Spojrzenie znad Warty

Na tropie Polaków

Materiał – brąz
Autor – prof. Gustaw Zemła.
Data powstania

Vevey
Pomnik Henryka Sienkiewicza

2006

Geneza

Inskrypcja w języku polskim:
HENRYK SIENKIEWICZ
1846 - 1916
Fundator
Projekt doszedł do skutku dzięki wsparciu wielu instytucji
w kraju i w Szwajcarii. Szczególnie dotacji ze zbiórki
Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, pomocy
Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych i władz
miasta Vevey oraz właściciela hotelu.

Upamiętnienie
Pomnik z brązu, kompozycja przestrzenna (siedząca
na ławeczce postać pisarza: (160cmx105cmx105cm,
waga 210 kg). Obok pomnika tablica z informacjami
w języku polskim i francuskim.

H

enryk Sienkiewicz nie doczekał
Niepodległości Polski, choć był w awangardzie
tych, którzy krzepili ducha narodu w czasie niewoli.
Zmarł 16 listopada 1916 r. w Hotel Du Lac w Vevey.
To tutaj w latach 1915-1916 mieściło się mieszkanie
i biuro Sienkiewicza. W 160 rocznicę urodzin i 90
rocznicę śmierci Autora Ouo vadis, 25 listopada
2006 r. jego wnuczka Maria Sienkiewicz odsłoniła,
przed Hotelem Du Lac w Vevey, pomnik dłuta prof.
Gustawa Zemły. Polacy ze Szwajcarii i z kraju
ofiarowali ten pomnik mieszkańcom Vevey, którzy
użyczyli gościny naszemu rodakowi w trudnych
latach I Wojny Światowej. Dzięki Społecznemu
Komitetowi Budowy Pomnika Henryka Sienkiewicza
w Vevey i jego przewodniczącemu, Jakubowi
Siczkowi, monument stanął w ogólnodostępnym
ogrodzie odrestaurowanego Hotelu. Honorowy
patronat przejęli: przewodniczący izby niższej
Parlamentu Konfederacji Szwajcarskiej (Nationalrat)
Claude Janiak oraz Ambasador Rzeczypospolitej
Polskiej w Bernie Janusz Niesyto. W
uroczystościach uczestniczyli, m.in. Sekretarz Rady
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Andrzej
Przewoźnik, posłanka Halina Molka, senator Adam
Massalski, a także Madeleine Burnier,
reprezentująca władze Vevey.
Ciekawostka
„Bliźniaczy” pomnik Henryka Sienkiewicza, także projekt
prof. Gustawa Zemły, odlany w zakładzie T. Zwolińskiego
w Iłży odsłonięto w 2000 r. w Warszawskich Łazienkach,
po trzech latach intensywnych starań Komitetu Budowy
Pomnika Henryka Sienkiewicza.

Lokalizacja i adres
CH - 1800 Vevey
Hôtel Du Lac – ogólnodostępny ogród hotelowy
Położenie
Vevey to miejscowość położona ok 29 km na wschód
od stolicy kantonu - Lozanny.
Dojazd
Z Lozanny (drogą A-9) – z Place Saint-François na
wschód, w stronę Rue Pèpinet, dalej Rue de
Lausanne i wzdłuż Rue du Simplon do zjazdu w
kierunku Vevey.
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Materiał – kamień
Data powstania

Vevey
1924r.

Stella kamienna

Tekst w języku francuskim:

pamięci Henryka Sienkiewicza
W tłumaczeniu:
W HOŁDZIE
WIELKIEMU PATRIOCIE
I PISARZOWI POLSKIEMU
HENRYKOWI SIENKIEWICZOWI
URODZONEMU W WOLI OKRZEJOWSKIEJ
5 MAJA 1846
ZMARŁEMU W VEVEY
15 LISTOPADA 1916
MIASTO VEVEY
Fundator
Miasto Vevey.

Upamiętnienie
Forma stelli, umieszczona przed frontem budynku.

