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WUed,.- chociażby w ogóln11l zarysie 
próbuje!lJ' uSlll1słowić 80bie dorobek· 
literacki ostatnich lat. wówczas 
dopiero staje aię widoczne jakąż 
potę~~. pełnowo~. zaiste nie
ogarnioną raeką jest współczesna 
literatura radziecka" 

Współczesna proza radziecka/ 
Pelika KusniecQW • - Warssawa. 
1985 • - s. 175 

Adnotowane zeetawienie bibliograficzne "Wcpółczeana 

proza radziecka" rejestruje polskie przekłady radziec
kiej prozy z lat 1971-1986. Z przeklad6w,ukazuj~cych się 
w wysnaczoDych wyżej ramach czasowych. wzięto pod uwagę 

utwory pisarzy w zasadzie aktualnie żyj~cych i tworzących. 

PO.inięto literaturę dla d~isci i młodzieży. Obok utworów 
pojawia!ących się w języku polaka po ras pierwzy zare
jestrowano utwor)' wielokrotnie wznawiane. Wielość nazwisk. 
ró*norodn06ć teaatyczna u~worów objętych zeatawieniem 
świadczy o ogromnym bogactwie literatur poszczególnych re

publik. o mnogości &ach04~cych w nich Zjawisk. 
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Sądzimy. te warto Je prz1blityć czytelnikowi. a powytsze 
zestawienie pomote bibliotekarzOm w pracy. 

Material zostal ulotony altabetyccnie według haseł 
au~orskich. 

Zestawienie opracowano WJkorz1stuj~c : 
"Przewodnik Bibl1ogral"lcq" sa lata 1971-1986 
"Literatura Piękna". Adnotow8D1 rocznik bibliograficzny 
za lata 1971-1983 
"Literatura na ~wiecie" sa lata 1984-1987 
"owe Ksiątki" sa ~,ta 1984-1986 
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1. Długa noc / Grigol Abaazycize r przeł. (t: rosJ K. Okołów
Podhorska. - Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 
1974. - 415 s. - (Klub Inte!"esującej KS1ą~j) 

Utwór jest saJlloistną częścią cyklu poŚ",!ięconego- ~clu 
XIII-wiecznej Gruzji. Akcja rozg~~ się za panowania krU
lowej Rusudan. Powieść utrzymana w baśniowym klimacie, prze
sycona egzotyką. Lektura dla wszystkich'. 

2. Syn królowe j Ta.mar : kronika gra.z1ńska z- XIII w. / Grigoł 
Abaszydze ;' tL [z ros.J Karla zagórska. - Krakc).,1 : Wydav. 
Literackie, 1985. - 31~ s. 

P~Hieść historyczna z czas6w schyłku gruzińsklego odra
dzenia, tuż przed najazdem Mongołów 1 utratą niepodle~loś
ci. 

A3i\A:"O',~ ALEKSAłmER. ABRA."-iO\-/ SERGIUSZ 

3. Wszystko dozwolone / Aleksander Abramow, Sergiusz- Abramow ; 
przel. [z ros~ Sławomir Kędzlerski. - Warszawa :- -rskry-, 
1982. - 215 s. - Fantastyka, Przygoda 

PO"dl8ŚĆ fantastyc:mo-naukowa. Opowieść o wyprawie naukow
c6w na nieznaną planetę - 1fedonę, nawiązanie kon'taktu 
lA: zamieSzkującymi tam, podobnymi do ludzi, myślącymi ist-o
tami. 

ABRAMOi'i FIODOR 

4. Dwie zimy i trzy lata / Fiador Abramow ; tł. r; ros. E [l t
bietą Wassongowa. - Warszawa: "Czytelnik", 1971. - 414 s. 

Powieść obyczaj~;!a. Losy bohate:,:,ćw - Priaslinów, matki 
i sześciorga dzieci, ukazane zostały na tle powszednich 
dni w kołchozowej ~.,iosce poło'i:onej na Dalekiej' P6łnocy. 
Rodzina poz~a"'lona opieki ojca, który polł,l w czalie II 
WlS21Q' ""l~owej, boryka lię z różnymi t!"\ldnościam1. W ob
razie 1056;,/ i przeżyć Priasl1n6w skupiły się problemy ży
Ci2 ok~esu ?owojennego. 

5. Droe1 1 rozdroża / Fiodor Abramow ; tł. [z- rosJ El7.oieta 
Vassongowa. - Warszawa: -Czytelnik", 1977. - ~4~ s. 

Jest to część 3 tetralo~11 pow1eśc1owe~ pt. DPr1aslino
wie". ' .. I fabule po",.,leśc1, obejmującej okres powojennej od
budo ... "., autor przedsta~lla losy swych bohaterów na tle pow
szedniego ~cia kołchozowej s~łecznoŚci. 

6. Dom / 11odor Abramo .... ; tL [z rosł E1źbieta Wassongowa. -
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~arszawa : "Czytelnik"· 1981. - 3.,., s. 
Ostatni tom tetralogIi pt. "Priaslinowie". Akcja -Do

mu" rozgrywa się w latach 60-tych i 70-tych. Wielowątko
wa rabuła utworu ogniskuje się wok6ł konrliktu między ro
dzeńst'1em powstałego na tle odmiennych postaw moralnych. 

ADJJ10WICZ ALEKSANDER 

7. Narodzona w płomieniu I Aleksander Adamowicz; przekl. 
autoryz. [z białorJ Maciej J6zer .Kononowicz. - Ł6dź : . 
Wydaw. Ł6dzkie, 1975. - 219 s . 

Powieść uzyskała nagrodę Ministerstwa Obrony Harodowej 
ZSRR. Jej akeja rozgrywa się w latach II wojny światowej. 
Ukazuje losy oddzia~ partyzanckiego walczącego na Bialo
rusi. 

