
Henryk Sienkiewicz Latarnik (epika) 

 

• Geneza 

Utwór powstał w roku 1880 w czasie podróży Henryka Sienkiewicza po Stanach 

Zjednoczonych. Pierwowzorem postaci latarnika Skawińskiego jest emigrant Siellawa, 

który stracił pracę, ponieważ zaczytany w powieści Zygmunta Kaczkowskiego Murdelio, 

zapomniał zapalić latarni. Sienkiewicz podjął ten motyw w noweli Latarnik, nadając 

bohaterowi inne nazwisko i wykorzystując w akcji utwór Adama Mickiewicza. 

• Gatunek literacki – nowela 

Nowela to utwór zwięzły, jednowątkowy (losy Skawińskiego) o wyraźnej budowie akcji: 

- ekspozycja: ogłoszenie o wolnej posadzie latarnika w Aspinwall 

- zawiązanie akcji: przybycie Skawińskiego do miasta i otrzymanie pracy 

- rozwinięcie akcji: spokojne życie bohatera na wyspie 

- punkt kulminacyjny: czytanie Pana Tadeusza przez Skawińskiego, rozbicie się statku 

- rozwiązanie akcji: utrata pracy latarnika 

- zakończenie (puenta): opuszczenie wyspy i dalsza tułaczka bohatera 

• Temat utworu 

Samotne i tragiczne życie polskiego emigranta, tułacza oraz jego ogromna tęsknota za 

utraconą ojczyzną. 

• Czas i miejsce akcji 

II połowa XIX w., na skalistej wyspie w pobliżu miasta Aspinwall, niedaleko Panamy  

w Ameryce Środkowej. 

• Retrospekcja 

Wcześniejsze losy bohatera: emigrant po upadku powstania listopadowego, uczestnik 

wojny domowej w Hiszpanii i Stanach Zjednoczonych, wojny w Algierii i powstania na 

Węgrzech; kopacz złota w Australii, poszukiwacz diamentów w Afryce, strzelec rządowy 

w Indiach, właściciel farmy w Kalifornii, handlarz w Brazylii, kowal w Arkansas, marynarz 
i łowca wielorybów, współwłaściciel fabryki cygar na Kubie. 

• Bohater 

Siedemdziesięcioletni mężczyzna, emigrant i tułacz, odważny żołnierz, pracowity  

i uczciwy człowiek. Prześladował go pech, wszędzie spotykały go niepowodzenia, które 

nie pozwalały mu dłużej pozostać w jednym miejscu. Mimo wielu trudności nie poddawał 

się i nie tracił nadziei na odmianę losu.  

 

• Główne motywy 



Życie jako tułaczka 

Po upadku powstania listopadowego bohater musi opuścić kraj. Odtąd wiedzie życie 

tułacza, ciągle szuka miejsca, w którym mógłby osiedlić się na stałe. Wiedzie burzliwe 

życie, walczy w wielu wojnach, podejmuje różne zajęcia. Z pokorą przyjmuje 

niepowodzenia i podejmuje kolejne wyzwania. Nigdy nie przestaje tęsknić za utraconą 

ojczyzną. 

Samotność 

Skawiński, bohater noweli Latarnik,  świadomie wybiera samotność. Po latach tułaczki po 

świecie i zmagań z przeciwnościami losu marzy o odpoczynku, dlatego przyjmuje posadę 

latarnika. Ma nadzieję, że samotne życie na wyspie złagodzi jego tęsknotę za ojczyzną  

i przyniesie ukojenie. Odnajduje upragniony spokój w kontakcie z przyrodą oraz  
w  codziennych zajęciach.  

Rola literatury w życiu człowieka 

Henryk Sienkiewicz uświadamia, że literatura polska w czasach niewoli powinna 

podtrzymywać na duchu i umacniać miłość do ojczyzny. Poemat Adama Mickiewicza 

budzi w Skawińskim ogromną tęsknotę za ojczyzną. Pod jej wpływem ożywają 

wspomnienia opuszczonego przed laty kraju. Bohater czuje się tak, jakby przeniósł się  

w rodzinne strony, doznaje silnego wzruszenia.    


