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/11/ KOWALSKA Aniela: Mochnacki i  Lelewel»współtwórcy ży
cia umysłowego Warszawy i  kraju 1825-1830. PIW. Warszawa 
1971 s. 376, nlb. 2, i lu s tr ., z ł 45,-

Po zwięzłym omówieniu atmosfery kulturalnej s to licy  w os
tatnich labach przed powstaniem listopadowym, z obfitym powo
ływaniem się na sądy Mochnackiego i  Lelewela, autorka charak
teryzuje postawy intelektualne obu pisarzy, traktując ich ja
ko pionierów nurtu romantycznego w Warszawie. Szerzej omawia 
kampanię Mochnackiego jako krytyka litera tu ry. Ukazując pozy
cję Lelewela w środowisku warszawskim, uwydatnia szczególnie 
jego wpływ na kształtowanie się romantycznych i  patriotycz
nych postaw młodzieży. Obszerny rozdział poświęcono omówieniu 
narastającej legendy Mochnackiego i  Lelewela u potomnych.Książ
ka oparta jest na materiałach z epoki -  w tekście występują 
liczne i  często mało znane cytaty z gazet, listów , pamiętni
ków. W aneksie -  pięć rozpraw krytycznych Mochuackiego i  k i l 
ka pism Lelewela.

BP/44/49 A.K.

/11/ Miscellanea z okresu romantyzmu. 2. Red. nauk.Jaros
ław Maciejewski. Oss.Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1972, 
s. 528, tab. 11. IBL PAN. Archiwum Literackie. T. 15, zł 
88,-
Kolejny tom Archiwum Literackiego przynosi następujące po-* 

zycje: I .  Utwory /tekst i  komentarz/: Magnuszewski Dominik: 
"Radziejowscy" /M.Witkowski/; Dzierzkowski Józef: "Iskra poe
z j i "  /J.Rosnowska/; I I .  Korespondencja: L isty Stefana Garczyń- 
skiego do K ornelii Skórzewskiej z la t 1822-1855 /Z. Szeląg/;
Nowe l is ty  Zygmunta Krasińskiego do Izabe li z Lubomirskich 
Sanguszko z la t 1841-1851 /H.Gacowa/; L isty Ryszarda Berwiń- 
skiego do Michała Czajkowskiego z la t 1859-1879 /M.Jagielska/; 
I I I .  Materiały: Z.Szweykowski: Wstęp do wydania powieści"W8r- 
nyhora" Michała Czajkowskiego; Z.Szeląg: Garczyński -  Mickie
wicz. /Nowe przyczynki biograficzne i  filo log iczne/ ; J.Macie
jewski: Cenzorzy i  po lic janci pruscy nad tekstami Mickiewi
cza. Wielkie Księstwo Poznańskie -  rok 1855» Z.Trojanowiezo- 
wa: L isty Jana Koźmiana do Cezarego P lstera . /Mickiewicz-  wy
kłady paryskie -  towianizm/.
BP/44/50 C.G.