8. Ludzie i drzewa / Akram Ajl1sl1 ; przeł. ra ros~ Henryka 
Broniatowska. - Warsza\'!a : Państ. Instytut Wldawniczy, 
1976. - 206 s. - (Klub Interesującej Ksiąśkil 

Powieść ma charakter autobiograficzny. Przedstawia dzie
ciństwo i lata szkolne autora spędzone w azerbejdżańskiej 
wsi, przypadające na ezasy II wojny światowej i lata tQt 
powojenne. 

I-J'!MATOW CZDJGIZ 

9. Biały statek : bajka i niebajka / Cz1ngiz Ajtmatow ; tł. 
[z ros ~ M. Ok o ł6w-Podhorska· • - ' .. farsza'lIa : Państ. Instytu,t 
Wydawnlczy, 1972. - 124 s. - (Wsp6łczesna Proza ŚWiato~. -
Inne 'llYd.: 1985 

Akcja tej lirycznej opowieści rozgrywa się współcaeśnie 
w Kirgizji, dzikim, górzystym kraju paste~zy i hodowców 
bydła. Bohaterem utworu jest wrażliwe, obdarzone poetyc
ką wyobraźnią dziecko. Jest to powieść pełna dramatycz
nego napięcia, nastrojowa. Lektura dla wszystkich. 

10. Dzień dłuższy niż stulecie / Czingiz Ajtmatow ; przeł. 
[z ros ~ Aleksander Bogdański. - 'Ńarsza .... a : wKsiążka ' 
l Wiedza", 1986. - 406 s. 

Najnowsza powiesć pisarza. Opisuje wyprawę grona żałob
ników na odległe cmentarzysko. W narracji stapiają się: 
rzeczY'·;ietość. mi ty, le ' endy z fantastyką kosmiczną. Po
rusza problemy unl-</ersalne. 

11. Łaciaty pies biegnący brzegiem morza / Czingiz Ajtmatow ; 
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tle [z ros~ Maria Okoł6w- Podhorska. - Warszawa: nczy
te lnik " , 1<?79. - 141 s. - Inne wyd.: 1985 

Bohaterami powieści sa myśliwi z niewielkiego plemie
nia Riwch6w, zamieszkującego dalek~~schodnią część ZSRR, 
polujący na zwierzęta morskie. Członkowie wyprawy - trzech 
mężczyzn i 11-letni chłopiec zostali zaskoczeni na morzu 
przez sztorm i mgłę. Ciekawa lektura. 

Matczyne pole / Czingiz Ajtmatow ; przeł. [z ros~ Krys
tyna Latoniowa. - [Wyd. 2]. - Warszawa: '.fjdaw. TPPR 
"WspÓłpraca", 1985. - 123 s. 

RMatczyne pole" jest poetycką. wzruszającą historią 
tycia starej kobiety, której wojna zabrała najbUŻ!lzych. 

Pierwszy nauczyciel; Żurawie przyleciały wcześnie· / 
Czingiz Ajtmatow. - [Nyd. 2, 1 w tej ed.]. - 'I{arszawp. : 
"Iskry" ; Moskwa: "Raduga" , 1985. - 254 s. - (Bibliote
ka Młodych) 

"Pienlszy nauczyciel" - to opowieść o człowieku, który 
w trudnych pocz~tkowych latach ustalania się władzy ra
dzie.ckie j szerzył umiło .... :anie wiedzy i nauki wśrod pros
tych ludzi z kazachskiego aułu. 

Twarzą w twarz ; Dżamila / Czingiz Ajtmatow ; przeł. [z 
ros;! Krystyna Latoniowa. - (Wyd. 2]. - ',/arszawa : Vlydaw. 
TPP~ "Wsp6łpraca", 1986. - 126 s. 

Druga wojna ~.iatowa. Z ustronnego aułu młodzi mężczyź
ni odchodzą na front. Nad kołyską niemowlęci~ opłakuje 
lłV'ego !pę~a młoda bohaterka opOWiadania, Se jde. '"lkrótce 
IDłż wraca jako dezerter. Zamiast spodziewanej radości pr zy
nosi !robiecie udrękę, gdy7. musi ukry-,'ać się przed władza
mi. "lJżamila" opisuje zwyczaje i zajęc ia Kirgizów i panu
jące wśród nich stosunki, ukazując przJ tym zmiany zacho
dzące \"ł warunkach 7.ycia i psychice. Frzedsta\·'icielką no
wych poglądów, przyznających ka7,demu prawo do szczęścia 
i swobodnego kierowania swym losem ~est głó~lOa bohaterka, 
młoda i piękna D~amila. 

Żegnaj Gulsary ; Biały statek / Czingiz Ajtmatow ; przeł. 
[z ros.) !'tarta Okoł0W-Podhorska. - Wyd. 2. - Warsza" :a ~ 
Państ. Instytut Wydawniczy, 1977. - 270 s. (Kolekcja Li
teratury Radzieckiej). - Inne wyd.: 1985 

Akcja powieści "Żegnaj Gulsary" rozgry',a się współcteś
nie w górzystya, surowym kraju pasterzy i hodowców koni. 
Ukazane w retrospekcji dramatyczne losy prostego i uczci
wego pasterza Tanabaja, niezasłużone krzT~dy doznane w 
walce o sprawiedliwość w społeczności kołchozowej, spla
tają się z niezwykłą przyjaźnią z mąd~ koniem Gulaary. 
LekturJ dla wszystkich. 

16. Żura··'ie przyleciały ,.,czeŚDiej ••• / Czingiz Ajtmatow ; tł. 
rz :'0 S ~ l'Iarta Okołów-Podhorska. - Wa::1!zawa : "Czytelnik", 
1978. - , 65 s. 
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Bohaterem powieści jest 15-letn! chlopiec Sultanmurat. 
Tragiczna rzeczywistość wojenna wdziera się do jego ro
dzinnej wioski. Chłopiec gorzko przetywa nieobecność oj
ca, chorobę matki, a wybrany do ekipy mlodician~ch oraczy 
wykonuje ciętką pracę dla dobra calej społecznosci wiejs
kiej. 

