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H E N R Y K  S IE N K IE W IC Z .

Wśród ciężkich ciosów, jakimi szalejąca od 
sierpnia 1914 r. straszliwa wojna nawiedziła zie
mie polskie, wśród zniszczeń, jak ie  spustoszyły je  
ogniem i mieczem, wśród prawdziwego potopu nie
szczęść, które dotknęły nasz naród, zdawało się, 
że już wyczerpała się druzgocąca siła złowrogiego 
losu. 15. listopada 1916 r. uderzył jeszcze jeden 
grom — w porównaniu z tamtemi nieszczęściami 
i klęskami nie mniej wielki, nie mniej straszny —  
była nim śmierć Tego, którego naród polski od  
szeregu lat otaczał tak wielką miłością i czcią —  
śmierć H e n r y k a  S ie n k ie w ic z a

Niespodziewana żałobna wieść o zgonie zna- 
komdego powieściopisarza poruszyła — bez prze
sady rzec można — wszystkie warstwy społeczeń
stwa, wywołując wszędzie, gdzie tylko rozbrzmiewa 
mowa polska, jak  najgłębszy żal i ból — u naj
bogatszych i u najuboższych — u mężów, stoją
cych na szczytach społeczeństwa i u kmieci w sza
rej sukmanie, u osiwiałych starców i u dzieci, 
zaczynających poznawać arcytwory mistrza. Ból
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i smutek był powszechny, tak wielki, ja k  gdyby 
odszedł od nas ktoś nam najdroższy, nad wszystko 
przez nas umiłowany. Samorzutnie, głębokim in
stynktem zrozumiał naród, że poniósł jedną z naj
większych strat, stratę tem cięższą, że odszedł na 
wieczny spoczynek Ten, którego teraz właśnie tak 
bardzo było nam potrzeba — Ten, który w ostat
nich latach nie tylko był największą chlubą naszej 
literatury — lecz stał się także najlepszem uoso
bieniem dążeń i celów narodu.

Wiekopomne zasługi Henryka Sienkiewicza 
w dziejach literatury polskiej są powszechnie 
uznane i nie ulegną chyba nigdy zakwestyonowa- 
niu. Jego  znakomite powieści nie tylko ze względu 
na wysoką wartość artystyczną, lecz także ze 
względu na szczytne idee przewodnie, zaliczamy 
do najcenniejszych skarbów naszej literatury. — 
Obok dzieł trzech wielkich wieszczów, powieści 
historyczne Sienkiewicza najwięcej przyczyniły się 
w ostatnich trzech dziesiątkach lat do podniesie
nia miłości ojczyzny, one to z narodowo nieuświa
domionych po większej części mieszczan i chłopów 
wytworzyły nowe zaciągi czujących i myślących 
po polsku obywateli. Na nich to kształci się jedno 
pokolenie po drugiem, wynosząc z nich ukochanie 
naszej minionej przeszłości, nadzieję lepszej przy
szłości, one budzą w sercach czytelników, zwłaszcza 
młodych, najszlachetniejsze uczucia i porywy, mi
łość najwznioślejszych ideałów i pragnień.

Żaden z naszych dawnych, ani współczesnych 
pisarzy nie uzyskał takiej wziętości u obcych, ja k
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Sienkiewicz: dzieła Jego, przetłumaczone na liczne, 
najrozmaitsze języki, ogłaszane w niezliczonych 
wydaniach, rozniosły po świecie całym sławę ich 
twórcy, roznosząc tem samem imię Polski i przy
pominając j e j  dzieje. /  w tem znów jedna z ol
brzymich Jeg o  zasług.

Opłakujemy jednak w Sienkiewiczu nie tylko 
jednego z naszych największych mocarzów pióra, 
lecz także najlepszego syna nieszczęśliwej Polski, 
wzór Polaka i człowieka. Całe Jego  życie było 
wielką, przykładną służbą dla Polski, podejmowaną 
w najrozmaitszych kierunkach, zawsze ochotnie, 
pojętą górnie i szczytnie. Z  biegiem lat stał się 
niejako głosem Polski; zabierając publicznie głos 
w całym szeregu spraw zasadniczych, wypowiadał 
zapatrywania ogółu, był najlepszym ich wyrazem. 
I  szedł dziwny posłuch na dźwięk Jeg o  słów, na
cechowanych zawsze wielką godnością narodową, 
słów mających nieraz brzemienną w skutki donio
słość, docierających za granicę i wywołujących tam 
wielkie wrażenie. Dziś brak nam tak wielkiego 
i możnego orędownika wśród obcych: strwożona 
myśl widzi z przestrachem, że nie tak łatwo za
stąpi nam Go kto inny.

Z  wybuchem wojny zaniechał zupełnie działal
ności literackiej — oddał się w inny sposób na 
usługi społeczeństwa, uważając za najważniejszą 
rzecz utrzymać życie polskie za wszelką cenę. 
W Szwajcaryi zawiązał Komitet polski, aby nieść 
pomoc materyalną wszystkim Polakom, dotkniętym 
wojną: jako  prezes Komitetu, ująwszy w ręce całą
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sprawę z niezwykłą energią, rozwinął gorączkową, 
niezmordowaną działalność wśród swoich i obcych, 
ze skutkiem przechodzącym najśmielsze oczekiwa
nia. Wielki jałmużnik Polski oddał się tym razem 
niepodzielnie na je j  usługi, a w zbożnej Swej 
pracy nie ustał do końca życia.

Za nadto kochające jednak miał serce ten wielki 
obywatel, by nie odbiły się na niem wypadki stra
szliwej wojny, rozgrywające się na ziemiach po 
skich. Współczuł z losem niszczonych ziem, miast, 
miasteczek, wspaniałych zabytków przeszłości, bolał 
nad niszczeniem tylu jednostek, tak potrzebnych dla 
przyszłego rozwoju Ojczyzny — a jakby jasnowidz 
przeczuwał liczne nieszczęścia, jakie miały jeszcze 
spotkać Polskę. Przepełnione boleścią serce nie 
przetrzymało tak straszliwych przejść — w dniu 
15. listopada 1916 zawarł Sienkiewicz powieki na 
zawsze.

Ale z wolnej ziemi Helwetów nie odszedł bez 
wiary głębokiej w zmartwychwstanie Tej, którą tak 
bardzo ukochał i której tak wiernie zawsze słu
żył. Jego  świetlany duch przyświeca nam i nadal 
z góry — On z nami ciągle żyje i żyć będzie ~  
jako drogowskaz nieomylny wieść nas będzie po 
dalszych ścieżkach ciernistej naszej drogi, aż do
prowadzi nas do upragnionej chwili wolności. — 
Jego  zasługi jako jednego z największych budo
wniczych nowej Polski przetrwają na zawsze!

U trumny wielkiego Polaka, prawdziwego wzoru 
cnoty i pracy obywatelskiej, staje pogrążone w ża
łobie także Towarzystwo literackie im. Adama Mic
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kiewicza we Lwowie. Niedawno w 70-ią rocznicą 
urodzin słało Mu wyrazy najgłębszej czci i hołdu, 
dziś śle Mu wyrazy ostatniego pożegnania, w głę- 
bokiem odczuciu tak bolesnej i niczem niepoweto
wanej straty.

Cześć wieczna Jego  wielkiej pamięci !

Redakcya.


