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Henryk Sienkiewicz, patron Centrum, jest kojarzony głównie z jego monumentalnymi

powieściami - „Quo vadis”, „Trylogią”, „Krzyżakami” oraz książką dedykowaną dla

młodzieży pt. „W pustyni i w puszczy”. Wielu z nas zna również jego nowele, takie jak

„Sachem”, „Latarnik”, czy „Janko muzykant”. Niektórzy wiedzą, że noblista pisał również

listy z Afryki i listy z Ameryki, które są doskonałymi reportażami z podróży. Mało osób ma

jednak świadomość, że Sienkiewicz to również twórca baśni i legend odwołujących się do

motywów z całego świata. Utwory te były wydane również jako nowele, ale mają najwięcej

cech gatunkowych baśni i legend.



„U bramy raju”„Bajka”
„Legenda

żeglarska”
„Sabałowa bajka”
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„Bajka” to krótka opowieść o chrzcie

królewskiej córki, na którym zebrały się

wróżki, by obdarować nowonarodzoną

księżniczkę. Każda prześcigała się w

pomysłach, by dać dziewczynce to, co

najlepsze. Dały jej m.in. urodę i bogactwo.

Jednak te dary okazały się nietrwałe.

Jedynie dobroć, którą dała księżniczce

matka, to „skarb niewyczerpany” - nim

dziewczynka będzie mogła cieszyć się

przez całe życie. Morał „Bajki” jest prosty

- tylko dobroć, współdziałanie i życie dla

innych może przynieść prawdziwe

szczęście.

„Bajka” to również zbiór pięknych cytatów,

które warto zapisać i odwoływać się do

nich w życiu codziennym. 

CYTATY
 

„Dobroć serca jest tem, czem
ciepło słońca: ona daje życie”

 
„Miłość bez dobroci jest tylko
ogniem, który pali i niszczy”

 
„Piękność bez dobroci jest

 jako kwiat bez woni albo jak
świątynia bez bóstwa”

 
„Bogactwo bez dobroci 

jest piastunką samolubstwa”
 

„Dobroć to jedyny skarb
niewyczerpany”

 



„Sabałowa bajka” to opowieść wykorzystująca wątki ludowe z tradycji

tatrzańskiej. Sienkiewicz przywołuje w niej legendarnego gawędziarza

Sabałę, od którego rzekomo zasłyszał opowiadaną bajkę. 

„Sabałowa bajka” opowiada o śmierci, która przechytrzona przez

sprytnego górala została zamknięta w korze drzewa i przez długi czas

nie mogła wykonywać swojego zawodu - odbierać ludziom życia.

Uwolniona zabiera się do morderczych żniw. Jedną z jej przyszłych ofiar

ma być wdowa i matka siedmiorga dzieci. Jednak Śmierć jest w rozterce,

czy powinna odebrać kobiecie życie. Jej wątpliwości rozwiewa Jezus

Chrystus, który zapewnia, że zatroszczy się o osierocone dzieci, tak jak

dba o każde, nawet najmniejsze żyjątko. W ten sposób za pomocą

odwołania do religii chrześcijańskiej  „Sabałowa bajka” niesie

pocieszenie, oswaja Śmierć i ułatwia pogodzenie się ulotnością życia. 

Niewątpliwą zaletą utworu jest język stylizowany na gwarę ludową.

„SABAŁOWA BAJKA”



„U BRAMY RAJU”
„U bramy raju” to opowieść o uosobionej Miłości Chrześcijańskiej,

która puka do tytułowych bram raju i rozmawia ze świętym Piotrem.

Apostoł nie chce jej wpuścić do nieba, wierząc, że jej miejsce jest na

ziemi. Miłość wyjaśnia mu jednak, że została wygnana - współczesny

świat nie pozostawił dla niej miejsca. Ironicznie stwierdza, że ludzie

zastąpili ją „rynkami zbytu”. 

W tym utworze Sienkiewicz kładzie nacisk na kwestie ekonomiczne.

Pokazuje, że handel, pieniądze i związana z nimi władza stały się

ważniejsze niż miłość, dobroć, współpraca i współczucie.

Utwór powstał na początku XX wieku.



„LEGENDA ŻEGLARSKA”
W „Legendzie żeglarskiej” Sienkiewicz opowiada historię statku „Purpura”, który wydawał się

niepokonany, z łatwością radził sobie nawet z najgorszymi falami. Jego jedynym problemem była

niezdyscyplinowana załoga, która nie troszczyła sie o swój statek, dbała tylko o prywatę, bawiła się i

drwiła z potencjalnych niebezpieczeństw. Zachowanie załogi szybko doprowadziło do katastrofy - w

obliczu prawdziwego zagrożenia nie potrafiła sobie poradzić. Chociaż załoga uświadomiła sobie, że

statek jest dla niej ważny, to lata niezdyscyplinowania zrobiły swoje - walka z żywiołem była chaotyczna,

nieprzemyślana i nieskuteczna. Ratunek mogła przynieść tylko naprawa dna, podstawy statku.

„Utwór to ubrana w wątki z legend morskich alegoria Polski i Polaków. Sienkiewicz pokazuje, że Polacy są

jak żeglarze z tej legendy - posiadali wspaniały kraj, który doprowadzili do upadku, a w konsekwencji

trzech rozbiorów. Ich winą była prywata, brak troski o kraj, skupianie się na rozrywkach i niezwracanie

uwagi na grożące niebezpieczeństwa. Polacy, tak samo jak żeglarze, zbyt późno zorientowali się, że grozi

im prawdziwe niebezpieczeństwo i w jego obliczu nie potrafili sobie poradzić. 

Sienkiewicz nie daje w tym utworze oczywistej odpowiedzi, czy kraj - statek - uda się jeszcze uratować.

„Legenda żeglarska” ma zakończenie otwarte, urywa się w momencie zdiagnozowania problemu - należy

odbudować społeczeństwo, poprawić los każdej jednostki - i podjęcia wzmożonej pracy na rzecz ocalenia.

Nadzieję niesie tylko nawiązanie do hymnu - „Purpura jeszcze nie zginęła”.
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