
• 
Plisr I TUTI ZIElll IPIUllEJ 
Sala lut11 lalet JllJ 11. bł 1 1 2 

EST ADA OETYCll 
Ptr tt~r 

lllll CODLEIU! 

llm it llterutl 
11 11.1 umwm 

IECZ 

CYPRIA 
PIE I lY 

ORWID 

liryk - 10111 dla / 
Poezja filmfima 

Premiera dnia 18 maja 185 r. 



Czc:śii I: 

Liryka i poezja filozoficzna: Frag
menty Prometidkna. Fo!'tepian Szope
na, Klaskaniem mając ... , Moja piosenka 
(I i Il) LHość, Nerwy, Jesień, Wiel
kość, Tymczasem. Improwizacja, Trzy 
strof ki. .. 

Cz.;ść Il: 

K omed ia: „Miłość czysta u kąpieli 

morsikich". 
Między I a II częścią - przerwa 

Objaśnienia uzupełnia·jące : 

Pr om et i d i o n - powstaje w okre
sie rewolucji lutowej 1848 roku. w kli
macie pustki dziejowej, ·po rozwianiu 
się na·dziei narodowych związanych z 
rev.rolucją . Są to poetyckie dia!ogi fiolo
zoHczne poświęcone pojęciom sztuk i 
(ipiękna miłości, pracy, sumienia.) Pro
metidion jest jakby Nol'Widowskim pla
nem przeniesienia ognia wielkiej i 
prawdziwej s2Jtuki, żaru wspaniałych 

epok historycznych oraz prawd wiecz
ności - na rziemię mogił, klęsk i n~e
woli. Tytuł pochodzi od mitu Prome
tejskiego. 



F o r t e p i a n S z op e n a : pov;sta
je w 1864 roku pcd wrażeniem w iado
mości o spaleniu pała c u A. Zamojskie
go i wyrzuceniu fortepianu Szopena z 
najwyższego piętra t ego pałacu na 
bruk. Spalenie pałacu było represJa 
za borcy za polsk i zamach dokonany z 
jego okien. Zd ruzgota ni e fortepianu 
Szopen a, którego Norw id uznawał za 
wcielenie sztuki , stało s i ę dla poety 
symbolem kruchości r zeczy doskona
łych, zawziętości wobec arcydzieł, losu 
wszelkiego piękna czy i deału. Można 
tu równ ież odczytać al uzję do tragicz
nego losu polskiej myśli i sztuki. -

Mi ł oś ć cz yst a u kąpi eli 
m orskiej 

Powstaje jako ostatni z Norwidow
skich utworów komediowych. Między 
1874 2. 1881 . rokie m. Zaliczana jest do 
tak zwanych kom edii Mussdowskich 
(wraz z „Pierśc ieniem Wielkiej Damy"), 
pr.zesyconych poetycką kpiną, pe!nych 
ironicznego paradoks u, pozbawionych 
rygorystyczne j tezy społeczno-moralnej 

CYPRIAN NORWID 

Ur. 24.IX.1821 r. - Zm. 23.V .1883 r. 
P ochodzi z rodziny drobnomieszczań

skie j. Ojciec jego pełn i funkc ję ro
syjskiego K omisarza Obwodowego na 
Białorusi, a następnie w War szawie ; 
jes t zawsze „wzorowo lojal ny" wobec 

rnborcy. Rodzice Cypriana umierają 

młodo. Norwid jest od wczesnego dzie
cińst.wa wychowyv,;any p rzez babkę. 

która rozpieszcza g o, otaczając ślepą 

adoracją i zbytkiem. 

Naukę przerywa po IV klasie i rozpo
czyna lużne studia rysunku oraiz ma
larstwa. J est uroczym, ba·rdzo zdolnym 
i inteligentnym leniuchem. Babk a nie 
tylko nie umie go zmusić do systema
tyczności i pracy, ale wyrabia w nim 
niezdrową manię w ysokich .koligacji, a 
co go1·zej - potrzebę nieustannego 
uwiełbicnia . Cechy te przyczyniają się 

znaoznie do późniejszych, zasadniczych 
klęsk osobis tych i twórczych Norwida, 
do gorzkiego wyobcowania i trudne j 
samotności. W pierwszym jednak okre
!>ie, warsza.wskim, zdobywa sobie szyb
ko sukces, a nawe·t sła·wę. Jest to okres 
183'1 - 44, okres stagnacji, jałowości 

