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„Miasto Poezji” to święto wiosny, to szan-
sa na to, by na kilka dni lub choć na kilka 
godzin przestać żyć w codzienności i zająć 
się czymś tak absurdalnie niekoniecznym 
jak poezja.

Jest 31 maja 2012 roku, około godziny dwu-
dziestej. Na drugim piętrze kamienicy pod adre-
sem Krakowskie Przedmieście 59, w mieszkaniu 
numer sześć, nie dzieje się nic nadzwyczajnego. 
Tak przynajmniej powiedziałby postronny obser-

Instalacja z tekstem „Poematu o mieście Lublinie” Józefa Czechowicza w Bramie Grodzkiej, Festiwal „Miasto Poezji” (2014), fot. Marcin Butryn

wator, który znałby dobrze tę okolicę i jej miesz-
kańców. Kamienica dostała jakiś czas temu ksywkę 
„Kamienica Cudów” przez działającą w jednym z 
mieszkań galerię o tej nazwie. A może to galeria do-
stała tę nazwę od ksywki, którą ktoś przypisał wcze-

śniej kamienicy? W tego typu przypadkach 
kronikarz nie powinien bawić się w detektywa. Są 
dwie rzeczy, które bardzo psują opowiadanie histo-
rii: numerologia i natrętna drobiazgowość.

Dokończenie na str. 6
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„Wszystko, co związane z Lublinem, 
przyszło do mnie przez Czechowicza” 
– powiedział kiedyś Czesław Miłosz. 
To  stwierdzenie nadaje konkretną per-
spektywę w naszym patrzeniu na związki 
Miłosza z  Lublinem. Spróbujemy teraz 
opowiedzieć o tym. 

Obaj poeci spotkali się osobiście naj-
prawdopodobniej po raz pierwszy 10 mar- 
ca 1934 roku w czasie słynnego Wieczo-
ru Najazdu Poezji Awangardowej w War- 
szawie. Wcześniej znali tylko swoje wier-
sze. Wiemy, że Miłosz odkrył dla siebie 
poezję Józefa Czechowicza na początku lat 
30. Czechowicz był już wtedy po debiucie 
książkowym – jego tomik „Kamień” uka-
zał się w 1927 roku. Jeden z przyjaciół 
Miłosza zapamiętał, jak poeta pokazał 
mu ten tomik podkreślając, że wręczyła 
mu go  na imieniny jego sympatia. Miało 
to oznaczać, że miała dobry gust poetycki, 
co świadczyło o niej jak najlepiej!

W grudniu 1932 r. ukazał się tekst 
Miłosza „Lublin żyje”, poświęcony po-
ezji innego lubelskiego poety Józefa 
Łobodowskiego. Miłosz wspomina w nim 
również o piśmie „Barykady”, wychodzą-
cym w Lublinie, którego redaktorem był 
Łobodowski. Tak więc  doskonale oriento-
wał się w tym, co dzieje się w „Mieście po-
etów” – jak mówił o Lublinie Czechowicz. 

Dzięki wspomnianemu już Wieczo-
rowi Najazdu Poezji Awangardowej Miłosz 
i Czechowicz bardzo się zbliżyli i był to początek ich 
głębokiej przyjaźni. Przypomnijmy, że w tym czasie 
Czechowicz mieszkał już w Warszawie, co sprzyjało 
ich osobistym kontaktom. Głównym tematem rozmów 
był pomysł wydawania miesięcznika poświęconego 
sztuce współczesnej „Zmowa”, którego redaktorami 
mieli być poeci z Wilna i Lublina. W tych planach 
było wiele humoru i tak Czechowicz nadał sobie ty-
tuł: Król Litewski, Cesarz Encyklopedii, natomiast 
Miłosza mianował Bratem Strasznym.

W roku 1937 ukazała się recenzja tomiku Miłosza 
„Trzy zimy” (1936), napisana przez Czechowicza 
„Uczeń marzenia. Rzecz o poezji Czesława Miłosza”. 
Zamieszczony w tym tomiku wiersz „Kołysanka” de-
dykowany jest Czechowiczowi.

Miłosz do Lublina przyjechał po raz pierwszy 
najprawdopodobniej w roku 1938. Odwiedził wtedy 
razem z Czechowiczem młodego, świetnie zapowiada-
jącego się lubelskiego poetę Jerzego Pleśniarowicza, 
którego można uznać za ostatniego przedstawiciela 
awangardy. Jego zbiór poezji „Śpiew pierwszy”, wy-
dany w maju 1939 roku, zamknął wyjątkowy okres 
w historii lubelskiej poezji. Recenzję tego tomiku 
pod wiele znaczącym tytułem „Awangarda idzie 
dalej” zdążył jeszcze napisać Józef Czechowicz. 
Pleśniarowicz był bardzo zaprzyjaźniony z Julią 
Hartwig. Z pobytu Miłosza w Lublinie zachowało 
się zdjęcie poety stojącego na balkonie mieszkania 

J U L I A  H A R T W I G  ( 1 9 2 1 - 2 0 1 7 )
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Bardzo często byłam posyłana na Stare Miasto, by 
kupić chleb. Tam było wiele żydowskich piekarni, w 
których można było kupić bardzo dobry chleb, plac-
ki z cebulą i bajgle. 
Pamiętam, że na Świętoduskiej była piekarnia tu-
recka i tam były różne tureckie wypieki. Kupowało 
się tam specjalne rożki, klejące się ciastka z mio-
dem i orzechami. To było naprawdę doskonałe. 

[Kawiarnia Semadeniego] była bardzo elegancka. 
Można tam było przeczytać gazety, które były umiesz-
czone na takich pałeczkach. Była to kawiarnia w sty-
lu wiedeńskim. Przychodzili tam starsi panowie.
Zachwycające dla mnie było to, że okna piekarni, 
wyrabiającej ciastka, wychodziły na podwórko, któ-
re zawsze było wypełnione zapachem ciastek, dodat-
ków do ciast, rumu.

Krakowskie Przedmieście wydawało mi się bardzo 
elegancką ulicą. Dobrze się prezentowało. Były 
sklepy kolonialne, w których mielono kawę i [wszę-
dzie unosił się] zapach kawy. Zapamiętałam, że 
ekspedienci byli bardzo eleganccy. Na Krakowskim 
były hotele i restauracje, w których zatrzymywało 
się okoliczne ziemiaństwo i wojskowi. Lubili dobre 
życie, a kuchnia lubelska była bardzo słynna i bar-
dzo znana z tego, że jest dobra. 

Lublin zapamiętałam jako miasto bardzo ruchliwe 
i hałaśliwe: dorożki, krzyki sprzedawców, rozmo-
wy przechodniów. Były kobiety przynoszące mle-
ko. Nosiły na plecach bańki w białych chustach, 
w prześcieradłach. One przynosiły to na targ, albo 
przynosiły niektórym do domu. Poza tym na ulicach 
byli sprzedawcy wody sodowej. Na ulicy były takie 
wózeczki – woda sodowa z sokiem malinowym. 

