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Promocja tematu i środowiska

Celem niniejszego artykułu  je st zbadanie frekw encyjności wątków w arm ińsko- 
m azurskich na łam ach ogólnopolskiego, prestiżow ego m iesięcznika pośw ięconego 
sprawom poezji. Spróbujemy ustalić, na ile w arszaw ski periodyk dostrzegał owe in
klinacje tem atyczne, na ile były one dla redakcji pism a atrakcyjne i godne prezentacji. 
Z rekonstruujem y dynam ikę funkcjonow ania tem atu, określim y proweniencję środo
w iskow ą autorów  i krytyków , dokonam y (z konieczności uproszczonej) kategoryzacji 
dom inujących ujęć. Spróbujem y ponadto ustalić czy i -  ew entualnie - na ile ogólno
polski m iesięczn ik  m iał szansę dostrzec i u trw alić rozwój i transform acje pery fery j
nego środow iska literackiego. Skonfrontujem y prezentacje „Poezji” z artyku łow a
nym i przez d ług ie lata opiniam i m niejszych środow isk na Z iem iach Zachodnich i 
Północnych na tem at dyskredytow ania ich obecności w prasie ogólnopolskiej1. Kwe
rendą objęto w szystk ie roczniki m iesięcznika „Poezja” na przestrzen i ćw ierćw iecza 
1965-1990. P rzyjęte cezury  w yznaczają  zam knięty , dw udziestopięcioletn i, okres 
uk azy w an ia  się p ism a2.

N iniejszy artykuł będzie próbował łączyć dwie perspektyw y oglądu. Przedm iotem  
opisu będą tak w ątki w arm ińsko-m azurskie w poezji polskiej, jak  i obecność na ła
mach pism a reprezentantów  miejscowego (olsztyńskiego?, w arm ińsko-m azurskiego?) 
środow iska literackiego3. N ajtrafniejszą diagnozę metodologicznych dylematów, z

1 Z bardzo dużą m ocą głosy te artykułowane były na II Zjeździe Pisarzy Ziem Zachodnich i Północnych w
1959 r. Zob. U Zjazd Pisarzy Ziem Zachodnich. Katowice-Świerklaniec 17, IS, 19. V. 1959, Katowice 1960 
(tu zwłaszcza wypowiedzi: Zbyszko Bednorza, Ireneusza Gwidona Kamińskiego, Bogusława Koguta.

2 Pierwszy numer „Poezji" (jedyny w tym roku) ukazał się w grudniu 1965 r. W ostatnim roku ukazywa
nia się pisma (1990) wydano zaledwie dwa potrójne numery.

’ Tropienie wątków warm ińsko-m azurskich w literaturze zaowocowało narodzinami pojęcia literatura o 
Warmii i M azurach. Kategoria ta traktowana jest w tym miejscu jako pewien wariant tematyczny pol
skiej literatury współczesnej. Jeśli w rozumieniu historycznoliterackim możliwe było wyodrębnienie 
tem atycznie zorientowanej literatury o polskich Tatrach, o Bałtyku czy -  w pierwszym powoiennym 
okresie -  o Ziemiach Zachodnich, to spróbujmy w tych kategoriach uporządkować również literackie 
w izerunki przestrzeni Warmii i Mazur. Zakresowi zaproponowanej definicji przeciwstawić wypada 
pojęcie „literatura Warmii i M azur”. Sem antyka obu pojęć jest niejednorodna, choć niezupełnie się 
wykluczająca. Przyjmijmy więc, że pierwsza kategoria dotyczy lokacji fabularnych, prezentacji genius 
loci, określonych, charakterystycznych dla danej przestrzeni - historycznej, kulturowej, socjologicznej
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którym i musi się zm ierzyć podejm ujący tem at historyk literatury  je st napisany przed 
piętnastu laty w stęp W ładysław a O grodzińskiego do Olsztyńskich biografii literackich 
1945-1988 pod red. Jana Chłosty* 4. Problem podniósł trzydzieści lat przed autorem 
Pięknej Nieznajomej i osiem lat przed ostatnim  Zjazdem  Pisarzy Ziem Zachodnich i 
Północnych Zbigniew  K ubikowski na m arginesie panoram y życia literackiego powo
jennego  W rocław ia5, a nieco później (i w ielokrotnie) Z dzisław  H ierow ski6-„ rz e c z n ik  
antyregionalizm u i now oczesności”, jak  pisał o nim  W itold N aw rocki7 *.

Rekonstrukcja inspiracyjnych zw iązków  z konkretną przestrzen ią w poezji wydać 
się może zadaniem  karkołom nym . Ten trop kw estionow ać m o g ą ju ż  w ypow iedzi poe
tyckie przełom u wieków (aopisowe poetyki surrealistów  i aw angardy uniew ażniające 
kategorię pejzażu). N ie oznacza to jednak  definityw nej degradacji kategorii krajobra
zu. a raczej przesunięcie i zw ielokrotnienie jej sensu*. W pierw szych, tużpow ojennych 
latach, atrybutem  poezji w yrastającej z  inspiracji w arm ińsko-m azurskim  miejscem 
była precyzyjna lokacja geograficzna, fizykalna9. Ale w latach sześćdziesiątych poe
zja ta  poczęła uw alniać się od ewokowanych w prost lokacji topograficznych. Była to 
reakcja na publicystyczno-utylitarny w ym iar poezji lat pierw szych oraz następstw o 
w kroczenia w życie m łodszej generacji poetyckiej w rażliw ej na przeobrażenia kształ
tu w spółczesnej poezji. Nie bez w pływ u były także gorące spory  wokół regionalizm u 
i neoregionalizm u, których zapalczyw ość sym bolizuje a rtyku ł H enryka H orosza Po
chód straroświecczyzny z 1956 r. Część z podejmujących tem at autorów bała się dys
kredytującej etykiety „piewcy tem atu regionalnego”, jako  w stecznego, archaicznego i

- ujęć tematycznych i problemowych Jest to więc wew nątrztekstowa geografia literacka. Druga kate
goria fundam enty swe osadza w refleksji nad socjologią życia literackiego - to zjawisko z dziedziny 
geografii życia literackiego Tu identyfikatorem jest genealogia środowiskowa autora Już ta lapidarna 
próba definicji interesujących nas term inów odsłania całą gamę trudności metodologicznych, z który
mi zmierzyć się musi podejmujący temat historyk literatury. Wszak przynależność środowiskowa me 
musi determinować zainteresowań tematycznych, a brak związku z danym  środowiskiem me wyklucza 
literackich prezentacji tematu.

4 W. Ogrodziński, Wstęp, do: Olsztyńskie biografie literackie 19-15 -  1988 pod red. Jana Chłosty, Olsztyn
1991, s. 5-13. Zob. też. Z. Chojnowski, Zmartwychwstały kraj mowy. Literatury Warmii i Mazur lat 
dziewięćdziesiątych, Olsztyn 2002, s. 9-13 i n.

5 Z Kubikowski, Wrocław literacki. W rocław 1962, s 79-92 i n Autor pisał (s. 79-80): „Nie istnieje histo
ria literatury wrocławskiej, poznańskiej, krakowskiej czy jakiejkolwiek innej, bo książki pisane w tych 
miastach liczą się w skali ogólnokrajowego życia literackiego, i obojętny jest fakt, gdzie zostały napisa
ne Dotyczy to nawet książek opisujących ten właśnie region, w którym mieszka autor, ponieważ znamy 
bardzo liczne przykłady książek czy reportaży napisanych przez ludzi wpadających tu po materiał na 
krótki przeciąg czasu, ale w najmniejszym nawet stopniu nie związanych adresem czy życiorysem z 
miastem będącym przedmiotem ich pisarskiego zainteresowania”.

Zob. m in. refleksje zebrane w tomie Zdzisław Hierowski Szkice krytyczne, wstęp i oprać. W. Nawrocki. 
Katowice 1975 oraz metodologiczny wstęp Hierowskiego w pracy Życie literackie na Śląsku u latach 
1922-1939, Katowice 1969.

7 W. Nawrocki, Wstęp do: Zdzisław  Hierowski Szkice krytyczne, s 16
* Tomasz Wójcik zaproponował rozpatrzenie kategorii pejzaZu w powojennej poezji polskiej w trzech 

porządkach: metod prezentacji, katalogu miejsc oraz w porządku semantyczny m. Zob T Wójcik, Re
gionalizacja i metaforyzacja pejzażu w poezji po roku 1945, „Przegląd Hum anistyczny” 1987, nr 5, s 
67-79. W tym miejscu odnosimy się wyłącznie do drugiej z tych płaszczyzn oglądu.

‘‘ Inspirujące jest przyjrzenie się pod tym kątem retrospektywnym antologiom poezji o Warmii i Mazurach.
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artystycznie niedoskonałego. Sam tem at w dotychczasow ym  jego kształcie w yczerpał 
się. L iteratura W armii i M azur, funkcjonująca przez pierw sze ćw ierć w ieku dziejów  
powojennej Polski w ścisłym  korelacie z szerszym  planem literatury  Ziem Zachodnich 
i Północnych, skazana była na uwiąd. Sym boliczną cezurą  zam ykającą ten okres dzie
jów  tem atu je s t rok 1970, kiedy to odbył się w Zielonej G órze ostatni z trzynastu  Z jaz
dów Pisarzy Ziem Zachodnich i Północnych10. Temat literacki, w w iększym  niż dotąd 
stopniu uw olniony od rygorów  czynników  pozaliterackich. począł uniw ersalizow ać 
się, podlegać coraz śm ielszym  przeobrażeniom . W iersz nie byl ju ż  tylko poetycką 
fotografią, reportażem  czy publicystycznym  artykułem . Stał się nośnikiem  różnorod
nych znaczeń, a w arm ińsko-m azurska przestrzeń zaczęła być postrzegana jako  prze
strzeń sensotw órcza nie tylko historycznie czy ideologicznie, ale i duchowo, egzysten
cjalnie. Paradoksem  jest fakt, że strategia lokacji, ukonkretn ien ia topograficznego, 
fizykalnego, powróci -  ale na innych ju ż  zasadach -  w poezji po 1989 roku".

