
enryk Sienkiewicz to jeden 
z największych pisarzy nie 
tylko polskich, ale i świato-
wych. Laureat wielu nagród, 

w tym Nagrody Nobla, i to za całą twór-
czość. Uhonorowany w czasach, gdy li-
czyły się umiejętności, a nie skandale. 
Sienkiewicz to ten, który wykształcił i 
wychował wiele pokoleń Polaków, ale 
nie tylko Polaków, skoro jego dzieła 
przetłumaczono na dziesiątki języków. 
„Quo vadis” – na chiński przełożone 
już w roku 1909 – ukazało się łącznie w 
blisko 60 językach. Dokonywano też 
adaptacji teatralnych i filmowych. Sien-
kiewicz, jednym słowem, to mistrz nad 
mistrze. 

Pisarz miary Sienkiewicza to nie tylko 
ktoś, kto potrafi kreślić litery, to nie 
tylko artysta, ale również bystry i inte-
ligentny obserwator. Ktoś, kto potrafi 
oglądanemu światu, tworzonym obra-
zom i głębokim przemyśleniom nadać 
odpowiedni kształt słowa. I dopiero 
suma tych cech i umiejętności sprawia, 
że oprócz tego, iż dany pisarz jest czy-
tany, to poczytność ta trwa długo, nie 
przez jeden sezon. A tak jest właśnie z 
Sienkiewiczem – ostatnie tłumaczenie 
na angielski „Ogniem i mieczem” uka-
zało się w roku 1991, a więc ponad 100 
lat po pierwszym tłumaczeniu (1898). 
Natomiast ostatnią powieść pisarza 
„W  pustyni i w puszczy” wydano w 
roku 2019 jako e-book w języku an-
gielskim (In Desert and Wilderness) 
w ramach globalnej biblioteki cyfrowej 
Project Gutenberg. 

Wychowawca Narodu 
Sienkiewicz tworzył w czasach zaborów, 
a dokładnie pod zaborem rosyjskim. 
Zaborca dążył nie tylko do zniewolenia, 
ale i do unicestwienia naszego Narodu, 
co zresztą podkreślił św. Jan Paweł II 
w swoim słynnym przemówieniu w 
UNESCO w Paryżu 2 czerwca 1980 r. 
Wobec tak śmiertelnego zagrożenia 
każdy mieszkaniec dawnej Rzeczypos-
politej, który identyfikował się z losami 
Ojczyzny, miał przed oczami ten sam 
niezmienny cel: odzyskać niepodległość. 
Każdego Polaka trzeba było do takiego 
patriotyzmu wychować. A właśnie w 
czasach zaborów polskie elity były wy-
chowawcami Narodu: pisarze, malarze, 
naukowcy, muzycy, twórcy – każda 
dziedzina kultury nakierowana była na 
wolność Polski. Taki cel miała też twór-
czość Sienkiewicza, ale nie zawsze 
jawny, czasami ukryty był pod postacią 
metafory, opowieści z dawnych czasów 
czy… przygód. 

Sienkiewicz nie mógł wprost pisać ni-
czego przeciwko zaborcy, którym było 
rosyjskie imperium. Nawet nie mógł 
użyć słów: „Rosjanie” czy „Moskale”. 
Ilekroć jednak chciał na nich wskazać, 
tylekroć używał słowa „Hyperborejczycy” 
(były to mitologiczne ludy Północy – 

dzikie i nieokrzesane). A cóż dopiero 
mówić o symbolice postaci z Trylogii, w 
której odnalazła samą siebie polska 
młodzież, przyjmując sienkiewiczowskie 
przydomki przed wyruszeniem do walki 
o niepodległość. 

Ale jest też powieść szczególna, po-
wieść dla młodzieży. To „W pustyni i w 

puszczy”. Na pierwszy rzut oka powieść 
przygodowa, bo jedni uciekają, drudzy 
gonią, a wokół niebezpieczne zwierzęta. 
Dzika Afryka. Młodzież lubi przygody, 
a powieść zwykła czytać z wypiekami 
na twarzy. Jest tylko jedno „ale”: Sien-
kiewicz w swoich dziełach nie zatrzy-
mywał się na zewnętrznej warstwie nar-
racyjnej, czyli na samych przygodach 
czy nawet samej fabule. W każdym 
dziele była ukryta jakaś głębsza myśl. 
Myśl taką, a nawet wiele myśli, zawiera 
również „W pustyni i w puszczy”. I to 
one stały się głównym powodem napi-
sania również tej książki. 