Pamiętam, że na ulicach były wozy z węglem – wę-
glarze. Nie było zbiorczego ogrzewania, były piece. 
Podjeżdżał wóz i zsypywał węgiel, a potem nosiło się 
ten węgiel na piętra. To było bardzo trudne i trzeba 
było co rano się tym parać. 

SZKOŁA
Chodziłam do Gimnazjum Państwowego im. Unii 
Lubelskiej. Do szkoły chodziło się w czarnym far-
tuszku z białym kołnierzykiem. Pod ten fartuszek 
można było nosić normalne sukienki, byle nie było 
widać nic kolorowego. Na uroczystości chodziło się 

w mundurkach. Dyscyplina była bardzo przestrze-
gana. Wychowanie było bardzo obywatelskie. 

Pamiętam, że bywały takie puste godziny w szko-
le, kiedy nie było lekcji. Na przykład nie przyszedł 
nauczyciel. Myśmy się zachowywały bardzo grzecz-
nie. Nie rozbiegałyśmy się, a ja często opowiadałam 
moim koleżankom bajki. Zawsze sadzały mnie na 
pulpicie ławki i kazały coś opowiadać. Nie wiem, 
skąd mi to wszystko przychodziło do głowy, ale za-
wsze musiałam wymyślić jakąś historię. One cier-
pliwie słuchały. 

Pamiętam, że do matury uczyłam się zawsze w 
Ogrodzie Saskim. Bardzo lubiłam ten ogród. W nie-

LUBLIN MI ŁOSZ A. „PAMIĘ TAJCIE O GROBIE JÓZK A”

Pleśniarowicza przy ul. 1 Maja. Obok niego widać 
Jerzego Pleśniarowicza i jego matkę.

*
W 1938 roku Miłosz pomógł Czechowiczowi 

w znalezieniu pracy w Polskim Radiu, w którym od 
jakiegoś czasu sam pracował. Ich biurka stały w jed-
nym pokoju, a nudną pracę urozmaicali sobie pisząc 
do siebie nonsensowne wierszyki lub krótkimi wizy-
tami w  znajdującej się w pobliżu knajpce, gdzie wy-
pijali po kieliszku wódki. 

W roku 1938 Miłosz ma dramatyczny sen, prze-
powiadający śmierć Czechowicza. 

„Któregoś ranka 1938 r. opowiedziałem Czecho-
wiczowi swój sen. Widziałem dom z jedną ścianą 
ze szkła, Mongoł grał za nią na skrzypcach i to był 
on, Czechowicz, dźwięk nie przedostawał się do 
mnie. Przemilczałem, że ten dom nazywał się we 
śnie Dom Umarłych, a twarz grającego Mongoła na-
piętnowały już znaki rozkładu. Moja powściągliwość 
tłumaczy się tym, że znałem jego obsesję rychłej 
śmierci”.  [Cz. Miłosz „Czechowicz, to jest o poezji 
między wojnami”, s. 48].

W czasie wojny Miłosz pisze wiersz „My już daleko”, 
który zadedykował nieżyjącemu już Czechowiczowi. 
Wspomina go też w „Traktacie poetyckim”, pisząc 
tam znaną frazę: „Bądźcie mu dobre, wy ptaki i drze-
wa/ Od czasu chrońcie grób Józka w Lublinie”.

dzielę zawsze były takie spacery: po kościele ludzie 
wychodzili na Krakowskie i defilowali tam i z powro-
tem, rozmawiali. Oczywiście część szła do Ogrodu 
Saskiego, który jest pięknie położony.

JÓZEF CZECHOWICZ
Pamiętam, że u mojego brata, który miał do czy-
nienia z inteligencją, pojawiał się Czechowicz. 
Kiedyś zaszłam do niego i osłupiałam, bo zobaczy-
łam Czechowicza, ze swoją fajeczką, który stał tam 
i rozmawiał z moim bratem. Stałam z boku i przy-
glądałam mu się bardzo dokładnie. Niewiele z tego 
wynikało, bo oczywiście najważniejsze były jego 
wiersze, ale on miał taki wielki urok, to był człowiek 

bardzo spokojny, łagodnego usposobienia, 
niezaczepny, bardzo wyrozumiały dla lu-
dzi, z ogromnymi zaletami osobistymi.

Pamiętam, że jeden z moich pierwszych 
wierszy, jaki napisałam, przekazano 
Czechowiczowi. Ocenił ten wiersz w bar-
dzo szczególny sposób, czym mnie bardzo 
zadziwił. Mianowicie, przy każdym wersie 
pisał „+”albo „–”. Było to dla mnie nauką, 
że wiersz to jest całość, ale ma dynamikę i 
układ, który wymaga wypełnienia w każdym 
momencie. To była bardzo dobra nauka.

Wybrała Wioletta Wejman 

Nagrodzenie Miłosza jesienią 1980 r.  literacką 
Nagrodą Nobla otworzyło poecie drogę do kraju. 
Przestała istnieć bariera cenzury, którą objęte było 
jego nazwisko. Już w listopadzie 1980 r. Katolicki 
Uniwersytet Lubelski przyznał mu doktorat honoris 
causa. W roku 1981, po trzydziestu latach emigra-
cji, Czesław Miłosz przyjechał do Polski. Doktorat 
odebrał w Lublinie 11 czerwca 1981 roku. Wtedy 
też spotkał się z Ireną Sławińską, profesor KUL, 
jego bliską znajomą z czasów, gdy studiował poloni-
stykę na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. 
Ona też była promotorem jego doktoratu honoro-
wego. Wychodzące poza zasięgiem cenzury, w tzw. 
drugim obiegu wydawniczym, lubelskie pismo 
„Spotkania” przygotowało specjalny numer tego 
kwartalnika poświęcony twórczości poety. Duży 
wpływ na to, że Miłosz przyjął doktorat honorowy 
KUL miało to, że było to miasto rodzinne Józefa 
Czechowicza. Tu też znajdował się jego grób. A jak 
wspomina prof. Władysław Panas, Miłosz „obiecał 
sobie, że go odwiedzi. Słowa dotrzymał. Byłem przy 
tym, jak zapalił Józkowi świeczkę”. 

*
W roku 2002 Miłosz przesłał do Lublina w związ-

ku z organizowanymi przez Ośrodek „Brama Grodzka 
– Teatr NN” urodzinami poety specjalne życzenia 
dla niego:

„Drogi Józku,
Jeszcze żyję i przyłączam się do grona 
zebranego, żeby obchodzić Twoje urodzi-
ny i w ten sposób uświetnić Lublin, który 
wydał takiego poetę. Twoje wiersze są te-
raz razem z wierszami Biernata z Lublina 
i Klonowica, a ja pamiętam chwile, kie-
dy powstawały i kiedy wyskakiwaliśmy 
z biura Polskiego Radia na jedną wódkę 
w sąsiednich delikatesach. Wtedy to uło-
żyłeś wierszyk, opiewający nasze biuro-
kratyczne trudy
„Śpiesz się powoli,
mawiali Rzymianie, 
i tak w końcu szału każdy z nas dostanie”.
Jak widzisz, chcę, chcę, żebyś był z nami 
jako osoba z krwi i kości.