AKIMOW IGOR, KARPIENXO WŁODZDUERZ 

17. Na cudsym progu I Igor Akimow, Włodzimierz Karpienko ; 
przel. [z ros.] Daniela Mazur. - Warszawa: MON, 1976. -
199 8. 

Powieść sensacyjno-szpiegowska, której akcja rozgrywa 
się na terenach okupowanej Kurlandii i ' przedstawia dra
matyczną walkę wywiadu radzieckiego z hitlerowskim kontr
wywiadem wojskowym. 

ilSJOROW WASYL-: 

18. Szkoda, te was tam nie ~ło I Wasyl . Aksjonow ; przeł. 
[z ros.] Z. Fedecki i A. l'Iandalian. - Warszawa: Państ. 
Instytut Wydawniczy, 1971. - 229 s. 
N~~ elementem w prozie tego rosyjskiego pisarza jest 

groteska. Szczeg6lnie mocno nasycone są nią utwory: "Szko
da, moi kochani, te was tam nie było - tartobli'1l1e prze
jaskra" liony obraz perypetii trojga przyjaciół: artysty, 
rzeź'1iarza i pięknej aktorki oraz - "Buble, be.czk 1. masa 
transportowa", przedst8':o.'iający pełną dzi'.J6w i tantastykł
podr6t przypadkowych podr6tuych. 

19. W pól drogi do Księ!yca : opowiadania I Wasyl Aksjonow; 
tl. (z ros~ Ziemowit Fedecki, l'/acława Iomarnicka. - Wyd. 
2. - Warszawa: "Ksiątka i Wiedza·, 1978. - 84 s. -(Ka
liber)] 

':I zbiorze opowiadań znalazły aię utvc-ry z tomu o tym 
samym tytule oraz z tomu ·Szkoda, śe waa tam nie było·. 

ALI.TEWA FAZU 

20. Kosz dojrzałych wiśni I Fazu Alijewa ; przeł. [s rosl Gra
tyna StI'Wll1l10-Milo8Z. - '!larssaw : ·Ksiątka i Wiedu", 
1 979. - 278 s • 

Opowiadania obyczajowe o kobietach bagestanu, wsp6łczes
nych i tyjących w niedawnej przeszłości - poląc_on. są 
wsp6lną ramą - opisem podr6ty dziennikarki 1 narratorki 
po górskich aulach tego regionu ZSRR. 
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AMLIBSKI WŁODZIMIERZ 

21. Powr6t brata I Włodzimierz Aml1nski ; przeł. [z ros;] 
Tadeusz Gosk. - Warszawa: "Iskry", 1975. - 217 s. -
USeria z (ogutemU 

PO'deść psychologiczna, która podej:nuje problemy wpły
wu wojny na psychikę dzieci i ukazuje zagmatwane losy 
dorosłych dziś ludzl, kt6rzy nie potrafili po tragicz
nych doświadczeniach włączyć się do normalnego, pokojo
wego ~ycia . 

ANAN1EW AlUTOLIJ 

22. Czołgi idą rombem / Anatolij Ananiew ; przeł. [z ros3 
Igor Zakrzewski .. • - Wyd. 2. - Warszawa : MON, 1982. -
215 s. - Inne wyd.:1985 

ARAR 

Powieść oparta na wspomnieniach pisarza. Przedstawia 
dzieje słynnej bitwy pod Kurskiem w 1943 r. 

23. lontakt / Anar ; przeł. [z rosJ Wiesława laraczewska. -
Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy, 1981. - 78 s. 

Powieść psychologiczno-fantastyczna. Bohaterem jest 
Chłopiec, kt6ry przyjeżdża na studia do wielkiego mias
ta i od momentu wynajęcia mieszkania w peryferyjnym wie
towcu przeżywa dziwne przygody. 

ANCZARO',i MICHAŁ 

24. Bukszpanowy las I Michał Anczarow ; t1. [z rosJ Wies
ła'~a Karaczewska. - Warszawa: nCzytelnik" , 19A"4. -
427 s. 

Jest to jedna z naj ciekawszych powieści radzieckich 
o tematyce współczesnej. Jej bohater to uczony, filozof, 
wynalazca parpetuum mobile, wieczny sceptyk a jednocześ
nie typowy przedstawiciel średniego pokolenia,zbuntowa
ny przeciwko cY"'llizacji konsumpcyjnej i pr6bujący zna
leźć wyjście z krYzysu. 

JJl':'ONENKO-DA 'iYDO;nCZ BORYS 

25. Za parawanem / Borys Antonenko-Da\<f1dowicz ; tł. rz ukr~ 
S. Rychlicki. - Warszawa: "Czytelnik", 1974. - 225 8. 

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Powieść psychologiczno-obyczajowa. Przedstawia trudną 
sytuację wewnętrzną i postępow~e bohatera - młodego le
karza, który po ukończeniu studiów w Moskwie podejmuje 
pracę w Uzbekistanie. Ciekawa l ektura dla wszystkich. 

AlTOROW SERGIUSZ 

26. Bie wierzcie papudze / Sergiusz Antonow ; przeł. fz rosJ 
H. Klemlńska. - ':I'ąrszawa : Państ. Instytut 'łyda-m czy. 
1972. - 249 s. - lnu:b Interesującej Książki} 

Akcja powieści toczy się w b~liwych czasach porewolu
cyjnych Ww od1eglym od wielkich stolic Rewolucji miastecz
ku, gdzieś na pograniczu Europy i Azji". Komplikacje w ty
ciu miasteczka i galeria cieka~.,.ch typów ludzkich pokua
ne są przez pryzmat przety6 i obserwacji chłopca - Sławka, 
głównego bohatera ksią~ki. 