Geneza

H

enryk Sienkiewicz wraz z żoną Marią z
Babskich i córką Jadwigą mieszkał w Vevey od
listopada 1914 r. aż do śmierci. Pierwszy rok spędził
w okazałym Grand Hôtelu, który opuścił w
listopadzie 1915 r. z uwagi na zimową przerwę w
usługach. Nie zachował się Grand Hôtel, w którym
od stycznia do listopada 1915 r. miał także siedzibę
Komitet Generalny Pomocy Ofiarom Wojny w
Polsce. Usytuowany w bliskim sąsiedztwie jeziora, w
zachodniej części miasta, dysponował niegdyś dużym
parkiem, kąpieliskiem i własnym portem. Uległ
rozbiórce po pożarze, a miejsce po nim zajmują
obecnie (od 1957 r.) nowoczesne zabudowania
administracyjne Centrum Nestlé. Pisarz przeniósł się
do trzypiętrowego Hôtel Du Lac i pozostał już w nim
do śmierci - 15 listopada 1916 r. O związku Henryka
Sienkiewicza z miastem przypominają nie tylko trzy
tablice pamiątkowe i pomnik Pisarza. Ambasada
Polska w Szwajcarii, we współpracy z miastem
Vevey, organizuje 15 listopada każdego roku - Dzień
Sienkiewicza, dzięki czemu pamięć o pobycie Pisarza
w tym mieście jest wciąż żywa.
Ciekawostka
Musee Jenisch zostało założone 10
marca 1897 roku, dzięki zapisowi
200.000 franków Fanny Henriette
Jenisch (1801/81), żony Martina
Johana Jenischa, senatora z Hamburga.
Mieści się w neoklasycystycznym
budynku zaprojektowany przez Roberta Converta i
Louisa Maillarda. W zbiorach Muzeum znajdują się
też polonika - prace Józefa Czapskiego i Balthusa
(Balthasar Klossowski de Rola).
Lokalizacja i adres
CH - 1800 Vevey, Avenue de la Gare 2
Położenie
Vevey – miasto ok 29 km na wschód od Lozanny.
Dojazd
Ulica Avenue de la Gere położona jest na wschód od
Place de la Gere, i na północ od Grande Place.

Szwajcaria

Romandia

Kanton Vaud

Spojrzenie znad Warty

Na tropie Polaków

Materiał – kamień
Projekt i wykonanie – rzeźbiarz Franciszek Black.
Data powstania

Vevey
Tablica dedykowana
Henrykowi Sienkiewiczowi

1959

Tekst
w języku francuskim:

Geneza

U góry medalion z podobizną Henryka Sienkiewicza i daty:

1846 – 1916

Poniżej tekst:
HENRYK SIENKIEWICZ
L’AUTEUR DE QUO VADIS
NÉ LE 5 MAI 1846 A WOLA OKRZEJSKA EN POLOGNE
MORT LE 16 NOVEMBRE 1916 A VEVEY EN SUISSE
AFINQUE LES OEUVRES HUMAINES
ACCOMPLIES DURANT LES SIECLES
NESE PERDENT PAS DANS LA NUIT
DE LOUBLI IL EST BON ET JUSTE
DE MAINTENIR LEUR MEMOIRE ET
DE LA LEGUER A LA POSTERITE.
H.SIENKIEWICZ

OFERRT PAR ZBIGNIEW PORAY-ŁUKASZYŃSKI

Fundator
Zbigniew Poray – Łukaszyński - Polak mieszkający
w USA

Ciekawostka

W

Biuletynie Parafii Rzymsko-Katolickiej w
Vevey zachował się następujący zapis: „15
listopada 1916 r. między godzina 8 a 9 wieczorem
zmarł nagle w Vevey...dzielny chrześcijanin i
znakomity polski patriota...po zabalsamowaniu
(wykonał prof. anatomii Uniwersytetu Genewskiego
Zygmunt Laskowski i zrobieniu maski pośmiertnej
oraz odcisku prawej dłoni – przy. BB), ciało
wielkiego męża zostało przeniesione do kościoła
katolickiego, gdzie w środę 22 listopada o godz. 11
odprawiona została msza żałobna”. Mowę
pogrzebową wygłosił wielki warszawski kaznodzieja
ks. Jan Gralewski ( 1868-1924), który w l. 1916 –
1918 przebywał na emigracji w Szwajcarii. Msza Św.
pogrzebowa zakończyła się odśpiewaniem Hymnu i
„Boże coś Polskę” z błagalnym wezwaniem:
„Ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie”. Wśród
okazałych wieńców od wielu ówczesnych
znamienitości zwraca uwagę szczególnie ten z
napisem: „Wskrzeszycielowi ducha rycerskiego w
Polsce – bojownicy o Jej niepodległość”. W 1924 r.
zwłoki Henryka Sienkiewicza, sprowadzone ze
Szwajcarii, spoczęły w krypcie warszawskiej Katedry
Św. Jana Chrzciciela.
Upamiętnienie

Szczątki Henryka Sienkiewicza
przybyły do Polski ze
Szwajcarii 25 października
1924 r. specjalnym pociągiem
wyposażonym w odpowiednio
przystrojony i oświetlony
wagon-kaplicę, w którym
znajdowała się trumna przykryta szkarłatną tkaniną z
wyhaftowanym Orłem Białym. Na ojczystej ziemi prochy
autora „Quo vadis” powitał Leopold Staff. Na drodze
konduktu pogrzebowego gromadziły się rzesze wielbicieli
Sienkiewicza.