Czesław Miłosz”.
W roku 2003 w setną rocznicę urodzin 

Czechowicza Ośrodek „Brama Grodzka – 
Teatr NN”, „Gazeta Wyborcza w Lublinie” 
i Polskie Radio Lublin przygotowały 
wspólnie nagranie „Poematu o mieście 
Lublinie”, odczytanego przez najwybit-
niejszych polskich poetów, w tym również 
Czesława Miłosza. Przygotowując to na-
granie Agata Kos przeprowadziła rozmowę 
z Miłoszem, który tak powiedział o swoim 
przyjacielu:

„To był bardzo drogi przyjaciel. Ale 
i mistrz. Odnosiłem się do niego z wiel-
kim szacunkiem. Był ode mnie starszy, 
był poetą wprowadzonym, uznanym 
przez młodszych kolegów. Pozostałem 

Czechowiczowi wierny, pisząc o  nim wielokrot-
nie”. [„Gazeta Wyborcza w Lublinie”, 15 marca 
2003). Na  koniec wywiadu dodał jeszcze dobitnie: 
„Pamiętajcie o grobie Józka”.

ЕЕЕTomasz Pietrasiewicz

Zaułek Hartwigów w 1954 roku. 
Zdjęcie wykonane przez 
Edwarda Hartwiga. 
Zaułek (w momencie wykonywania 
zdjęcia niemający nazwy) był jednym 
z ulubionych miejsc, w których 
fotografował Edward Hartwig.

Negatyw fotografii pochodzi ze 
zbiorów Ewy Hartwig-Fijałkowskiej.

Czesław Miłosz, Jerzy Pleśniarowicz i jego matka w Lublinie w 1938 roku



Podczas festiwalu „Miasto Poezji” za wybitny dorobek po-
etycki przyznawana jest Nagroda Poetycka „Kamień”. Jej na-
zwa nawiązuje do debiutanckiego tomu Józefa Czechowicza, 
który ukazał się w lipcu 1927 roku w Lublinie. Publikacja 
była literackim wydarzeniem, nie tylko ze względu na treść, 
ale i formę. Czechowicz wydał go na zwykłym pakowym 
papierze. 

Nagroda „Kamień” po raz pierwszy przyznana zosta-
ła w  2008 r. Jej laureatami są: Ryszard Krynicki, Julia 
Hartwig, Tomasz Różycki, Piotr Matywiecki, Andrzej 
Sosnowski, Marcin Świetlicki oraz Jacek Podsiadło. W 2017 
r. nagrodę specjalną otrzymał Paweł Próchniak.  

Trwałym śladem uroczystości wręczenia nagrody 
„Kamień”, a jednocześnie śladem każdej edycji festiwalu 
„Miasto Poezji” w przestrzeni Lublina, jest mural z wierszem, 
przeważnie autorstwa laureata, umieszczony na budynku 
szkolnym. Murale znajdziemy w następujących miejscach:

* Mural z wierszami Ryszarda Krynickiego 
„***” i „Choćbyście unicestwili” na budyn-
ku III LO w Lublinie, plac Wolności 4
(projekt graficzny: Małgorzata Rybicka).

* Mural z wierszem Julii Hartwig „Nie idźmy” 
na budynku V LO w Lublinie, ul. Lipowa 7
(projekt graficzny: Florentyna Nastaj).

* Mural z wierszem Tomasza Różyckiego „Spalone 
mamy” na budynku II LO w Lublinie, ul. Ogrodowa 16
(projekt graficzny: Florentyna Nastaj).

* Mural z wierszem Piotra Matywieckiego „***”  
na budynku VII LO Lublinie, ul. Farbiarska 8
(projekt graficzny: Florentyna Nastaj).

* Mural z wierszem Andrzeja Sosnowskiego „Trackless” 
na budynku Gimnazjum nr 9 w Lublinie, ul. Lipowa 25
(projekt graficzny: Małgorzata Rybicka).

* Mural z wierszem Marcina Świetlickiego „Jonasz” 
na budynku III LO w Lublinie, plac Wolności 4 
(projekt graficzny: Małgorzata Rybicka).

* Mural z wierszem Jacka Podsiadły „co szło 
za mną, kiedy odchodziłem” na budynku 
Gimnazjum nr 10 w Lublinie, ul. Wajdeloty 12
(projekt graficzny: Małgorzata Rybicka).

WYTATUOWANE 3

W roku 1923 powstał w Lublinie Oddział Księgarni św. 
Wojciecha. Pierwszą siedzibą był budynek przy Krakowskim 
Przedmieściu 43, w  którym księgarnia mieściła się w latach 
1923-1934. Aby dotrzeć do  klienta, zorganizowała kolportaż 
na terenie województwa przy pomocy furgonów konnych, w tym 
dyliżansów. Prowadziła też sprzedaż hurtową. 

W roku 1934 księgarnia zmieniła swoją siedzibę i prze-
niosła się do przestronnego lokalu w hotelu „Victoria” przy 
Krakowskim Przedmieściu 40. 

W 1939 r. wydana została w Lublinie „Antologia współ-
czesnych poetów lubelskich”, a Księgarnia św. Wojciecha 
była „składem głównym” książki. „Antologia” jest jedną 
z  najważniejszych poetyckich ksiąg Lublina. Stanowi naj-
większe osiągnięcie lubelskiej sztuki edytorskiej przed drugą 
wojną światową. Wydrukowano ją w Lubelskich Zakładach 
Graficznych Adama Szczuki przy ul. Zamojskiej 12. W tomie 
zaprezentowana została twórczość piętnastu poetów lubel-
skich, m.in. Franciszki Arnsztajnowej, Konrada Bielskiego, 
Józefa Czechowicza, Henryka Domińskiego, Wacława 
Gralewskiego, Stanisława Grędzińskiego, Kazimierza 
Jaworskiego, Józefa Łobodowskiego, Bronisława Michalskiego. 
W pracach nad „Antologią” uczestniczył oczywiście Józef 
Czechowicz. On jest także autorem wstępu do zbioru. 

9 września 1939 r., w czasie bombardowania Lublina 
przez Niemców, spłonął częściowo hotel „Victoria”. Wraz ze 
znajdującą się w nim księgarnią, zniszczeniu uległa duża 
część nakładu „Antologii”. Z płonącego budynku wydoby-
wał książki pracujący tam księgarz Franciszek Raczkowski. 
Po jakimś czasie zostały umieszczone w niezniszczonej części 
hotelu. Minęło pięć lat i 23 lipca 1944 r. księgarnia znów ule-
gła zniszczeniu podczas bombardowania. I ponownie z gru-
zów i popiołów ratował „Antologię” Franciszek Raczkowski. 
Ocalone egzemplarze opatrzono ekslibrisem o treści: „Strzeż 
skarbu polskiej książki. Książka uszkodzona wydobyta z gru-
zów zniszczonej w działaniach wojennych Księgarni św. 
Wojciecha w Lublinie przy ul. Kapucyńskiej”. To jeden z naj-
bardziej niezwykłych lubelskich ekslibrisów. 