Trudności natury  m etodologicznej m noży ponadto samo źródło. Badanie prasy 
okresu PRL, poddanej w szak presji kontroli cenzorskiej, każe w ziąć pod uwagę sze
reg różnorodnych czynników . Na ile redakcja zachow ała autonom iczność decyzji w 
kw estiach publikacji m ateriałów ? Do jak iego  stopnia frekw encja nazw isk w danym 
ty tu le prasow ym  inspirow ana była naciskam i politycznym i? W jak im  zakresie obec
ność recenzji i omówień krytycznych określonej pozycji stym ulow ana była odgórnie? 
P rzecież osobistym  preferencjom  krytyków  tow arzyszyły niejednokrotnie inspirow a
ne z zew nątrz fakty m anipulacji treśc ią  k rytyki ku ltu ralnej12. Nie mniej wątpliwości 
budzi odnotow yw any tu rejestr nagród i w yróżnień. Jakkolw iek badacze pow ojen
nego życia kulturalnego i literackiego zgodnie uznają nagrody i w yróżnien ia pań
stwowe za kry terium  w artościow ania co najmniej nieostre* 1’, to jed n ak  w tym  miejscu 
mówimy niem al w yłącznie o nagrodach niszowych, m ożna m niem ać nie sterow anych 
ideologicznie. Refleksje te m ają oczyw iście szerszy kontekst w pisujący je  w horyzont 
aksjologiczny ku ltu ry  okresu PRL. D yskusja wokół tych tem atów  dopiero się zaczy
na. P rześledzenie tych i innych implikacji w ykracza poza ram y niniejszego artyku 
łu. Wydaje się, że m ożna dopuścić takie rozw iązanie m etodologiczne zw ażyw szy na

Rok później (1971) rozwiązano Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich i Północnych 
" M. Sieniewicz, Lokacja jako strategia poetycka w poezji Warmu t Mazur lat dziewięćdziesiątych, W 

Literackie strategie lat dziewięćdziesiątych. Przełomy, kontynuacje, powroty, pod red. L Hul i A. Sta
niszewskiego, Olsztyn 2002, s. 19-37.
Literatura na ten temat jest już dość bogata. Zob. m in . Cenzura w PRL. Relacje historyków, pod red. Z. 
Romka. Warszawa 2000S. O. S Czernik, Między dwoma sierpniami. Polska kultura literacka »■ latach 
1944-1980, Warszawa 1993; A Pawlicki, Kompletna szarość. Cenzura w latach 1965-1972. Instytuc/a
i ludzie. Warszawa 2001; P. Misior, Ja, Paweł Strzyżewski, Kraków 1997; Piśmiennictwo -  systemy 
kontroli -  obiegi alternatywne, pod red J Kosteckiego i A. Brodzkiej, W arszawa 1992, t I-II 

"  Tak oceniają PRl.-owski system nagród m in : A. Kloskowska, Problematyczność rozwoju kultury oraz 
A. Tyszka, Wartości zdegradowane, wartości ocalone (oba artykuły w: Kim będzie zapomniana. Szkice 
o kulturze PRL-u, pod red. S. Bednarka, W rocław 1997). Podobnie interpretuje problem A. Krajewski, 
w pracy Między współpracą a oporem. Twórcy kultury wobec systemu politycznego PRL (1975- 1980). 
W arszawa 2004. s. 58-61 i n.
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profil pisma: bardzo prestiżowego, w ręcz elitarnego, ale o herm etycznej tem atyce i 
nakładzie daleko niższym  niż popularne tygodniki społeczno-kulturalne i dzienni
k i14. Jes'li przyjąć za A leksandrem  Pawlickim, iż najwięcej interwencji cenzorskich 
odnotow ano w m ateriałach satyrycznych i interw encyjnych15, to w nioskow ać m ożna 
że „Poezja” nie znajdow ała się na czele listy periodyków szczególnie nękanych przez 
organa kontroli16.

W latach 1965-1969 tak  tem at, jak  i w arm ińsko-m azurskie środow isko literackie 
prezentow ane są  w „Poezji” dość skrom nie. Tylko jednem u z m iejscowych tw órców  
udostępniono lamy w m iesięczniku. W yróżnienie to spotkało Jana G orczyńskiego17, 
co uznać należy za zaskakujące. W szak, m im o iż autor zadebiutow ał na łam ach prasy 
w 1965 r., to jednak  na swój sam odzielny tom ik musiał czekać aż do 1973 r. Tym 
czasem  w drugiej połowie lat sześćdziesiątych co najmniej k ilkunastu  m iejscow ych 
poetów opublikow ało swe teksty w oddzielnych tom ach. O bok B ogdana C horążu- 
ka (ten z re sz tą  w krótce opuści O lsztyn), którem u udało się w p rzeciągu  trzech  lat 
1965-1967 opublikow ać aż cz tery  tom iki poetyckie18, w ym ienić tu należy og łasza

jących  ju ż  d rugi swój tom ik - E rw ina K ru k a19, Stefana Połom a20 i Jerzego A dam a 
Sokołow skiego21; n e s to ró w -J a n a  D opatkę22, M ichała Lengow skiego23, M arię Zien- 
ta rę-M alew ską24, Teofila R uczyńskiego25 i A lojzego Śliwę26 -  dwaj osta tn i dopiero 
te raz  doczekali się publikacji oddzielnych tom ów  poetyckich (skądinąd  jedynych  
w sw ym  dorobku); o raz debiutujących sam odzielną pozycją - H enryka Jak u b ca27. 
Jerzego Lew andow skiego28, E dm unda G erm ana29, Józefa Jacka R ojka30 o raz  k ró tko 
trw ale zw iązanych  z O lsztynem . - A driany S zym ańskiej31 (obecnie p iszącej m .in. do

14 L Szaruga, Co czytamy? Prasa kulturalna 1945 -  1995, Lublin 1999, s. 55
15 A. Pawlicki, dz cyt., s. 107.

Tytuł ten nie występuje też zestawieniach pism o najwyższej frekwencji ingerencji cenzorskich, przy
gotowanych przez Andrzeja Krajewskiego (Między współpracą a oporem).

17 J. Gorczyński, „Poezja”, 1968 nr 7, s. 77; „Poezja” 1969, nr 12, s 77 Autor publikuje tu trzy wiersze, nie 
związane jednak tem atycznie z W armią i M azurami

11 B. Chorążuk. Dwulwice, Olsztyn 1965: tenże. Dziennik inwigilacyjny, Olsztyn 1965, tenże. Pamięć, 
Warszawa 1966; tenże, Sprostacz naszym czasom, Gdynia 1967
Po debiucie poetyckim Rysowane z pamięci (]%5), Kruk publikuje tomik Zapisy powrotu. Warszawa 1969

211 Debiutancki tomik poetycki S Poloma nosi! tytuł Przymierze obłoków. Olsztyn 1963 Drugi tomik, 
wcześniejszy o dwa lata od drugiego tomiku Kruka to Włócznie, W arszawa 1967.

21 Po debiucie Konfesjonał z powietrza, Olsztyn 1963, J A Sokołowski publikuje zbiór Okolica dobrej 
jesieni, O lsztyn 1965

22 J Dopatka, U skraju lasu, Olsztyn 1965
21 M. Lengowski, Siadami pieśni, Olsztyn 1965.
24 M. Zientara-M alewska, Tym co przybyli, Olsztyn 1965.
25 T Ruczyński, Z sercem, zduszą... Olsztyn 1965
21, A. Śliwa, Spisałem dla potomności, Olsztyn 1965
27 H. Jakubiec, Kształty cienia, Olsztyn 1967.
№ J. Lewandowski, Skrzydła w kamieniu, Olsztyn 1965
H E German. Odgłosy sklóceń, Olsztyn 1969
w J. J. Rojek, Przenikanie krajobrazów, Olsztyn 1967.
31 A. Szym ańska, Nieba codzienności, Olsztyn 1968
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„N ow ych K siążek”) i A leksego K azberuka32. C ztery  z tych pozycji (tom iki A driany 
Szym ańskiej, H enryka Jakubca i dw a zbiory B ogdana C horążuka) doczekały  się na 
łam ach „P oezji” w zm ianek krytycznych, skądinąd - nie nazbyt pochlebnych33. Co 
ciekaw e proza poetycka Dwulwic C horążuka została p rzy ję ta  na łam ach „Poezji” 
bez kontekstu  „afery”, k tóra tow arzyszy ła recepcji kry tycznej książk i nie tylko w 
prasie reg ionu34. W iększość m łodych autorów  z w ym ienionej w yżej listy  zrzeszona 
była w K lubie L iterackim  przy ZW  ZM S. działającym  w latach 1963-1968 i d ru k o 
w ała swe u tw ory  w biuletynie „P rzem iany”35.

Praw dopodobnie jeszcze na mocy idei m ilenijnego roku w form ule m iesięcznika 
prom ującego przede w szystkim  najnowsze zjaw iska pejzażu poetyckiego znalazło  się 
m iejsce także d la zw iązanej z W arm ią i M azuram i tradycjonalistycznej literatury  re
gionalnej. Tę przedstaw ił na lamach „Poezji” W ładysław  G ębik36. Ten niestrudzony 
popularyzator tradycji ludowych piśm iennictw a W armii i M azur, dla którego trybuną 
był przede w szystkim  cotygodniow y dodatek do „Słow a Powszechnego” -  „Słow o na 
W arm ii i M azurach”, poszukując}’ ciągłości dzieła Kajki w tw órczości w spółczesnych 
poetów  regionalnych starszej generacji, próbował w „Poezji” bronić racji tej literatury 
w pisując j ą  w przestrzeń zadań utylitarnych, uwalniając jednocześn ie od priorytetów  
kategorii estetycznych37. Że historia opisyw anych przez G ębika faktów  literackich 
zm ierza ku schyłkowi w sugestyw ny sposób zaśw iadczyła lapidarna notka utrzym ana 
w poetyce sylwetki pośw ięcona postaci zm arłego w lutym 1967 r. jednego  z bohate
rów tekstu G ę b ik a -M ic h a ła  Lengow skiego3*. W ow ym  czasie m iejscow e środow isko

37 A Kazberuk, Ognie na śniegu, Lublin 1965
33 M Orski, „Poezja” 1969, nr 8, s. 88. Recenzent zarzuca Szymańskiej „przerost uczuciowości”, „niepo

trzebny ładunek patosu i koturnowości”, sięganie po wyeksploatowane „metafory trącące Asnykiem" 
Jeszcze ostrzejszy w sądach jest Roch Sulima („Poezja” 1968, nr 6, s. 83-84) recenzujący tomik H 
Jakubca, Kształty cierna Autor pisze: „Tom przypom ina częstokroć młodzieńczy sztam buch z wpisa
nymi doń okolicznościowymi tekstami (...) Także motywy patriotyczne i obywatelskie przewijające się 
przez tomik, me wystarczą za samą poezję, której można dosłuchać się jedynie w opisach przyrody” 
Natomiast J M aciejewski („Poezja” 1966, nr 6, s. 96), recenzując zbiory Chorążuka (Dziennik mwtgi- 
lacyjny i Dwulwice), dopatruje się w tej poezji zbyt wiernego naśladownictwa Białoszewskiego i Ró
żewicza Zdaniem  nie szczędzącego ironii krytyka, ChorąZuk zaryzykował eksperym ent, ale poniósł 
artystyczną klęskę. Jego Dwulwice to „niezamierzona, ale świetna parodia poezji nowoczesnej”

54 Zob. m in. J. Falkowski, Afera -  kryptonim „Dwulwice", czyli o zabawie w literaturę, „W spółczesność” 
1966, nr 1, s. 12: J. Mickiewicz, O aferze „Dwulwic" i nie tylko, „Warmia i Mazury” 1966, nr 10, s. 10-11,23.

