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Fragmenty z antologii „Pięćwieków poezji o Lublinie”:

Lublin to miasto darami nieba darzone obficie.
Miasto i mury szczególną się ciesząBoga opieką….
Ładne, bogate, znacznych jużwielu mężów wydało,
Wiele zdziałało w pokoju, sławne zawarło przymierza.

Sebastian Fabian Klonowic, 15451602.

Stanąłem na Wieniawie, sławnej piwnicami.
A gdym się o nowiny badał u Węgrzyna,
Rzekł: „Źle sięw Polszcze dzieje, już nie chcą pićwina.
Popsułwszystko obyczaj nowomodny,
Przedtem winne bywały, dziś trybunałwodny”.

Ignacy Krasicki,17351801.

Niech tam sobie ze swej krasy cały świat słynie;
Z całej Polski wszak najpiękniej w naszym Lublinie!...
A gdy na sąd ostateczny wezwąmnie do góry,
Wstanę by jeszcze raz ujrzeć kochane mury.
Wówczas, gdy mnie Bóg zapyta: „Czego mi potrzeba?”
Powiem: „Panie! Bez Lublina nie chcę i nieba!”

Władysław Barwicki, 18651933.

„„PPiięęććwwiieekkóóww ppooeezzjjii oo LLuubblliinniiee””
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Pięćwieków poezji o Lublinie to nowe, zmienione
i rozszerzone wydanie antologii, która prezentuje naj
ciekawsze utwory poetyckie (250 wierszy) dedykowane
Lublinowi, począwszy od Jana Kochanowskiego aż po
najmłodszych autorów urodzonych w latach 80. ubie
głego wieku (140 autorów). Po raz pierwszy opubliko
wano tu także utwory żydowskich poetów piszących wier
sze o Lublinie w języku jidysz. Są tu także utwory auto
rów z Węgier, Niemiec, Izraela, Ukrainy USA a także
powstałe w Japonii. Ważną pozycją antologii jest tłuma

czenie obszernego wstępu (Lublin w poezji, poezja o Lublinie) na język angielski. Tłu
maczem jest ceniony literaturoznawca z USA prof. Michael J. Mikoś. Wiersze ilustrują
znakomite sztychy zaczerpnięte z lubelskiej teki Adama Leruego (1852).

(Z prozy Wasyla Machno:)
Pułkownik polskiej kawalerii Ferdynand Chevalier de Respaldiza każdego roku

wczesnąwiosną stawałw największym oknie swego domu, otoczonego parkiem i ogro
dem, i patrzył, jak lokaj Antoch i fornal Michał strzelają na jego polecenie do wron. Naj
bardziej Ferdynand w tych stronach nie lubiłwron. Tu we Wschodniej Galicji, w marcu
– przenikliwe wiatry chwiały budynkiem i Ferdynandem, a lizany przez te wiatry śnieg,
zdawało się, przymarzł na wieki do ziemi. Na początku marca wrony wyprawiały swe
wronie wesela, budowały gniazda w koronach parkowych drzew, nie zważając na Fer
dynanda w oknie i nawet na Antocha i Michała z rusznicami w pogotowiu….

W 1939 roku Respaldizowie nigdy nie wyjechali, choć gazety, które prenumerowa
li, pełne były przeczućwojny, jednak krótkie i zwycięskiej dla Rzeczypospolitej. Nawet
we Lwowie, gdzie posiadali willę, jeszcze w pierwsze wrześniowe dni, kiedy Niemcy już
atakowali Gdańsk i zachodnie granice Polski, odbywały sięTargi Wschodnie, a brytyjski
konsul z balkonu ratusza zapewniał lwowian, że Anglia wypełni swoje sojusznicze zobo
wiązania względem Polski…

Polska rozpadała się kolejny raz, kończąc swe panowanie w Galicji Wschodniej.
W Bazarze rodzinne gniazdo Respaldizów i folwarki niszczyli dawni najmici i rozkrada
li zakwaterowani tam czerwonoarmiści, biorąc co tylko się dało. Najpierw na potrzeby
Armii Czerwonej skonfiskowali konie czystej krwi. Potem rżnęli i smażyli kury, doili głod
ne krowy, a później także je zażynali, rozpalając przed domem ognisko ze zrąbanych sosen…

Wasyl Machno Listy i powietrze. TłumaczyłBohdan Zadura

Wasyl Machno to jeden z najwybitniejszych współczesnych pisarzy
ukraińskich, aktualnie mieszkający w USA. Tom składa się z dziesięciu
opowiadań odsłaniających skomplikowane relacje międzyludzkie na
tle losów emigrantów i mieszkańców Zachodniej Ukrainy (dawnych
wschodnich obszarów Rzeczypospolitej). Tłumaczowi udało się odtwo
rzyć charakterystyczne właściwości narracji Wasyla Machno. Język
precyzyjny, czasem kolokwialny, ale też nie stroniący od metafor two

rzy wyjątkowy klimat tej prozy. Machno kreśli sylwetki ludzi poszukujących przyjaźni,
zrozumienia i wyznaczników własnej tożsamości na granicy dwóch kultur.

Spotkanie z redakcją kwartalnika
poświęconego literaturze i sztuce

„„PPiięęććwwiieekkóóww ppooeezzjjii oo LLuubblliinniiee””
„„LLiissttyy ii ppoowwiieettrrzzee””

BBiibblliiootteekkaa SSiieeddeemmsseettlleecciiaa LLuubblliinnaa,,
ppoodd rreedd.. BBoogguussłłaawwaa WWrróóbblleewwsskkiieeggoo

WWsscchhooddnniiaa FFuunnddaaccjjaa KKuullttuurryy „„AAkkcceenntt””




