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(II) GALSTER Irena: Język starom skiego przekładu dzieła Andrzeja 
Frycza Modrzewskiego "De Republica emendanda". ( System fleksyj- 
n y ). Wrocław 1975, O ss. , s s .  14-5, PAN. Komitet Słowianoznaw- 
stwa. Monografie Slawistyczne. 33, 25,-

Książka jest autonomiczną częścią większej całości - monografii sta- 
roruskiego przekładu dzieła Andrzeja Frycza Modrzewskiego "De Repu
blica emendanda" (zob. BP 55, s . 32) i zawiera obok zasadniczych roz
działów dotyczących odmiany imiennej i czasownikowej - krótki zarys 
rozwoju staroruskiego języka literackiego oraz charakterystykę niektó
rych zjawisk fonetycznych. Autorka przedstawia opis fleksji przekładu w 
zestawieniu z niektórymi danymi gramatyki Melecjusza Smotryckiego - z 
jednej strony, i z monografii języka "Ułożenia soborowego" 164-9 roku, 
pióra Czernycha - z drugiej, co, stanowiąc z założenia uzupełnienie prze
prowadzonej równolegle analizy paleograficznej i tekstologicznej zabytku, 
pozwoliło na wyciągnięcie określonych wniosków, m.in. na temat pod— 
stawy przekładu, stylistycznej odmiany języka oraz osoby tłumacza.
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(II) GAZDA Grzegorz: Poezja walką. (Z problemów poetyk "Ziemi 
na lewo" i "Trzech salw "). "Acta Universitatis Lodziensis". Nauki 
Humanistyczno-Społeczne nr 2, Łódź 1975, s . 4-5-51.

Oba tomiki ("Ziemia na lewo" B. Jasieńskiego i A. Sterna oraz "Trzy 
salwy" W. Broniewskiego, S .R . Standego i W.. Wandurskiego) stanowią, 
zdaniem autora, wzorzec polskiej poezji proletariackiej. Na przykładzie 
zawartych w nich wierszy autor sygnalizuje tendencje, które wpłynęły na 
genezę i późniejszy rozwój omawianego modelu polskiej poezji lewicowej; 
wymienia elementy tematyczne określające zjawisko zwane "kanonem poe
zji rewolucyjnej" (np. Europa jako symbol zła i ucisku, momenty anty- 
cywilizacyjne - atak na "wytwory nowoczesności", odniesienia do Rewo
lucji Francuskiej) , ustala zasadę kompozycyjną wierszy, ich strukturę 
stylistyczną etc. Opracowanie ma charakter szkicu; krótkie streszczenie 
w języku francuskim.
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