35 W pięcioleciu 1963-1968 ukazało się piętnaście numerów tego biuletynu
v' W Gębik, Poeci Warmii i Mazur, „Poezja” 1967, nr 5, s. 47-55.
37 Gebik tak pisa! o tej kwestii (tam że, s 54): „Poezja Kajki, jak  i żyjących kontynuatorów  jego dzieła, 

może swym tradycjonalizm em  razić niejednego z dzisiejszych czytelników , zw łaszcza m łodszych, 
me znających ani historii, ani kultury regionu, nie w iedzących nic lub bardzo niewiele o zażarlei 
walce, jaka w latach niewoli toczyła się na tych ziem iach o słowo polskie, o każdy okruch narodowei 
kultury -  może nie znaleźć zrozum ienia u czytelników  oceniających w artość poezji autorów ziem 
odzyskanych według współczesnej mody czy kryteriów  form alno-artystycznych Nie w zasięgu tych 
kryteriów  leżała i leży jeszcze dziś (...) doniosła rola tej poezji i jej ogrom na zasługa w budzeniu 
świadom ości narodowej i um acnianiu więzi społecznej ludu polskiego pod zaborem  pruskim  i w 
granicach odzyskanej ojczyzny”

3* Michał Lengowski (1873-1967), „Poezja” 1967, nr 5, s. 102.



52 Joanna Szydłowska

przygotow yw ało się do poważnej zm iany pokoleniowej, o czym  przekonuje choćby 
zm iana składu olsztyńskiego oddziału ZLPM.

Ale w drugiej połow ie lat sześćdziesiątych nie miejscowe środow isko literackie, 
ale twórcy pozam iejscow i najlepiej promowali tem at w arm ińsko-m azurski na łam ach 
„Poezji” . N ajw iększą zasługę przypisać tu należy A leksandrowi Rym kiew iczow i, 
który opublikow ał na tych łam ach kilka „w ierszy m azurskich’'’0. W tekstach tych 
pobrzm iew a nie tylko estetyczna fascynacja krajobrazem  m azursko-w arm ińskiego 
„północnego pola ''’1, postrzeganego także jako ukojenie dla tych w szystkich, co „w 
m iastach poraniem"', aie i ak tyw ny intelektualnie stosunek do ukrytych w pejzaż}-zna
ków historycznych -  owych „przyrody w ykopalisk”. Jerzy Zagórski rozpatruje Rym- 
kiewiczowskie w topienie pam ięci kresów  w realia powojennych M azur w  kontekście 
autentycznie przeżyw anych dośw iadczeń w ykorzenienia i wątłych (poszukiw anych 
desperacko) nadziei na adaptację. Zagórski, tak  samo jak  Rym kiew icz, w ygnaniec 
do „now o profilowanej na m apie” O jczyzny nie w aha się nazw ać tych em ocjonalnych 
tonów poezji autora Olsztyńskiego wrzosu św iadectw em  postaw y heroicznej, p rze
zw yciężającej niem oc w obec historii. Same zaś M azury, w ujęciu Zagórskiego, są dla 
Rym kiew icza „w arunkiem  równowagi duchow ej” - przym ierzem  m iędzy wczoraj a 
dziś* 41 42 *. Ton historiozoficznych refleksji pobrzm iew a rów nież w datow anym  na rok 1968 
now ym  w ierszu Reszelska makata Jana M arii G isgesa” , w pisującym  historię m iejsc o 
gotyckich m urach w ciągłość dziejów  całej Rzeczpospolitej. Li tylko z kronikarskiego 
obow iązku w spom nieć należy o szkicu krytycznym  A ndrzeja D raw icza, postrzega
jącego  strofy pow stającej w Praniu Niobe w kontekście w rażliw ości kształtow anej 
w yjątkow ą au rą  m iejsca44 oraz o dw ukrotnym  przyw ołaniu nazw iska w yw odzącego 
się z Prus W schodnich, przedw cześnie zm arłego - Johannesa Bobrow skiego45. Po

5I' W 1955 r  na siedmiu członków założycieli (Lengowski, Ruczyński, Śliwa, Zientara-M alewska, Gębik, 
Sukerlowa-Biedrawina. Dybowski) aż sześciu związanych było z regionem już  w okresie m iędzyw o
jennym  poprzez miejsce urodzenia lub pracę. Tylko ten ostatni zamieszkał w Olsztynie dopiero po 
wojnie W 1970 r spośród piętnastu członków oddziału ZLP dziesięciu związało się z regionem po 
1945 r W 1956 r w skład olsztyńskiego oddziału ZLP weszli: Dopatka, I.eyding, F Leyk, M alłek. W 
latach 1958-1970 dołączyli do oddziału: Nienacki, Ogrodziński, Oleksik, Panas. W latach 1971-1981 w 
szeregi oddziału weszli Boenigk. Wakar, Okęcka-Bromkowa, Dzitko, Sokołowski, Ostojski (ponadto 
spoza Olsztyna: JanC zykw in, Sokrat Janowicz, Jan Pueget-Puszet) W 1981 r. oddział ZLP w O lsztynie 
liczył 23 członków Fluktuację członków oddziału budowały też wyjazdy autorów W latach 1955-1960 
opuścili Olsztyn Dybowski i Nepomucka W następnej dekadzie opuścili środowisko Dopatka, Śladow
ski. Sopuch. Chorążuk, Kazberuk
A Rymkiewicz, zob m in.: „Poezja” 1967, nr 5, s. 33 (Dwie ucieczki), „Poezja” 1969, nr I, s 4-5 (Pół
nocne pole, Sąsiedztwo)', „Poezja” 1969, nr 8. s. 23 (Grób wśród świerków)

41 Michał Sprusiński, na marginesie recenzji tomu Rymkiewicza Dziki powój, porównywał tę fascynację 
do zauroczeń Gałczyńskiego. Zob. M. Sprusiński, Nie zgasła pierwszych wiosen luna, „Poezja” 1968, 
nr 8, s. 89-90.

4: J. Zagórski, Ten, co nie straci! wzroku, „Poezja” 1966, nr 2, s. 92-97.
45 J. M Gisges. Reszelska makata, „Poezja” 1968, nr 11. s. 39.
44 A. Drawicz..... Tylko trzeba wielkiego wysiłku”, (Na marginesie rękopisu „Niobe" P /. Gałczyńskie

go), „Poezja” 1969, nr 5, s. 39-49.
45 E W achowiak, Niemiecka Republika Demokratyczna. „Poezja” 1967, nr 11, s. 94-97; J. Bobrowski,
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jaw ien ie  się zaś w „Poezji” nazw iska K azim ierza Sopucha46 -  byłego o lsztyn ian ina 
-  od 1960 r. zw iązanego ju ż  ze środow iskiem  gdańskim , je s t zaś przyczynkiem  do 
refleksji o w ątlej atrakcyjności środow iska olsztyńskiego dla młodych twórców. Te 
sam e w nioski nasuw a obecność w ierszy K azim ierza Śladewskiego, niegdysiejszego 
w spółtw órcy grupy poetyckiej „Łyna” (1958-1960), m ającego w 1966 r. w dorobku ju ż  
cztery  tom iki, ale zw iązanego ju ż  z W arszawą47.

K w erenda udow odniła, że można w skazać na dwie cezury, które w latach sie
dem dziesiątych w arunkow ały pojawienie się kontekstu w arm ińsko-m azurskiego na 
lam ach „P oezji"48. Są to: rok 1971 i 1974. W stępną datę ustanaw ia - pierw sza na taka 
skalę - prezentacja środow iska poetyckiego O lsztyna za tytułow ana Poeci Olsztyna, w 
której redakcja zaprezentow ała 15 w ierszy i jeden fragm ent prozy poetyckiej pięciu 
autorów: Jerzego Sokołowskiego, S tefana Poloma, E rw ina K ruka. M ieczysław a Kuc- 
nera i K rystyny  L. Paluch49 *. W ybór autorów, z konieczności zaw sze selektywny, w yda
je  się m ocno p rzy p a d k o w y -g łó w n ie  przez fakt obecności tu K ucnera i Paluch. M ożna 
pytać, dlaczego nie znalazło się tu miejsce choćby dla Józefa Jacka Rojka. Adriany 
Szym ańskiej, Aldony Borowicz czy K azim ierza M arii Skrzydlińskiego. C ezurę 
1974 r. m otyw uje zaś zaistnienie w nr. 4 „Poezji” (num er tem atyczny m iesięcznika 
-„ M ie js c e  na ziem i”) przestrzeni W arm ii i M azur jako  krainy o skrajnie odm iennych 
egzem plifikacjach poetyckiej inspiracji. Tę dychotom ię w yraża ją  osobowości autor
skie M arii Zientary-M alew skiej i E rw ina K ruka’0. W iersze autorów, nade w szystko 
zaś ich w ypow iedzi, m ów ią o znaczeniu miejsca urodzenia w biografii literackiej, o 
skrajnie odm iennym  postrzeganiu roli poetyckiego słowa, a w reszcie - o zm ienności 
czasu i następstw ie pokoleń. N ie m a tu zgody, ale takie też chyba było zam ierzenie 
Redakcji. P ierw szy raz W arm ia i M azury pokazane zostały jako  przestrzeń praw dzi
wie (nie okazjonalnie) w ażna biograficznie, różnorodna mitotwórczo. U dało się to

Petr Bezruć. tłum. E Wachowiak, „Poezja" 1968, nr 8. s. 66-67. Zainteresowanie J Bobrowskim jest 
w „Poezji" trwale. W latach siedemdziesiąt) ch miesięcznik publikuje cztery wiersze jego autorstwa 
(jeden w „Poezji" 1970, nr 5. s. 64: trzy w numerze tematycznym poświęconym poetom NRD, „Poezja" 
1974. nr 10. s. 6-7).