życia politycznego i myśli p olskie j (po

za e migracyjnej). Ogn isk ami kultury 
polskiej są nieliczne salony wykształ
conych kobiet. W kraju panuje popow
staniowy terror. Norwid błyszczy jako 
r ysownik, poeta i myśliciel. K redyt 
dla jego mlodizieńczego debiutu musi 



być w istniejących C·kolicznościach -
ogromny. Wszyscy ni~omal wybitn iejs i 
artyści, myśliciefe, mężowie stanu są n.:i 
emigr acji. W r oku 1844 podróżuj1c po 
Włoszech pozna je Norwid Marię K aler
gis, córkę w arszawski ego szefa żandar
merii. Wyj;itkcwo piękna, r ozumna i 
wykształcc-na , - slynaca ze sw ych ta 
lentów m uzycznych, oryginalności i 
dowcipu - Maria K alergis zbiera hoł

dy najwybitnie jszych ludzi swo je j e po
k i (Heine, Musset, Ludwik Napole sn 
etc). 

Miłość poety do Kalergis jest jedy
nym w ielkim uczuciem jego życ i a . W 
45 Toku u kocha na Norwi da w r:i ca.. do 
Polsk i - on zaś sam próbuje bezsku
tec zn ie wyplą tać s ię z fa talnego niepo
rozumienia z paszportem. (skradzionym 
mu przez rosyj skiego szpiega i wyko
rzystywanym .w Paryżu). Nie uzysku je 
r.oweg paszpOTtu, a po u tarczce z po
słem wstaje aresztowany, następni e zaś 

wywieziony d o Belgii. P ow rót do Pol
ski jest odt11 d dla Nor wida zamknięty. 

Zostaje em igrantem . trochę z przypadku 
i wbrew wła snej woli. Belgia, Włochy, 

Paryż - oto etapy jego pierv.rszego 



AKTORZY: 

BARBARA GRUDZIŃSKA - JANINA UTRATA - JERZY RACINA 
WINICJUSZ WIĘCKOWSKI JERZY ŻYDKIEWICZ 

Inscenizacja zespołowa pod kierunkiE"-m T. ŁEPKOWSKIEJ 

Opracowanie lilerackie 
TOMIRA ŁEPKOWSKA 

Opracowanie scenograficzne 
ZYGMUNT SMANDZIK 

Opracowanie muzv j ne - STEF AN ZUBER 
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okresu emigracyjnego. Poznaje Mickie
wicza, Krasińskiego, Słowackiego, Cho
pina. Już w Włosz,~ch można zanotować 

początek zasadniczych nieporczumień 

ideowych między Norwidem a emi
gracją. Norwid odrzuca program legio
n u Mick iewicza, a w okresie w alk wol
nościowych narodu włoskiego popiera 
peli tykę papieską. J ego ·jedynym przy
jacielem z :tych la t ,j je dynym wiernym 
do końca życia jest Bohdan Zalewski. 

W 1849 l\faria K a lergis definitywnie 

r ozprasza złudzenie Norwida; nas!_ępuJe 
rozs tanie 'na za,wsze. Ufność poety w 
m oc własnych uczuć, które zwyciężą 

przesz.kody i zdobędą wzajemność -
jest załamana. Ten wstrząs powodup 
nagią ucieczkę Norwida (bez pożegna·· 
nia, bez przygotowań i .pieniędzy) do 
Londynu, a następnie do New Yorku. 
Pozostaje tam do r oku 1854, zarabiając 
jako rysowni'k jednego z amerykańskich 
pism ilus·trowanych. Mimo iż pisze 
stamtąd do Trembiok iej „Znam jedne
go artystę nie bardzo cenionego na 
świecie i u siebie, któremu za rysunek 
tej wiclkości co pół tego Hstu płacą 20 
franków ( ... ) więc (. .. ) może żyć i innym 



być użytecznym" - dodaje jednak -
to mu zastępuje cah1 histcri~ serca ... 
.Jest w tym wielki d ramat". 