Tomasz Pietrasiewicz

K R A K O W S K I E  P R Z E D M I E S C I E

SKŁAD GŁÓWNY 
NIEZWYKŁEGO  SKARBU

Krakowskie Przedmieście, widok na hotel Victoria, ok. 1923 r. Fotografia z książki “Lublin trzech pokoleń”, Lublin 1987. 

MIASTO

Mural z wierszem 
Julii Hartwig 
„Nie idźmy” 

na budynku V LO 
w Lublinie. 

Projekt 
graficzny: 

Florentyna 
Nastaj

W ramach „Miasta 
Poezji” powstał jeszcze 

mural z wierszem Wisławy 
Szymborskiej „Niektórzy 
lubią poezję” na budyn-
ku ZS nr 1 w Lublinie, 

ul. Podwale 11  (projekt 
graficzny: Florentyna 

Nastaj) oraz mural z frag-
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Festiwal „Miasto Poezji”, lata 2008-2017. 
Autorzy fotografii: Justyna Baran, Maciej Bielec, 
Marcin Butryn, Seweryn Chwała, Marcin 
Fedorowicz, Paweł Jusyn, Katarzyna Łopata, 
Patrycja Massalska, Justyna Skiba, Joanna Zętar.





Z upe ł nie  z w yc z a jn y w iec z ór
W każdym razie nie dzieje się nic nadzwyczajnego, 
bo to, że w mieszkaniu zebrała się grupa znajomych 
i przypadkowych osób nie dziwi tu nikogo. Ze wzglę-
du na niskie czynsze zabytkowy budynek w centrum 
miasta stał się ulubionym miejscem zamieszkania naj-
różniejszego sortu niebieskich ptaków. Ludzi zupełnie 
jeszcze niedookreślonych, bardziej i mniej utalentowa-
nych, ale przede wszystkim dziwnych i swą dziwność 
z dumą pielęgnujących. Część z nich studiowała na 
Wydziale Artystycznym, na innych wydziałach UMCS 
i na KUL, inni pracowali fizycznie, albo w kulturze, 
jeszcze inni po prostu snuli się i nikt ich specjalnie nie 
pytał, z czego się właściwie utrzymują.

Wieczór był więc zupełnie zwyczajny, choć do po-
koju mieszkania numer sześć wchodził właśnie jeden 
z najwybitniejszych poetów swojego pokolenia, polski 
Ashbery – Andrzej Sosnowski. Och, ale cóż z tego? 
Kilka miesięcy wcześniej lub kilka miesięcy później 
(na pohybel numerologom) był w tej kamienicy Jacek 
Dehnel i nawet podpisał się na ścianie, malując wielką 
czaszkę nad wypisanym zamaszystymi liniami cytatem 
„Codziennie, gdy się budzę, widzę śmierć przy pracy” 
(Jean Cocteau). Obecność kogoś zupełnie nie z tego 
świata w tej akurat kamienicy była codziennością.

Oczywiście legalni i nielegalni lokatorzy tegoż przy-
bytku od czasu do czasu zadziwiali się czymś mimo 
wszystko. Jak choćby wtedy, gdy z okien ich niby-domu 
zwisała wielka płachta „Buty mesjasza zostały odna-
lezione”. Albo, gdy na ostatnie piętro wprowadziło się 

po raz pierwszy młode małżeństwo z dzieckiem. Albo, 
gdy ze schodów spadł… dajmy spokój drobiazgowości.

Są takie historie, które nawet jeśli opowiadane rok 
w rok, zamiast się zestarzeć, stają się dla nas coraz 
ważniejsze. Tęsknota za bezczelną, idiotyczną i bez-
wstydną wolnością, za seryjnym popełnianiem głupot 
jest czymś, co człowiek uczy się szanować dopiero po 
fakcie. Tak jest przynajmniej w moim przypadku.

PÓ Ł BÓS T WA Z  W I Z Y T a
Byłem tego dnia w „Kamienicy Cudów” i tak jak inni 
markowałem zblazowanie znudzonym wyrazem twarzy, 
gdy nagle ktoś powiedział, że jest telefon i zaraz tu, do 
mieszkania, przyjadą Ryszard Krynicki i Julia Hartwig. 
No. To było coś. O ile Sosnowski był ukochanym poetą 
większości młodych piszących, dwa wspomniane powy-
żej nazwiska to była elita elit. Osoby cieszące się sławą 
półbóstw i mieszkające zapewne w jakichś europejskich 
miastach typu Kraków czy Paryż, ale raczej nienawie-
dzające zapuszczonych kamienic w centrum Lublina.

Co prawda Lublin ubiegał się wtedy o tytuł 
Europejskiej Stolicy Kultury, ale przecież wszyscy wie-
dzą, że Wschód to Wschód i człowiek przyjeżdża tu ra-
czej pielęgnować własne kompleksy, a nie uczestniczyć 
w światowej wymianie myśli dokoła jednej ze sztuk 
wysokich, za jaką uważa się poezję. Oskarżających 
mnie w tej chwili o oikofobię proszę, by zajrzeli uważnie 
w głąb duszy swojej (czy co tam macie), zanim bez winy 
zaczniecie rzucać we mnie kamieniami.

No. Więc goście mają być za parę minut i rozpo-

czyna się gorączkowe poszukiwanie dwóch niezep-
sutych (w sensie: choć odrobinę stabilnych) krzeseł 
i dwóch czystych (mogły być nieco wyszczerbione) 
szklanek, do których można by nalać wody. Wreszcie 
są: poetka i poeta, przyprowadzeni przez prof. Pa-
wła Próchniaka, który wziął na siebie rolę życzliwego 
bodyguarda. Spotkanie poetyckie Andrzeja Sosno-
wskiego, które później nastąpiło, było sceną jak z fil-
mów Jodorowskiego i Zelenki w jednym.

Za niskim stolikiem, który na co dzień robił za dodat-
kową półkę, z mikrofonem podpiętym pod piecyk od gita-
ry elektrycznej siedzi Andrzej Sosnowski. Po raz pierwszy 
widzę człowieka, który zazwyczaj jest dostojną oazą ciszy 
i opanowania, zestresowanego jak uczniak wywołany na-
gle do odpowiedzi. Dokoła ludzie siedzą na byle czym – 
na łóżkach, półkach, poduszkach. Część stoi w drzwiach, 
inni po prostu okupują podłogę. Na samym środku, 
na dwóch jedynych krzesłach, z elegancją i dostojeństwem 
zasiadają Julia Hartwig i Ryszard Krynicki.

I jeszcze sceneria: ściany starej kamienicy wy-
mazane podpisami odwiedzających ten pokój gości, 
ozdobione pokracznymi obrazami i różnego rodzaju 
bibelotami (w późniejszych latach na tęże ścianę trafi 
nawet puste gniazdo szerszeni, łapacz snów i oparcie 
od krzesła). Stare meble i piec kaflowy, rozpadający 
się tu i ówdzie parkiet. Ach, było pięknie. Mieszkanie 
wynajmował Rafał Rutkowski – dziś ma już na kon-
cie dwa tomy poetyckie, wtedy był zdolnym smarkiem 
– i było przedłużeniem jego osobowości. Rafał, choć 
dość mocno tym zmęczony, nieustannie prowadził coś 
na kształt domu otwartego. Skorzystała z tego faktu 
Dominika Serafin, ówcześnie studentka KUL, która 
to akurat „Mieszkanie Poezji” zorganizowała. 