*  K. Sopuch, Rwanie lnu (fragm. poematu), „Poezja” 1968, nr 12, s. 64. Poemat ten nagrodzony został w 
roku 1968 I nagrodą „Czerwonej Róży”

47 K. Śladewski, Księżyc, Przedświtem, „Poezja” 1966, nr 3, s 66
*  Początek lat siedemdziesiątych byl ważną cezurą w historii miesięcznika W 1972 r nastąpiła zmiana 

na stanowisku redaktora naczelnego, którym  został Bohdan Drozdowski Jak podaje Leszek Szaruga 
(dz. cyt., s. 63-64) zmiana ta wywołała protesty ze strony części środowiska, a nawet bojkot pisma.

j’ Poeci Olsztyna, „Poezja” 1971, nr 3, s. 43-55. Zaprezentowano tu następujące teksty poetyckie: J. So
kołowski. Zwierzyniec inicjalny; S. Polom, Oddycham znowu twoimi.... Zboża płonące ir południe, 
Nokturn z katedryfromborskiej; E. Kruk, Nieznane przyjmują was, Świat mojego języka, Nie wysłany 
list, M. Kucner, Pożegnanie wakacji, Z notesu, O zmierzchu, Chociaż kwiat; K. L Paluch, Wróć w 
suche brzegi. Na Lesbos, Szkic do portretu Marii Kalergis, Ręce, Zaduszki

5,1 W numerze („Poezja” 1974. nr 4) zaprezentowane są następujące pozy cje: M Zientara-M alewska, Wio- 
ska idzie spać. Wśród warmińskich brzóz, z M. Zientarą-M alewską rozmawia S. Polom; E. Kruk, Le
genda, Świat mojego języka, Tylko et. Wierność wygnańca. Na wzgórzu oraz wypowiedź autora Miłość 
w krajobrazie codziennym.
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dlatego (mimo iż?) odw ołano się do dośw iadczeń literackich autorów o miejscowym 
rodowodzie. W arm ińskość Zientary-M alew skiej i m azurskość K ruka, pomnożone o 
różnice dośw iadczeń pokoleniowych i dyferencje artystycznego rzem iosła, pokazały 
przestrzeń heterogeniczną, taką, której nie dom yślają się pobieżnie spoglądający na za
ścianek w arm ińsko-m azurski odbiorcy. Przy okazji K ruka warto wspomnieć, że pierw
szy raz z taką m ocą na łamach „Poezji” dał o sobie znać etniczno-pryw atny sens jego 
twórczości. K ruk  osadza swój literacki przekaz w kontekście historii powojennej Polski, 
ale też w  obrębie indywidualnych dylematów tożsamościowych i literackich dyskusji o 
dogmatach regionalizmu. Ten wątek, tym  razem osadzony w przestrzeni doświadczeń 
opolskich, sugestyw nie zaistnieje również w wypow iedzi Adolfa N iedw oraka51.

Dla prezentacji interesującego nas problemu w ażna - wydaw ać by się mogło - bę
dzie cezura 1973 r., k tó rą w annałach życia kulturalnego Polski powojennej zapi
sano jako Rok K opernikow ski. A naliza pokazuje, że tak jednak  nie jest. M nogość 
artykułów  historycznoliterackich i tekstów  poetyckich poświęconych from borskiem u 
astronom owi przekonuje, że w doskonały w ręcz sposób uw alniają one jego postać 
od kontekstu regionu. Jest to tym  bardziej znam ienne, że w analogicznym  okresie w 
prasie regionalnej pokazyw ano K opernika niemal w yłącznie w przestrzeni historycz
nego pejzażu W armii. O gólnopolski m iesięcznik dokonał tego, czego nie m iała szans 
uczynić prasa regionalna: dostrzegł (praw dziw ie i w ielowym iarow o) uniw ersalizm  
tem atu, w yem ancypow ał go z kręgu dośw iadczeń regionu. N ie bez racji o literackich 
inspiracjach postacią K opernika pisali uznani polscy literaturoznaw cy52, nie zaś repre
zentanci środow iska olsztyńskiego -  ubogiego w szak tak  w historyków  literatury, ja k  i 
w krytyków 53 * 55. Pomimo powyższego, uznać należy, że Rok K opernikański był w ielką-

51 A. Niedworak, Ziemia rodzinna jako temat liryczny, „Poezja” 1975, nr 6, s. 39-41 Autor wyraźnie
wskazuje na niebezpieczeństwa powierzchownego, nie popartego intelektualną i emocjonalną reflek
sją, czerpania inspiracji z miejsca swojego urodzenia. Odżyw a tu strach przez znaną z olsztyńskiego 
podwórka „staroświecczyzną” Niedworak pisze: „Niejeden autor, zwłaszcza młodszy wiekiem i dorob
kiem. lęka się, aby mu nie przypinano łaty zaściankowego regionalizmu czy zwyczajnego (z uwagi na 
tematykę, a nie wartości artystyczne) prowincjonalizmu” (s. 39) Wskazuje również na groźbę tryw ia- 
lizacji tematu, którą nie zawsze mogą obronić szlachetne w intencjach realizacje twórców ludowych 
„Łatwo wszakże zbanalizować swoje zakorzenienie w ojczystym krajobrazie. Pewna nieświadomość i 
nieporadność arty styczna, powtarzanie szablonów obrazowania i rymowania nie przynoszą ujmy twór
com ludowym (wymierającym przecież), me zabijają wdzięku ich twórczego mocowania się, a nieraz 
podkreślają siłę i sugestywność idei, której służą’' (s. 40). Analizując zaś własne literackie wizje zw iąz
ku emocjonalnego z ziem ią rodzinną, Niedworak wskazuje na znam ienną ewolucję: przejście ku liryce 
uwolnionej od konkretu historycznego i społecznego, ku emocjonalnemu przetworzeniu doświadczeń 
egzystencji.

'2 W szechstronny przegląd poetyckich inspiracji postacią Kopernika od XVI w. do współczesności, przy
nosi szkic historycznoliteracki J. Kapuścika i W J. Podgórskiego, Kopernik wierszem opisany, „Poezja” 
1973. nr 5, s. 75-83. O Norwidzie i Lechoniu pisała w tym kontekście Z. Szmydtowa, Norwid, Lechoń i 
tradycja kopernikańska, „Poezja" 1973, nr 6, s. 3-20.

55 Słabość miejscowego środowiska krytycznego pokazuje zestawienie nazwisk olsztyńskich krytyków 
literackich z innymi reprezentantami środowisk zlokalizowanych na tzw Ziemiach Zachodnich i 
Północnych na przestrzeni powojennych lat. Przywołajmy nazwiska krytyków poznańskich: Jerzego 
Ziomka, Stanisława Barańczaka, Edwarda Balcerzana; wrocławskich: Jacka Lukasiewicza, Zbigniewa 
Kubikowskiego, Józefa Kelery; szczecińskich: Stanisława Telegę, Erazma Kuźmę.
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szansą prom ow ania W armii i M azur w dziedzinie literatury, kultury, h istorii54.
Lista pozam iejscow ych autorów, k tórzy w latach siedem dziesiątych podnosili te 

m at w arm ińsko-m azursk i na lam ach „Poezji” nie zm ieniła się znacząco wobec stanu 
z poprzedniej dekady. Tak jak  poprzednio najwszechstroniej prezentow ał się na tych 
łam ach A leksander Rym kiew icz, tym  razem publikując w iersze z przygotow yw a
nych tom ów  Ślepi drwale (1971), Polskie drzewa (1972) i Olsztyński wrzos (1973). Dla 
badacza poszukującego poetyckich tropów  świadczących o zw iązkach z M iejscem , 
szczególnego znaczenia nabierają trzy  w ypow iedzi autora Krajobrazów i ludzi na te 
m at m etody przełożenia autentycznych dośw iadczeń na m aterię poetyckiego słow a55. 
Z jednej strony w yraźnie lokują one pew ne zespoły w yobrażeniow e poetyckiego sło 
w a w kolorycie m azurskiej leśniczów ki i podniecie m yśliwskich eskapad, z drugiej 
-  dokum entu ją fiasko przedsięw zięć zm ierzających do kategorycznych i wąskich od
czytań zaklętych w tekście Miejsc.

Często publikujący w „Poezji” łódzki poeta Tadeusz Chróścielew ski zaledwie 
dw ukro tn ie w latach siedem dziesiątych pojawia się z tem atem  w arm ińsko-m azur
skim . W roku obchodów  25-lecia zakończenia wojny Redakcja m iesięcznika zam iesz
cza lap idarną notkę na tem at tom iku Hipokrene warmińska, rok później publikuje 
w iersz Chróścielew skiego Koncert we Fromborku pow stały z inspiracji wizyty autora 
na W arm ii w 1970 r.* 55 56 Tradycyjnie obecny jest natom iast m azurski kontekst biografii 
G ałczyńskiego, a  to za spraw ą fascynacji A ndrzeja D raw icza postacią autora Balu u 
Salomona. Co ciekawe, „Poezja” opatrzyła recenzjądw ie m onograficzne pozycje Dra-

Redakcja „Poezji” dostrzegła i doceniła olsztyńskie i fromborskie wystawy i sesje naukowe Roku Ko
pernikowskiego. Zob. Inauguracja Roku Kopernikowskiego, „Poezja” 1972, nr 12, s. 92: M. Czychow- 
ski. Refleksje z wystawy kopernikańskiej we Fromborku, „Poezja” 1973, nr 5, s. 103-104

55 W artykule Moje inspiracje poetyckie („Poezja” 1971, nr 4, s. 29-33) A. Rymkiewicz pisał na ten temat 
następująco: „Nie odczuwam nigdy ochoty opisywactwa. Dopóki krajobraz nie zdeformuje się w mojej 
wyobraźni nabierając subiektywnej barwy, nie staje się dla mnie materiałem poetyckim Zmieniony już  
fantazją, często jakby udziwniony, nabiera cech godnych zapisania i wówczas czuję jego lotność poety
cką”. W innym zaś m iejscu (Cudzoziemcy i polowanie, „Poezja" 1974, nr 4, s. 47-50) deklaruje w yraźne 
czerpanie pomysłów i wrażeń -  owych „zdobyczy myśliwskich” - właśnie z pobytów w olsztyńskich 
lasach. Do tem atu powraca Rymkiewicz w szkicu Mój anonimowy przewodnik („Poezja” 1978, nr 9, s. 
70-72), w którym opisuje okoliczności powstania jednego z pierwszych wierszy z tomu Krajobrazy i 
ludzie noszącego tytuł Zamek tr Lidzbarku. W tym też tekście odnajdujemy refleksy dylematów, jakie 
towarzyszyły kreacji poetyckiej mazurskich tomów Rymkiewicza -  głównie odnoszące się do prób 
pozatopograficznego oddania colour locale opisywanej przestrzeni. Rymkiewicz tak o tym pisa! (Mój 
anonimowy przewodnik, s. 71): „Chciałem napisać trzeci mój cykl wierszy poświęconych Warmii i M a
zurom. później nazwany Krajobrazy i ludzie. Poprzednie dwa nie zadowoliły mnie. Wydawało mi się, 
że w Wieńcu jezior niezbyt naturalnie starałem się wprowadzić koloryt lokalny tych stron, popierając 
swój zamysł tytularni utworów i nazwami miejscowości. W drugim cyklu, w Ziemi serdecznie znajo
mej, poruszałem sprawy nazbyt ogólnonarodowe. W obu brakowało konkretów z życia powojennego 
ludności tutaj przybyłej i miejscowej, W armiaków i Mazurów, całej bogatej gmatwaniny poglądów i 
obyczajów, a wszystko to przecież musi być mocno osadzone w miejscowym krajobrazie wiejskim i w 
niedużych, lecz historycznych miastach”,

*  T. M., Wiersze o Ziemiach Odzyskanych, „Poezja” 1070, nr 5, s. 102; T. Chróścielewski, Koncert we 
Fromborku, „Poezja” 1971, n r3 , s. 30.
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w ieża57 pośw ięcone G ałczyńskiem u, ale przeoczyła ukazanie się Kroniki olsztyńskiej, 
k tóra w szak w dekadzie lat siedem dziesiątych m iała aż dw a w ydania (1975, 1978). 
N iedostrzeżona została też poezja Jana H uszczy w yrosła ze spotkań z krajobrazem  
W armii i M azur - m im o że autor prezentował się na łam ach ,.Poezji’- system atycznie, 
a w 1972 r. opublikow ał zbiór Podróż sentymentalna -  ważny dla opisu poetyckiego 
ziem i W armii i M azur.

