


„Twórczy wkład Norwida w 
nowoczesną polską literaturę, a 

szerzej w polską kulturę, jest 
ogromny, na wielu polach decydujący. 
W uznaniu zasług dla polskiej sztuki, 

dla polskiego życia umysłowego i 
polskiej kultury, w dwustulecie jego 

urodzin, Sejm Rzeczypospolitej 
ogłasza rok 2021 Rokiem Cypriana 

Norwida”. 

Cyprian Kamil Norwid –

patronem roku 2021 

ustanowionym przez Sejm



Cyprian

Kamil
Norwid

24.09.1821—
23.05.1883



Poeta, prozaik, 

dramatopisarz, rzeźbiarz, 

malarz i rysownik. 

Urodzony 24 września 1821 

roku w miejscowości 

Laskowo-Głuchy, zmarł 23 

maja 1883 roku w Paryżu.

Wybitny twórca 

romantyczny



W 1842 wyjechał do Niemiec, a 
następnie do Włoch, gdzie 

kontynuował studia plastyczne. W 
1846 w Berlinie został aresztowany i 
uwięziony z powodów politycznych, 

na krótko wprawdzie, ale to 
prawdopodobnie zapoczątkowało 
kłopoty ze zdrowiem. Z Berlina 

wyjechał do Brukseli, gdzie 
dobrowolnie przyjął status 

emigranta.

Młodość spędził w Warszawie, 

studiował malarstwo. 



Utrzymywał 

przyjacielskie 

stosunki z 

Zygmuntem 

Krasińskim. 



Utrzymywał tam kontakty z 
wybitnymi przedstawicielami 
polskiej i międzynarodowej 
emigracji, jak np. Fryderyk 

Chopin, Adam 
Mickiewicz, Juliusz 

Słowacki.

W 1849 przybył 

do Paryża.



W środowisku 
artystycznym znany był 

głównie jako deklamator, 
rysownik i rytownik (w 
1868 został przyjęty do 
Société des Artistes).



Norwid był dziwakiem i samotnikiem, kontakty z 

otoczeniem utrudniały mu dodatkowo postępujące 

kłopoty ze słuchem. Niewielkie grono osób z 

najbliższego otoczenia potrafiło dostrzec jego 

intelektualną i artystyczną oryginalność. Najbardziej 

aktywną formą jego kontaktów towarzyskich były listy: 

utrzymywał ożywioną korespondencję, która z jednej 

strony jest epistolografią wysokiej próby, z drugiej zaś -

cennym przyczynkiem do interpretacji jego poglądów.



• Ulubioną postacią historyczną Norwida był Krzysztof  Kolumb. Poeta cenił jego 
śmiałe poglądy i opinie, wyrażane nawet wbrew czasom i modom. Widział 
podobieństwo między sobą a Kolumbem- to znaczy niedocenienie przez 
społeczeństwo.

• Norwid był znakomitym recytatorem. Często zapraszano go, aby deklamował 
wiersze. Szczególnie dobrze recytował Pieśń Wajdeloty Adama Mickiewicza, a także 
własny przekład Odysei.. Wygłaszał także wspaniałe przemowy. 

• Maria Kalergis, w której był tak bardzo zakochany okazała się kobietą wyrachowaną
i dwulicową. Kiedy Norwid miał w środowisku literackim opinię wspaniale 
zapowiadającego się geniusza, Maria zwodziła go i okazywała względy, jednak 
potajemnie spotykała się z innymi.

Wiadomości z listów Norwida do różnych adresatów

Norwid prowadził bardzo bogatą korespondencję, 

często ozdabiał swoje listy kunsztownymi 

ozdobnikami, winietkami, rysuneczkami 

przedstawiającymi symboliczne lub rzeczywiste 

rośliny, instrumenty, ozdobne litery.



Pierwszy jest hołdem złożonym bohaterowi powstania 
listopadowego i Wiosny Ludów. W rytmie marsza 

pogrzebowego, w stylizacji antycznej głosi pochwałę 
siły ducha, ale również siły legendy, która ma walor 
historiotwórczy. Drugi wiersz powstał po dewastacji 

pałacu Zamoyskich, kiedy to wyrzucono na bruk 
fortepian, na którym grywał Chopin. Utwór zawiera 

refleksję nad wielkością sztuki, która realizuje w świecie 
boski pierwiastek dobra. Wiersz rozwija metafory 

filozoficzne: "dobro jako dopełnienie" i "zło jako brak". 
Oryginalna nieregularna wersyfikacja, urywane wiersze 

budują szczególny nastrój dramatyzmu.

W latach 1865-66 stworzył Norwid cykl swoich 

najpiękniejszych wierszy "Vade-mecum" zawierający m.in. 

takie arcydzieła, jak „Bema pamięci żałobny rapsod” i 

„Fortepian Chopina”. 



POZNAJ TEKST:

• https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/fortepian-chopina.html

• https://www.youtube.com/watch?v=2wKGrJnmqZY

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/fortepian-chopina.html
https://www.youtube.com/watch?v=2wKGrJnmqZY


Jego liczne utwory cechuje zwartość, precyzja języka, 
umiejętność zbudowania uogólnienia przez szczegół, epizod, 

przedmiot. Arcydziełem prozy poetyckiej są Czarne 
kwiaty i Białe kwiaty. "Czarne kwiaty" w lapidarnej formie 

relacjonują ostatnie spotkania ze Stefanem Witwickim, 
Fryderykiem Chopinem, Adamem Mickiewiczem i Paulem 
Delarochem. Te przedśmiertne portrety weszły na stałe do 

kultury polskiej. "Białe Kwiaty" są dziennikiem zdarzeń, 
wykładnią norwidowskiej teorii ciszy, nieobecności, 

niepatetycznej tragiczności.

Do najwybitniejszych nowel Norwida należą także Ad 
leones, Bransoletka, Cywilizacja i Stygmat.

Norwid był również mistrzem

XIX-wiecznej nowelistyki. 





Cechuje je finezja dialogu, bogactwo postaci, 

trafność rekwizytu. Łączy w nich konwencję 

realistyczną z alegorią, tragedią i groteską. 

Do najbardziej znanych należą Za kulisami, 
Kleopatra i Cezar i Pierścień wielkiej 

damy.

Norwid jest autorem wielu 

dramatów.



• https://www.sejm.gov.pl

• https://culture.pl

• https://wolnelektury.pl

• https://www.youtube.com

• https://pl.wikipedia.org/

ŹRÓDŁA:

https://culture.pl/
https://wolnelektury.pl/
https://www.youtube.com/

