


Henryk Sienkiewicz – polski 

powieściopisarz  i nowelista. Urodził 

się  5 maja 1846 roku w Woli 

Okrzejskiej. Studiował na 

wydziale  filologiczno-historycznym w 

Szkole Głównej w Warszawie. Dzieła 

Sienkiewicza cieszą się dużą 

popularnością nie tylko w Polsce ale 

i na świecie, tłumaczone są one na 

wiele języków. Jedną z przyczyn 

jego popularności był rozgłos jaki 

przyniosła Sienkiewiczowi  nagroda 

Nobla, którą otrzymał w 1905 roku za 

całokształt twórczości. Zmarł w 

szwajcarskim mieście Vevey 15 

listopada 1916, gdzie go 

pochowano. 

Krótka biografia 



Większość życia pisarz spędził w podróży.  

Sam o sobie pisał: "Szwendam się po świecie jak Marek po 

piekle." 



Ameryka 
Henryk Sienkiewicz swoje podróżowanie rozpoczął w  1876 roku gdy 

wyruszył na dwuletnią wyprawę do Ameryki jako korespondent „Gazety 

Polskiej”.  W tym czasie przebywał głównie w Kalifornii, jakkolwiek odbył 

kilka wycieczek poza granice tego stanu. Zakochał się w tym kraju, co 

możemy zauważyć czytając Listy z podróży do Ameryki, które napisał 

podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych. Parę lat później na 

podstawie wspomnień z Ameryki stworzył nowelę Sachem. 



Anglia 
Wracając z zachodu w 1878 do Europy zatrzymał się w Londynie na 

krótki czas. Podczas zwiedzania miasta był zdumiony londyńskim metrem 

i uważał to za coś specyficznego dla Londynu. 



Francja 
Następnym jego przystankiem był Paryż, gdzie autor spędził rok życia. Podczas pobytu we 

Francji Sienkiewicz poznał nowy prąd w literaturze – naturalizm. W roku 1878 napisał nowelę 

Janko Muzykant. W 1879 r. w artykule Z Paryża stwierdza: „Dla powieści naturalizm był w 

zasadzie znakomitym, niezbędnym i może jedynym krokiem naprzód”. Jednak dwa lata 

później zmienił jednak zdanie i wypowiedział się o naturalizmie w tonie krytycznym. 

Sienkiewicz zarzucił naturalizmowi fałszowanie rzeczywistości, gdyż pokazuje świat wyłącznie 

z jednej strony: z perspektywy zbrodniarzy, dewiantów, bezdomnych, prostytutek itd. O 

nastawieniu pisarza do tego nurtu możemy wyczytać w: O powieści historycznej, Listy o Zoli i 

O naturalizmie w powieści. 



Ukraina  
(dawniej część Rosji) 

W 1879r. Henryk Sienkiewicz przybywa do Lwowa, aby w sali radnej 

wygłosić odczyt na temat Z Nowego Yorku do Kalifornii. Następnie parę 

dni później przy niemal pustej sali wygłasza odczyt pt. Osady polskie w 

Stanach Zjednoczonych Północnej Ameryki. Podczas pobytu zwiedził 

Kamieniec Podolski, który opisał podczas oblężenia przez Turków w Panu 
Wołodyjowskim. 



Polska 
W drodze powrotnej, w Szczawnicy także dał odczyt o swym pobycie w 

Ameryce.  W tej miejscowości również po raz pierwszy spotkał swoją 

przyszłą żonę, Marię Szetkiewiczównę.  



Włochy 
Na wiadomość, że rodzina Szetkiewiczów wybiera się do Wenecji, 
ruszył za nimi i tam poznał Marię bliżej. Lektura włoskich reportaży 
Sienkiewicza pozwala na pewien ciekawy wniosek. Stonowany z 
początku, lubo wyczerpujący opis, przedstawiający rzetelnie fakty 
topograficzne, w finale zmienia się w poetycki zachwyt nad 
pięknem natury. Już w pierwszych zdaniach autor podkreśla, że 
„każdy niechybnie zostawił w niej część swojej duszy”, a w ostatnim 
czytamy: „(…) wróci nieraz do niej – i dusza wróci.” 

 



Polska 
W 1880 r. w Poznaniu przedstawił w hotelu Bazar nowelę Za chlebem, 

następnie w Warszawie wygłosił dwa odczyty o naturalizmie w 

literaturze. Jedyną jego książka napisaną w całości w tym mieście była 

powieść Ogniem i mieczem, która przyniosła autorowi popularność. Rok 

później odbył się ślub Marii i Henryka. Niestety małżeństwo nie trwało 

długo, gdyż w1885 roku Maria zmarła na gruźlicę.  