L istę nazw isk autorów  pozam iejscowych zam ykają dwaj byli reprezentanci środo
w iska olsztyńskiego -  Bogdan C horążuk oraz K azim ierz Sopuch. Ten pierw szy, od 
połow y lat sześćdziesiątych, m ieszkając} 'już w W arszawie, w latach siededziesiątych. 
pojawia się w „Poezji” p ięc iok ro tn ie -pub liku jąc  poezję, prozę poetycką, om aw iając 
w łasną  tw órczość oraz  oddając ją  pod k ry tyczno lite rack i osąd  P io tra  K uncew i
cza w prestiżow ym  cyklu  m iesięczn ika  Poetyckie znaki zodiaku. W żadnej z tych 
form  nie zafunkcjonow ał o lsz tyńsk i ep izod  biografii literack iej au to ra  Zegarmi
strza światła, zaś an a liza  pokazuje, że p rezen tow ana tw órczość zupe łn ie  uw ol
n iona je s t  do konk retu  topograficznego, k rajobrazow ego i em ocjonalnego  W arm ii 
i M azur. N ie inaczej rzecz się m a z poetą-socjo log iem  K azim ierzem  S opuchem 58. 
od 1961 r. zw iązanym  ju ż  z G dańskiem . Jeśli w poezji C ho rążuka  o dczy tać  m oże 
n iek iedy  topografię W arszaw y, to u S opucha po jaw iają  się m otyw y m aryn istyczne  
i im presje o a rch itek tu rze  G dańska. Dla badacza zw iązków  lite ra tu ry  z W arm ią i 
M azuram i a trak cy jn ą  c iekaw ostką są  poezje A ndrzeja  S tru m illy  -  p lastyka , ilu
stra to ra , scenografa  teatra lnego , pod różn ika , o k tó rego  fascynacji słow em  poety 
ckim  rzadko  się p am ię ta59. „P oezja”, za in te resow ana w szech stro n n ą  osobow ością 
a rty s ty  p rze d staw ia je g o  sylw etkę ju ż  w 1966 r.60, a w 1975 r. p rzyw ołu je  tę postać 
d w u k ro tn ie  -  raz w nocie p lastycznej, raz  oddając swe lam y d la poezji au tora . Owe 
siedem  w ierszy, z k tórych  jeden  pow stał w m azu rsk im  N iedźw iedz im  R ogu61, to 
rap tu la rz  poetyckich  ze tkn ięć  ze św iatem  D alekiego W schodu.

Ja k ą  ocenę w ystaw ił m iesięczn ik  osiągn ięciom  poetyckim  o lsz tyńsk iego  śro 
dow iska literack iego? O dpow iedz ią  m ogą być w yn ik i dw óch zestaw ień  „P oez ji--. 
P ierw sze resume to p rezen tacja , najlepszych zdan iem  R edakcji, debiutów  poe
tyckich osta tn iego  czasu. W śród 29 prezentow anych autorów , żaden nie rep re 
zen tow ał środow iska o lsz ty ń sk ieg o 62. D la o lsz tyn iaków  zabrak ło  też m iejsca w * 51

57 Zob. J. Zacharska, O Gałczyńskim, „Poezja" 1970. nr 4, s. 90-91. J. Cierniak. Gałczyński na Mazurach. 
„Poezja” 1972. nr 7, s. 95-97.

51 O związkach socjologii i poezji we własnej twórczości pisał autor w numerze „socjologicznym" mie
sięcznika. w szkicu Tożsamość i zmienność („Poezja” 1978. nr 6. s. 23-24). Sygnalizował tu nie tylko 
ukształtow anie swojej wrażliwości przez rodowód „kultury chłopskiej”, ale takż.e - mające źródło w 
zainteresowaniach socjologicznych - szczególne wyczulenie na sprawy społeczne, wddoczne także w 
twórczości poetyckiej.

w W 1970 r. A. Strum iłło opublikował w W ydawnictwie Literackim tomik Moje.
“  M Porębski, Andrzej Strumiłło, „Poezja" 1966, nr I, s. 108-109 

Chodzi o wiersz Jak doniosła prasa. „Poezja" 1975. nr 1, s 76
“  „Poezja” 1971. nr 12.
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ju b ileu sz o w y m , podw ójnym  num erze przygotow anym  z okazji X X X -lecia PRL, 
o m aw iającym  najw ażniejsze tom ik i pow ojennej P o lsk i63.

O cena w  kontekście całokształtu  polskiego dorobku poetyckiego po 1945 r. to je d 
no, a zainteresow anie poszczególnym i autoram i i środow iskam i literackim i to drugie. 
Owej ciekawości dla różnorodnych zjawisk poetyckich m iesięcznikow i odm ów ić nie 
m ożna. Toteż w szechstronnością, kom plem entarnością, w ielow ym iarow ością prezen
tacji środow iska olsztyńskiego „Poezja” zdecydow anie dystansow ała efem eryczne i 
przypadkow e ujęcia „Twórczości” czy „M iesięcznika Literackiego”.

N ajpełniej ofertę w ykorzystali E rw in K ruk i Stefan Połom, k tórzy w latach siedem 
dziesiątych ryw alizow ali ze so b ąo  frekw encyjnądom inację na lam ach „Poezji”. K ruk 
nieznacznie tylko zdystansow ał autora Przymierza obłoków, a to z racji aż dwóch 
recenzji, jak im i w' dekadzie lat siedem dziesiątych redakcja opatrzyła jego zbiory64. 
Połom, m im o opublikow ania w interesującym  nas dziesięcioleciu aż trzech zbiorów 
poetyckich nie doczekał się w „Poezji” w zm ianki krytycznej na swój temat. Jak po
w iedziano w yżej, w 1971 r. K ruk zaistniał w „Poezji” w tow arzystw ie czterech innych 
autorów  olsztyńskich, w 1974 r. -  pojawił się jako  tw órca reprezentujący odm ienny 
biegun inspiracji m iejscem urodzenia, w sąsiedztw ie M arii Z ientary-M alew skiej65; w 
1977 r. zaś06 -  tow arzyszyła mu poezja Polonia i M ieczysław a Kucnera. Tę politykę 
redakcyjną interpretow ać tłum aczy w pewmym sensie m onotem atyczny charakter nu
merów. Ale św iadczy ona rów nież o aspiracjach szerszego zaprezentow ania danego 
środow iska literackiego. N a zasadzie dygresji w ypada w spom nieć, że w początkach 
lat siedem dziesiątych poezja K ruka (pięć wierszy) zaistniała też w antologii opraco
wanej przez A ndrzeja Lam a Kolumbowie i współcześni (1972).

O ile K ruk w yraźnie definiuje przynależność podm iotu lirycznego do krajobrazu 
M azur, uniw ersalizując jednocześn ie pry w atne dośw iadczenie biograficzne, to Połom 
bardzo kategorycznie autonom izuje przeżycie poetyckie wobec lokacji regionalnej67 
Spośród publikowanych w „Poezji” w ierszy tylko jeden da się odczytać jako  w yrosły 
z inspiracji zetknięć z pejzażem historycznym  i kulturow ym  W arm ii6*.

Z a zdecydow anie skrom niejszą uznać należy reprezentację innych poetów z re
gionu na lam ach „Poezji”. Zaledw ie jednokro tn ie mieli okazję opublikow ania swych

61 ..Poezja” 1974. nr 7/8.
64 J. Smolka, Pamięć czuwająca. „Poezja” 1970. nr 6, s. 81 — 83; P Mitzner, Moja północ, „Poezja” 1978, 

nr 3 ,s . 95-96
to Trudno wyrokować, czy przez nieuwagę Redakcji, czy z racji wartości artystycznego przekazu, dw u

krotnie (w roku 1971 i 1974) przedrukowano len sam wiersz Kruka Świat mojego języka.
“  W 3 nr „Poezji” z 1977 r E Kruk opublikował trzy wiersze: W jego cieniu, Na progu podróż, Trzmiel.
a Oprócz wymienionych wyżej (patrz przypis 49) wierszy, w „Poezji" (1977, nr 3, s. 26-29) Potom opub

likował ponadto: Chorał Niebo jesienne, Noctanter virginis. Nokturn sierpniowy.
“  Chodzi o w iersz Nokturn z katedry fromborskiej -  dokumentujący fromborski epizod biografii Polonia 

W latach 1962-1965 autor byt zastępcą kustosza w M uzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku
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w ierszy: Jan Sobczyk69, K rystyna Ł. Paluch70, Józef Jacek Rojek71, dw udziestoczte
roletni wówczas - Janusz Ryszkowski72, a nawet jeden z najbardziej doświadczonych 
tw ó rc ó w -Je rz y  A dam Sokołowski73. D w ukrotnie pojaw iają się: M ieczysław  K ucner74 
oraz tłum aczący odbiorcom  sw oją poetycką obsesję wojny - K azim ierz Sladewski75. 
P rzy okazji Sokołowskiego w arto nadm ienić, że jego w ydany przez „Pojezierze” to 
m ik Portret z drugiego brzegu nie tylko został dostrzeżony przez „Poezję”, ale uzy
skał także przychylną opinię krytyka76.

Ale nazw isko Sokołowskiego je s t w ażne dla interesującego nas tem atu jeszcze 
z innego powodu. Jest on jedynym  krytykiem  literackim 77 z O lsztyna, który ju ż  w 
pierwszej połow ie lat siedem dziesiątych miał szansę promować literackie środowisko 
W armii i M azur na łam ach „Poezji” To jem u zaw dzięczam y p ierw szą próbę opisu 
miejscowego pejzażu m łodoliterackiego7*, zw łaszcza działalność K K M P79. Dopiero w 
1979 r. pojawi się na tych łam ach o dekadę m łodszy od Sokołowskiego, ale kończący 
studia filologiczne w tym  samym roku (1974) -  A ndrzej Staniszewski. Ten jednak  
debiutuje jako  kry tyk  uciekający od tem atu środow iskow ego“ . U tyskiw ania Sokołow
skiego na brak zaplecza intelektualnego dla młodej generacji poetów  (nie spełnia tego 
zadania, zdaniem  autora, m łoda uczelnia nauczycielska) oraz na nieobecność rzetelnej 
k rytyki literackiej w O lsztynie są  w iarygodne. Ale kw erenda „Poezji” pokazuje, ze 
niebaw em  zafunkcjonują na tych lamach, w yw odzący się z regionu, autorzy w rolach 
krytyków  właśnie. Tak zadebiutuje w m iesięczniku w 1978 r. Zbigniew  N ienacki11, a 
rok później -  K azim ierz Brakoniecki*2. Obaj jednak  w swych eseistycznych tekstach 
-  podobnie jak  Staniszew ski w recenzji -  dalecy będą pochylania się nad literaturą 
w yrasta jącą w m iejscow ym  środowisku. Jest to szczególnie znam ienne w przypadku

69 J. Sobczyk, Dziewczyny moje, „Poezja” 1974, nr I, s. 42.
711 Zob przypis 49
71 J J Rojek, Temat, „Poezja” 1976, nr 3, s. 36 Wcześniej („Poezja” 1972, nr 3, s. 98) Redakcja w dziale 

Kronika miesiąca odnotowała przyznanie autorowi nagrody „Czerwonej Róży” za rok 1971 -  me wska
zała jednak na proweniencję środowiskową laureata.

