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poetka, eseistka, krytyk literacki, ukończyła studia polonistyczne, ﬁlozoﬁczne
i teologiczne. Debiutowała w 1974 roku. Wydała ponad 20 publikacji zwartych:
poetyckich, prozatorskich oraz popularno-naukowych. Jej wiersze ukazały się
w przekładach na język angielski, niemiecki, czeski i islandzki. Od dwudziestu
lat jest redaktor naczelną Miesięcznika Literackiego „Akant”.
Należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Otrzymała za swoją twórczość
i działalność społeczno-kulturalną wiele nagród i wyróżnień, w tym Srebrny
Krzyż Zasługi i Zasłużony dla Kultury Polskiej. We wrześniu 2014 roku
obchodziła jubileusz 40-lecia pracy twórczej.
Książka Jolanty Baziak sygnowana mianem Baziaki. Pokolenia i sentencją: Stara
dusza pamięta o przodkach wymyka się schematom. Autorka układa na naszych
oczach mozaikę. Efekt tezauryzowania atomów przeszłości imponuje:
korespondencja z krewnymi, podróże „do źródeł”, kwerenda archiwalna
i internetowa, ekskursy literackie, lingwistyczna archeologia, genetyka…
Dwunastoletni okres zataczania kręgów i dwuletnie stadium planowania
ścieżek – oto rzadko spotykany wirydarz.
Autorka prowadzi nas najpierw w Gorce do wiosek lokowanych na wypalanych
polanach. Odnajdujemy tam pracowitych i śmiałych zarębników. Czytamy dalej
o Wołochach i niedocenianym ich wpływie na dzieje Europy, o klaryskach
z Nowego Sącza, o Zyndramie z Maszkowic – nie tylko jako o rycerzu Jagiełły,
ale też jako o właścicielu wzgórza, na którym archeolodzy odkryli (w 2015 r.)
ruiny starsze od Myken! Specjalny rozdział informuje o losie arcybiskupa
Eugeniusza Baziaka i jego „kotwiczącym” umiejscowieniu w rodzinnym
rodowodzie. Mnogość postaci, ludów, grup etnicznych tworzy wir,
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który wciąga, ale wymaga uwagi. Z treści subtelnie emanuje – trzeba się tylko
dobrze wczytać – pogodny humor.
Ogrom pracy przeistoczony w wielowątkową narrację każe, niczym w ﬁlmie,
niecierpliwie oczekiwać rozwiązania – ﬁnału.
Jerzy Necio
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