ojczyzny. Michał Wołodyjowski to
postać wzorowana na autentycznym rycerzu, Jerzym
Wołodyjowskim, który zasłynął w walkach.
• Bez dogmatu (1891)
• Rodzina Połanieckich (1894) - jedna z nielicznych w
dorobku pisarza powieści o tematyce współczesnej.
Główny bohater, Stanisław Połaniecki, jest uwikłany w
relacje uczuciowe z kilkoma kobietami. Miłość nie jest
czymś stałym, na zawsze określonym. Pisarz przedstawia
w swej powieści całe spektrum uczuć miłosnych - od
cielęcego zauroczenia Litki po cynizm kokietek czy
czysto fizyczny pociąg bohatera do zamężnej kobiety.

• Quo vadis (1896) - jedna z najlepszych polskich powieści. Został
tu ukazany Rzym za panowania Nerona, w czasach
prześladowania chrześcijan. Można w niej odnaleźć opisy
obyczajów, ubiorów, wnętrz, domów. Dowiadujemy się jak
wyglądało ich życie i rozrywki. Autor zaprezentował bardzo
ciekawe postaci i charaktery, przedstawił ich wewnętrzne
przeżycia i głębokie przemiany. Sienkiewicz postawił naprzeciw
siebie dwa środowiska: pogan i chrześcijan. Wyraźnie można
wyodrębnić ich cechy. Uchwycił moment upadku starożytnego
Rzymu i nadejścia epoki nowożytnej.
• Krzyżacy (1900) - powieść historyczną należąca do kanonu literatury
polskiej i światowej. Jej akcja rozgrywa się w czasie największej
świetności Królestwa Polskiego, w początkowym okresie unii polsko
- litewskiej na przełomie XIV i XV wieku. Autor przedstawia dzieje
konfliktu z zakonem krzyżackim, ze zwycięstwem polskiego oręża w
bitwie pod Grunwaldem w 1410 roku. Rekonstrukcja ważnych
wydarzeń czy postaci historycznych jest w książce doskonale
udokumentowana. Na podstawie autentycznej historii autor opisał
własnych bohaterów i utworzył wątki powieściowe. Obok postaci
historycznych pojawiają się postacie fikcyjne. Sienkiewicz nadaje
powieści antyniemiecką wymowę i tworzy wyidealizowany obraz
Polaków, pragnąc w ten sposób zareagować przeciwko germanizacji
prowadzonej przez władze zaboru pruskiego, a także podnieść na
duchu naród we współczesnych mu czasach zaborów.

• Na polu chwały (1906)
• Wiry (1910)

• W pustyni i w puszczy (1911) - powieść skierowana do
młodego czytelnika ukazuje szeroki opis realiów Afryki — jej
kultury, konfliktów, a także przyrody. Stała się
międzynarodowym bestsellerem. Została przełożona na ponad
20 języków. Główny wątek utworu dotyczy porwania dwojga
dzieci przez zwolenników Mahdiego. Po uwolnieniu się z rąk
porywaczy, dzieci przemierzają Afrykę w poszukiwaniu
pomocy, doświadczają wielu przygód. W książce poruszonych
zostaje wiele istotnych problemów takich jak: dokonywanie
trudnych wyborów, dojrzewanie, dorastanie, walka o
przetrwanie, tolerancja religijna i akceptacja obcych kultur.

POZYTYWIZM, PRACA ORGANICZNA,
PRACA U PODSTAW
POZYTYWIZM
• Okres w literaturze polskiej od 1864 (upadek powstania styczniowego) do lat 90.
XIX w. Pozytywiści zdają sobie sprawę z konieczności zmiany myślenia o sposobie
ratowania ojczyzny. Najważniejszy jest rozwój gospodarki, oświaty - ma umożliwić
przetrwanie narodu a w przyszłości przyczynić się do odzyskania niepodległości.
Nadrzędna wartość to praca na rzecz społeczeństwa.
• Praca organiczna – idea harmonijnej pracy wszystkich warstw i grup społecznych w
celu zapewnienia wszechstronnego rozwoju kraju.
Utwór „Szkice węglem” - chłopi nie odnajdują się w nowych warunkach społecznych,
nie znają prawa, są pozostawieni swojemu losowi, szlachta nie interesuje się ich
sprawami. W utworze przesłaniem autora jest praca organiczna.

Praca u podstaw – idea zakładająca szerzenie oświaty i poprawę warunków życia wśród
najniższych warstw społeczeństwa. Członkowie warstw uprzywilejowanych mieli się
angażować w tworzenie wiejskich szkół, bibliotek, szpitali i w prowadzenie działalności
charytatywnej.
Utwór „Janko Muzykant”, w którym Sienkiewicz zwraca uwagę na tragiczne konsekwencje
braku oświaty na wsiach i na trudne warunki życia większości narodu. Główne przesłanie
autora miało być zgodne z hasłem pracy u podstaw.
Literatura:
• propaguje program pozytywistów;
• utwory pełnią funkcję dydaktyczną;
• przystępna forma prezentowania prawdy o świecie trafia do szerokiego kręgu odbiorców;
• wychowuje;
• walczy z przesądami;
• popularyzuje osiągnięcia nauki.