Hiszpania 
Zapalony podróżnik, w 1886 roku wyprawił się przez Bukareszt i Warnę do 

Konstantynopola, Aten, Neapolu i Rzymu, a w 1888 – do Hiszpanii, a 

dokładniej Barcelony. Rezultatem fascynującego spotkania 

Sienkiewicza z kulturą tego kraju stały się jego niezwykle interesujące listy 

prywatne oraz mistrzowski reportaż pt. Walka byków (ukończony i 

wydany latem 1889 r.), należący do najświetniejszych utworów o 

corridzie. 



Egipt 
Henryk Sienkiewicz na pokładzie „Rawenny” tuż przed Bożym 

Narodzeniem w 1890r. wyruszył z Neapolu we Włoszech w podróż do 

Kairu w Egipcie. To tam powstały Listy z Afryki jego autorstwa. 

Sienkiewicz pisał swoje relacje, a raczej fantazje, z niefortunnej wyprawy 

w hotelach i pensjonatach leczniczych. Podczas pobytu zwiedził 

również Aleksandrię. Pisząc W pustyni i puszczy wzorował się 

wspomnieniami z Afryki.  



Zanzibar 
Henryk Sienkiewicz wypłynął statkiem z Egiptu do 
Zanzibaru. Podróżnik zwiedził miasto oraz wyruszał na eskapady 
myśliwskie w głąb Afryki. Niestety podczas jednej z wypraw zapadł 
na febrę, która zmusiła Sienkiewicza do opuszczenia Czarnego 
Lądu, więc po długim leczeniu wrócił do Europy. Jedynym 
arcyciekawym wydarzeniem z pobytu w Afryce było spotkanie 
najprawdziwszych ludożerców w wiosce Muene-Pira. Pisarz miał 
„przyjemność” poznać króla tych smakoszy ludzkiego mięsa, a 
prawie nawet był świadkiem kanibalskiej uczty. 



Polska 
W 1892 pisarz rozpoczął pracę nad swoją powieścią o czasach 

krzyżackich, a rok później przystąpił do prac nad powieścią Quo vadis . 
Latem 1894r. odczytał w Zakopanem fragmenty Krzyżaków.  Z polskich 

miejscowości szczególnie upodobał sobie to miasto, chociaż 

ustawicznie narzekał na zbyt słotny tatrzański klimat. Pomnikiem 

działalności społecznej Sienkiewicza stało się między innymi sanatorium 

przeciwgruźlicze dla dzieci na Bystrem i kościół w Zakopanem.  



Szwajcaria 
Po wybuchu wojny Henryk Sienkiewicz wyjechał do Szwajcarii. Wraz 

z Ignacym Janem Paderewskim był jednym ze 

współzałożycieli Szwajcarskiego Komitetu Generalnego Pomocy 

Ofiarom Wojny w Polsce. 15 listopada 1916 roku w Vevey jego 

podróżnicze życie się zakończyło. Został również tutaj pochowany, a 

jego prochy zostały uroczyście sprowadzone do Polski w 1924 i złożone 

w podziemiach katedry Św. Jana. 



Mapa wszystkich opisanych podróży twórcy 



Najdłuższą jego podróżą była wyprawa do Ameryki, ponieważ 

trwała aż 2 lata. W tym czasie Sienkiewicz zakochał się w tym kraju i 

miło go wspominał. Również jedną z bardziej ekscytujących 

ekspedycji był wyjazd do dzikiej Afryki, który niestety zakończył się 
wcześniej niż autor planował. 

Największe wyprawy 



Dzieła pisane podróżami 

Jak mogliśmy zauważyć swój żywot polski noblista wypełnił przede 

wszystkim podróżami. Szlak ten jest imponujący biorąc pod uwagę 

epokę, w której przyszło mu żyć oraz trudności, jakie wiązały się z 

ówczesnym podróżowaniem. Mimo tego artysta potrafił żyć i 

tworzyć w warunkach życia wędrowniczego. Dzięki temu powstały 

wspaniałe dzieła cieszące się dużą popularnością aż do dzisiaj. 



Podsumowanie prezentacji 

Henryk Sienkiewicz do dziś uważany jest na świecie za klasyka 

powieści historycznej,  jednego z najwybitniejszych pisarzy w 

historii literatury polskiej i niezrównanego stylistę. Większość z jego 

twórczości była pisana podczas podróżowania co sprawiło, że 

miał pogląd na inne kultury tworząc swoje powieści i nowele. 

Myślę, że to czyni artystę oryginalnym i cieszącym się dużą 

popularnością. 



Dziękuję za obejrzenie prezentacji! 
Przygotowała Gabriela Gustaw 


