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Zapraszamy! 





Sztukmistrz 



Norwid był artystą: rysownikiem, malarzem, rytownikiem, poetą 

i trochę rzeźbiarzem. Sztukmistrz – to według niego artysta 

wszechstronny, biegły w wielu dyscyplinach, dla którego celem 

powinno być idealne uprawianie piękna. W całej jego 

twórczości obraz i słowo splatają się w spójną całość.  

 

„Ja całe moje życie jedną ręką pisałem, drugą zaś kreśliłem 

rzeczy sztuki – u mnie to żadna koncesja.” 

 

Najczęściej uprawiał rysunek i studium akwarelowe używając 

tych technik do przedstawień tematów antycznych, biblijnych, 

scen symbolicznych, kompozycji rodzajowych, portretów 

przyjaciół i znajomych. 



Dzieciństwo i młodość  



Młodość w Warszawie (1931-1842) 

Bierze udział w życiu artystyczno-literackim Warszawy szybko 

zyskując uznanie i popularność. Bywa na warszawskich salonach 

poznając pisarzy, filozofów i podróżników. 

W „Miesięczniku Warszawskim” drukuje swoje wiersze,              

m. in. „Sieroty” i opowiadanie „Łaskawy opiekun” sygnowanych 

kryptonimem N. C. 

 

Cyprian Norwid urodził się 24 września 1821 r. w Laskowie-

Głuchach koło Radzymina jako syn Jana i Ludwiki                    

ze Zdzieborowskich. Po śmierci matki czteroletni Cyprian wraz        

z trójką rodzeństwa: Ludwikiem, Pauliną i Ksawerym był pod 

opieką prababki Hilarii Sobieskiej do jej śmierci. W 1830 r.      

Jan Norwid wraz z rodziną osiedlił się w Warszawie. 



Europa  

(1842-1851) 

„Moja piosnka 1” 

Źle, źle zawsze i wszędzie,  

Ta nić czarna się przędzie:  

Ona za mną, przede mną i przy mnie,  

Ona w każdym oddechu,  

Ona w każdym uśmiechu,  

Ona we łzie, w modlitwie i w hymnie...  

*  

Nie rozerwę, bo silna,  

Może święta, choć mylna,  

Może nie chcę rozerwać tej wstążki;  

Ale wszędzie - oj wszędzie --  

Gdzie ja będę, ta będzie:  

Tu - w otwarte zakłada się książki,  

Tam u kwiatów zawiązką,  

Owdzie stoczy się wąsko,  

By jesienne na łąkach przędziwo,  

I rozmdleje stopniowo,  

By ujednić na nowo,  

I na nowo się zrośnie w ogniwo. (…) 

 

 



Francja i Ameryka 



Ameryka (1852-1854) 

Stałe zajęcie zawdzięcza Karolowi Emilowi Doeplerowi, który 

powierza Norwidowi wykonanie reprodukcji drzeworytowych 

najlepszych dzieł prezentowanych na Wystawie Światowej. 

Niewielkie dochody przynoszą mu drobne prace rzeźbiarskie. 

W czerwcu 1954 r. decyduje się na powrót do Europy. 

Norwid przyjeżdża do Paryża z powodu obiecanej  pracy 

artystycznej. Spotyka się z arystokratami, malarzami                

i poetami. Pisze wiersze, rozprawy i dramaty. Ponadto 

szkicuje, maluje i projektuje wyroby złotnicze. Przez pewien 

czas publikuje w „Gońcu Polskim”. Korzysta z propozycji 

Władysława Zamoyskiego i wyjeżdża do Nowego Jorku. 



Paryż 
My tak już przed się patrzymy, 

wygnani, 

Jak na te okna średniowiecznych 

murów, 

Gdzie krata wstaje żelazna                 

z marmurów 

I samo słońce wzywa kwiatki z za niéj. 

 

Woła je rosa, jak z przyłbic komturów 

Powychylane rano do litanji, 

Gdy ty, laguną płynąc lub przez Arno, 

Myślisz, że one ci w oczy się garną. 

 

A kiedy wiosło cię od fal odpiera, 

Piana ci w czoło piwa i idzie daléj, 

Ty mówisz sobie, że to łzę ociera 

Wiatr, co obejma glob i Boga chwali. 

I ty masz słuszność, bo Bóg nie 

umiera. 



Ojczyzna 

(… ) „Jesteśmy żadnym 

społeczeństwem. Jesteśmy 

wielkim sztandarem 

narodowym. Może powiesza 

mię kiedyś  ludzie serdeczni 

za te prawdy, których istotę 

powtarzam lat około 

dwanaście, ale gdybym miał 

dziś na szyi powróz, to 

jeszcze gardłem przywartym 

chrypiałbym, że Polska jest 

ostatnie na globie 

społeczeństwo, a pierwszy  

na planecie naród. (…) 

 

List do Michaliny                 

z Dziekońskich Zaleskiej 

 



Dorobek literacki 



W twórczości literackiej Norwid uprawiał wszystkie gatunki: lirykę, 

prozę i dramat. Historycy literatury dopatrują się w jego 

twórczości związków z wieloma nurtami: romantyzmem, 

klasycyzmem i parnasizmem. Tłumaczył Byrona, Szekspira, 

Benvenuta Celliniego, Bérangera, Horacego, Tyrteusza, Homera. 

Po jego śmierci wiele z jego dzieł zostało zapomnianych.          

Za życia niedoceniany, odkryty ponownie w okresie Młodej 

Polski. Zaledwie niewielka część twórczości Norwida ukazała się 

za jego życia, pod koniec XIX wieku odkrył ją i zaczął publikować 

Zenon Przesmycki (Miriam). Stąd utarło się przekonanie, że 

Norwid jako twórca został odrzucony przez współczesnych, by 

być zrozumianym dopiero przez następne pokolenia „późnych 

wnuków”. Wśród historyków literatury natomiast trwają spory,     

na ile był romantykiem, a na ile istotnie wyprzedzał swoją epokę.  



Zakład św. Kazimierza 

(1877-1883) 

Opisać chcę Ci szczegół z bitwy pod         

Sadową, 

Posłuchać racz i, jeśliś łaskaw, się            

zastanów: 

Ten SZCZEGÓŁ jest OGÓŁEM - on sercem   

i głową! 

- Tu i tam stało cztery szwadrony hułanów 

Z pułków czterech. - Cesarscy tu, owdzie  

Królewscy 

(Zacni rodacy - rzutcy do konia i broni). 

Z tej strony żółci, biali, czerwoni, niebiescy, 

Z tamtej - niebiescy, żółci, biali i czerwoni. 

- Jakże natrą!... gdy hufiec tu dzielny, tam 

dziarski, 

Z owej strony Królewski, z tej strony Cesar-

ski, 

Chorągiewek tysiące i barwy pułkowe: 

Niebieskie, żółte, białe i amarantowe... 

Szarży podobnej nie widziały dzieje! 

- Tak! - pod Sadową było... Mości              

DOBRO-dzieje. 



Zapraszamy         

do 

zwiedzania 

w godzinach 

pracy biblioteki 