ASWlEW WIHOK 

27. Królowa ryb : opowieści znad rzek dożone " całość I Wik
tor Astafiew ; przeł. [z ros.] Halina nemlńska . - ',jal!'
szawa : Państ. Instytut Wyda\o7tliczy, 1980 . - d.()7" - ' .""'<"
czesna Proza Swiatowa) 

Zbi6r opowieści . \'l1ą~eym je w całość iW"YC " -:: j es1; 3ybe-
ria, ~zinne strony pisarza. Aut or wraca 'l wspomnień 
z dzieciństwa, konfrontu je je z dzisiejszą ~vnam1cznie 
rozwijalącą się Syberią, przedstawia wiele ~3s~y5zanych 
opowieści o różnych przygodach myśliwych i ry(\akó..,. rela
cjonuje swoje przetycia s wędrówek po tund~e i rybackich 
Yypra'.oI. Ciekawa lektura dla wsęstkicb. 

28. Pasterz i pasterka I Wiktor 'Astafiew ; przd . [z rosJ Lech 
Jęczmyk. - WarsZ8'*a :: "Ksiąśka 1 Wiedza-, 1979 . - 177 6. 
Fabuła p~~ieścl osnuta jest wokół postaci młodego dowód

cy pewnego plutonu, walczącego w czasie II wojny świato-
.... ej na Ukrainie. 

29. Szat'lrowy zmierzch I Wiktor Aata!lew ; przeł. [z roeJ H. 
nemińslta. - 'Ilarszawa : "Ks1ątka 1 Wiedsa. 1973. - 472 Ił. 

Dwa wątki tematyczne, które doa1nują " zbiorze opowia
dań to wojna i jej "'pły-.. na psychikę ludzką oraz łycie 
mieszkańc6w dalekiej Syberii. Lektura saintereeuje szero
ki krąg csyteln1k6w. 

30. Znaki na korze I Wiktor Astaf1ew ; przeł. [s ros~ H. 11e
mińska. - "iarszawa : "Kslątka 1 Wi.edza", 1974. - 277 s. 
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35 krótkich opowiadań, kt6re podejmują Ełoł.one prohlemy 
codziennego ~cia aieszkańców Kraju Rad. Zainteresuje 
szerokie ~r~gl czyteln1k6w • 

AVY'ZIt;5 JO!U-S 

31. Czas opuszczania zagród / Jonas Avy!lus łnł~ze;.:. &: litewJ 
Anastaz~ Sto~erska. -.~arszawa : nCzyte n, 1979. -
677 s. iblioteka Zwycięstwa) 

PO'de ć li te· ... akiego autora, który reprezentuje tzw. 
\';lejskl nurt w literaturze.Akcja utworu rozgrywa eię na 
Lit'de "c okresie okupacji hi+'lerowskiej. ,., ",ielu przepla
tających się wątkach autor ukazu~e skomplikow:me i tra
giczne prze~cia bohaterów po .... ·iesclowych - ludz:i o ód
miennych przekonaniach politycznych i o r6~ poziomie 
etycznym. 

E~'7ANO~ GRIGORIJ 

32.. liajmlodezy z braci / Grigorij Bakłanow ; przeł. [z rosJ 
~iera Bieńkowska. - Warszawa: rańst1Instytut Wydawniczy, 
1986. - 143 s. - (WspółczeSl1a Proza Swiatowa) 

Rzecz rozgrywa się współcześnie \'1 środo'.Lsku moskiew
skiej inteligencji. :Bohater opo\tieści a zarazell narrator. 
- profesor historii dOkonuje bilansu 8W?go ~cla. 

~~:.. Przyjaciele I Grigorij Bakłanow ; przeł. rz rosJ Alicja 
~erDOwa - ~ar8zawa : Państ.lnatytnt Wydawniczy, 1976. -
251 8. -ln'ub Interesującej Książk9 

PowieśĆ-~połeczno-ohyczajowa, ktcra przedstawia losy 
du6~ arc-hi tekt6w z '-uiego ll1asta OTU kryZ1s ich przy ja
iru.. 

=.' ,'3..i.IDIN SERGIUSZ 

3". Trzy opowiadania / Sergiusz BarD.Zd1!l ; przeł. [z rosJ 
Earbara Lipowska-~rup!;ka. - Krak6w ; Wrocław : Wydaw . 
:.1terackie. 1986 '. - 257 s. 

Znany radziecki pisarz i poeta średniego pokolenia, 
v prezentowanych w niniejszym tomie opowiadaniach, 
przedsta.ia losy kobiet, uczestniczek walk drugiej 
wojny ŚWiatowej. 

35. Głową o mur : opowl~ść poufna I Micha? FaI7SZ8W ; przeł. 
[z rosJ ·.f.Koo!arnicka. - ':iarszawa : nlskryw, 1972 • -

358 s . 
. \kc~a roz~rywa sI ~ w Środowisku pracownikó,. naukowych 

moskiewskiego instytutu zajmującego się sprawami budow
nIctwa. Osobiste 1 zawodowe perypetie mlocszego ~racow-
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nlka nauko"ego Laszki ukazano na tle codziennego naukowe
go i towa=zyskiego ~ycia instytutu, wśród charakterystycz
nych rozgrywek pe~onalnych i realiów obyczalowych. 

BElłZIK JURIJ" 

36. ~ęki.t. / Jurij Bedz1k ; tł. [z akrJ Stanisła.... Bdwartl Ba
ry. - Lublin ~ Wydaw. Lnbelskie, 1979. - 309 s. 
Powieść psychologiczno-obyczajowa. Akcja rozgrywa się 

na Ukrainie. Autor w interesujący sposób konstruuje 080-
biste losy i problemy - moralne i uczuciowe bohaterów trt
woru: majstra Żadana i nauczycielki lUny. 

37. Dom u rozstajnych dróg / .limę. Be:kman ; przeł. [s ros ~ 
Wie-ra Bieńkowska. - Warszawa: Paust. Instytut 'lydawn1-
c!5I, 1976. - 318 s.-(Współczesna Proza ~wiatowa) 

Tlo historyczne powieści jest literacką transposycją 
skomplikowanej sytuacji politycznej Estonii jesienią 1944 
r., kiedy przesuwa się przez- ten kraj front, wycofują się 
hitlerowcy, a nadchodzi armia radziecka. 

