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/11/ OBOLEW1CZ W .B. : P oezija nowogo polskogo wojska (1943-194-5) 
/P olska poezja wojskowa (1943-1945)/, "Wiestnik Leningradskogo 
uniw iersitieta nr 14. Isto rija , jazyk, litieratura” . Nr 3. Leningrad 
1975 s . 90-95.

Autor zajmuje się  poezją wojskową z czasów ostatniej wojny (1943
-1945) , podkreślając przy tym, iż nie została ona dotąd należycie zba
dana. W centrum jego zainteresowania znalazły się  w iersze drukowane 
w gazetach i czasopismach wojskowych, a następnie - w 1945 roku - 
zebrane i opublikowane w formie książkowej. Wyróżnia autor trzy zasad
nicze problemowo-tematyczne aspekty tej poezji; nastawienie antyfaszy
stowskie, propagowanie idei ojczyzny socjalistycznej, przyjaźń polsko
-radziecką.
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/11/ PIOTROWSKAJA A .G . : Leon Kruczkowski. Żizn’ i tworczestwo.
Monografija /Leon Kruczkowski. Życie i twórczość. M onografia/. 
Moskwa 1977, s s .  256.

Tom je s t  monografią twórczości p isa rz a , uwzględniającą różnorodne 
formy jego działalności - p isarsk ie j, krytycznej, publicystycznej i społeczno
-politycznej. Autorka wyzyskała archiw alia, literaturę pamiętnikarską i 
p rasę  - rosy jską i polską. Na całość składają się rozdziały: Powsta
wanie ("Młoty nad światem") ; Narodziny p isarza  realizmu socja listycz
nego ("Kordian i cham "); Dysputa o współczesności ("Paw ie p ióra", 
"Bohater naszych czasów (Daubmann)") ; Faszyzmowi - nie! (Publicysty
ka, "S id ła " , Powieść "belg ijska") ; Za drutem kolczastym; Walka i two
rzenie (Działalność społeczna, Publicystyka, "Odwety") ; M istrz drama
tu filozoficzno-politycznego ("Niem cy", "G rzech", "Odwiedziny", "Juliusz 
i E th el"); Nowatorstwo problematyki i  formy ("P ierw szv  dzień wolności", 
"śm ierć  gubernatora", "Szk ice z piekła uczciwych", "Św ię ty "); L itera
tura ludzkiej solidarności.
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