„Mias t o Poe z ji”
A, prawda. Miałem mówić o „Mieszkaniach Poezji”. 
Do tego w zasadzie zostałem zatrudniony, a nawet 
obiecano mi przy tej okazji, że dostanę tekst otwarcia. 
A ja tu uprawiam prywatę!

Mimo wszystko jednak Dominika w trakcie tych 
dziesięciu dotychczasowych edycji festiwalu „Miasto 
Poezji” powołała do życia tyle istotnych „Mieszkań 
Poezji”, że zasługuje tu na osobny akapit. Ludzie 
mają przeróżne talenty, Dominiki polega na tym, że 
empatyczna, otwarta i asertywna zarazem, z niewy-
muszoną wirtuozerią przekonywała zarówno poetów, 
jak i publiczność, że spotkanie u niej jest najważniej-
szym punktem festiwalowego programu.

„Otwarcie się na przestrzeń prywatną i wkom-
ponowanie jej w Festiwal [„Miasto Poezji” – przyp. 
aut.] – pisze Tomasz Pietrasiewicz w tekście ideowym 
„Mieszkań Poezji” – pozwala na jego współtworze-
nie przez każdego zainteresowanego tym mieszkańca 
miasta. Tak więc duża część zdarzeń festiwalowych 
odbędzie się w prywatnych mieszkaniach, których go-

spodarze wyrażą na to zgodę. (…) W czasie tych spo-
tkań ich uczestnicy będą mogli czytać swoje ulubione 
wiersze, opowiadać o swojej fascynacji poezją, czy też 
konkretnym poetą. W niektórych z tych spotkań we-
zmą udział zaproszeni poeci. Podkreślmy, że uczest-
nikami takich „wydarzeń” mają być w dużej mierze 
znajomi i przyjaciele, ale z zachowaniem otwartości 
na przyjście do mieszkania również innych osób”.

Idee ocenia się po tym, jak zaczynają żyć wła-
snym, niekontrolowanym przez inicjatora, życiem. 
„Mieszkania Poezji” przez lata ewoluowały, zmienia-
jąc swoją formułę. Zdarzyło mi się odwiedzić wiele 
takich „Mieszkań”. Były takie edycje, gdy całe gro-
no młodych autorów snuło się wraz z publicznością 
od mieszkania do mieszkania, kończąc te wędrówki 
późno w nocy w jakiejś niewielkiej kuchni (cóż ta-
kiego jest w kuchniach, że tak dobrze się w nich roz-
mawia?). Były znów takie „Mieszkania”, które były 
grzeczną rozmową przy kawie i ciastkach. 

sw ie t o w iosn y
Pamiętam „Mieszkania Poezji”, które były małymi 
arcydziełami: przepuszczona przez Tłumacza Google 
„Oda do młodości”; performance polegający na tym, 
że asemiczny poeta Miron Tee przesyłał zdjęcia 
miejsc, w których zostawiał niewielkie trójkątne na-
klejki i do końca nie wiedzieliśmy, czy na spotkanie 
zawita; mała galeria sztuki wewnątrz mieszkania; 
niemalże mistyczne czytanie wierszy Eugeniusza 
Tkaczyszyna-Dyckiego, na którym czuł się człowiek 
jak na zgromadzeniu jakiegoś wschodniego kultu.

Z biegiem czasu coraz więcej „Mieszkań” odby-
wało się w przestrzeni publicznej – w kawiarniach, 
na uniwersytetach i przede wszystkim w Domach 
Pomocy Społecznej. Czy to zniszczyło tę ideę? Nie 
powie tak ten, kto widział jak starszy pan podczas 
spotkania w DPS, inspirowany wierszem publicznie 
zwierza się młodemu geniuszowi – Andirjowi Lubce, 
że tęskni za swoją zmarłą żoną.

I tak. Z grupą znajomych mieliśmy to szczęście, 
że przez krótki okres w naszym życiu mieszkaliśmy 
sobie w poezji. Ktoś powie: było was niewielu, żyliście 
wierszami, nie każdy tak chce i może. A właśnie, że 
nie. „Miasto Poezji” to święto wiosny, to szansa na to, 
by na kilka dni lub choć na kilka godzin przestać żyć 
w codzienności i zająć się czymś tak absurdalnie nie-
koniecznym jak poezja.

Pamiętam esej Josifa Brodskiego, w którym z roz-
rzewnieniem wspomina, jak najciekawsi ludzie jego 
czasów kłócili się o kulturę i cywilizację w biednych 
petersburskich mieszkaniach. Myślę, że nikt wtedy 
nie myślał „właśnie rozmawiamy z przyszłym nobli-
stą”. Wiecie dlaczego? Bo w tym szczęśliwym mo-
mencie to jedno akurat było zupełnie nieistotne.

Grzegorz Jędrek

Dokończenie ze str. 1

1 .
Mias to Poezj i  jes t  miejscem w yobraźni ,  jes t 

meta forą ,  k tóra odnajduje swój ksz ta ł t . 
Ta meta fora odnajduje rea lny,  w idomy ksz ta ł t 
w Lubl inie – na nasz ych oczach ,  a le i  za spra -

wą sposobu ,  w jak i  pa t rz y my na to mias to .

2.
Mias to Poezj i  t worzą w ier sze i  poeci ,  to  ocz y -

w is te ,  a le swoje is tnienie zawdzięcza też 
u ważny m i  czu ł y m cz y te lnikom – ich od wadze, 

ich pasj i .  Nie pot ra f ię ich wsz ys tk ich w y mie -
nić ,  a le bez nich nie by ł oby tego mias ta .

3.
Mias to Poezj i  różni  s ię od w iększości  metropol i i 

t y m,  że jego centrum s tanow ią „zau ł k i ,  pasa -
że” – ser ia spotkań z poetami i  k r y t ykami . 

To wokó ł  t ych spotkań i  rozmów rozras tają s ię 
p lace i  u l ice fes t i walowej opraw y.  A le wsz ys tko 

jes t  tu tak samo ważne.  L icz y s ię każda jo ta , 
każd y przecinek ,  każd y kamień .  I  rów nież t ym 

Mias to Poezj i  różni  s ię od w iększości  metropol i i .

