Cyprian Kamil Norwid

1821

‐ 1883

Motto:

Ojczyzna
‐ to wielki
zbiorowy obowiązek

Moja Piosnka

Do kraju tego gdzie kruszynę chleba
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie
Dla darów Nieba
Tęskno mi, Panie …

Do kraju tego gdzie winą jest dużą
Popsować gniazdo na gruszy bocianie
Bo wszystkim służą …
Tęskno mi, Panie …

Cyprian Kamil Norwid, właściwie Cyprian Ksawery Gerard Walenty Norwid herbu Topór (ur. 24
września 1821 w Laskowie ‐ Głuchach, zm. 23 maja 1883 w Paryżu) ‐ polski poeta, prozaik,
dramatopisarz, eseista, grafik, rzeźbiarz, malarz i filozof.
Często uznawany za ostatniego z czterech najważniejszych polskich poetów romantycznych.
Wielu historyków literatury uważa jednak taki pogląd za zbytnie uproszczenie, zaliczając jego
twórczość raczej do klasycyzmu i parnasizmu.
Przeważającą część swojego życia spędził za granicą, głównie w Paryżu, żyjąc w nędzy
i utrzymując się z prac dorywczych. Twórczość Norwida, trudna do zrozumienia dla jemu
współczesnych, została zapomniana po jego śmierci. Został odkryty ponownie dopiero w
okresie Młodej Polski głównie za sprawą Zenona Przesmyckiego – Miriama.

Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie,
Dwie tylko: poezja i dobroć … i nic więcej.
Nie miecz, nie tarcz ‐ bronią Języka, lecz ‐ arcydzieła!

linki:
C.K. Norwid ‐ Tęskno mi Panie…
https://www.youtube.com/watch?v=mW11Bvmyigo&t=3s

Zapraszamy w malowniczą podróż po naszej Małej Ojczyźnie z twórczością C. K. Norwida
ujętą w filmową opowieść pt.:
"Cyprian Kamil Norwid ‐ małe tęsknoty, wielkie marzenia..."
https://www.youtube.com/watch?v=fiPMubjOxOg

Cyprian Kamil Norwid ‐ Fortepian Chopina
https://www.youtube.com/watch?v=2wKGrJnmqZY

Czesław Niemen ‐ Bema pamięci żałobny rapsod
https://www.youtube.com/watch?v=FFNxAfy6dbY

Cyprian Kamil Norwid ‐ Kohut, Broda, Golec, Bednarz, Uryga
https://www.youtube.com/watch?v=GkJVS1aNkTg

Moja Ojczyzna ‐ Czesław Niemen (Cz Niemen C K Norwid) 1992
https://www.youtube.com/watch?v=no7czagm6gg

***************************************************
na pchlim targu
można kupi sprzedać wszystko
(...)
zeszłoroczny śnieg
trzy grosze wtrącone
zbyt wcześnie lub późno
stracone złudzenia młodość
(...)
kręgi na wodzie
zasypane w piasku ślady
ósmy świata cud
chciałam sprzedać wiersze
tanio okazyjnie
związane kolorową wstążką
z wierszem Norwida
rozłożyłam je na straganie
tanie wiersze, wiersze tanie
kupujcie panowie panie
przepływał szary tłum
obojętny nie przystanął
sprzedano ubity kubek
rozbitą filiżankę rozlane mleko
kulawe krzesło
kupiono karierę i bilet do nieba
a wiersz niechciany
niewysłuchany
pozostał
przybiłam go
krzyżując
zardzewiałym
gwoździem do ściany
nabiłam jak motyla
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