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Drodzy Goście!

Ta strona poświęcona jest książce "Poeta i baśń. Rzecz o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim",
którą w lipcu 2011 roku opublikowało
Wydawnictwo Poznańskie
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. Autorka – Agnieszka Zgrzywa – pomyślała, że warto ją w ten sposób Państwu polecić. Ta
strona jest jednak czymś więcej niż zwykłą reklamą, a może po prostu jest w istocie czymś
zupełnie innym. Jest zaproszeniem do przygody.

Pierwsze wtajemniczenie mają już Państwo za sobą – skoro otworzyli Państwo tę stronę, to
znaczy, że czytają Państwo poezję Baczyńskiego, młodego autora, który pisał tak dobrze, że
śladem po nim nie jest jedynie blednące nazwisko w tomie historii literatury. Wybory jego liryki
w bibliotekach nie obrastają kurzem, legenda jego życia porusza, poświęcone mu strony
internetowe są odwiedzane, ma swoich gorących wielbicieli, czaruje poezją!

Owa czarodziejska poezja bywa jednak czasem dość trudna. Zdarza się, że czyta się ją dla
samej przyjemności obcowania z jej niepowtarzalną melodią. Fragmenty zostają w pamięci
czytelnika i tak nosi się w sobie fascynujące słowa o niejasnym znaczeniu. Ich sens
podpowiada nam często jedynie nasza intuicja, a nie zamierzona przez autora logika słów, figur
i obrazów. To bardzo ciekawy stan świadomości Odbiorcy. Mile wspominam czas, gdy
chodziłam z małym tomikiem wierszy Grochowiaka w kieszeni, podczytując je w chwilach
koniecznego życiowego oczekiwania (na tramwaj na przykład), oczarowana nimi, nie
rozumiejąc ich jeszcze zupełnie. Oczarowana byłam jeszcze bardziej, gdy spróbowałam je
zrozumieć. Dobrze też pamiętam moment, gdy pierwszy raz zastanowiłam się poważniej nad Pr
zypowieścią
Baczyńskiego, którą od dawna znałam na pamięć...

Na szczęście nie da się poezji wyjaśnić gruntownie i jednoznacznie, na tym polega jej magia,
zawsze warto jednak nad nią pomyśleć. Jeżeli zatem, Drogi Gościu, chciałbyś się nad
wierszami Baczyńskiego zastanowić, to moja praca powinna Ci w tym pomóc.

Książka „Poeta i baśń" powstała na podstawie doktoratu, który obroniłam w 2007 roku na
Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu. Nie to jest jednak najważniejsze.

Pisałam ten tekst bowiem również z tak zwanej potrzeby serca, pamiętając o dwóch osobach –
o Tobie, Drogi Gościu, Czytający poezję i o NIM - o rzeczywistym Krzysiu Baczyńskim.
Pamiętałam, że za tekstami, jakie nam pozostały, obecne było żywe życie. Chociaż moja praca
nie jest biografią, to, odczytując uważnie wiersze Krzysztofa Baczyńskiego, starałam się
dosięgnąć jego postać wyobraźnią. Pytałam sama siebie – dlaczego tak napisał? Co go
zainspirowało? O czym marzył, o kim myślał? Co się działo w tym czasie w Warszawie? Jak
wyglądała ta dziewczyna, której imię umieścił w wierszu? Czym żyli jego rodzice, jak to
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wpłynęło na syna? Jak decydował pomiędzy złem a złem?...

I – czy udało mu się wymyślić taką filozofię, tak wyjaśnić świat, by spokojnie iść na śmierć, do
której przeciętny człowiek może się przygotowywać długie (daj Boże każdemu) lata?

Poeta i baśń to pierwsza książka, która, koncentrując się na tekstach, próbuje dać odpowiedź
na takie pytania, uwzględniając wszystkie etapy twórczości poety i pojedyncze wydarzenia z
jego życia. Prześwietliłam jego twórczość przez pryzmat baśni, ponieważ wydała mi się
szczególnie dobrym kontekstem do wyjaśnienia pewnych fragmentów bądź przydania im
trafnego, moim zdaniem, komentarza. Zamieszczam w książce obszerne interpretacje
najpopularniejszych wierszy Baczyńskiego – tych, które przerabia się w szkołach, tych, które się
najczęściej przytacza.

Cytowane na tej stronie fragmenty rozdziałów mają zachęcić Czytelnika do poznania
niewirtualnej reszty.

KRZYSZTOF BACZYŃSKI MIAŁBY W TYM ROKU 90 LAT – NIE BARDZO PAMIĘTA SIĘ O
TEJ ROCZNICY...

„POETA I BAŚŃ" TO URODZINOWY PREZENT DLA NIEGO :-)
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