Miasto Poezji 
: akt lokacji

4.
Mias to Poezj i  w y ras ta z przekonania ,  że poezja jes t  g ł osem czegoś ,  bez czego nie sposób ż yć , 
że dot y ka każdego z nas ,  że jes t  jak pow iet rze ,  że to ona podpow iada nam s ł owa w naj ważniejsz ych momentach – s ł owa, 
k tór ych nam brak uje ,  s ł owa,  k tór ych szukamy w pop ł ochu ,  k ied y ciśnie s ię na us ta coś ,  co odczu wamy 
jako przejmujące i  ważne,  coś ,  co pow inno zos tać pow iedziane,  choć w nasz y m jęz y k u nie ma na to w yrazu . 
W to pus te miejsce ,  w ten brak nie do zniesienia – w k racza poezja ,  dreszcz mow y,  meta fora .  W k racza i  w ypow iada 
nasz s t rach ,  nasze pragnienia ,  naszą mi ł ość .  Bez tego b ł ysk u nag ł ej  meta for y by l ibyśmy skazani  na mi lczenie 
lub na fa ł sz – w sprawach poruszających do g ł ębi ,  in t ymnych ,  is to tnych ,  na wsk roś ludzk ich i  w ł aśnie d la tego 
donios ł ych .  To meta fora – w sposób najbardziej  dos ł ow ny – nadaje formę św ia tu ,  ż yciu prz ydaje in tensy w ności , 
obdarza poczuciem sensu .  Mias to Poezj i  jes t  taką meta forą .  I  jes t  zarazem realną ,  namacalną przes t rzenią – Lubl ina . 

5.
Mias to Poezj i  jes t  fes t i walem, jes t  św ię tem w iosny.  Chcemy bow iem pokazać ,  że poezja w k raczająca 
w codzienność cz y ni  z  tej  codzienności  św ię to – radosne,  nag ł e ,  roz ł opotane,  jak śmiech dzieci ,  a  zarazem 
pe ł ne d ysk re tnej  powagi ,  jak modl i t wa .  Chcemy,  by oba te tony by ł y w Mieście Poezj i  dobrze s ł ysza lne .

6. 
Mias to Poezj i  ma ucz yć od wagi  w yobraźni ,  bez k tórej  nasz św ia t  jes t  ja ł ow y i  pus t y.  Tam, gdzie zamiera w yobraźnia – ż ycie 
ł a t wo t raci  g ł ębię ,  gubi  sens ,  ogarnia je rozpacz .  To od waga w yobraźni  prz ydaje ż yciu – wagi ,  s i ł y,  t reści .  O t w iera je 
na sens w iększ y i  g ł ębsz y niż ten ,  k tór y m z w yk le karmi s ię codzienność .  Można to ująć inaczej ,  można pow iedzieć , 
że nasza codzienność – rów nież w swoim prak t yczny m w ymiarze – w ie le zawdzięcza od ważnej 
w yobraźni ,  że czerpie z  niej  nie t y lko swój rozmach i  znaczenie ,  a le też konk re tne roz w iązania . 
War to o t y m pamiętać ,  war to odnaleźć s ię w miejscu w yobraźni ,  w mieście poezj i ,  w Lubl inie .

P a w e ł  P r ó c h n i a k   (2 0 0 8)

„Słowa na wolności” to hasło i kierunek działań te-
gorocznej, jedenastej, edycji festiwalu „Miasto Poezji” 
w Lublinie. Przez lata festiwal, dzięki swojej wyjątkowej 
atmosferze i tradycji, stał się przestrzenią do rozmów 
o poezji, spotkań z poetami, a także do prowadzenia 
różnorodnych działań społeczno artystycznych popu-
laryzujących poezję. Dyrektor artystyczny festiwalu, 
prof. Paweł Próchniak, w ten sposób anonsuje obecną 
edycję: Poezja jest dla ludzi, jest wolnością słów, jest 
słowem właściwie użytym – warto przy niej obstawać. 
Zwłaszcza dziś, w świecie słów na posyłki, słów udrę-
czonych i ogłupiałych, warto słuchać wierszy, warto 
wsłuchiwać się w ich słowa: wolne, odważne, brzmiące 
mocno i czysto, konieczne – jak oddech.

W tegorocznym haśle dostrzec można echa manife-
stów futurystycznych z początku XX w.  „Miasto Poezji” 
spogląda w ten sposób w przeszłość, która nie bała się 
przyszłości z jej zmiennym, szalonym tempem i niepoko-
jami. Podobnie lubelski festiwal nie boi się pytań trud-
nych, mierzenia się z kanonem i eksperymentowania. 
Hasło „Słowa na wolności” nawiązuje też do obchodów 
100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Agorą „Miasta Poezji” stają się na czas festiwalu 
Brama Grodzka i Dom Słów. To tu będziemy uczest-
niczyli w głównej części programu, w rozmowach 
wierszy i rozmowach o wierszach.

Lublin na czas festiwalu stanie się rozsypaną an-
tologią. Miejscami spotkań i działań poetyckich pod-
czas „Miasta Poezji” od lat stają się uniwersytety, 
biblioteki, domy kultury, jak też ulice, place, przy-
stanki autobusowe, domy opieki społecznej, szkoły, 
świątynie, kawiarnie. Tradycją festiwalu stało się 
tatuowanie chodników i ścian Lublina dziesiątka-
mi wierszy. Po każdym festiwalu pozostaje też mural 
z wierszem – jasny ślad poezji na tkance miasta.

Szczególnie ważne są dla nas „Mieszkania Poezji”, 
czyli spotkania w mieszkaniach prywatnych. Tak 
więc współtwórcami i animatorami „Miasta Poezji” 
są również ci, którzy w swoich mieszkaniach tworzą 
wydarzenia inspirowane poezją. W ramach tego pro-
gramu festiwal dociera też do domów pomocy społecz-
nej, a także do miejsc sfery publicznej, które tylko na 
czas festiwalu zmieniają się w poetyckie mieszkania. 

W tym roku „Mieszkania Poezji” można organi-
zować także poza Lublinem.

Co roku wydajemy kolejne tomy poetyckie 
w dwóch seriach: „Poeci Lublina” to wybór 
wierszy współczesnych poetów naszego miasta. 
„Biblioteka Zapomnianych Poetów” przywraca 
pamięć o tych, których wiersze niesłusznie znik-
nęły z literackiego krwiobiegu.

Podczas festiwalu odbędzie się, jak co roku, 
slam – szczególny rodzaj poetyckiego konkur-
su, w którym zwyciężyć mogą tylko ci, którzy 
potrafią stworzyć silną więź ze słuchaczami. 

Natomiast dzięki „Małemu Miastu Poezji” festiwal po 
raz kolejny dotrze także do najmłodszych.

I tak ze słów na wolności, z tej rozsypanej antologii, 
z wnętrza której wyraźnie słychać rozmowy wierszy, 
„Miasto Poezji” po raz kolejny budzi się do życia, cie-
sząc się świętem swoich mieszkańców.

W trakcie dziesięciu edycji festiwalu odwiedzili 
nas m. in.: Wojciech Bonowicz, Zbigniew Dmitroca, 
Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki, Mariusz Grzebalski, 
Paweł Huelle, Julia Hartwig, Ewa Lipska, Ryszard 
Krynicki, Piotr Matywiecki, Piotr Mitzner, Andrzej 
Niewiadomski, Eda Ostrowska, Jacek Podsiadło, 

Tomasz Różycki, Marcin Sendecki, Andrzej 
Sosnowski, Marcin Świetlicki, Adam Wiedemann, 
ks. Alfred Wierzbicki, Bohdan Zadura i wielu,  
wielu innych.