Tablicę umieszczono na ścianie, przy oknie, po lewej
stronie od wejścia do Kościoła. Na tablicy
umieszczono medalion z podobizną H. Sienkiewicza
oraz godło polskie i herby 8 miast polskich
(Warszawy, Krakowa, Poznania, Wrocławia,
Szczecina, Gdańska, Lwowa i Wilna). U dołu, po
stronie lewej sygnatury wykonawcy tablicy.
Lokalizacja i adres
CH - 1800 Vevey
Kościół Notre-Dame, Rue des Chenevières 4
Położenie
Vevey to miejscowość położona ok 29 km na wschód
od stolicy kantonu - Lozanny.
Dojazd
Dojazd pociągiem IR z Lozanny do Vevey – kierunek
Brig; czas przejazdu ok. 13 minut.
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Materiał – kamień
Projekt i wykonanie – rzeźbiarz Franciszek Black.
Data powstania

Vevey
Tablica poświęcona
Henrykowi Sienkiewiczowi

1959

Inskrypcja w języku francuskim:
U góry medalion z podobizną Henryka Sienkiewicza,
umieszczony między datami:
1846 – 1916
Poniżej tekst:
HENRYK SIENKIEWICZ
L’AUTEUR DE QUO VADIS
HABITA CETTE MAISON
DE 1914 A 1916
ĖT Y MOURUT
Poniżej „Orzeł”- herb Polski, a pod nim tekst:
OFERRT PAR ZBIGNIEW PORAY-ŁUKASZYŃSKI

Fundator
Polak mieszkający w USA – Zbigniew Poray –
Łukaszyński

Geneza
enryk Sienkiewicz, który znany jest
Szwajcarom głównie dzięki „Quo vadis”.
Wspominany jest także, jako rzecznik sprawy narodu
polskiego, który wraz z Ignacym Paderewskim,
Antonim Osuchowskim i innymi Polakami (m.in.
Szymon Askenazy, Gabriel Narutowicz, Władysław
Mickiewicz, Tadeusz Romer, Bohdan Nagórski,
Urszula Ledóchowska) przebywającymi w Szwajcarii
utworzył właśnie tu w Vevey, Centralny Komitet
Pomocy dla Ofiar Wojny w Polsce (znany także, jako
Komitet w Vevey) na przełomie 1914/1915, a w dniu
1 lutego 1915 r. wygłosił on "Apel do narodów
cywilizowanych", apel ten kończy słowami
"wspominając chwalebny udział Polski i Polaków w
obronie cywilizacji europejskiej i w walce o wolność
narodów". Jeśli będziecie w Vevey, w recepcji hotelu
możecie poprosić o pokazanie księgi meldunkowej z
nazwiskiem Naszego Noblisty. To właśnie tu
Sienkiewicz pracował nad nieukończonymi
"Legionami”. Fizyczne wyczerpanie, nadmiar pracy
pisarskiej, społecznej, chroniczny rozstrój nerwowy,
troska o dzieci, o najbliższych, a najczęściej o
całkiem obcych ludzi. Wszystko to dzień po dniu,
godzinę po godzinie skutecznie skracało mu życie.

H

Ciekawostka
Upamiętnienie
Tablica wkomponowana w blendę zachodniej ściany
Hôtel du Lac

Autor projektu tablicy, artysta-rzeźbiarz Franciszek
Ksawery Black (1877 – 1959),
mieszkający w USA, jest autorem
pomnika Edwarda Mandella House'a
znajdującego się w Parku Skaryszewskim
w Warszawie. Tablice poświecone
Henrykowi Sienkiewiczowi były jego
ostatnimi pracami.

Lokalizacja i adres
CH - 1800 Vevey, Rue d’Italie.
Wmurowana w zachodnią ścianę budynku Hôtel du Lac.