38. Katarynka / laee Beekman ;: przE::ł. (z ros.) Witold Dąb
rowBki. - \lfarszawa : Państ. Instytut Wydawru.c2l;1, 1978. -
230 s. - (Klub Interesującej Książki) 

Akcja utworu toczy się w fikcyjJ:l3'"S mieeciA! ~szlości. 
w środowisku pracowników dziwacznej, izolującej się ins
tytucji - Wydziału Ewidencji Poglądów, której celem !est 
bezsensowne rozbudowywanie zbiurokratyzowanego systemu. 

BIE1.AJF.iA LIDtA 

Be3senn~.1 Lidia Bielajewa;. tle fz ros;'! Stella KOlllo-
rek. - ow; ';{rocław -:- WYdaw. Lrterackre,-Tgs::rr. - 253- a. 

Bohaterka powieści - młoda mos~~ianka - pod '~ływelll pasji 
doskonalenia świata i tęsknoty za wielką przygodą - wyjet
dża na Daleki itsch6d i tu - wbrew S'łfYID celolII - poddaje 
się miejscowym układom i zale~nościam. Wychodzi za mąż i 2!3-
cr,rna prowadzić dostatnie i spokojne życie. Ciekava lektu-
ra. 

BIEWW WJ.SYL 

40. Przeddzień : kronika lat dwudziest-ych / Wasyl Bielow ; 
przeł. [z ros.] Andrzej Bień. - Warszawa: -Pax-, 1980. 
333 s. 

Ceniony pisarz radziecki podejmuje spoleczno-obycsajo
we problemy wsi w okresie uXrwalania przemian porewol~ 
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cyjnych. Akcja u~oru rozgrywa się we wsi Szybanicha 
na nad-.łołżańsk1ch obazaradb Ros~i p6łnocJle ~. 

Wychowanie metodą doktora Spocka / Wasyl Biełow i przeł. 
(z roaJ Ewa Rojewska-Qlejarczuk • - Warszawa : "Czytelnik", 

1983. - 218 s. 

( Pięć opowiadań psy-cbologicllno-obtcZajOW7cb.- utwory 
"Ciesielskie opowieBci". .ŻYOi~ryS , tytułowy, "PoraJlue 
spotkania" "Ba kogo w,ypadnie" łączy postać bohatera, 
in~lera łonstantiua Zoeina. azane zostały epizody 
• jego dzieciństwa 'i dojrzałego tyoia oraz tyoia najbliż
szych - ton:r i przyjaciół. _ 

BONDAR.IEW JURIJ 

42. Brzeg / Jurij Bondariew ; przeł. fl: ros:1W1esława Kara
czewska~ - Warszawa : Państ 1 Instj'tut Wi!awnlczy, 1977. 
472 B. -;\'ilsp61czesna Prosa ~wlatowa) 

Powieśc psychologiczna. Rozgrywa się wsp6łc~eśnie 
w Hp-mbur~, sdzie na zarroszenie niemieckich wydawców 
przybywa dwóch pisar~ radzieckich! Jeden z nich! Niki
tin, spotyka tam, pozn~ną po zdobyciu Berlina w 1945 r. . 
nie~ieck~ dziewczynę, Emmę, obeclue właścicielkę kilku 
księgarń. Spotkanie to wr;/ołuje fa1.ę wojennych wapomnień,~ 
przypomina Nikit1nowi ki1.kudniową młodzieńc~ mił~ do 
~. 

43. Cisza / Jurij BoJldar.ew ; przeł. [z ros~ Irena Piotrowska 
• - Wyd .1.. - 'iarssawa : Państ. II'.stytut Wyda-mesy, 1977. -
276 s. - Iolekcja Literatury Radzieckiej 

Akoja powieŚCi rozgrywa się v 1.. 1945-49. Autor ukuuje 
tra,.: "'CEJle prze~e1.a .łodego SergiuB~a. BtudeJlta i prawds1-
weg" koaun1sty. Isiąż!(a dla wszystkich. 

44. Gorący śnieg / .Jurij BoJldariew ; przet. [s rosJ M.~ODek 
~ - 'iarsza_. : Pańot.lDsty-tut WydawnicllY. 1971 ~ - 462 8. 
(WspołczeSJla Prosa Swiatov~ • - :nne wyd.: 1974,1976,1980, 
1985 . 

45. 

Powieść będąca wojenną epope~a bitw, stalingradzkie" 
/1942/, szczególnie jednego jejfragrrentU\odparoia prses 
wOjaka radzieekie oddziałów pancernych fe1.dmarszałka Man
steiJla, spiesząoyeh z odsiecz, okraźon)m rod Stalinirade. 
armio. fe1.dmarszalka von Paulusa.- -P-owieść ta jest lIterac
kim pr~yc~ie. do biografii pokolenia "radzieck~ob 
Io1.umb6wr • Zainteresuje wszystkioh. 

Irewni / Jurij BOl'dariew i tł. [z ros.;) I.Piotrowska.-"{ar
ssawa: Państ.Instytut Wydawniczy, 1~1. - 160 8. - [Ilub 
IDteresu~ące j Idąt.k1) • - Inne WJd.: 1981 

PowiE'śC P81cho1.og1czno-obyczajowa. Przad ,jtawia pełeJl 
wewnętrznych rapięć dramat lodzinny. Fabułę stan,)w1ą prze
życia bohatera. ksiątlti, .lodeg~ studenta, 1:t6ry po śmierci 
matki jedzie do Mcskt.y, by sawrzeć znajomość z najblUszy
!IIi krewnymi. Jut to tyvo anga~jąca i probleaowa powieść. 
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46. Ostatnie strzały / Jurij Bondarlew ; przekł. [. ros;) Ire
na Kosiba, Irena Piotrowska. - ~d. 2. - ~arezawa : Pa6st. 
Instytut Wydawnioz;r ł 1975. - 198 s. 