W tegorocznej edycji wystąpią m. in.: Bohdan 
Zadura, Joanna Mueller-Liczner, Agnieszka Wolny-
Hamkało, Krzysztof Siwczyk, Andrzej Sosnowski, 
Paweł Sołtys (Pablopavo), Artur Szlosarek, Ilona 
Witkowska, Mariusz Grzebalski, Miłosz Biedrzycki, 
Andrzej Niewiadomski, Kira Pietrek.

Magdalena Krasuska, Grzegorz Jędrek 

2 0 1 8 :  S Ł O W A 
N A  W O L N O Ś C I
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Działanie “Terytoria Poezji” na Placu Łokietka w Lublinie podczas X Festiwalu Miasto Poezji (2017), fot. nieznany   

MIESZKALIŚMY SOBIE W POEZJI
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WYDAWCA
Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”
POMYSŁODAWCA, KOORDYNATOR PROJEKTU
Tomasz Pietrasiewicz 
REDAKTOR PROWADZĄCY
Małgorzata Domagała 
REDAKCJA
Marcin Fedorowicz, Grzegorz Jędrek, Łukasz Kijek, 
Agnieszka Ląkocy-Sulej, Piotr Nazaruk, Maciej 
Pałka, Maciej Tuora, Wioletta Wejman, Joanna Zętar 

STAŁA WSPÓŁPRACA
Tomasz Dostatni OP, 
Paweł Próchniak, 
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KOREKTA
Teresa Markowska
LAYOUT
Małgorzata Rybicka
SKŁAD
Monika Tarajko
FOTOEDYCJA
Karol Grzywaczewski
DRUK
Petit S.K. Lublin
DYSTRYBUCJA
Magdalena Krasuska 

Opowiadał mi kiedyś prof. Władysław Stróżewski, fi-
lozof, także mój profesor z Krakowa, jak przyjechał 
do  Lublina na Katolicki Uniwersytet na studia. Było 
to na początku lat 50. XX wieku. Przyjechał z małe-
go wielkopolskiego miasta, z Krotoszyna. Lublin za-
chwycił go tym, że był po prostu miastem. Zapytałem, 
co to znaczyło wtedy dla niego miasto. Mówił, że wielka 
liczba starych kościołów. I znalazłem taki wiersz, pisa-
ny w czasach II Rzeczypospolitej przez tutejszą pisarkę, 
poetkę Wandę Jagienkę Śliwinę „Kościoły w Lublinie”. 
Stoją w mieście od zawsze. Od wieków wpisane w bryłę 
i charakter miasta. My, dzisiejsi mieszkańcy, przecho-
dzimy obok nich. Czasami do nich wstępujemy. Mają 
swoją historię i legendę. Posłuchajmy...

„Piękna Katedro dumnie wyniesiona! – 
Półczwarta wieku dźwigasz na swych murach!
To w stary Lublin, to w niebo wpatrzona – 
Szczytem swych wieżyc unosisz się w chmurach!...”.

Choć  katedrą jest ów dawny jezuicki kościół trochę 
ponad 200 lat, dziś, jak to się mówi w Kościele, jest 
matką kościołów Lubelszczyzny 
„Wnętrze twe zdobią wartościowe freski,
Podziw zakrystia wzbudza akustyczna...
I wzrok zniewala majestat królewski
Twojej struktury – Katedro prześliczna!”.

Odnowiona we wnętrzu w ostatnich latach, z inicjatywy 
dziś już śp. arcybiskupa Józefa Życińskiego, wysiłkiem 
finansowym wiernych i księży. Poetka pisze dalej:

„W bliskim sąsiedztwie, na czołowej straży,
Masz stary kościół panien Bernardynek,
A z drugiej strony – kościół Misjonarzy,
Sędziwy nie mniej wieków upominek!

Kościół Wizytek o Grunwaldzie głosi,
Bo król Jagiełło, po zwycięskiej bitwie, 
W dziękczynnej Bogu i Marii modlitwie – 
Dłońmi Krzyżaków jego mury wznosił!...”.

Gdy spacer zaprowadzi w te strony, trochę jakby z boku 
głównego szlaku – tutaj ciszej, i mniej ludzi dziś cho-
dzi. A na Bernardyńskiej świątynia inna, co nazwę 
swoją od niej nosi:

„A Bernardynów kościół, któż był w stanie
Wznieść? Czy król jaki, czy panowie szlachta?
Nie! Fundowali go bracia mieszczanie,
W piętnastym wieku, za króla Olbrachta!
Święty Apostoł Paweł mu patronem,
Tarczą męczeńskiej śmierci swej go chroni, 
A pocieszenie wiernym i obronę, 
Wyprasza święty, cudowny Antoni!
(...)”.

Ten Antoni, co to w obrazie swoim wrócił na Bramę 
Krakowską – patron miasta. Jeden z wielu. Ale od 
spraw zagubionych rzeczy ponoć patron. I poetka nagle 
mówi i o tym kościele, który jest mi najbliższy, gdy każ-
dego dnia w nim sam sprawuję liturgię, gdy się modlę

„W dominikańskiej, przepięknej świątyni,
Gdzie Drzewo Krzyża Świętego się mieści,
Król Zygmunt dzięki z narodem uczynił,
Za Unii wielki akt doniosłej treści.
Król Kazimierz Wielki fundował te mury,
Na chwałę Bogu i ozdobę miasta.
Dziś one skarbem są architektury,
Moc ich niezmienna, a wartość ich wzrasta”.
(...)

Dominikańska bazylika, lśni dosłownie, we wnętrzu 
jak nowa. Po renowacji, staraniem ostatnich przeorów 
i troską jakże wielu ludzi. Ma nowe barwy, a mówią, 
że stare. Posadzkę i wiele zaułków wydobytych z ot-
chłani zapomnienia. 

„Na Starym Mieście, u Podwala zboczy,
Mała świątynia w niebo się uśmiecha,
Ubogich braci Kresowych jednoczy,
Ku czci świętego biskupa Wojciecha”.

To obok niej świeci całą dobę Lampa Pamięci. 
Rozświetlona, aby mroki Holokaustu choćby w ten 
sposób zaznaczyć. Mroki, które na zawsze położyły 
się cieniem na Starym lubelskim Mieście i okolicy.

„A na Królewskim Zamku, dziś – więzieniu –  
Kościółek św. Trójcy więźniów koi...
Początek Polski tuli go w swym cieniu,
Lecz wiecznotrwały, jak strażnica stoi”.
(...)

Od czasu napisania tego wiersza, już nie ma więzienia 
na Zamku. A Kaplica Trójcy odnowiona, zapraszam 
każdego, aby doświadczyć, czym była Polska jagiel-
lońska. Gotyckie mury i ruskie freski na ścianach. 
Odnowione przed laty w całości.

„Cenne i stare posiadasz świątynie, 
Nasz tysiącletni, kochany Lublinie”. (...)

Ów wiersz opowiada i o dalszych kościołach, Ducha 
Świętego, Karmelickim, na Kalinowszczyźnie, Kapu-
cynów. O kościele na Czwartku mówi, że to „Senior 
kościołów – na Czwartku Mikołaj” i jeszcze wspomina 
nowy na ówczesne czasy – Garnizonowy.