Tęsknota za europejskimi stosunkam i 
sta je się tak dokuczliwa, że zwraca się 
o umożliwienie powrot u ,nawet do tych 
z ·k tórymi s ię uprzednio ostro ściera ł 
lub zerwa ł. Wraca do Puyża i t u j uż 
pozostaje do śmierci. Żyje w coraz 
większych tarapatach finansowyc h, 
prawie w nęc! zv. J ako rysownik i ma
larz ginie w ówczesnej, parysk iej kon
kurencji - jako poeta, myśliciel , pre
legent spotyka się z c,.,raz mniejszą 
życzlivvością . Zarzuca mu się niedba
łość formy, elita rność i niezrozumial
stwo. Jego s~jalny typ religijności , 
surowe", nieco •staro~chr7eśc i ja ri c;k iej, 
połączony z fanatyczną lojalnością wo
bec ewangelii z władz kościelnych, po
w oduje częc; to za jmowan ie stanowiska 
ideowo i politycznie wstecznego. P ozo
~ta łyrh pr zyc7yn o~?mntnien ia i nie 
powo<heń m o;.onabv szukać w jego nie
zwykłe j durn ·e. uporze i przekorze. w 
jego ironicznej negacji i niemożności 
pogodzenia się z otaczająca go rzec-zy
wistością. 

Ostatnie lata spędza w reszcie, dlięki 
uzysknne j rencie, bez niedost atków i 
niepokojów bytowych. W zakładzie do
broczynnym im. św. K azimierza, pod 
Paryżem, opłaconym ową rentą d:iży
wotnią, zyskuje nawet coś w rodza;u 

pogodnego szczęścia : smutek, rezygna
cja i sprkój składają się n a nj!strój je
go ostatnich lat życia. P ochowany jest 
pciczątkcwo na Tuzy, a następnie prze
niesiony do w spólnego grobu polskiego 
na Mcntmoyency. 

Norwid był rysownikiem, malarzem, 
rzeźbiarzem ·- znał się dobrze na mu
zyce. był k rytyk iem i publicystą, dra
maturgiem, poetą i myślicielem. 

Pozostawił po sobie duży ale nie u
porządkowany, niewydany najczęsc1eJ 

dorcbek literacki. Po śmierci Norwida 
stosune k do jego twórczości kształtował 
się r ównie kapryśnie jak i za życia. 

Od całkowitego zlekceważenia i zapom
n~ia do programowej, rozhisteryzowa
nej adoracji (Okres Młodej Polski -
Miriam). 

P ozostaje jednak ostatecznie do dzi
siaJ „sztukmistrzem" niepopulamym 
wśród szerdkiego społeczeństwa, tru
dnym i otoczonym całą mgławicą nie
porozt.:mień . Ma w sobie zapewne cechy 
romantyka - nade wszystko jednak 
racjonalisty i pozytywisty. Nad wszel
k im uczuciem czy impulsem góruje re
fleksja i teza moralno-społeczn;;. Wszel-



ka akcja dramatyczna przepuszczan a 
jest przez filtr gorzkiej myśli, tezy sa
tyrycznej, lub roziważań filozof icznych. 

„Norwid, najbardzie j złożony artysta 

polski, jest nim zarówno przez to, ż~ 

uprawiał i rozumiał tyle sztuk jak bodG. J 
nikt drugi w kulturze polskiej, jak jest 

nim przede wszystkim przez to, że te 

sztuki uczynił skła·dni'kiem poezji w 
sposób fachowy i wykluczający wobec 

nich postawę czysto estetyczną . 

( ... ) Samotny w swym wyrazie arty
s'tycznym sztukmistrz, samotny na tle 
p '.:ezji polskiej, przestaje nim być tuta j, 
gdzie spcd bogatego zdobnictwa jego 
poezji przeziera postaiwa m oralna twór
cy. Włącza się w stałą tradycję sztuki 
polskiej dla której zawsze związiki mo
ralne z rzeczywisto&cią były przewod
niikiem" (K. Wyk a). Spośród poetyckie~ 
dzieł Norwida n ależy przypomnieć so
bie chcdażby : Prometidi ona, Fortepian 
Szopena, Białe kwia ty, Czarne kwiaty, 
Boga-Rodzicę, Guidam. Milczenie, - z 
dramaturgicznego dorobk u zaś: Kraku
sa, Wandę, Pierścień Wielkiej Damy, 
Kleopatrę. 
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