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WSTĘP

Henryk Adam Aleksander Pius Sienkiewicz herbu

Oszyk, pseudonim „Litwos” (ur. 5 maja 1846 w Woli

Okrzejskiej, zm. 15 listopada 1916 w Vevey) – polski

nowelista, powieściopisarz i publicysta; laureat

Nagrody Nobla w dziedzinie literatury w 1905 za

całokształt twórczości, jeden z najpopularniejszych

polskich pisarzy przełomu XIX i XX w. , członek

zagranicznym Czeskiej i Serbskiej Akademii Nauk i

Umiejętności.



Rys. HERB OSZYK



ŻYCIORYS

Pochodził ze zubożałej rodziny
szlacheckiej. Od 1855 przebywał w Warszawie,
gdzie 1866–71 studiował w Szkole Głównej
Warszawskiej, potem na Cesarskim
Uniwersytecie Warszawskim (nie złożył jednak
egzaminu końcowego). W 1872–87
współpracował z prasą warszawską różnych
orientacji. Początkowo pozostawał pod
wpływami pozytywizmu, w latach 80. zbliżył się
do obozu konserwatywnego.

W 1876–78 przebywał w Stanach
Zjednoczonych, później — we Francji. Pod
koniec 1879 wrócił do Warszawy, W latach
1882–87 redagował „Słowo”.

Wiele czasu spędził za granicą, najpierw
opiekując się chorą żoną, Marią z
Szetkiewiczów, potem lecząc się w
uzdrowiskach austriackich, włoskich i
francuskich.



 W 1886 odbył podróż do Stambułu i Grecji, 1888 — do Hiszpanii,

1891 — do Egiptu i Zanzibaru. Przebywając w kraju, najchętniej

odwiedzał Zakopane. W 1914, po wybuchu I wojny światowej,

wyjechał do Szwajcarii i osiadł w Vevey, gdzie 15 XI 1916 zmarł i

został pochowany; jego prochy, sprowadzone 1924 do Warszawy,

zostały złożone w podziemiach katedry Św. Jana.



TWÓRCZOŚĆ

-Student

-Dziennikarz

-Bywalec

-Pionier

-Reporter

-Podróżnik

-Badacz

-Nowelista

-Powieściopisarz

-Autorytet



STUDENT

Od 1858 roku Sienkiewicz uczęszczał

do kilku gimnazjów warszawskich,

mieszkając na ogół nie z rodziną, lecz na

stancji. W szkole interesował się historią i

literaturą. Wielkie wrażenie wywarły na nim

lektury Homera, Adama Mickiewicza, Juliusza

Słowackiego, Waltera Scotta i Aleksandra

Dumasa.

Najwyższe noty zbierał za przedmioty

humanistyczne, do pozostałych się nie

przykładał. W 1864 roku zdobył pierwszą

nagrodę za szkolne wypracowanie „Mowa

Żółkiewskiego do wojska pod Cecorą".



DZIENNIKARZ

W latach 1869–1872 publikował

artykuły krytyczne w "Przeglądzie

Tygodniowym"; w następnych latach

ugruntował swą pozycję w prasie

warszawskiej jako utalentowany reporter i

felietonista. W 1873 roku podjął współpracę z

konserwatywną "Gazetą Polską". Jego

przenikliwe felietony ukazywały się w cyklach:

"Bez tytułu" (1873) i "Chwila obecna" (1875)

pod pseudonimem Litwos.



BYWALEC

Przyjaźnił się z cyganerią artystyczną

– wraz z Adamem Chmielowskim i
Stanisławem Witkiewiczem był stałym
gościem salonu Heleny Modrzejewskiej.
Pojawiał się na "czwartkach literackich" u
Jadwigi Łuszczewskiej (pseudonim
Deotyma), krewnej ze strony matki,
improwizatorki pozującej na narodową
wieszczkę.

W tym czasie poznał Marię Kellerównę,
pierwszą z pięciu "Marii jego życia", jak je
w tytule swojej książki określiła Barbara
Wachowicz.

Tadeusz Ajdukiewicz „Portret Heleny 
Modrzejewskiej” (fragm.), 1880r.



PIONIER

W latach 1876–1878 Sienkiewicz

przebywał jako korespondent "Gazety

Polskiej" w Ameryce Północnej. Wraz z

Heleną Modrzejewską i jej przyjaciółmi

próbował stworzyć w Kalifornii rolniczą

komunę.



REPORTER

Wielką popularność przyniosły mu relacje z dalekich wędrówek:

"Listy z podróży do Ameryki" (1876–1878) oraz "Listy z Afryki" (1891–
1892), szczególnie te pierwsze. Przynosiły obszerną relację o życiu
amerykańskim z jego osiągnięciami, ale i zagrożeniami. Z wyczuciem
szczegółu i nie bez humoru opowiadał Sienkiewicz o obyczajach
ówczesnej Ameryki. Informował o polskim osadnictwie i jego znaczeniu.
Entuzjazmował się amerykańskimi sukcesami Heleny Modrzejewskiej.



