HENRYK SIENKIEWICZ

W PUSTYNI I W PUSZCZY

HENRYK SIENKIEWICZ
• Urodził się 5 V 1846 r. w Woli
.
Okrzejskiej na Podlasiu, a zmarł 15 XI
1916 r. w Vevey w Szwajcarii.
• Był
polskim
powieściopisarzem,
nowelistą, dziennikarzem i publicystą.
• Historia prześladowania pierwszych
wyznawców Chrystusa za czasów
Nerona przyniosła Sienkiewiczowi
sławę i literacką Nagrodę Nobla w
1905 r. za powieść „Quo vadis”.
.

GENEZA UTWORU
• W 1891 r. H. Sienkiewicz
wyruszył w podróż do Afryki. Słał
stamtąd korespondencję do gazet
krajowych.
• Wiele lat później wrócił do tej
podróży wspomnieniami, pisząc
powieść dla młodzieży - W pustyni
i w puszczy.
• Początkowo była drukowana w
odcinkach na łamach „Kuriera
Warszawskiego”.
• Pierwowzorem Nel była 10-letnia
Wandzia Ulanowska – córka
przyjaciela Sienkiewicza.
• Pomysł na postać Stasia pisarz
zaczerpnął z historii polskiego
inżyniera
pracującego
przy
budowie Kanału Sueskiego.

GATUNEK LITERACKI
• Utwór to powieść podróżniczoprzygodowa,
napisany prozą tekstem
ciągłym.
Prezentujący
rozbudowany ciąg wydarzeń, które
opowiada narrator.
• Akcja toczy się szybko i zmiennie w
Afryce.
• Bohaterowie
odwiedzają
wiele
egzotycznych miejsc - Saharę,
miasta jak: Port Said, Medined,
Chartum, Omdurman, Faszoda czy
Mombasa.
• Poznajemy afrykańską przyrodę,
klimat i mieszkańcach kontynentu.
• Bohaterów spotykają niezwykłe
przygody, w których wychodzą
obronną ręką. Wykazują się odwagą
i walczą ze złem.

TEMATYKA UTWORU
Tematem powieści są losy 14
letniego
Polaka,
Stasia
Tarkowskiego i jego przyjaciółki, 8
letniej Angielki Nel Rawlison. Są
dziećmi inżynierów pracujących
przy pogłębianiu Kanału Sueskiego
w Afryce. Bohaterowie zostali
porwani w celu wymianu ich za
rodzinę
Smaina,
krewnego
Mahdiego (przywódca religijny).
Dzięki odwadze i poświęceniu
Stasiowi udaje się uratować siebie i
Nel z rąk porywaczy, przejść przez
rozległą Afrykę. Doktor Clary i
kapitan
Glen
po
pełnej
niebezpieczeństw wędrówce ratują
dzieciom życie i odprowadzają do
rodziców. Zakończenie powieści
jest zaskakujące - Staś poślubił
Nel.

PIERWSZOPLANOWI
BOHATEROWIE
Nel Rawlison – ośmioletnia Angielka. Córka jednego
z inżynierów zatrudnionych przy budowie Kanału
Sueskiego. Zjednuje sobie wszystkich swoją urodą,
delikatnością i serdecznością. Porównywana jest do
małego ptaszka. Jej mama zamarła, gdy Nel miała 3
lata. Dziewczynka bezgranicznie ufała Stasiowi.

Stanisław Tarkowski – czternastoletni Polak. Syn
jednego z inżynierów zatrudnionych przy budowie
Kanału Sueskiego. Urodzony i wychowany w Port
Saidzie. Nazywany „dzieckiem pustyni”. Jego mama
była Francuzką, która zmarła przy narodzinach syna.
Syn jednego z inżynierów
zatrudnionych przy
budowie Kanału Sueskiego. W trakcie przygód życie
zmieniło Stasia nie do poznania. Stał się
odpowiedzialnym i silnym chłopcem.

POZOSTALI BOHATEROWIE
Kali - pochodził z plemienia Wa-hima i był
synem króla Fumby. Stasia nazywa „Bwana
kubwa”, a Nel „bibi”. Cechowało go
zarówno lenistwo i miłość do jedzenia, jak i
dobroć, chęć pomocy. Murzyn bardzo
pokochał dzieci miłością pełną oddania.
Mea - pochodziała z plemienia Dinka lub
Szylluk. Została ofiarowana Nel przez
wodza derwiszów z Faszody, kiedy po
śmierci Dinah dziewczynce zabrakło
opiekunki. Była serdecznie przywiązana do
Nel i zakochana w Kalim. Gdy konali z
pragnienia na pustyni chciała umrzeć
razem z nim.
Władysław Tarkowski – ojciec Stasia,
inżynier kompanii Kanału Sueskiego.
Pan Rawlison – ojciec Nel, dyrektor w
kompanii Kanału Sueskiego.

POZOSTALI BOHATEROWIE
Idrys, Gebhr, Chamis – Arabowie, porywacze dzieci. Pochodzili z pokolenia
Dangalów, z którego wywodził się Mahdi, co napawało ich dumą. Byli złymi
ludźmi, którzy nie liczą się z nikim. Chamis i Gebhr zginęli z ręki Stasia.
Saba – należał do rasy mastifów, wielkością i siłą przypominał lwa. Nel dostała
psa jako prezent gwiazdowy. Dla każdego, kto chciał wyrządzić krzywdę
dzieciom, stanowił zagrożenie.
King – uwolniony w wąwozu słoń okazał się najlepszym obrońcą Nel, na którym
„dobre Mzimu”, jak nazywali Nel Murzyni, było bezpieczne.
Henryk Linde – Szwajcar, pochodził z Zurychu. Dzięki spotkaniu z karawaną
Szwajcara, Staś mógł wyleczyć Nel z febry oraz obficie zaopatrzył się na dalszą
drogę w leki, broń i pożywienie.
Doktor Clary, kapitan Glen – Pan Clary był wojskowym lekarzem, kapitan Glen
wypełniał misję rządową. Dzieci spotkały ich w pociągu do Medinet. To oni ocalili
je również przed śmiercią na pustyni pod koniec powieści i odprowadzili do
rodziców.

ROŚLINNOŚĆ I ZWIERZĘTA
Afrykańska przyroda jest jednocześnie piękna i niebezpieczna. Zachwyca kolorami,
dzięki obfitości roślin i zwierzyny można znaleźć pożywienie i schronienie, ale może też
być zabójcza, gdyż Afryka pełna jest drapieżników (węże, skorpiony, wobo, goryle,
lwy).Występują śmiertelne choroby (febra, śpiączka), są też rozległe obszary pustynne,
na których grozi śmierć z pragnienia.
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