Akcja powieści rozgrywa się w Karpatach w pobli~ gra
nicy polsko-czechosłowackiej, w ostatniej fazie II wojny 
światowej. Na tle nieustannych ataków i kontrataków og
niowych rozgrywają się losy bohater6w - żołnierzy i ofice
r6w baterii artyleryjskiej. 

BORIN ALEXSANDBR. 

47. Szarlatan!! Aleksander Borin; tł. es ros~ Andrzej Szy
mański. - ~arszawa ,: "Czytelnik", 1981. - 120 s. 
Mikropowieść Qtrzymana w konwencji literatury faktu. Po

dejmuje ona złożone problemy moralne i prawne zw1ąsane 
z chorobą naszego wieku - rakiem. Oś fabularną utworu sta
nowi fikcyjny proces przeciwko' znachorowi, Ruka'''lcynowi, 
który rzekomo '~leczył kilkunastu chorych, ale spowodował 
też śmierć trzech swoich pacjentów. 

48. Bajdy Dolne / Janka Bryi; przeł. [z białor~ Jan Hllszcza. -
Łódź : ','1ydaw. Łódzkie, 1979. - 147 s. 

Na ksiażkę złoży~y się: cykl gawęd wspo~ieniowych WBaj
dy Dolne" i opowiadanie "Ws-pólnoŚć". Akcja utworó'" osadzo
na jert w reali*C~społeczno-obyczajowych wsi białoruskiej 
początków naszego stulecia. 

49. Patrzeć na traw1 / Janka Bryl ; przeł. fz białorJ J. !. 
Kononowicz. - Łodź : Wydaw. Łódzkie, 1911. - 251 s. 

Wybór opowiadań. Większość ... amieszczonych tu utworó'f, poś
więcona jest tematyce wiejskiej. Autor ukazuje w nich nę
dzę wsi białoruskiej pod rządami ~anaCJjnej Polski. Przej
mująco kreśli dramatyczne pr'7.eł:ycia ',de jskich rodzin pod
czas okupacji hitlerowskiej. Nowele o charakterze aut obio
graficznym nawiazują m. in. do rrzeżyć autora ~ walk w o~
ronie polskiego wybrzeża w 1939 r. i pobytu w obozie jeniec
kim. Najno~'sze opowiadania zapoznają z osiągnięciami powo
jennej sOCJalistyc~ej odbndowy ' ... si. Lektura dla wszystkich. 

50. Świat daleki i bliski / Janka Bryi ; przeł. rz białorJ 
E. Roj~wska. - Warszawa ~ Pap~t. In~tytut Wyd~~czy, 1974. -
270 s. 

V/yb6r utworów :'lrozą z całoks: tałtu twórczości. \'1 opo
wieściach pisa!"?: z dużym reaih;TI1em o idaje klimat "Asi i ma
łych :n.ias ;eczek swego ojczystego kraju oraz życie ich 
mieszkańców. 'Lektl: ra ciekawa i przy::-"tępna. 

51. ~wit ujrzany z daJ~ka I Janka Bryl ; tle [z białor~ Anna 
Sobecka. - K~k6~ ; Wrocław : ~daw. Literackie, 1985. -
124 S. 
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Autobiograficzna ks1ąteczka białoruskiego pisarza. 
lIstlO!!mienia o dawnych. nie za'lIsze dobrych czasach, Dapi
sane z łezką w oku. Liryczne opisy przyrody towarzyszą 
obrazkom odnoszącya się do Polski międzywojenne j • 

'd~ I Janka Bryl ; przekl. [z biaIor;} Sokrat Jano
wica. - 'iarszawa · : "Czytelnik", 1979. - 212 s. 

i:sią+Jta zawiera wybór refleksji, wspomnień, obrazków 
racb:ajcr-:ych, sentencji, impresji. Duto tu takte dojrza
ł,,-c.i'.l sądów i .uwag o sztuce i kulturze r6tnych kraj"6w-;-
o ~bl.emaeh '!:spóIczeenego świata, wj8llll81: przeszIośdl SW8-

fgo l12'~u i jego dniu dzisiejszym. 

53:' . ~'roD I Tytautas Bubnys ; tle [z 11 t J Anastazja Sto
b~slta_ '- :iarszawa : "Czytelnik". 1985. - 112 s. 

3łQhaterem powieści jest uczeń szkoly średniej. Autor 
~aznje gp w'przełomowym momencie. kiedy z beztroskiego 
śi<x.:Lata dzieciństwa ',.,kracze w świat dorosłych. Moment prze
k~ezenia tego progu przyśpieszają dw~ ~7darzenia: rozpad 
lI!BIłł:ż:eńa:twa :rodzicó·t{ oraz bblhy incydent w szkole, który 
nj~zi~e przeradza się w groźny konflikt między 
u~eM i ~ova~cami. Powieść przetłumaczona na wiele 
j~ków obc.reh. Sfilmowana. 

54. }:",jttnie ,:yto Die zasiane I Vytautas Bubnye ; tł. [z lit.] 
Amastazja Sto1:erska. - ·A'arsza· ... a : -Czytelnik", 1980. -
3Q;5 s. , 

?o'l'1eść psycb1»logiczno-obyczajO' ... a. kt6ra przedstawia 
pDDCes wrastania przybyszó'''' ze wsi w miejskie środowisko. 
G--~·.:nym bohaterem utworu jest ślusarz Antanas i»e1:"nNGń18. 
o~iec do~os~~ dzieci. 

)) . Dz:Ekusy ; Białe skrzydła kouciuszka I Klry~ Bułyczow ; 
~ł. [z ros.) ~eu8z qosk. - '."arszawa : ·Czytelnik·, 
t~. - 207 s. . 
~jno",sza ks.i?""ka autora. na którą złotyły się dwie mi

k~~ow1eści. F~ssa z nich to interesuj~ce studium vyi
zm:r..o·,;anej grupy społecznej. która ;" ~ryniku katastrofy k08-
~e.j znalaz1:a się na obcej planecie. Akcja drugiego 
'ld:Iroru roz~a aię na obcej planecie, na której piękna 
~~anautka poddaje się urocesawi bioformacji - najwięk
~~ osi~~i~ciu medycyny kosmicznej - by stać się pta-
• - em o białych skrsyd~ach. 