Henryk Sienkiewicz najważniejszym twórcą pozytywistycznym
• Utwory podejmujące tematykę historyczną wynikały z potrzeb odbiorców,
którzy nie tylko śledzili losy bohaterów ale również poznawali historię
Polski.
• Dawne heroiczne zwycięstwa nad obecnymi ciemiężcami podtrzymywały
na duchu naród polski, który od pokoleń nie miał własnego państwa.
• Utwory pisane „ku pokrzepieniu serc”, to głównie Trylogia: „Ogniem i
mieczem”, „Potop”, „Pan Wołodyjowski” oraz „Krzyżacy”.

NAGRODA NOBLA
• 10 grudnia 1905 r. po raz pierwszy polski pisarz został laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie literatury - „za
wybitne zasługi jako pisarz epicki”.

• Henryk Sienkiewicz zostaje laureatem Nagrody Nobla, będąc u szczytu sławy.
• Przełom lat 1904/1905, a więc okres bezpośrednio poprzedzający nagrodę, jest dla pisarza czasem wytężonej pracy,
zarówno literackiej, jak i społeczno-politycznej.
• Rok 1904 przynosi twórcy miano Honorowego obywatela miasta Lwowa oraz order Legii Honorowej otrzymany od
francuskiego rządu.
• W tym okresie powstaje m.in. „List otwarty Polaka do Ministra Rosyjskiego”, w którym autor „Trylogii” zwraca uwagę
m.in. na różne formy ucisku narodu polskiego przez rządy rosyjskie oraz domaga się szkolnictwa polskiego w Królestwie
Polskim.
• Jako pierwszy wniosek o przyznanie Henrykowi Sienkiewiczowi Literackiej Nagrody Nobla złożył profesor Uniwersytetu
Jagiellońskiego, prezes Akademii Umiejętności w Krakowie – Stanisław Tarnowski w styczniu 1901 r. - oparł wniosek o
dzieło „Quo vadis”przetłumaczone na ponad 30 języków, czytane zarówno w Europie,
jak i Stanach Zjednoczonych, sprzedane w ok. 2 mln. egzemplarzy.

• Bezsprzecznie epos dotyczący prześladowania pierwszych chrześcijan w imperium rzymskim za czasów panowania Nerona
w bezpośredni sposób przyczynił się do otrzymania przez Sienkiewicza Literackiej Nagrody Nobla.
• Warto dodać, że w 1905 r. do nagrody nominowano kilkunastu innych pisarzy, w tym Lwa Tołstoja i Elizę Orzeszkową.
• Podczas obrad wysunięto propozycję, aby nagrodę podzielić między Elizę Orzeszkową a Sienkiewicza. Postulat ten nie
znalazł jednak uzasadnienia, a w końcowym wniosku pisano: „Dopiero starając się ogarnąć cały dorobek Sienkiewicza,
wtedy widzi się, jak jest olbrzymi. Jego epicki styl osiąga szczyty artyzmu. Jeśli robi on tak imponujące wrażenie na kimś,
kto zna jego dzieła wyłącznie w tłumaczeniach, to jak piękne muszą być w oryginale!”.
• Sienkiewicz traktował wygraną jako fundusz, który m.in. pomoże spłacić dług hipoteczny „ofiarowany” mu razem z
majątkiem w Oblęgorku.
• Nie traktował jednak wyróżnienia jako osobistego zwycięstwa, lecz jako triumf literatury polskiej na arenie
międzynarodowej.
• Przybył do Sztokholmu 9 grudnia 1905 r. w przeddzień uroczystości wraz z Bronisławem Kozakiewiczem, który towarzyszył
mu jako tłumacz języka niemieckiego.
• Członek Akademii Szwedzkiej, tak wspominał pisarza, który przykuwał uwagę również swoim wyglądem: „(…) podobny do
podstarzałego Napoleona III, o niewielkiej postaci, blady o białych włosach i bródce”.
• Mowa noblisty wygłoszona po francusku była stosunkowo krótka – przyznał, że otrzymanie najważniejszej na świecie
nagrody literackiej było docenieniem roli i znaczenia polskiego narodu.
• Przyznanie Sienkiewiczowi Literackiej Nagrody Nobla odbiło się szerokim echem zarówno w ziemi ojczystej, jak i za
granicą.
• Henryk Sienkiewicz powrócił do Krakowa 16 grudnia. Tydzień później żartobliwie wyraził swój stosunek do splendorów:
„Byłem, Nobla zabrałem, wróciłem”.

CIEKAWOSTKI
• Przodkowie pisarza od strony ojca pochodzili z Litwy stąd pseudonim
Litwos.
• Wszystkie imiona pisarza: Henryk, Adam, Aleksander, Pius.
• Z powodu częstych podróży zyskał pseudonim Latającego Holendra i
polskiego Odyseusza
• Zmarł na tętniaka serca (anewryzm serca).
• Znak zodiaku - byk.
• Napisał 36 książek.
• W 1990 roku jego podobizna pojawiła się na polskim banknocie 500 000 zł.
• Miał duże kompleksy z powodu swojego wzrostu (154 cm).
• Bardzo lubił imię Maria, każda jego żona tak miała na imię.

• W dowód wdzięczności w 25. rocznicę pracy literackiej otrzymał od
społeczeństwa majątek w Oblęgorku.
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