NORWID JAKIEGO NIE ZNACIE

24 września 2021 r. obchodziliśmy 200. rocznicę
urodzin Cypriana Kamila Norwida – wybitnego
twórcy romantycznego, dramatopisarza, poety,
malarza, rzeźbiarza i rysownika.
Aby przybliżyć Wam drodzy wychowankowie jego
niezwykłą osobowość, zebraliśmy kilka ciekawych
faktów z życia osobistego twórcy.
Oto kilka z nich:

Norwid miał prywatny albumik - pamiętnik, wklejał tam ważne dla siebie listy, zdjęcia i własne adnotacje. Był
samotny, więc niekiedy wyjmował zdjęcia lub inne składowe pamiętnika i wieszał na ścianie. Następnie ściągał i
w ich miejsce umieszczał inne, o których chciał pamiętać lub powspominać.
Uwielbiał rośliny – często bywał w paryskim ogrodzie botanicznym i zoologicznym położonym na lewym brzegu
Sekwany . W miejscu gdzie żył zapełniał przestrzeń roślinami doniczkowymi. Jego ulubioną rośliną była palma,
która wyrosła mu szczególnie pięknie, a którą dostał od żony przyjaciela Michaliny Zaleskiej.
Uchodził za doskonałego recytatora. Był wspaniałym mówcą, który zapalał serca, zwłaszcza w przemowach
patriotycznych.

Cyprian Kamil Norwid pożyczył kiedyś Marii Kalergis książkę, którą ona niestety zgubiła. Żeby go jakoś
przeprosić podarowała mu inną książkę – modlitewnik. Tę książkę jako jedyną zabrał ze sobą do Ameryki.
Lubił konne przejażdżki i wycieczki. Wraz z liczną grupą przyjaciół z Rzymu ruszył w ten sposób na wycieczkę aż
na wulkan Wezuwiusz. Często jeździł konno po Berlinie, kiedy mieszkał tam w latach 1845-1846 roku.
Norwid prowadził bardzo bogatą korespondencję, ozdabiał swoje listy kunsztownymi ozdobnikami, winietkami,
rysuneczkami przedstawiającymi symboliczne lub rzeczywiste rośliny, instrumenty, ozdobne litery.
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.
Cyprian Norwid był właścicielem kilku rysunków Leonarda da Vinci i Rafaela, musiał je jednak sprzedać, gdy jego
sytuacja materialna się pogorszyła.
Stał się inspiracją dla wielu współczesnych artystów:
W 1976 r. na drugim studyjnym albumie Przechodniem byłem między wami zespołu Budka Suflera, znalazł się
utwór Noc nad Norwidem, mający charakter hołdu złożonego poecie.
teksty Norwida wykorzystali w swej twórczości Wanda Warska (m.in. W Weronie), Stan Borys (np. Czy podam się o
amnestię?), zespół Closterkeller (Po to właśnie) i Przemysław Gintrowski (m.in. Moja piosnka [II], Ty mnie do pieśni
pokornej nie wołaj…).
Utwory Norwida adaptował również Maciej Maleńczuk z zespołem Homo Twist w drugiej połowie lat 90. wykonując
utwór Norwid, w którym wykorzystał fragmenty wierszy Moja piosnka i Bema pamięci żałobny rapsod.
W 2010 ukazał się programowy album zespołu De Press Gromy i pyłki w całości poświęcony artyście, na którym
znalazło się 19 utworów z oryginalnymi tekstami Norwida. Wewnątrz płyty umieszczono książeczkę z życiorysem,
rysunkami oraz poezją poety.
W 2014 na drugim albumie studyjnym pt. Pogo zespołu Dr Misio, znalazł się utwór „Ona wie” do słów Norwida.

