
CYPRIAN KAMIL NORWID 
 

           Cyprian Ksawery Gerard Walenty Norwid herbu Topór urodził się 24 września 

1821 r. w wiosce Laskowo-Głuchy pod Radzyminem. Jako czterolatek osierocony przez 

matkę trafił pod skrzydła babki Anny Hilarii Sobieskiej, a nieco później wraz z ojcem 

i rodzeństwem przeniósł się do Warszawy. Rzymskie imię Kamil młody Cyprian wybrał 

sobie przy bierzmowaniu. Przerwał naukę w gimnazjum, nie ukończywszy piątej klasy 

i wstąpił do prywatnej szkoły malarskiej. Studia malarskie kontynuował w Krakowie, 

a następnie za granicą w różnych miejscach, od kiedy w wieku 21 lat wyjechał z kraju, 

by już nigdy do niego nie powrócić. Drezno, Wenecja, Florencja, wreszcie Rzym – tam 

poznaje miłość swojego życia – Marię Kalergis. Choć dama nie odwzajemnia jego uczuć, 

a on sam jest bez grosza przy duszy, rusza za Marią w podróż po Europie. 

W końcu trafia do Berlina, gdzie nawiązuje liczne kontakty towarzyskie, artystyczne 

i polityczne, ale również – wskutek niefortunnego splotu okoliczności – trafia na kilka 

tygodni do więzienia. Fatalne warunki sprawiają, że traci słuch. Po wyjściu z więzienia 

opuszcza Prusy. Znów podróżuje: Belgia (wówczas niepodległa od zaledwie 16 lat), 

Włochy (gdzie poznaje Adama Mickiewicza i Zygmunta Krasińskiego), w końcu Francja 

i Paryż. Tam styka się z bardzo chorym już Juliuszem Słowackim i Fryderykiem 

Chopinem. Jest coraz biedniej i smutniej: zawód miłosny, nędza materialna, 

niedocenienie i niezrozumienie przygnębiają, lecz Norwid już przywykł stawiać czoła 

trudnościom i niepowodzeniom. Na pokładzie statku Margaret Evans dobija 12 lutego 

1853 r. do nabrzeży Nowego Jorku. Udaje mu się znaleźć posadę w pracowni graficznej, 

ale mimo poprawy sytuacji życiowej wytrzymuje w Stanach tylko półtora roku: 

na wieść o wojnie krymskiej, z którą Polacy wiązali nadzieje na odzyskanie 

niepodległości w połowie 1854 r. wraca do Europy: Londyn, potem Paryż. Chce jechać 

do Florencji, ale nie ma za co. Podupada na zdrowiu, męczy go gruźlica. Michał 

Kleczkowski – kuzyn – umieszcza go w Domu św. Kazimierza w Ivry. Tam Cyprian Kamil 

Norwid umiera 23 maja 1883 r. 

         Podróżował za życia i podróżował po śmierci: ciało pochowane na cmentarzu 

w Ivry po pięciu latach zostało przeniesione do polskiego grobu zbiorowego 

na cmentarzu Les Champeaux w podparyskim Montmorency, a następnie – gdy 

wygasła 15-letnia koncesja – do zbiorowego grobu domowników Hotelu Lambert. 

Dopiero w 2001 r. Norwid doczekał się upamiętnienia, na jakie zasłużył: w 180. 

rocznicę urodzin poety urna z ziemią z ostatniego jego grobu została umieszczona obok 

grobów Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego w Krypcie Wieszczów na Wawelu. 