Zapraszam do przeczytania całości „Kościołów w Lu-
blinie” Wandy Jagienki Śliwiny. To perełka, która 
nas poprowadzi śladami, które tak naprawdę dobrze 
znamy. I przychodzi mi taka refleksja, że gdy nas 
już nie będzie, to te świątynie stale będą opowiada-
ły lubelskie dzieje, a może i czasami ktoś westchnie 
w cichej modlitwie i za nas, którzy do tych progów 
wstępowaliśmy. 

Tomasz Dostatni OP

Poezja jest dla ludzi, jest wolnością słów, jest sło-
wem właściwie użytym – warto przy niej obstawać. 
Zwłaszcza dziś, w świecie słów na posyłki, słów 
udręczonych i ogłupiałych, warto słuchać wierszy, 
warto wsłuchiwać się w ich słowa: wolne, odważne, 
brzmiące mocno i czysto, konieczne – jak oddech. 

Paweł Próchniak

Jan Lechoń

Herostrates
Czyli to będzie w Sofii, czy też w Waszyngtonie,
Od egipskich piramid do śniegów Tobolska
Na tysiączne się wiorsty rozsiadła nam Polska,
Papuga wszystkich ludów – w cierniowej koronie.

Kaleka, jak beznodzy żołnierze szpitalni,
Co będą ze łzą wieczną chodzili po świecie,
Taka wyszła nam Polska z urzędu w powiecie
I taka się powlokła do robót – w kopalni.

Dziewczyna, na matczyne niepomna przestrogi,
Nieprawny dóbr sukcesor, oranych przez dzieci,
Robaczek świętojański, co w nocy zaświeci,
Wspomnieniem dawnych bogactw żyjący ubogi.

A dzisiaj mi się w zimnym powiewie jesieni,
W szeleście rdzawych liści, lecących z kasztanów,
Wydała kościotrupem spod wszystkich kurhanów,
Co czeka trwożny chwili, gdy ciało odmieni.

O! zwalcież mi Łazienki królewskie w Warszawie,
Bezduszne, zimnym rylcem drapane marmury,
Pokruszcie na kawałki gipsowe figury,
A Ceres kłosonośną utopcie mi w stawie.

Czy widzisz te kolumny na wyspie w teatrze,
Co widok mi zamknęły daleki na ścieżaj?
Ja tobie rozkazuję! W te słupy uderzaj
I bij w nie, aż rozkruszysz, aż ślad się ich zatrze.

Jeżeli gdzieś na Starym pokaże się Mieście
I utkwi w was Kiliński swe oczy zielone,
Zabijcie go! – A trupa zawleczcie na stronę
I tylko wieść mi o tym radosną przynieście.

Ja nie chcę nic innego, niech jeno mi płacze
Jesiennych wiatrów gędźba w półnagich badylach;
A latem niech się słońce przegląda w motylach,
A wiosną – niechaj wiosnę, nie Polskę zobaczę.

Bo w nocy spać nie mogę i we dnie się trudzę
Myślami, co mi w serce wrastają zwątpieniem,
I chciałbym raz zobaczyć, gdy przeszłość wyżeniem,
Czy wszystko w pył rozkruszę, czy... Polskę obudzę.
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Co z n acz y  m i a s to?

MIASTO POEZJI: SŁOWA NA WOLNOŚCI
Lublin, 23-26 maja 2018

PROGRAM

ŚRODA / 23 MAJA 2018
Brama Grodzka / Sala Czarna / ul. Grodzka 21 
17:00   Otwarcie
ROZMOWY WIERSZY
17:15   Poezja – wolność - niepodległość: wiersze poetów pokolenia 
niepodległości  / czytają i komentują: Witold Dąbrowski, Paweł Próchniak
18:30   Bohdan Zadura / prowadzenie: Bogusław Wróblewski
Dom Słów / ul. Królewska 17
ROZMOWY WIERSZY
20:00   Poezja na żywo: swoje wiersze czytają goście Miasta Poezji
20:30   Krzysztof Siwczyk: mediany, ciemnopisy, Wojaczek 
/ prowadzenie: Grzegorz Jędrek, Paweł Próchniak 
21:15   FILM „Wojaczek” (reżyseria Lech Majewski, 89 minut)

CZWARTEK / 24 MAJA 2018
Brama Grodzka / Sala Czarna / ul. Grodzka 21
ROZMOWY WIERSZY
17:00   Potęga smaku: wiersze Zbigniewa Herberta 
            / czytają i komentują: Tomasz Pietrasiewicz, Paweł Próchniak
18:00   Herbert w mieście: rozsypana antologia / podsumowanie konkursu
18:30  „Linie światła”: przekład wiersza, wiersze w przekładzie / 
prowadzenie: Jarosław Wach (z udziałem Marka Danielkiewicza, 
Magdaleny Jankowskiej, Waldemara Michalskiego i Bohdana Zadury)
Dom Słów / ul. Królewska 17
19:30   Poezja na żywo: swoje wiersze czytają goście Miasta Poezji
20:00  Pablopavo / Paweł Soł tys: poeta na scenie (i w prozie) 
             / prowadzenie: Grzegorz Jędrek, Paweł Próchniak
21:00  KONCERT  Wiersze na scenie: improwizacje / Łukasz Jemioła, 
Przemysław Buksiński

PIĄTEK / 25 MAJA 2018
Brama Grodzka / Sala Czarna / ul. Grodzka 21
17:00  „Usłyszcie mój krzyk”: film – wiersz – komentarz / Maciej 
Drygas: film, Bronisław Maj: wiersz, Paweł Próchniak: komentarz
Dom Słów / ul. Królewska 17
PULS POEZJI
19:00  Biblioteka Zapomnianych Poetów: prezentacje / Eliza Kącka, 
Katarzyna Kuczyńska-Koschany, prowadzenie: Piotr Mitzner
20:00  Dołączyć równość: dyskusja / Eliza Kącka, 
Joanna Mueller-Liczner, Kira Pietrek, Maja Staśko
21:00  Slam poetycki

SOBOTA, 26 MAJA 2018
Dom Słów / ul. Królewska 17
SŁOWA W SIECI
16:00  Cyc Gada / spotkanie z redakcją portalu 
17:30  „Sukcesizm” / wernisaż wystawy ko-
lektywu Rozdzielczości Chleba
18:00  Rozdzielczość Chleba / spotkanie z kolektywem
ROZMOWY WIERSZY
19:00  Andrzej Niewiadomski / prowadzenie: Kamil Brewiński
20:00  Poezja na żywo: swoje wiersze czytają goście Miasta Poezji
KONCERT
20:30 – „Wojna światów” / Michał Turowski
Gośćmi Miasta Poezji 2018 będą między innym: 
Miłosz Biedrzycki, Mariusz Grzebalski, Natalia Malek, Joanna 
Mueller-Liczner, Andrzej Niewiadomski, Kira Pietrek, Krzysztof 
Siwczyk, Paweł Soł tys (Pablopavo), Andrzej Sosnowski, Artur 
Szlosarek, Ilona Witkowska, Bohdan Zadura. 