5& .... iiilslar - lIesllo1 / n-:-ył BUlycz",,' ; tł. [z ros~ Tadeusz 
'Gosk, Anit.3 'ty1tzkowska. - Warsza',oIa : "Iskry". 1984. - 47 
s. - (Drugi CyK1 Zeszyt6w Fantastyczno-Naukowych ·Iskier· ; 
z. 1> 
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Opowiadanie ł&.lltall't7cmo-nal1kowe. · 

Listy z laboratorium / I1ryl J3Ulyezow ; przel. [z- rollJ" 
:L'adeusZ" G·osk. - "arszawa : "Iskry", f 984 • - 46 s. - (Pierw
,:.. zy Cykl Zeszyt6w PantasjycZ11o-Naukcntych "Iskier· ; s. 10) 

Opowiadanie fantas't7czno-naukowe. 

~ .,'.:-to na G6rze / liryl Bulyezow ; przeł. (z ros~ '1'ad.eusz 
~~3k . - Warszawa: "Iskry·, 1983. - 206 II. - (7antastyka, 
:-: . J goda) ' . 

··3.Dtas'tyczno-naukowa powieść jednego z najpopularn1ej
'. reh twórców tego gatunku literackiego w ZSRR. Jej akcja 

zgrywa się w nieokreślonej przyszłości w podziemn,.. 
'1 .eście - schronie, gdzie ukryli się ludzie ocaleni po wo
j l'.Dym kataklitmie-. 

59 r. trogenetyka i inne opowiadanie, / I1ryl Buł,yczow ; przał. 
(:. ros J Tadeusz Gosk. - Warszawa : • Iskry·, 1983. - 165 
s. - (Fantastyka, frzygoda) 

Akc ja opowiadań fantastyczno-naukcntych rozgrywa się w 
" ',cyjnym mieście ' .. l1e11<i Guslar i olladzona jest we wap61-

anych realiach obyczajowych. 

bv •• '.,f Ct; l'Ze na rozdrotach : powie~ć fantastyczno-naukowa I li
rył Bulycz<nf ; przel. [z ros~ 'l'adeusz Gosk. - Warszawa: 
·Czytelnik·, 1979. - 1S'3 s. 
Powieść osadzona jest we współczesnych realiach obycza

jowych. Jej fabulę stanowi historia kilkorga mieszkańców 
','l1elkiego GUclaru, którym przywrócona zostaje młodość po 
zażyciu tajeJIIDiczej mikstury. 

BYKO'łl WASYL 

61. 

62. 

Doczekać lo świtu ~ Kruhlański most· Obelisk I Waeyl By
kow ; przeł. ~z białorJ J. Lit'dni4 i',.,. Woroszylski. -
',tarszawa : Panst. Instytut Wydawniozy, 1974. - 33'3 s. -
ll'lspółczesna Proza ~wiatowa) 

Ot\/ory, w k.tórych pisarz porusza teJIB.tykę wo jenną . 'l'ra
gedia wojny ukazana jest tu poprzez przeżycia frontowe 
i rozterki żołnierzy i partyzantów. Pisarz stawia ich w ey
tuacjach szczególnie trudllych, wymagających odpO"'iedzial
ności nie tylko za własne tycie, w sytuacjach, kiedy pod
jęta decyzja wiąte się z tak dużym ryzykiem, że nie pod
lega jednoznacznej ocenie. Znakomita lektura dla wszyst 
kich. 

Jego batalion / Wasyl Bykow ; przeł. rz rosJ ~aldemar li
wilszo. - Warszawa: ·Czytelnik", 197~. - 224 s. - Inne 
wyd.: 1985 

Powieść psychologiczna. Bohaterem utworu jest dowódca 
batalionu kapitan WOłOSzyn, który otrzymuje rozkaz zdo
bycia ' łzgórza obs3dzonego przez Nięmców. Pisarz świetnie 
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oddaje bohaterstwo, tragi~. a takte codslenaoś6 łełniera
kiego losu. 

63. Pójść i nie wr6cić I Wuyl. Byko .... ; tł. [z białor~ Andrzej 
Bień. - Lublin: WYdaw. Lubel.skie, 1985. - 226 s. 

Przekład jeszcze jednej powieści białoruskiego pisarza, 
o tematyce wojenaej, o prostych ludziach, o bohater stwie 
i o zdradzie . 

64. Sotnikow I Wasyl Bykow ; tł. [z bial'or;j A. Dra·dcz. -
Warszawa : "Ksi~tka i Wiedza", 1973. - 247 s. 

Akcja powieści rozgrywa się podczas II wojny światowej. 
Jej fabułę stanowią prze tycia dwóch partyzantów radziec
kich, którzy w czasie wyprawy po żywność dla 8't!oich kole
gów wpadli w ręce wroga. Ksiąt~a trzymająca w ciągłym na~ 
pięciu. Zainteresuje wszystkich czytelnikaw. 

65. Trzecia rakieta; Doczekać do śWitu ·{ -~as~l BYK?W_; pr~eł. 
(z białor~ Eugeniusz Kabatc 1 Jerzy Litwiniuk. - Wyd. 2 
w tym wyborze. - Warszawa : Państ. Instytut Wydawnic zy , 
1979. - 264 s. - (Kolekcja Literatury Radzieckiej) 

Otwór "Trzecia rakieta" to historia radzieckiego odd.zia
lu obrony przeciwlotniczej walczącego z ~rzeważającym li
czebnie wrogiem. W opowiadaniu "Doczekać do śwItu" pisars 
koncentruje uwagę na psychologicznej motywacji działań 
bohaterów literackich. 

