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(II) WOŹNIAKOWSKI Krzysztof: "Lew ar" 1933-1936. (Z arys mono
graficzny). "Rocznik Komisji
Historycznoliterackiej" XIII, 1975,
s . 161-187.
Autor sytuuje pismo, które poświęcone było prawie całkowicie ów
czesnej bieżącej krytyce literackiej, w ciągu lewicowych i komunistycz
nych czasopism literackich okresu, traktując je jako łącznik między tego
typu prasą lat dwudziestych i trzydziestych. Ukazuje jego wewnętrzne
przemiany w planie politycznym, organizacyjnym i krytycznoliterackim
(daje wiele nieznanych informacji o składach
kolejnych redakcji). W
związku z tym wyróżnia trzy okresy. W pierwszym, najdłuższym (do lu
tego 1935 r . ) pismo, będące wówczas dwutygodnikiem, charakteryzowało
się sekciarstwem, lewactwem, zaś w dziedzinie krytyki literackiej wul
garnym socjologizmem. W drugim, jako miesięcznik, wiązało się coraz
silniej z kształtującym się i umacniającym Frontem Ludowym. W okresie
trzecim (bardzo krótkim, ukazał się wówczas tylko jeden zeszyt) anga
żowało się w akcję rozszerzania Frontu Ludowego.
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(II) ZAKRZEWSKI Bogdan: Koneksje artystyczne Fredrów. "Acta
Universitatis W ratislaviensis" nr 200, Prace Literackie XV, Wro
cław 1973, s . 117-137.
Rozprawa przynosi informacje zaczerpnięte przede wszystkim z nie
znanej dotąd korespondencji Aleksandra Fredry i jego najbliższej rodzi
ny oraz z drukowanych wspomnień jego córki Zofii z Fredrów Szeptyckiej (Wrocław 1967) i wnuczki Marii z Fredrów Szembekowej (Lwów
1927). Ponadto autor przytacza fragmenty nie drukowanych wspomnień ro
dzinnych umieszczonych później w książce "Fredro i Fredrusie" (Wroc
ław 1974). Zainteresowania sztukami plastycznymi były szczególnie kulty
wowane w rodzinie Fredrów. Aleksander Fredro został ukazany jako ko
neser i kolekcjoner dzieł sztuki, przyjaciel znanych malarzy, budowni
czy pałacu w Beńkowej Wiszni i dworu w Przyłbicach oraz autor "Obra
zów książąt i królów polskich" i 45 "Portretów osób, które znałem oso
b iście ".
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