Sienkiewicz uświadomił sobie, że obok 
dorosłych, którzy muszą sprostać trud-
nościom i wyzwaniom życia, są jeszcze 
ludzie młodzi, młodzi Polacy, którzy 
kiedyś będą dorośli albo już wkraczają 
w fazę dorosłości. A dorosłość oznacza 
walkę i odpowiedzialność. Walkę z wro-
gami, którymi byli wówczas zaborcy, 
odpowiedzialność za powierzonych sobie 
najbliższych i rodaków. Jeśli chłopiec 
ma się stać mężczyzną, to trzeba nim 
pokierować, trzeba w nim wyrobić pod-
stawowe cnoty, jak: męstwo, roztropność 

i sprawiedliwość. Mężczyzna nie może 
też być mazgajem, a więc musi panować 
nad słabościami. Jednym słowem, Sien-
kiewicz jako bohatera swojej powieści 
przyjął Stasia Tarkowskiego, w którym 
właśnie te cechy bardzo szybko musiały 
dojrzeć, bo znalazł się sam, rzucony nie 
tyle na wodę, ile na pustynię i w puszczę, 
pozbawiony ojca, za to obarczony od-
powiedzialnością za młodszą od siebie 
Nel. 

Pisarz arcypolski 
Fabuła powieści oglądana z tej perspek-
tywy to właśnie zdobywanie najpięk-
niejszych cech męskości. Ale to nie 
wszystko. Staś nie jest chłopakiem znikąd, 
pochodzi z rodziny o tradycjach patrio-
tycznych, a jego tata brał udział w Po-
wstaniu Styczniowym, został zesłany na 
Syberię, skąd uciekł. Po latach, na ob-
czyźnie, robił wszystko, by jego syn był 
Polakiem i chrześcijaninem. To ostatnie 
było wyjątkowo trudne, ponieważ wier-
ność Chrystusowi groziła Stasiowi i Nel 
po prostu śmiercią. Taki właśnie wymiar 
posiada rozmowa Stasia z Mahdim, w 
której chłopiec się nie ugiął, ocalił życie 
swoje i Nel, ale także ocalił wiarę i 
honor. To jest też wzór dla młodzieży. 

A wreszcie ostatnia scena, w której 
dochodzi do bardzo męskiej rozmowy, 
bo Staś po tym, co przeszedł, rozmowy 
takiej potrzebował. Tata, Władysław 
Tarkowski, mówi do syna: „Słuchaj, Sta-
siu! Śmiercią nie wolno nikomu szafować, 
ale jeśli ktoś zagrozi twej ojczyźnie, 
życiu twej matki, siostry lub życiu kobiety, 
którą ci oddano w opiekę, to pal mu w 
łeb, ani nie pytaj, i nie czyń sobie z tego 
żadnych wyrzutów”. Ojczyzna – matka 
– siostra – kobieta – to takie istoty, 
takie dobra, których mężczyzna musi 
bronić, nawet za cenę utraty własnego 
życia. A jeśli mimo wszystko ktoś na 
życie tych istot nastaje, to – jak podkreślał 
o. Jacek Woroniecki – gdy zginie, sam 
się zabija. Sienkiewicz wiedział, co mówi, 
przygotował Polaków do walki o nie-
podległość, przygotował nie tylko czynnie, 
ale i psychicznie, żeby potrafili się w 
sobie zebrać i walczyć, bo zaborcy sami, 
bez naszego udziału, Ojczyzny by nam 
nie oddali, a nas zamieniliby w jakichś 
innych ludzi, a może i podludzi. 

Tylko że taki Polak, dzielny i rozumny, 
nie był i nie jest na rękę antypolskim 
nacjonalizmom i antychrześcijańskim 
ideologiom. Nic więc dziwnego, że sta-
rano się taką polskość niszczyć, i to na 
różne sposoby. Ponieważ Sienkiewicz 
był bardzo poczytnym i znanym autorem, 
wówczas również z wydań przedwojen-
nych, to nie uderzono wprost w dzieło, 
ale za pomocą… adaptacji filmowej 
(1973). Uderzono drugi raz już w czasach 
„wolnej Polski” (2001). 