PODRÓŻNIK

Sienkiewicz niemal całe życie spędził na
wędrówkach. W 1876 roku wyjechał przez
Anglię do Ameryki Północnej. W 1878 roku
wrócił do Europy. Zatrzymał się w Londynie,
po czym przez rok przebywał w Paryżu.
Odwiedził też Włochy.

Po powrocie do kraju w 1879 roku
pojechał Lwowa z odczytem: "Z Nowego Jorku
do Kalifornii". W drodze powrotnej wygłosił go
również w Szczawnicy, gdzie przy tej okazji po
raz pierwszy spotkał Marię Szetkiewiczównę.

Na wiadomość, że jej rodzina wybiera się
do Wenecji, udał się za nimi. Po okresie
narzeczeńskim, 18 sierpnia 1881 roku Maria
i Henryk wzięli ślub w kościele Zgromadzenia
Panien Kanoniczek przy placu Teatralnym.



BADACZ

Wyrazem kultury literackiej

młodego pisarza były też ogłaszane w

prasie recenzje "Szkiców

historycznych" Ludwika Kubali czy

"Zarysu literatury polskiej" Piotra

Chmielowskiego (1881), własne

studia o poetach staropolskich:

Mikołaju Sępie-Szarzyńskim i Kasprze

Miaskowskim (1869–1870), wreszcie

wycieczki w stronę krytyki

teoretycznej: odczyty "O naturalizmie

w powieści" (1881), "O powieści

historycznej" (1889) i studium "Listy o

Zoli" (1893).

Pamiątki po H. Sienkiewiczu



NOWELISTA

Twórczość literacką rozpoczął Sienkiewicz

nowelami – napisał ich ponad czterdzieści.

Posługiwał się różnymi formami: humoreską,

gawędą, obrazkiem obyczajowym, pamiętnikiem.

Jego pierwszy utwór, zatytułowany "Humoreski z

teki Worszyłły", składa się z dwóch opowiadań:

"Nikt nie jest prorokiem między swymi" i "Dwie

drogi" (1872–1873). Obok programowych haseł

pozytywistycznych pojawia się w nich nuta

patriotyczna, która stanowić będzie zresztą

specyficzną cechę całej twórczości Sienkiewicza.

Humoreski nacechowane są jeszcze retoryką i

dydaktyzmem, ale pojawiają się w nich elementy

groteski, ujawniając satyryczny talent pisarza.



Podczas pobytu w Ameryce i wkrótce po

nim powstały najbardziej surowe, oskarżycielskie

opowiadania pisarza o Polsce. Sienkiewicz kreślił

początkowo obrazki obyczajowe: "Stary sługa"

(1875), "Hania" (1876) i "Selim Mirza" (1877),

nazywane małą trylogią.

Poruszał problem braku odpowiedzialności za

wychowanie wiejskiego dziecka ("Janko Muzykant",

1880, "Jamioł", 1882), wygłaszał oskarżenie wobec

szkoły zaborczej ("Z pamiętnika poznańskiego

nauczyciela", 1879; inna wersja tego utworu, "Z

pamiętnika korepetytora", zamieszczona w "Gazecie

Lwowskiej" w 1879, mówi wprost o stosunkach pod

zaborem rosyjskim).



POWIEŚCIOPISARZ

Liryczny styl, umiejętność połączenia żywej i niejednokrotnie

humorystycznej charakterystyki postaci z powściągliwym

patosem stanowi jedną ze znamiennych cech dojrzałej prozy

Sienkiewicza.

Pierwszym większym utworem Sienkiewicza jest opowieść z

życia studenckiego "Na marne" (powstała 1869–1871, ogłoszona

w 1872 roku w "Wieńcu"), opisująca atmosferę rozczarowania i

kryzysu ideowego, w jakim młodzież polska znalazła się po klęsce

powstania.



Największą popularność przyniosła pisarzowi

jego twórczość powieściowa, zwłaszcza proza

historyczna.

Jako manifest niezłomnego patriotyzmu

przyjęli współcześni Trylogię (poprzedzoną

opowiadaniem historycznym "Niewola

tatarska", 1880).

W „Słowie” w latach 1883–1886 pisarz

opublikował w odcinkach "Ogniem i mieczem",

"Potop" i "Pana Wołodyjowskiego".



Rękopis „Ogniem i mieczem”

Rękopis „Krzyżaków”



AUTORYTET

Dzięki Trylogii Sienkiewicz zaczął być w Polsce otaczany

kultem – niektórzy upatrywali w nim duchowego wodza narodu.