Położenie
Vevey - miasto położone na wchód od Lozanny (nad
Jeziorem Genewskim).
Dojazd
Z Berna autostradą A12 (około 87 km) lub pociągiem
IR do Vevey, z przesiadką w Lozannie (podróż ok. 1,
5 godziny).
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Sienkiewicz

rozpoczął swoją karierę pisarską od
publicystyki. Pisywał w „Przeglądzie
Tygodniowym”, „Wieńcu”, a od 1872
był
stałym
współpracownikiem
„Niwy”. Opublikowane dwie pozycje
beletrystyczne
(„Na
marne”
i
„Humoreski z teki Worszyłły”) nie wywarły głębszego
wrażenia. Od 1875r. pisywał pod pseudonimem „Lotwosa”
stałe felietony w
„Gazecie
Polskiej”, stając
się
wkrótce
ulubieńcem
czytelników. Gdy
opublikowano
dwie jego nowele: „Stary sługa” i „Hania”, mógł ukazać
właściwe oblicze wybitnego pisarza. Następne trzy lata
spędził w Ameryce, gdzie talent jego przelany na papier,
rozrósł się wspaniale. Nowele Sienkiewicza ujawniły całe
piękno jego środków artystycznych: tłumiony liryzm,
niezrównany wdzięk, stylowe poczucie języka, giętkość
zdania i nadzwyczajną plastykę postaci. Nadchodził też
czas, gdy poczuł potrzebę szerszego spojrzenia twórczego.
Zwrócił się nagle ku powieści historycznej, która już tylu
naszych pisarzy nęciła obrazami pełni samodzielnego
życia narodowego. Przeniósł swoją wyobraźnię w wiek
XVII i napisał powieść „Niewola tatarska”, która stała się
przygrywką do dzieł, które miał stworzyć niebawem z
rozmachem i fantazją. Mimo iż nad literaturą polską
rozciągał się jeszcze łopot skrzydeł Geniusza
„Improwizacji”, Sienkiewicz przynosił w swojej powieści
historycznej orędzie pogody i głębokiego optymizmu. W
zadumie nad współczesną epoką i brakiem w niej
głębokiej idei chrześcijańskiej, powziął Sienkiewicz
zamiar skonfrontowania dwóch
światów w wielkim fresku
dziejowym: rozkładającego się
moralnie Rzymu epoki Nerona i
rodzącego się w katakumbach
świata pierwszych chrześcijan.
Praca ta olśniła cały świat
cywilizowany, stała się pasjonującą lekturą Europy i
Ameryki, przynosząc Pisarzowi Medal i Nagrodę Nobla.
„Krzyżacy” były ostatnią wielką powieścią historyczną
tworzoną całą mocą dojrzałego talentu. Mimo ubóstwa
źródłowego odnoszącego się do życia wszystkich warstw
społeczeństwa w XIV wieku, a dostępnego wówczas
Pisarzowi, tworzy niezapomniany świat przeżyć i
wzruszeń opleciony watkami historycznymi i tragicznymi
dziejami miłości Zbyszka i
Danusi. Kolejne utwory
„Na polu chwały”, „Wiry” i
”Legiony” nie dostarczają
już tylu nowatorskich
rozwiązań i wzruszeń, co
poprzednie utwory. Kunszt
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pisarski powraca jeszcze raz w ślicznej powieści dla
młodzieży „W pustyni i puszczy”, będąc swoistym,
polskim odpowiednikiem niezapomnianych przygód
Robinsona.
Wyjazd
Sienkiewicza
do
Szwajcarii i dzieje Jego
pracy
na
polu
pozyskiwania pomocy
ofiarom
wojny(zgromadził ok.
20 mln. koron austr.),
to
ostatni
etap
ziemskiej wędrówki Pisarza– podjętej nie tylko „ ku
pokrzepieniu serc”, ale także i ciał Rodaków. Po śmierci w
Vevey zwłoki
jego
pochowano w
tutejszym
kościele
katolickim, a
w 1924 r.
sprowadzono
do Warszawy
(zdjęcia) do podziemi Katedry Św. Jana. Osiągnął za życia
nie tylko prestiż i sławę, ale również sukces finansowy. Po
napisaniu Trylogii stał się najlepiej zarabiającym pisarzem
polskim (za prawo
jej
wznawiania
przez
20
lat
otrzymał
od
wydawcy 70 000
rb.). Kiedy w 1888
r.
tajemniczy
wielbiciel przekazał
mu sumę 15 000
rb., utworzył z niej
fundusz stypendiów
imienia
swej
zmarłej
żony,
przeznaczony dla
artystów
zagrożonych
gruźlicą. Korzystali z niego m. in. Konopnicka,

Wyspiański i Tetmajer. Oblęgorek wart był ok. 70 000 rb.,
Nagroda Nobla przyniosła w 1905 r. ok. 100 000 rb.).
Zobacz m.in. karty:
Kanton Vaud, Vevey. Pomnik. Henryka Sienkiewicza
Kanton Vaud, Vevey. Tablica. Henryka Sienkiewicza
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