77 J. Ryszkowski, Pogodzony ze światem, Stan podgorączkowy, Arspoetica, „Poezja” 1979, nr 3, s. 69-70
77 J. A Sokołowski, zob przypis 49.
74 M. Kucner, Rozwiązywanie drogi. Na pamięć, Klucze, „Poezja” 1977, n r3 , s. 20-21. Zob. też przypis 49
75 K. Śladewski, Chory dzień. Kamieniarzom, Ostatnia droga, „Poezja” 1978, nr 10, s. 85-86. Zob też 

komentarz autorski Refleksje na wierszem „IVburzy", „Poezja” 1978, nr 9, s. 84-85
*' K. Pieńkosz, Po obu stronach, „Poezja” 1978, nr 10, s. 131.
77 A. J. Sokołowski w 1974 r. został absolwentem W ydziału Filologii Polskiej UW, a w 1979 r. ukończył 

Podyplomowe Studium Krytyki Artystycznej i Literackiej w WSNS
78 J. Sokołowski, Czekając na twórczy ferment, „Poezja” 1974. nr I, s. 72-74
79 Korespondencyjny Klub M łodych Pisarzy powstał w 1970 r. Działał najpierw przy ZW ZMW, potem 

przy ZW  ZSMW i ZW  ZSM P Miał w swoim składzie także reprezentantów z Kielc, W arszawy u El
bląga W różnych okresach zrzeszał 60-70 osób. Wśród najaktywniejszych członków byli: Erwin Kruk, 
Jan Gorczyński, Józef Jacek Rojek, Henryk Jakubiec, Kazimierz M aria Skrzydliński, Jan Sobczyk, 
Józef M ickiewicz, K azim ierz Brakoniecki, Aldona Borowicz

811 A. Staniszewski..... Dźwigałem w sobie świątynię.. ", „Poezja” 1979, nr 4, s. 97-98. Tekst jest recenzją
zbioru W iesława Kazaneckiego Cały czas w orszaku, Olszty n 1978.

*' Z Nienacki, „Mańki" Andrzeja Kuśniewicza,’ Poezja” 1078, nr 5, s. 12-19
”  K. Brakoniecki, Poezja życia -  poezja śmierci, „Poezja” 1979, n r3 , s. 7-9.
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Staniszew skiego, który w latach 1978-1981 był opiekunem  miejscowych adeptów  pió
ra jak o  przew odniczący K oła M łodych przy olsztyńskim  oddziale Z L P83.

Strach przed epitetem  regionalności skutecznie blokował podjęcie tem atu, co odbi
ło się na kształcie m erytorycznego dyskursu o osiągnięciach tzw. terenu literackiego. 
Po pióro sięgali w ięc nie ci, którzy tem at znali najlepiej, lecz k tórzy obserw ow ali 
problem  z w ygodnego dystansu. Tę schizofrenię w idać dokładnie jeśli porównam y 
w yw ażone w słowach opinie Sokołowskiego (Czekając na twórczy ferment) i później
sze o rok doniesienia autora kryjącego się pod pseudonim em  „tm ”84. Ten ostatni rela
cjonując gorącą dyskusję toczącą się na lamach prasy regionalnej m iędzy m łodym i z 
K K M P  a członkam i olsztyńskiego oddziału ZLP, niewiele niuansów  kondycji młodej 
literatury  je st w stanie w ytłum aczyć.

Tekst ten jednak  uznać należy za istotny. D owodzi w agi, ja k ą  przypisyw ał ogól
nopolski m iesięcznik zjawiskom dziejącym  się na obrzeżach życia literackiego. Na 
zasadzie dygresji w ypada w spom nieć, że z analogicznym  zainteresow aniem  spoty
kały się i inne środow iska, także z terytoriów  tzw. Ziem Zachodnich i Północnych85. 
Z decydow anie rozczarow ują natom iast relacje z dorocznych Zjazdów Pisarzy Ziem 
Zachodnich i Północnych86. N a tym tle zdecydow anie dystansow ały „Poezję” nie tylko 
Iw aszkiew iczow ska „Twórczość”, ale nawet tygodniki społeczno-kulturalne.

W latach osiem dziesiątych środow isko olsztyńskie reprezentow ane jest na lamach 
„Poezji” nieco zm ienioną, w obec stanu z poprzedniego dziesięciolecia, listą nazw isk 
krytyków  i literaturoznaw ców . O bok Staniszew skiego i Brakonieckiego pojawia się 
m łodszy od tego ostatniego o dekadę - Zbigniew  Chojnowski, a jako  spraw ozdaw ca 
w ydarzeń literackich z ośrodka iławskiego debiutuje rów ieśnik Brakonieckiego - S ta
nisław  R aginiak. Znacząca jest natom iast nieobecność Zbigniew a N ienackiego, peł
niącego po reaktyw ow aniu ZLP funkcję prezesa oddziału o lsztyńskiego (1983-1987), 
o raz Jerzego A dam a Sokołowskiego, który objął tę funkcję po N ienackim .

W dziedzinie k rytyki prym at w iedzie S taniszewski (6 publikacji). Tylko nieznacz
nie ustępuje mu Chojnowski (4 publikacje), ale dopiero w drugiej połow ie lat osiem 
dziesiątych -  kiedy po uzyskaniu ty tu łu  habilitacyjnego w 1985 r. m ilkn ie na trochę 
Staniszew ski. Tendencja uchylania się przez m iejscowych krytyków  od prezentacji 
i aksjologizacji dorobku środow iska i analizy w spółczesnych konfiguracji inspira- * 15

”  Opiekunem  Koła z ram ienia Zarządu Oddziału ZLP był Zbigniew Nienacki.
,J tm., Młodzi poeci Olsztyna, „Poezja” 1975, nr 6, s. 107-108
15 W „Poezji” 1974, nr 1, obok artykułu J. A. Sokołowskiego, odnajdujemy takZe teksty poświęcone życiu 

literackiego młodych środowisk Katowic, Koszalina, Opola, W ielkopolski i W rocławia. Na temat życia 
m łodoliterackiego Wrocławia zob. też J Pluta, J Styczeń, Czyżby wugodnie ułożenie do s n u „Poezja” 
1970, nr 5, s. 77-80

W 1968 r. w Kronice miesiąca niemal cały tekst podsumowujący katowickie sympozjum  wypełniły 
cytaty z przemówienia I sekretarza KW w Katowicach -  Edwarda Gierka („Poezja” 1968, nr 9, s 98- 
99). Jeszcze bardziej lakonicznie potraktowano ostatni w trzynastoletniej historii Zjazd Pisarzy Ziem 
Zachodnich i Północnych w Zielonej Górze w 1970 r. („Poezja” 1970, nr 8, s 96-97.)
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cyjnych zw iązków  z przestrzen ią  w arm ińsko-m azurską w literaturze ulega dalszej 
intensyfikacji. Żaden z w ym ienionych kry tyków  nie zam ieścił w latach osiem dzie
siątych na łam ach „Poezji” ani jednego  tekstu  pośw ięconego tym problem om. Zbliżył 
się ku nim  jedyn ie  Staniszew ski, ale w yłącznie na m arginesie odległej perspektyw y 
piśm iennictw a staropolskiego87 Tym sam ym  po raz pierw szy przyszły autor Roku 
pruskiego ukazuje się w „Poezji” jako  popularyzator dziedzictw a kulturow ego War
mii i M azur. Pozostali, new ralgicznie reagując na potencję dyskredytującej etykietki 
„piew ców  tem atu regionalnego”, pośw ięcają sw ą uwagę w yłącznie zjawiskom o czy
telnej proweniencji pozaregionalnej88, w yłącznie sporadycznie um ieszczając nazw iska 
poetów z W arm ii i M azur w kontekście ogólnych rozw ażań o kształcie w spółczesnej 
poezji89. Na grząski g run t zdecydow ał się w ejść jedyn ie  Stanisław  R eginiak, ale jego 
tekst będący de facto kom unikatem , nie aspiruje do m iana szerszej prezentacji dorob
ku m iejscowego środow iska90.

Z nam ienne je s t że kolejne w ydanie dzieł M ichała Kajki (tym razem  w serii ..Po
jezierza” -  Literatura Warmii i Mazur w dawnych W iekach) na łamach „Poezji” 
prezentow ał krytyk z zew nątrz - A ndrzej Tchorzew ski91. Dobrze to  zrobiło samem u 
tem atowi, k tóry  pod jego  piórem  w yem acypow ał się z li tylko ideow o-społecznego 
kontekstu in terpretacyjnego92. Spośród środow iska poetów  z W armii i M azur w latach 
osiem dziesiątych w yróżniono, prom ując recenzją w  m iesięczniku, trzech autorów: 
dw ukrotnie K azim ierza Brakonieckiego93 oraz W ojciecha M arka D arskiego94 i Ta
deusza M atulew icza95. Zauważmy, że w yboru nie m otyw uje kryterium  generacyjne:

"7 A. Staniszewski, Pieśni i psalmy Jana Kochanowskiego w Kancjonale mazurskim, ..Poezja” 1980, nr 
8/9, s. 109-120. W yabstrahowanie postaci Kochanowskiego w kontekstu recepcji mazurskiej i śląskiej 
jest jednym  z zarzutów, które stawia Staniszewski recenzowanej książce W acława Wałeckiego, Jem 
Kochanowski w literaturze i kulturze polskiej doby oświecenia. Zob. A Staniszewski, IV kręgu Jana z 
Czarnolasu, „Poezja” 1980, nr 8/9. s. 153-155.

“  Z. Chojnowski recenzuje zbiór W iesława Kazaneckiego („Poezja” 1985, nr 4, s. 92-93) i Anny Pogonow
skiej („Poezja" 1986. nr 5, s. 98-99) Zob też Z. Chojnowski. Dwugłos o antologii młodych, „Poezja” 
nr 9, s. 89-90 Brakoniecki pisze eseje poświęcone M iłoszowi (Człowiek z Ziemi Ulro. O twórczości 
Czesława Miłosza w latach 30., „Poezja” 1981. nr 6/7, s. 98-111) i Watowi (Światłość и ciemności. O 
wierszach Aleksandra Wala, „Poezja” 1982. nr 10, s. 6-23). A. Staniszewski przybliża poezję Tadeusza 
К laka (Wokół awangardy, „Poezja” 1980. nr I, s 101-103) i W iesława Kazaneckiego (Czas nie dopełni! 
się, „Poezja” 1983, nr 7, s. 102-104), pisze o poezji białoruskiej (Odpieśni ludowych do poezji Maksima 
Tanka, „Poezja” 1980, nr 3, s 133-136) i litewskiej (Klasyk literatury litewskiej, „Poezja” 1983, nr 2, 
s. 102-105) Aldona Borowicz poświęca esej Achmatowej i Cwietajewej (Ślepym wzrokpzywracaj... O 
poezji Achmatowej i Cwietajewej, „Poezja” 1990, nr 1-3, s. 48-54.

