
Zapraszamy

Profesor dr hab. Jan Orłowski
urodził się 23 stycznia 1932 r. we wsi
Wola Szczygiełkowa w powiecie kie
leckim. Pochodzi z rodziny chłopskiej.
W roku 1953 ukończył liceum peda
gogiczne w Bodzentynie. W tym sa
mym roku rozpoczął studia wyższe na
kierunku filologii rosyjskiej w Wyż
szej Szkole Pedagogicznej w Warsza
wie, które ukończył na Uniwersytecie
Warszawskim w roku 1957. Po stu
diach pracował jako nauczyciel w szko
łach licealnych w Kraśniku i Lublinie
oraz w II lubelskim Studium Nauczy
cielskim.

W roku 1967 rozpoczął pracę na
Wydziale Humanistycznym Uniwer
sytetu Marii CurieSkłodowskiej jako
wykładowca historii literatury rosyj
skiej. Z tą lubelską uczelnią związana
jest jego droga naukowa.

W roku 1971 uzyskał stopień dok
tora nauk humanistycznych, cztery la
ta później stopień doktora habilitowa
nego. Tytuł profesora nauk humani
stycznych uzyskał w roku 1986. Do
czasu przejścia na emeryturę w roku
2002 pełnił odpowiedzialne funkcje
kierownicze na Wydziale Humani
stycznym UMCS  kierownika Zakła
du Literatury Rosyjskiej, dyrektora
Instytutu Filologii Słowiańskiej i pro
dziekana Wydziału Humanistycznego.

W pracy naukowej prof. Jan Or
łowski poświęcał się głównie badaniu
dziejów polskorosyjskich związków
literackich, a w ostatnich latach od
krywaniu twórczych inspiracji polskiej
kultury w poezji rosyjskiej (Mickie
wicz, Chopin, Sienkiewicz). Tej pro
blematyki dotyczy większość jego licz
nych publikacji naukowych, m.in. ksią
żek: Niekrasow w Polsce, Aleksy K.

Tołstoj. Z dziejów polskorosyjskich
związków kulturalnych, Z dziejów an
typolskich obsesji w literaturze rosyj
skiej, Miecze i gałązki oliwne. Antolo
gia poezji rosyjskiej o Polsce.

W roku 2012, ustanowionym przez
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Ro
kiem Józefa Ignacego Kraszewskiego
w dwustulecie urodzin Pisarza,
w dniach 28 i 29 września odbyła się
w Lublinie i Romanowie międzynaro
dowa sesja naukowa pt. Józef Ignacy
Kraszewski. Pamięć Pisarza – pamięć
o Pisarzu. Sesję zorganizowały: Mu
zeum Lubelskie w Lublinie Oddział
Literacki im. Józefa Czechowicza, In
stytut Filologii Polskiej Uniwersytetu
Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie,
Muzeum Józefa Ignacego Kraszew
skiego w Romanowie, Towarzystwo
Literackie im. Adama Mickiewicza 
Oddział Lubelski. W czasie sesji
prof. Jan Orłowski wygłosił wykład pt.
Józef Ignacy Kraszewski o pisarzach
rosyjskich

Profesor Jan Orłowski jest sied
miokrotnym laureatem nagrody na
ukowej Ministra Edukacji Narodowej
za osiągnięcia w pracy badawczej.

Jan Orłowski, fot. Dorota Jul ianna Mościbrodzka
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Koncert odbędzie się
we wtorek 28 lutego 2017 r. o godz. 18.00

w sali widowiskowej Domu Kultury LSM
w Lublinie, ul. K. Wallenroda 4a, tel. 81 743 48 29

www.domkulturylsm.pl
Wstęp wolny

OO ssoonneettaacchh JJaannaa BBeerrnnaarrddaa ooppoowwiiee JJaann OOrrłłoowwsskkii

Urodzony w roku 1937 ro

syjski poeta Jan Bernard jest

twórcą o polskich korzeniach.

Nic zatem dziwnego, że w swojej

twórczości bardzo często podej

muje tematy polskie, o czym

świadczą zbiory jego wierszy:

„Polskie sylwetki. Sonety i balla

dy” (1991), cykl sonetów „Krym

Mickiewicza” (1988), zainspiro

wany „Sonetami krymskimi”

polskiego poety, oraz trzy zbiory

sonetów poświęcone Fryderyko

wi Chopinowi: „Serce Fryderyka Chopina” (2008), „Pożegna

nie z Laskiem Bulońskim” (2010)

i wreszcie „Świat Chopina” (2012).

Polski zbiorek czterdziestu sone

tów Jana Bernarda pt. „Sonety o Fry

deryku Chopinie” w tłumaczeniu Ja

na Orłowskiego ukazał się w roku

2015. Obecnie przygotowywane jest

dwujęzyczne rosyjskopolskie wyda

nie tego zbiorku, które ukaże się

w Rosji w bieżącym roku.
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W programie m.in.:
Nokturn c moll, Swiat Chopina, Oczarowana kucharka, Fortepian w ogrodzie,

Konstancja do Chopina, Dąb i błyskawica
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