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NORWID ZA DNI KOMUNY PARYSKIEJ
Streszczenie
OkreDlajfc Komung Paryskf mianem terroryzmu, Cyprian Norwid podkreDla w swej korespondencji swój krytyczny do niej stosunek, wymienia akty swego czynnego sprzeciwu, m.in. nakhanianie rodaków do „odmówienia shu@b terrorystycznej Komunie” oraz Dwiadczy o gotowoDci
poniesienia za to konsekwencji. Dramatyczne prze@ycia tamtych miesigcy 1871 r. zostawihy znamienne Dlady równie@ w pismach krytycznych i utworach literackich ich Dwiadka. Niniejszy artykuh jest próbf odczytania Dladów doDwiadczeM tego okresu w korespondencji oraz w kluczowym
dla zrozumienia postawy Norwida wobec Komuny Paryskiej tekDcie „Przyczynek do Rzeczy
o wolno*ci s-owa” (1871). Jest te@ próbf odpowiedzi na pytanie, jak rozumiek tak zdecydowanie
negatywnf oceng tego zrywu rewolucyjnego, wydanf przez Norwida zaraz po nierównej walce,
gdy nadszedh czas krwawych represji i egzekucji tysigcy jego uczestników.
Stre*ci- Henryk Siewierski
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CYPRIAN NORWID AND THE PARIS COMMUNE
Summary
By describing the Paris Commune as an act of terrorism, Cyprian Norwid, in his correspondence, emphasizes his critical view of the Commune and mentions his own active resistance
in persuading his compatriots, “to refuse to serve the terrorist Commune,” and declares his
readiness to face the consequences of his words. The traumatic experience of those few months in
1871 also left its traces in Norwid’s critical and literary works. The present article is an attempt at
tracing the vestiges of that experience in the author’s correspondence and in “Przyczynek do
Rzeczy o wolno*ci s-owa” (1871), a key text in understanding Norwid’s view of the Commune. It
is also an attempt to interpret Norwid’s explicitly negative reaction to that revolutionary effort,
expressed immediately after an unequal fight and at the time of the bloody suppression of the
Commune and the ongoing executions of thousands of its participants
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