”  Tak czym m in Z Chojnowski ilustrując swoje refleksje o kondycji współczesnej poezji m in cytatami 
z K. Brakonieckiego. Zob. Z Chojnowski, Poezja przyziemna, „Poezja” 1986, nr 6, s 38-45

"  S. Raginiak, Laur Iławy, „Poezja” 1988, nr 9, s. 87-88.
1,1 A. Tchorzewski, Okrutny poeta z Ogródka, „Poezja” 1985, nr 4, s. 95-97.

Szczególnie interesujące są refleksje Tchorzewskiego nad „sytuacją estetyczną” Kajki i zasadnością 
rozpatryw ania jego twórczości w wąskich kryteriach ludowości
A. Tchorzewski. Między (tradycyjną) metafizyką a (współczesną) refleksją, „Poezja” 1980, nr 6, s 110- 
111; K. Suchcicka, Życie poświęcić prawdzie, „Poezja” 1987,nr 8 . s. 103-105.

44 D Kowalczyk, Okolice mitu, „Poezja” 1989, nr 10, 11, 12, s. 97-98.
Jan M a rx ,... Chwycić się zębami połcia metafory, „Poezja” 1981, nr 3, s. 103.



Warmia i Mazury w miesięczniku „Poezja”...

dwaj pierwsi autorzy - z roczników  pięćdziesiątych - są  niem al o pokolenie młodsi 
od urodzonego w 1935 r. M atulew icza. Tak debiutancki tom ik Zrosty, jak  i czw arty  
chronologicznie tom Wiersze fizyczne B rakonieckiego, przyjęte zostały  bardzo przy
chylnie. R ecenzenci akcentowali sam oistność tej poezji, uw olnienie się od klasyfikacji 
w obrębie określonej szkoły poetyckiej; doceniony został intelektualno-filozoficzny 
kontekst przekazu  oraz św iadom e odcięcie się rudym entu  topograficzno-historyczne- 
go m yślenia regionalnej literatury. U D arskiego (Listy do Qwertzuiop), obok fascyna
cji św iatem  ku ltu ry  śródziem nom orskiej, dostrzeżono zaś w rażliw ość dla krajobrazu 
ontologicznego M azur, który pod piórem autorem  staje się pretekstem  do refleksji eg
zystencjalnej, głęboko hum anistycznej. M iażdżąca okazała się natom iast k ry tyka de
biutanckiego tomu czterdziestopięcioletniego M atulew icza, nota bene niegdysiejszego 
przew odniczącego olsztyńskiego K K M P  (1972-1974), którego tekstom  zarzucono nie 
tylko „deklaratyw ny patos”, ale nawet odm ów iono zw iązków  z poezją. N ajbardziej 
zdum iew a je d n ak  nieobecność na lam ach „Poezji” nazw iska Alicji Bykow skiej-Sal- 
czyńskiej, k tó ra w 1979 r. w ydala pierw szy swój tom ik w ierszy (Wprzerwie między 
światem a zabawką) i uznaw ana była za je d n ą  z najciekaw szych osobow ości poety
ckich w yrosłych w  m iejscow ym  środow isku.

Spośród autorów  pozam iejscow ych szukających inspiracji w  krajobrazach W armii 
i M azur dostrzeżono tradycyjnie ju ż  A leksandra Rym kiew icza96. Z dwóch pośw ię
conych mu recenzji, jedna  (A rtu r Bok-Szw abow icz) bardzo m ocno akcentow ała owo 
dyskredytow ane przez Brakonieckiego „m yślenie obszaram i” oraz podejm ow ała się 
opisu znaczeń w arm ińsko-m azursk ich  lokacji dla autora Nici Ariadny97 A nalogiczne 
tony pobrzm iew ają w odczytan iu  zbioru Tadeusz Chróścielew skiego Tożsamość9!. W 
interpretacji S tefana M elkow skiego racją poezji autora Koncertu we Fromborku staje 
się program ow y historyzm , otw arcie na odm ienność kulturow ą, k tóre sfunkcjonalizo- 
w ane są d la  potrzeb porządkow ania dośw iadczenia biograficznego pokolenia ksz tałto 
w anego przez zaw ieruchy X X -w iecznej historii.

Z askakująca się je st natom iast śladow a tylko recepcja kry tyczna tom ów  Erw ina 
K ruka, który w szak w dekadzie lat osiem dziesiątych opublikow ał trzy  zbiory poe
tyckie. Lukę tę -  co w ażne w kontekście pow yższych refleksji - w ypełn ił kry tyk  ol
sztyński - Z bigniew  Chojnowski w ostatn im , zam ykającym  dw udziestopięcioletn ią 
h istorię ukazyw ania  się m iesięcznika, num erze99. Tylko raz na przestrzen i ostatniego 
dziesięciolecia opublikow ano w „Poezji” w iersze K ru k a100. A le n iską frekw encję na- * S

'* J. Z. Brudnicki, „Łowiskiem śnieżnym Europy mój kraj", „Poezja” 1980, nr 6, s. 103-104; A. Bok-Szwa
bowicz. Jut r  tamte] strony krajobrazu, „Poezja” 1986, nr 6, s 103-107.

”  Temat ten podejmuje także J. Z. Brudnicki, Spadkobierca romantyków. O twórczości Aleksandra Rym
kiewicza, „Poezja” 1984, nr 5, s 50-68
S Melkowski, Znak widzialny uczucia, „Poezja” 1983, nr 3, s. 83-86 
Z. Chojnowski, Między obcością a swojskością, „Poezja” 1990, nr 4/6, s 99-100 

"" E. Kruk. Tylko ci, W jego cieniu. Nieznane przyjmują nas, Swial mojego języka, „Poezja” 1982. nr 
11/12, s. 229-231.
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zw iska autora Ronda m ierzyć należy raczej form ułą tej pojedynczej obecności. Oto 
bowiem teksty K ruka znalazły się w num erze specjalnym  m iesięcznika kom ponu
jącym  Antologię na 202, a zaw ierającym  najlepsze zdaniem  Redakcji w iersze, które 
ukazały się na tych łam ach od 1965 r. Tak postrzegana obecność K ruka musi być 
rozum iana jako  duże w yróżnienie dla poety. Dodajmy, że obok C horążuka, którego 
zw iązek z W arm ią i M azuram i był li tylko epizodyczny, K ruk  był jedynym  autorem 
reprezentującym  olsztyńskie środowisko literackie. Jako że autorzy w yboru uznali, 
że „granica historycznoliterackiej spraw dzalności tekstów ”101 przebiega w połowie lat 
siedem dziesiątych, nie mieli szansy zaistnieć tu młodsi debiutanci, ja k  np. B rakonie
cki. Już jed n ak  dwa lata później, w num erze antologijnym m łodych poetów  debiutu
jących w latach siedem dziesiątych, nazw isko tegoż zostało uw zględnione, co również 
uznać należy za nobilitujące102. U kłonem  w stosunku do najm łodszych był num er 4 z 
1984 r., także o charakterze w yboru, tym  razem  zatytułow any Trzynastu na linii star
tu. Wśród grona najm łodszych debiutantów  znalazł się tu Wojciech M arek D arsk i'03, 
co w ydaje się znam ienne z uwagi na fakt, że jego w łaściw y debiut w prasie regionalnej 
nastąpił zaledw ie rok przed dostrzeżeniem  go przez „Poezję”.

Poddawane kw erendzie roczniki są  rejestrem  ważnych w ydarzeń życia poetyckie
go: nie tylko o rien tu ją w hierarchii i poniekąd ustalają jej kryteria , ale i spraw ozdają 
o w ynikach konkursów , nobilitu ją prezentując ich laureatów. W 1988 r. „Poezja” nie 
przeoczyła nagrody dla Chojnowskiego w konkursie „W arszawskiej Jesieni Poezji” 
przyznanej mu za esej Morze i śmierć pośw ięcony Jose Emilio Pacheco104. Zam ieściła 
w yróżniony w tym że konkursie w iersz D arskiego (Cztery strony Apokalipsy), odno
tow ała w ynik i Jeleniogórskiego K onkursu „N iepokoje” (w którym  pierw szą nagrodę 
zdobył D arski), zdecydow ała się nawet na publikację w ierszy laureatów  peryferyjnego 
konkursu o „Iław ski laur” (R agin iaka i A nny Złotkowskiej),

Spośród m iejscow ych poetów najczęściej, bo aż czterokrotnie w latach osiem dzie
siątych, mieli okazję prezentow ać swoje teksty Brakoniecki105 i D arsk i106. T rzykrot
nie udostępniono m iejsce pierw szy raz w ystępującem u na tych łam ach Stanisław ow i

"" O kryteriach wyboru traktuje Posłowie Krzysztofa Gąsiorowskiego, „Poezja” 1982, nr 11/12, s. 260- 
261.

102 K. Brakoniecki, Wiersz wolny. Wymowa polska, Wiersze fizyczne. „Poezja” 1984, nr 3, s. 26-29
W. M. Darski, Księga zlej miłości, Fedra, „Poezja” 1984, nr 4, s 10-14.

"M „Poezja” 1988, nr 2, s. 93
105 K. Brakoniecki, „Poezja” 1981, nr 2, s 14-18 (esej, Poezja i istnienie, wiersze: Cmentarz zmarłych na 

cholerę w Poryłem Wl, On i ja. Esencje, Poezja to doświadczenie prawdy), „Poezja” 1984, nr 3, s. 26-29 
(Wiersz wolny, Wymowa polska, Wiersze fizyczne)', „Poezja” 1988, nr 7, s. 3-4 (m iniaturka prozatorska 
Wynaturzenia); „Poezja” 1089, nr 3, s. 40-42 (proza poetycka: Palec boży, Chłopiec jedzący powietrze. 
Bogowie. Śmierć).
W M Darski, Księga zlej miłości, Fedra, „Poezja” 1984, nr 4, s. 1-14; tenże. Cztery strony Apokalipsy, 
„Poezja” 1988, nr 2, s. 96-98; tenże. Warszawa, „Poezja” 1989, nr 1, s. 108; tenże, Giżycko-przyjazd 
5.40; Suwałki bez wyjścia. „Poezja” 1989, nr 2, s. 109-110.
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R agin iakow i107 *. Jednokrotnie zaistniał Józef Jacek R ojek101. A bsencja Jerzego Ada
m a Sokołow skiego i S tefana Połoma, skrom niejsza obecność K ruka oraz prezentacje 
debiutantów  zda ją  się potw ierdzać fak t zm iany w arty  w poezji środow iska o lsztyń
skiego. W przedostatn im , potrójnym  num erze „Poezji” odnajdujem y nie ty lko apel
0 pom oc finansow ą dla upadającego m iesięcznika, ale i rejestr złożonych do redakcji
1 oczekujących na druk  tekstów. Z nalazły się tu w iersze D arskiego oraz dw a szkice 
Chojnowskiego. Tylko jedno  z tych zam ierzeń zostało zrealizow ane (recenzja Choj
now skiego z tom u K ruka Z  krainy Nod).

