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Recenzye i sprawozdania.

Żółkowski Adam: Z aktów sławnej przyjaźni (Korespondencya
Krasińskiego z Augustem Cieszkowskim). Biblioteka warszawska
1912, I. 56—86.
Mimo odmiennego zupełnie usposobienia uległ Krasiński w zna
cznej mierze Cieszkowskiemu, pociągnięty ku niemu siłą przekonania,
pokrewieństwem duchowych dążeń, wreszcie tym samem celem, przy
świecającym obu. Autor wykazuje na podstawie zachowanej korespondencyi poety z Cieszkowskim, jak wpływ ten jednak nie był jedno
stronny, Krasiński bowiem ze swej strony występował przeciw niektó
rym poglądom Cieszkowskiego, przedewszystkiem w kwestyi pamięci
w odrodzeniu pośmiertnem; a jakkolwiek różnica obu w tej sprawie
musiała być mniejsza, niżby to wynikało z listów poety, nie ulega wą
tpliwości wpływ pewien Krasińskiego na pogłębienie zapatrywań Ciesz
kowskiego. Różnice zdań w innych kwestyach nie pozostawiły w korespondencyi poety ważniejszych śladów. W zasadniczych natomiast teoryach uległ Krasiński w zupełności Cieszkowskiemu, jakoto w zapatry
waniach jego co do powołania dziejowego Polski, (przyjmując w dal
szym ciągu ideę mesyanistyczną, Cieszkowskiego) palingenezyi i kwestyi
osobowości Boga.
Listy Krasińskiego są ponadto pierwszorzędnej wagi dokumentem do
poznania istoty Cieszkowskiego, jakoteż tego nierozerwalnego związku
obu przyjaciół ściślejszego nad wszystkie roźdźwięki i konflikty. Na oso
bną wzmiankę zasługują w listach wzmianki o Delfinie Potockiej, które
mogą wywołać pewien zwrot w sądach o tym stosunku na korzyść po
ety. Uwydatnia także autor formę listów, zaliczając je pod tym wzglę
dem do najcelniejszych, jakie wyszły z pod pióra poety. Rozprawka au
tora, jednego z najlepszych znawców filozofii Cieszkowskiego, uwzglę
dniająca po raz pierwszy znaczenie korespondencyi Krasińskiego do
największego myśliciela polskiego, oparta na sumiennej analizie zapatry
wań obu, może dać czytelnikowi na ogół jasny pogląd na dzieje ducho
wego związku K-o i C-o.
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Bełza Władysław : Wspomnienie o Krasińskim. (Słowo polskie
1911 nr. 508 s. 7).
Autor opowiada o nabożeństwie za duszę poety, odprawionem
28. lutego 1859 r. w Warszawie, przytacza nadto opowiadania ojca
swego, naocznego świadka, o napadzie na Krasińskiego przez młodzież
uniwersytecką.

Kleiner Juliusz: Przedświt
z

(tamże, s. 7— 8).

Autor zwraca uwagę na harmonię tekstu i formę poematu, jednego
najpełniejszych wyrazów romantyzmu; żywotność swą zawdzięcza

