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(II) SIELICKI Franciszek. Recepcja Gorkiego w Polsce mię
dzywojennej. W: Po obu stronach granicy. Z powiązań kultu
ralnych polsko-radzieckich w XX-leoiu międzywojennym podj f
red. B.Galstera i K.Sierockiej przy współudziale A.Pioru
nowej. Wrooław 1972. EBL i ZS PAN, s. 181-215.
Dzieje reoepcji twórozości literaokiej i publicystycznej
Gorkiego w Polsce międzywojennej, a także ocena jego działalnośoi polityosnej - oparte nie tylko na publikaojaoh prasowych,
ale i na listach, wspomnieniach ltd. Ocena ta była w znacznym
stopniu określona przez stosunek piszących do ZSRR 1 kwestii
rewoluoji. Stąd - gdy krytyoy lewicowi z aplauzem witali wszy
stko, co Gorki napisał, 1 wyrażali się z uznaniem o jego dzlałalnośoi polityozno-kulturalnej, inni zwykli
przeoiwstawlać
twórozość pisarza polltyoe kulturalnej państwa radzieckiego, a
w pogodzeniu się z nią widzieli przejaw jego konformizmu ideo
wego. Motywy polityczne w ooenaoh Gorkiego przycichły po jego
śmleroi - podnoszono natomiast ogólnohumanistyozną wartość je
go dzieła*
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(II) STĘPIEŃ Marian: Echa radzieckich programów literac
kich w polskiej krytyce lewicowej lat 1918-1939. W:
Po
obu stronach granicy. Z powiązań kulturalnych
polsko-radzieokloh w XX-leoiu międzywojennym pod red. B. Galstera i
K.Sierooklej przy współudziale A.Piorunowej. Wrocław 1972.
IBL i ZS PAN, s. 7-40.
•
.
Praoa omawia inspirującą rolę radzleokioh programów literaokloh w prooesle dojrzewania lewloowej myśli krytyoznoliteraokiej w Polsoe oraz dyskusje nad tymi programami - nie tylko
w kręgach lewioowyoh. Wyróżnia przy tym trzy etapy reoepojiradzieokiej myśli literackiej: pierwszy, na poozątku lat dwudzie
stych - to posługiwanie się poglądami Proletkultu w poszukiwa
niach literatury wyrażająoej problemy i przeżycia klasy robot
niczej; drugi - do poozątku lat trzydziestyoh - oeohuje zain
teresowanie faktem, autentykiem (wpływ Lefu i Nowego Lefu); o
kres trzeci - lata trzydzieste - obfituje w dyskusje na temat
realizmu, pobudzone m.in. przez program realizmu socjalistycz
nego, sformułowany na Zjeździe Pisarzy Radzleokioh w 1934 r.
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