Dla interesujących nas rozw ażań najciekaw sze w ydają się ujęcia poetyckie Ragi- 
n iaka i D arskiego. Ten pierw szy w naturalny sposób w pisuje dośw iadczenia dzieciń
stw a podm iotu  lirycznego w przestrzeń m azurskiej wsi i szuka w łasnej prawdy trud
nego do rozpoznania em blem atu w ileńsko-m azurskiej genealogii rodzinnej (Coraz 
boleśniej, Dziedzictwo). Darski natom iast sytuuje podm iot m ów iący w konfiguracji 
nieustających wejść em ocjonalnych w krajobraz niby znany, a ciągle nie rozpoznany 
(Giżycko -  przyjazd 5.40). Okiem pielgrzym a w kraczającego w utrw aloną w pam ięci 
przestrzeń ew okuje symbole i szkicuje sytuacje narracyjne, które przybiorą pełniejszy 
ksz ta łt w późniejszym  o lat dziesięć tomie opow iadań My krzyżaki! Prezentacje te w 
w ażny sposób uzupełn ia ją  przesycone obsesją niespokojnej pam ięci w iersze K ruka; 
pokazują różnice kreacji artystycznych w arunkow ane dyferencjam i generacyjnym i i 
asym etrycznośc ią dośw iadczeń biograficznych.

N adal ak tyw ni są na łam ach „Poezji” byli członkow ie olsztyńskiego środowiska: 
Sopuch i C horążuk , ale ci nie szukają inspiracji w przestrzeniach w arm ińsko-m azur
skich. Nie przedostały  się niestety na łamy m iesięcznika m azurskie w iersze Jana M a
rii G isgesa (Wieczory nad jeziorami) i Jana Huszczy z tom u Lata spośród lat (1983). 
Jedynym  dokum entem  poetyckich zw iązków  łodzianina Tadeusza Chróścielew skie- 
go z W arm ią i M azuram i je s t w „Poezji” lat osiem dziesiątych w iersz Leśniczówka 
Pranie, będący nie ty lko hołdem dla kunsztu  G ałczyńskiego, ale i hym nem  na cześć 
sensotw órczego pejzażu M azur109. Podwójny grudniow y num er m iesięcznika z 1987 r. 
-p o św ię c o n y  w łaśnie autorowi Ofiary świerzopa - udow odnił, jak  bardzo G ałczyński 
przysłużył się literackiej popularyzacji przestrzeni m azurskiej i jak  m ocno recepcja 
czyteln icza w pisuje tę tw órczość w lokacje m azurskie110 111. W cześniej, bo w 1981 r. re
dakcja publikow ała korespondencję G ałczyńskiego, m.in. z prańskiej leśniczówki. Tu 
także dał o sobie znać inspiracyjny w pływ  m azurskiego pejzażu1". Być może drugim

107 S. Raginiak, „Poezja” 1987, nr 9, s. 54-59 (Mój ojciec. Coraz boleśniej. Dziedzictwo, Dziecińskto, Et 
cetera. Kwiaty), „Poezja” 1989, nr 10, II, 12, s. 61-62 (Przypadek pierwszy i z filmem, Spektakl, Obok)', 
„Poezja” 1988, nr 9, s. 99-100 (Czemu?, Któremu drzwi do światła).
J. J Rojek, Nie trać złudzeń, „Poezja” 1988, nr 9, s. 87-88

"" T. Chróścielwski, Leśniczówka Pranie, „Poezja” 1987, nr 11/12, s. 25-26.
1111 Por m.in. wiersze: J. Brzostowska, Konstantemu Ildefonsowi Gałczyńskiemu, „Poezja” 1987, nr 11/12, 

s. 24, T. Bratek, Leśniczówka Pranie, „Poezja" 1988, nr 9, s. 108.
111 „Poezja” 1981, nr 1, s. 18-35 Nieco inne tony pobrzm iew ająw artykule podejmującym problem „nagon-
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najw iększym  orędow nikiem  św iata m azurskiej przyrody obwołać należy A leksandra 
Rym kiew icza, który do tem atu „puszczańskich” zauroczeń i zamyśleń pow raca syste
m atycznie"2 *. A że autor okazał się również w rażliw y na blask dziejów  kulturow ych 
i historycznych tej przestrzeni udowodni! esej Dwaj Rymkiewicze w Świętej Lipce111, 
który w krótce w szedł do zbioru Podróż do krainy szczęśliwości (1985).

W ypada skonstatow ać, że w dw udziestopięcioleciu funkcjonow ania m iesięczni
ka zainteresow anie spraw am i środow iska literackiego W arm ii i M azur i literackim i 
ujęciam i tem atu  było spore -  zdecydow anie w iększe niż w  analogicznym  okresie w 
przypadku „Twórczości” czy „M iesięcznika Literackiego”. Co w ażne, „Poezja” była 
o tw arta  także na inne ośrodki zlokalizow ane na Ziem iach Zachodnich i Północnych"4. 
Być może - jak  chce Z dzisław  H ierow ski"5 -  je st to zasługą tego, że w składzie re
dakcji"6 znalazł się przedstaw iciel tegoż śro d o w isk a-T y m o teu sz  K a rp o w ic z - tu ż  po 
wojnie zw iązany ze Szczecinem , potem z W rocławiem.

„Poezja”, nie odw racając się od klasyki, prom ow ała młodych twórców. N a nobili
tujących łam ach m iesięcznika zdołały zaistnieć niemal w szystkie ciekawsze osobo
wości poetyckie rekrutujące się z środow iska olsztyńskiego (wyjątkiem  jest jedynie 
Bykow ska-Salczyńska). M im o iż w yraźnie zw rócona ku rejestracji najnowszych tren
dów w spółczesnej poezji Redakcja, zarejestrow ała rów nież pejzaż poezji tradycyjnej, 
inspirow anej w dużej m ierze czynnikam i pozaliterackim i. To pojedyncze egzemplum. 
w yrosłe z resztą  w realiach pierw szych lat funkcjonow ania m iesięcznika, z perspek
tyw y czasu ocenić w ypada nie w yłącznie jako  requiem dla tradycyjnie rozum ianej 
ludowości, ale i jako  rzetelną próbę ujrzenia poezji w ielowym iarow o, we w szelakich 
jej nurtach i formach.

Z uwagi na ogólnopolski charakter periodyku, nie m iały tu szans zaistnieć spory i 
dyskusje, które tak  nurtow ały miejscowe literackie środow isko i które przelewały się 
przez łam y regionalnej prasy. Pojedyncze próby ukazania ich niuansów  skazane były z 
góry na ryzyko uproszczeń. W ażniejsza w ydaje się, sygnalizow ana w yżej, neurastenia 
tem atu regionalnego, zw łaszcza na przełom ie lat sześćdziesiątych i siedem dziesiątych

ki” na Gałczyńskiego (A Tchorzewski, 1951. Sprawa Gałczyńskiego), „Poezja” 1986, nr 1/2, s. 46-68 
112 A Rymkiewicz, „Poezja” 1982, nr 11/12, s. 70-73 (Antyczny motyw w śnieżnym kraju, Odrodzenie 

słowa). Inspiracje krajobrazem „jeziorowo-puszczańskim” (choć nie koniecznie warmińsko- -m azur
skim) są żywe nawet w Rymkiewicza twórczości dla dzieci Zob „Poezja” 1983, nr 8, s. 30-34 (tu m in 
wiersze: Wakacje z sową, Przed namiotem, Wiwat plecak).

' " A .  Rymkiewicz, Dwaj Rymkiewicze w Świętej Lipce, „Poezja” 1984, nr 5, s. 35-68.
"J W 1968 r. (nr 11) w dziale Kronika miesiąca zaprezentowano środowiska literackie Koszalina (Leszek 

Bakula) i Opola (Bogusław  Żurakowski) Systematycznie prezentowano osiągnięcia literackie ośrodka 
poznańskiego -  zwłaszcza poezję Greka Nikosa Chodzinikolau i Kazimiery Illakowiczówny Otwarto 
tamy dla szkicu historycznoliterackiego poświęconego literaturze kaszubskiej J. Drzeżdżona („Poezja' 
1969, nr 10, s 49-64).
Z Hierowski, Szkice krytyczne, s. 119.
W 1965 r w składzie redakcji znajdowali się: red nacz Jan Zygmunt Jakubowski; w funkcji z-ca red 
nacz występowali: Tymoteusz Karpowicz, A rtur M iędzyrzecki, Julian Przyboś. W składzie redakcji 
znalazł się również Zbigniew Herbert.
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w arunkująca egzem plifikacje poetyckie i krytyczne autorów z W armii i Mazur. M im o 
iż straszak dyskusji o regionalizm ie nie zafunkcjonow al w prost na lam ach ..Poezji", to 
autorzy z W armii i M azur czynili w szystko, aby ich teksty nie w ydobyw ały konotacji 
anachronicznej regionalności. Zadaniem  historyka literatury będzie rozstrzygnąć, na 
ile te prezentacje były w ynikiem  lęku przed deprecjonującą etykietą, na ile w ynikały  z 
oczyw istej ewolucji m yślenia o kategoriach przestrzeni. Tak czy inaczej kw erenda po
kazuje, jak  tem at w arm ińsko-m azurski ewoluuje, jak  uw alnia się od kategoryczności 
ujęć socjologiczno-historycznych, jak  powoli i opornie zyskuje św ieżość w em ocjo
nalnej i intelektualnej penetracji przestrzeni w nowoczesny ju ż  sposób sensotwórczej. 
A le w latach osiem dziesiątych obserw ujem y zaledwie zapow iedź tego, co narodzi się 
dopiero za lat kilka.

Od lęku przed epitetam i zaściankow ości i prowincjonalności w naturalny sposób 
uwolnieni byli autorzy z zew nątrz. Ci w ięc, z Lodzi, z W arszawy, najczęściej po
chylali się w poetyckim  stówie ku w arm ińsko-m azurskiej przestrzeni I oni jednak  
(jak Rym kiew icz) postrzegali konieczność reorganizacji poetyckiego sztafażu ujęć 
tem atycznych. Ponadczasowy okazał się jedynie G ałczyński. I choć autor Satyry na 
bożą krówkę głuchy byl całkowicie (i zapew ne świadomie) na rzeczyw istość poza- 
estetyczną prańskiej okolicy, to i tak uznać go należy za najznakom itszego m entora 
m azurskiego tem atu.


