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Tyś umarł? zbudziłem ze łzami

            — jak kłos zżęty z łanu
i rzucony na drogę pod żelazne koła
w pył Marcin Bajko

Rozprawa Marcina Bajki poświęcona została tak konkretnym i wyodrębnionym zagadnieniom, że 
nie ma obawy, iż nie znajdzie się dla niej miejsce wśród dotychczasowych odczytań.

Autor to badacz o dużym i wartościowym dorobku, współredaktor dwóch tomów zbiorowych wyda-
wanych z wielką starannością w Białymstoku, edytor Walki o Chrystusa Tadeusza Micińskiego, ogłoszonej  
z jego komentarzem; jest także autorem książki Heroiczna apokalipsa. W kręgu idei i wyobraźni Tade-
usza Micińskiego (2012). Szczególnie ważne jest jednak to, że jego wieloletnie badania skoncentro-
wane na twórczości jednego twórcy dały efekt w postaci wnikliwej znajomości całego jego dorobku. 
Nie dość dzisiaj doceniana praca edytora dała tej ugruntowanej wiedzy solidny, filologiczny funda-
ment. Bajko doskonale zna stan badań wybranego przez siebie tematu i w sposób odpowiedzialny  
i skrupulatny odwołuje się do wypowiedzi badaczy. Jego najważniejszymi poprzednikami są Wojciech 
Gutowski i Jarosław Ławski.

Marcin Bajko stawia sobie za cel odtworzenie poglądów Micińskiego na temat poszczególnych 
kultur narodowych, celem jego jest również przypomnienie najważniejszych zadawanych przez po-
etę pytań (tu warto wraz z nim posłużyć się słowami Wojciecha Gutowskiego) o „kondycję Polski  
i Europy na początku XX wieku”. W kręgu zainteresowania M. Bajki znalazły się teksty Micińskiego 
z lat 1910-1914. To uzasadniona decyzja – wypowiedzi poety z tych lat mają wiele istotnych wspól-
nych cech światopoglądowych, które pozwalają na syntetyczne ich ujęcie, bez obawy upraszcza-
jących uogólnień. Stworzenie opracowania głównie na podstawie wypowiedzi publicystycznych 
sprzed I wojny światowej pozwoliło zobaczyć „późnego Micińskiego” jako ideologa a zarazem wi-
zjonera, który poruszał się zawsze w przestrzeniach wysokiej, abstrahującej od codzienności myśli. 

(opr. na podstawie recenzji wydawniczej prof. dr hab. Anny Czabanowskiej-Wróbel)
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[Autor] podjął się ambitnego planu podważenia stereotypu 
myślowego o wzajemnej i konsekwentnej wrogości między ro-
mantykami a autorem Ziemiaństwa polskiego. Jego ustalenia wy-
kazują niezmienną i bezkompromisową postawę Koźmiana wobec 
nowej literatury i niektórych jej reprezentantów oraz ambiwalen-
cję sądów i opinii „wielkich romantyków”, nie zawsze naznaczo-
nych niechęcią, na temat dorobku poetyckiego „papieża polskich 
pseudoklasyków”. 

(z recenzji dra hab. Marka Nalepy)

Łukasz Zabielski, ur. 1985 – dr, absolwent filologii polskiej i histo-
rii na Uniwersytecie w Białymstoku. Pracownik naukowy Książnicy 
Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku. Stały współ-
pracownik Katedry Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” w In-
stytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku. Zaintereso-
wania badawcze: historia i literatura polska pogranicza XVIII i XIX 
wieku. Autor m.in. studiów: W walce o godność. Wokół pamiętni-
ków ks. Klementyny z Czartoryskich Sanguszkowej; Juliusz Słowacki 
i „niemi” klasycy warszawscy; Kajetan Koźmian z perspektywy lite-
rackiego renegata Franciszka Morawskiego. Redaktor naczelny na-
ukowego pisma bibliologiczno-literaturoznawczego „Bibliotekarz 
Podlaski”. Współredaktor kilku tomów prac naukowych. Redaktor 
naukowej edycji Fausta A.E.F. Klingemanna, w przekładzie księcia 
Edwarda Lubomirskiego (Seria „Czarny Romantyzm”). 


