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Moja autorska droga do tej antologii zaczęła się blisko pięćdziesiąt 
lat temu, za życia jej najstarszych współautorów. Najmłodsi długo 
jeszcze mieli poczekać na swoje narodziny.
Mówię o tym, ponieważ koncepcja i zasadnicze założenia antologii 
wymagały bezpośrednich i rozległych w czasie kontaktów z wybrany-
mi poetami. O tych kontaktach (listy, spotkania, telefony) można by 
napisać księgę... 
W rezultacie ukazała się w 1977 r. nakładem Wydawnictwa Mor-
skiego w Gdańsku pierwsza wersja „wierszy i wypowiedzi współ-
czesnych poetów polskich” zatytułowana Morze u poetów. Książka 
spotkała się z dużym zainteresowaniem czytelniczym. Trafiła do 
szkół, bibliotek i placówek kulturalnych nie tylko na wybrzeżu, ale 
i w głębi kraju, co cieszy również dlatego, że właśnie tam nasza kul-
tura morska cierpi na szczególną anemię. Dodajmy – bo rzadko 
przytrafia się to antologiom – że Morze u poetów powitały aż dwie 
nagrody literackie: jury pod przewodnictwem Zbigniewa Bieńkow-
skiego przyznało publikacji Kogę Gdańską jako „nagrodę XX-lecia 
Czerwonej Róży”, a szczecińskie Wydawnictwo GLOB uhonorowa-
ło ją swoją nagrodą Złotego Delfina – „dla najlepszej książki mor-
skiej dziesięciolecia”.
Ucieszyły też antologistę liczne i ciepłe głosy krytyków, zwłaszcza 
niemarynistów, wśród których najbliższe intencjom publikacji wy-
daje się rozpoznanie Mieczysława Orskiego. „Nie jest ta książka – pi-
sał wrocławski krytyk („Odra”, 6/1978) – antologią współczesnej 
polskiej poezji marynistycznej, choć oczywiście zawiera pokaźny 
i reprezentatywny wybór tej właśnie poezji. Jest czymś więcej na-
wet niż antologią „autorską”. Jest tworem wymyślonym i zrealizo-
wanym przez Jankowskiego, zrodzonym z jego pasji i jego obsesji [...], 
wychodzącym naprzeciw własnym poszukiwaniom twórczym. [...] 
Jest to książka za szeroko pojętą „morskością”, książka, która tę 
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morskość często odkrywa, a kto wie, czy nie uświadamia niektó-
rym zaproszonym do udziału w niej poetom? Książka, która dopa-
truje się morza w najzupełniej różnych i różnorodnych elementach 
współczesnych światopoglądów i  poetyk. Książka z tezą, książka 
z mocnym przekonaniem. Uderzające – przynajmniej dla mnie – jest 
w niej to, że ryzykowna teza, trudny zamysł znajdują zaskakujący 
odzew w wypowiedziach twórców i ich wierszach. [...] Fascynują-
ca jest ta burza idei, wyobrażeń, motywacji, postaw, którą Jankow-
ski – niczym uczeń morskiego czarnoksiężnika – wywołał. Przeko-
nująca staje się też obecność w książce poetów, którzy nigdy do tej 
pory nie pojawiali się w bibliografii marynistycznej.”
Mówiąc o poetach nieobecnych w bibliografii marynistycznej Mie-
czysław Orski miał zapewne na myśli takich spośród wybitnych 
współuczestników antologii, jak: Zbigniew Bieńkowski, Ernest Bryll, 
Zbigniew Herbert, Jarosław Iwaszkiewicz, Mieczysław Jastrun, 
Anna Kamieńska, Urszula Kozioł, Jan Bolesław Ożóg, Julian Przy-
boś, Tadeusz Różewicz, Antoni Słonimski, Wisława Szymborska, 
Anna Świrszczyńska czy Adam Ważyk.
Niestety, z  przyczyn od antologisty niezależnych, w tym także 
z powodu cenzury PRL, nie znaleźli się w „Morzu u poetów” tacy 
m. in. autorzy, jak Julia Hartwig, Artur Międzyrzecki, Czesław 
Miłosz, Tadeusz Nowak i Wiktor Woroszylski. Te i inne znaczące 
nazwiska miały dopełnić „Morze u poetów” w jego drugiej edycji, 
którą na zamówienie tego samego wydawcy przygotowałem do 
druku w 1988 r. Jednak ukazanie się książki uniemożliwił upadek 
Wydawnictwa Morskiego. Na marginesie: Jakże przydałoby się nam 
takie wydawnictwo właśnie teraz, gdy polska książka morska i mor-
ska edukacja społeczna sięgnęły mulistego dna...
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Antologia „Morza polskich poetów. Wiersze i wypowiedzi” jest 
kontynuacją czy też nową, rozbudowaną, przetworzoną i, mam 
nadzieję, jeszcze bardziej reprezentatywną artystycznie – wersją 
antologii „Morze u poetów”. Przejmuje ona od swojej poprzednicz-
ki z roku 1977 zasadniczy materiał tekstowy (co oczywiste zwłasz-
cza w przypadku pierwszej części książki, gdzie dominują poeci już 
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nieżyjący), ale i wprowadza daleko idące zmiany w realizacji swoich 
istotnych celów. Dotyczą one zarówno doboru nazwisk (dochodzi 
wielu nowych poetów, grupa innych antologię opuszcza), jak i wie-
lu „bloków autorskich”, które zostały poszerzone, bądź też doko-
nano w nich selekcji i wymiany utworów, wymiany niekiedy nawet 
obejmującej cały zestaw wierszy. Również odautorskie teksty prozą 
– nazwaliśmy je umownie wypowiedziami – zostały w przypadkach, 
w których było to konieczne i możliwe, poszerzone, przeredago-
wane i uaktualnione. Oczywiście: większość tych zmian, to przede 
wszystkim świadectwo ewoluowania poetyckich postaw wobec 
morza, wynik nowych doświadczeń, przemyśleń i artystycznego 
rozwoju autorów.
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Ale przejdźmy do spraw dla „Mórz polskich poetów” najistotniej-
szych. (Powtarzam tu i uaktualniam moje wcześniejsze sformuło-
wania).
Ta książka nie zadowoli - i oby nie zadowoliła – niektórych kryty-
ków-marynistów, wyliczających, kto ile napisał utworów „o morzu” 
oraz żarliwie dyskutujących, czy utwory te można lub nie można 
zaliczyć do marynistyki.
Od razu więc: „Morza polskich poetów” nie mają nic wspólnego 
z marynistyką pojętą doktrynersko. To jest książka przeciwko 
wąskiemu, tematycznemu rozumieniu poetyckiej morskości. Nie 
o marynistyczną tematykę w niej chodzi, ale o morze różnych możli-
wości artystycznych i światopoglądowych, filozoficznych i psycho-
logicznych, o morze jako twórczą inspirację oraz czynnik ekspresyj-
ny, symbol, obraz, motyw. Poeta bowiem – jak to sformułowałem 
już w „manifeście” Kołobrzeskiej Grupy Poetycko-Plastycznej 
„Reda” (1967–1971) – nie pisze na temat morza, ale morzem na 
temat siebie i swojego indywidualnego świata. Dlatego pod zna-
kiem morza spotykają się w tej antologii zarówno poeci zaliczani 
do marynistów (co nie znaczy, że się z tym określeniem godzą), jak 
i autorzy w rozważaniach krytyków-marynistów nieobecni, chociaż 
właśnie u tych drugich morze bywa na ogół ciekawsze artystycznie 
i głębsze refleksyjnie. Należą do nich – oprócz poetów wymienio-