Nikt lepiej nie trafiał w poczucie narodowej dumy polskich

czytelników wszystkich stanów i pokoleń. Jego książki były

powszechnie czytane, a ich autor – mimo ataków radykalnej

krytyki – był uznanym autorytetem literackim i politycznym.

Jako wyraz uznania Sienkiewicz dostał od nieznanego wielbiciela

podpisanego „Michał Wołodyjowski” pokaźną sumę 15 tysięcy

rubli. Całą kwotę przeznaczył na fundusz imienia Marii

Sienkiewiczowej dla artystów. Skorzystali między innymi: Maria

Konopnicka, Stanisław Przybyszewski, Stanisław Witkacy.



W 1900 roku z okazji jubileuszu 25-lecia pracy pisarskiej

otrzymał w darze od narodu posiadłość ziemską Oblęgorek pod

Kielcami – dziś mieści się tam jego muzeum – gdzie bawił od 1902

roku zazwyczaj latem, stale mieszkał bowiem w Warszawie.



ADAPTACJE FILMOWE DZIEŁ

 "Potop" A.D. 1913 

 "Janko Muzykant" (1930)

 "Nowy Janko Muzykant" (1970)

 "Szkice węglem" 1956) 

 "Krzyżacy" (1960)

 Pan Wołodyjowski" (1969)

 "W pustyni i w puszczy" (1973)

 "Potop" (1973)

 ""Rodzina Połanieckich" (1978) 

 "Hania" (1983)

 „Ogniem i mieczem” (1999)

 "W pustyni i w puszczy" (2001)

 "Quo vadis" (2001)



NAGRODA NOBLA

W 1905 r. Henryk Sienkiewicz uhonorowany został literacką

Nagrodą Nobla za „wybitne osiągnięcia w dziedzinie eposu”.

Jak podkreślił jeden z jurorów – „rzadko spotykany geniusz, który wcielił

w siebie ducha narodu”.

W swoim odczycie noblowskim laureat powiedział, że choć Polska

uważana jest za martwą i pogrzebaną, to jednak dzięki jego nagrodzie

dała ona świadectwo swej sile przetrwania i woli zwycięstwa:

„Głoszono ją umarłą, a oto jeden z tysięcznych dowodów, że żyje.

Głoszono ją podbitą, a oto nowy dowód, że umie zwyciężać”.

Sława Sienkiewicza jako reprezentanta narodu polskiego urosła po jego

innych wystąpieniach publicznych, m.in. po wystosowaniu listu otwartego

do cesarza Wilhelma II w sprawie gwałtów władz zaborczych na Polakach,

czy też po zorganizowaniu w 1909r. międzynarodowej ankiety

potępiającej antypolską politykę Berlina.



CIEKAWOSTKI

 Sienkiewicz był spowinowacony z Cyprianem Kamilem
Norwidem – ciotka szwagra Henryka Sienkiewicza była bratową
Norwida, a także spokrewniony z Joachimem Lelewelem –
historykiem i działaczem politycznym, a ponadto z pisarką
romantyczną Deotymą i Ignacym Chrzanowskim – profesorem
historii i literatury.

 ·Pierwszą z książek, jakie Sienkiewicz przeczytał w dzieciństwie,
były „Śpiewy historyczne” Juliana Ursyna Niemcewicza.

 Jako trzynastolatek opracował plan wyzwolenia Polski,
opierający się na tym, że wszyscy Polacy powinni wyjechać do
Ameryki, tam stworzyć armię i powrócić do kraju, by wyzwolić
ojczyznę.

 Na okładce książkowego debiutu pisarza przekręcono jego
nazwisko na „Stankiewicz”.

·



 Podczas obchodów jubileuszu pracy twórczej 22 grudnia 1900

dzieci wręczyły pisarzowi Dziesięć przykazań Sienkiewiczowskich.

Pierwsze brzmiało: „Nie będziesz miał Mickiewicza, Słowackiego,

Krasińskiego i innych nade mną”.

 Pisarz był kawalerem francuskiej Legii Honorowej.

 Był członkiem Serbskiej Akademii Nauk i Umiejętności.

 Niski wzrost był powodem kompleksów pisarza.

Etui i bilety wizytowe należące
do Sienkiewicza



W 1990r. wizerunek Sienkiewicza pojawił się na banknocie 500.000zł.

Quo vadis przetłumaczono na ponad pięćdziesiąt języków. Na podstawie
powieści powstały także sztuki teatralne, opery, oratorium Feliksa
Nowowiejskiego i pantomima.

 ·W 1911 r. w Paryżu wystawiono panoramę pędzla Jana Styki
Męczeństwo pierwszych chrześcijan, inspirowaną powieścią Sienkiewicza.



KONIEC

Przygotowały:

 Aleksandra Zawadzka

 Sylwia Snopczyńska