Większość widzów żywi naiwne prze-
konanie, że film jest odzwierciedleniem 
swojego wzoru, czyli powieści. Co zapisane 

FO
T. 

AR
CH

.

H

MYŚL JEST BRONIĄ16 publicystyka@naszdziennik.plSobota-Niedziela, 13-14 czerwca 2020

Naród musi 
zawczasu się bronić. 
Ale już nie za 
pomocą strzelby, lecz 
lektury: czytajmy 
więcej Sienkiewicza 
i, broń Boże, nie 
oglądajmy 
zmanipulowanych 
adaptacji filmowych

Czytajmy Sienkiewicza
Co cennego niosą już najmłodszym Polakom ponadczasowe lektury naszego narodowego wieszcza

Henryk Sienkiewicz spędził 
w Afryce 2 miesiące, 
podróż przerwała choroba



w książce, to odtworzone na ekranie. 
Nic błędniejszego. Każdy film jest mon-
tażem, którego autorem jest reżyser, a 
reżyser tak montuje obrazy, jak mu się 
podoba. Również teksty wypowiadane 
przez bohaterów nie muszą ani na jotę 
być tekstami z książki. Film jest nowym 
dziełem. Ale ponieważ w zasadzie żaden 
widz nie ogląda filmu z książką w ręku, 
tylko się poddaje temu, co płynie z ekra-
nu, to takim widzem można manipulo-
wać na miliony sposobów. Można wszyst-
ko zmienić, oczywiście z wyjątkiem 
tytułu, bo on przyciąga widownię jako 

najbardziej rozpoznawalny. Ktoś powie: 
„widziałem »W pustyni i w puszczy«”. 
Może i widziałeś, ale czy to było „W pu-
styni i w puszczy” Sienkiewicza? Wtedy 
już następuje milczenie. 

No więc gwoli ścisłości. Rozmowa z 
Mahdim jest w obu wersjach zmanipu-
lowana, tyle że w wersji wcześniejszej – 
mniej, a w wersji późniejszej – bardziej. 
Gdy chodzi natomiast o finalną scenę 
rozmowy pana Władysława Tarkowskiego 
z synem na temat odpowiedzialności, to 
takiej rozmowy w filmie już nie ma, film 
kończy się wcześniej bez żadnego prze-

słania. Nie ma więc również tego, że 
Staś ożenił się z Nel, i że po wielu po-
dróżach osiedli na stałe w Polsce. 

Ponadczasowe lektury 
Ta – zdałoby się – prościutka powieść 
pisana dla młodzieży, momentami na-
iwna, jest ciągle wartościowa i, jak się 
okazuje, aktualna. Aktualna dlatego, 
że ciągle ktoś przy niej majstruje. Pojawiły 
się nawet bluźniercze głosy, i to ze śro-
dowiska nauczycielskiego, żeby tę po-
wieść minister edukacji wycofał z kanonu 
lektur, bo jest… przestarzała i rasis-

towska. Ładne rzeczy. To nawet komu-
niści tak daleko się nie posunęli w oce-
nach. Ale cóż, komunizm przybrał maskę 
i słownictwo postmodernizmu. W takim 
razie musimy stanąć w obronie Stasia, 
tak jak on stawał w obronie Nel, polskości 
i religii. Można też lekturę poszerzyć o 
„Listy z Afryki” Sienkiewicza, niezwykle 
interesujące i malownicze. 

 Jednym słowem, jeżeli środowiska 
postkomunistyczne chcą dokonać za-
machu na takie skarby, to Naród musi 
zawczasu się bronić. Ale już nie za po-
mocą strzelby, lecz lektury: czytajmy 
więcej Sienkiewicza i, broń Boże, nie 
oglądajmy zmanipulowanych adaptacji 
filmowych. Chrońmy dzieci przed ma-
nipulacją. Nie idźmy na łatwiznę, zasia-
dając przed ekranem. Takich autorów 
się czyta. Chciałoby się więcej, nawet 
wszystko, ale jest jeden problem: kiedy 
ukażą się wreszcie „Dzieła zebrane” 
Sienkiewicza? Bo ostatnie, i to niepełne, 
ukazały się w roku… 1955! l
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Sienkiewicz 
wykształcił 
i wychował 
wiele pokoleń 
nie tylko Polaków. 
„Quo vadis” 
ukazało się łącznie 
w blisko 60 językach

Prof. Piotr
Jaroszyński
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