CHOLENDRO DMITR1J 

66. Fajtłapa / Dm1trij Cholendro ; przeł. [z ros.] Aleksander 
Bogdański . - Warszawa: "Iskry", 1985. - 202 s. 

Bohaterem książki jest młody chłopak imieniem Alosza, 
który nie potrafi znaleźć wspólnego języka z otoczeniem. 
Kanwa, na której została osnuta powieść to burzliwe dzie
je miłości chłopca i jego ukochanej - Anki, historia ich 
rozstań i powrotów. 

67. Oczekiwanie I Dmi trij Cholendro ; tł. [z ros ~ A. Bogdańs
ki. - Warszawa: "Czytelnik", 1972. - 373 s. 

Wybór opowiadań uzbeckiego prozaika, poety i dramatur
ga. "Po drugiej stronie przełęczy", "Wesele" i "Oczekiwa
nie" to liryczne, poetyckie opowiadania poświęcone ~ciu 
i pracy rybaków z małych osad na południowych wybrzetach 
Irymu. Głównym tematem tych utworów jest serdeczna, choć 
pozornie szorstka. solidarność ludzi morza, ich społeczna 
odpowiedzialność za los jednostki. Różnorodne treściowo, 
współczesne opowiadania zainteresują wszystkich. 

CZAJXowsn OlGA 

68. Powróć do nas, sowo ••• / Olga Czajkowska przeł. [z rosJ 
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Irena Lewandowska. - Warszawa : pańa1;. Instytut Wydawni
czy, 1978. - 141 s. - (Uub Int~resująeej Ks1ątki) 

Akcja powieści ogniskuje się wokół sprawy morderstwa 
dokonanego na jednym z bohaterów utworu, s~ym wtrtuo- . 
zie Kiryle Suszylinle, człowieku powszechnie lubianym i ?0-
siadającym liczne grono przyjaci6ł. Interesująca i p~s
tępna lektura. 

CZ:AKowsn ALBKSAlDER 

69. 

70. 

71 • 

72. 

Blokada I Aleksander CzakolIski ; przał. [z ros J B. 5ło
bodn1kowa. T. 1 -2. - 'l/arszawa : WXs1ątka i Wied'za -, 1972. 
2 t. (464 ; 420 sł' 

Akcja d""óch pier.r;szYch tomów po-.-'ieścl rozgr:r.ra się li 
czer~cu, lipcu i sierpniu 1941 r. i dotyczy hitlerowskich 
przygoto"l-lań do' ataku na l-eningrad oraz, z drugiej strony, 
radzieckich pnygotO\1ań do obrony miasta. Elementy fabu
ły, ?e~petle bohate~ów s~ \II powieści bardzo nikłe. Przed
miot auto~kiej analizy stano~1ą myśli, ~rzetycia. posta~ 
vry i czyny Stalina, Mołotowa, Zdanowa, marszcłków. ''''Ysokich 
oficerów sztabo~'Ych i frontowych, działaczy partyjnych Le-
ningradu. Inte:-esująca lektura. . 

Blokada / Aleksander C zakowski ; prze:ł. (z ros JE. S !o
bodnikowa. - Warszawa: "Książka i 'Hedza", 1974. - 'r. 3. -
364 s. 

Akcja trzeciego tomu powieści rozgrywa się '''e we wrześ
niu 1941 r. ~ oblężonym od 3 mies~ęcy mieście dowództ~o 
przejmuje z rąk ~"oroszyłcr"'a ~en. Zukow i natychmiast zmie
nia taktykę obrony. Trzeci tom powieści kończy się li mo
mencie odparcia ostatniego, zmasowane~o ataku Ton Leeba 
na Leningrad. 

Blokada / Aleksander Czakowski ; przeł. ~ ros~ Eleonora 
Słobodnikowa. - Warsza· .... a : "Książka i '.tiedza-, 197<;. - T . 
4. - 460 s. 

Akcja utworu rozgrywa się na jesieni 1941 !'., uo odpa!'
ciu przez żołnierzy radzieckich ostatniego, zmas~anego 
ataku wo~sk feldmarszałka Ton Leeba.. 

Blok.ada / Aleksander Czakowaki ; przeł. [s ros J 31eono
ra Sł"obodnikO'ł:a. - \o(arszawa : ·Ksia~ka i ·Uedza-, 1972 
T. 5. - 1979. - 4 cz. ~ 2 wolo {705 ; 293 aJ 

Akcja tomu 5 powieści obejmuje okres od póŹDej jesieni 
1941 r. do stycznia 1ą43 !'. Obok fikcyjnych bohaterów na 
ka~y powieści auto!' ~p~owadza postaci autentyczne - ~
bitnych dz1alac$Y partyjnych 1 pańs~owych oraz dow6dcow 
wojskOW1ch obu walczących stron. 

c ZERHOGUZ OLEG 

73. Arystokrata z Wapniarki powieść satyryczna / Oleg Czer-
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noguJ: ; tł. [z akrJ Stan1sl:aw Edward Bury. - Warszawa : 
·Czytelnik-, 1982. - 391 s. 
Powieś' satyryczno-obyczajowa. Akcja rozgrywa się współ. 

cześnie na Ukrainie. Bohaterami utwOrll są pracownicy ins
tytutu naukowo-doświadczalnego, którego celem, obok soc
jologicznych badań popytu na czapki, jest eksperymental
na hodowla, ·czapkopodobnego" zwierzęcia na przyszl:y uty
tek przemysłu odzietowego. 

CZILADZE TAHAZ 

74. Basen I Tamaz CzUadza ; tł. [z ros~ Zo!!a Łapicka. -
\'I'arszawa : "Ksią~ka i 'iiedza", 1982. - 186 s. 
Powieść psychologiczno-obyczajowa. Przedstawia śro

dowisko mieszkańców małego nadmorskiego miasta. Jednym 
• głćwnych wątków są prze tycia młodej nauczycielki opusz
czonej przez mę~, obiektu uwielbienia wielu mętczyzn 
w miasteczku .. matki kilkuletniego ayna. 

75. Pałac Posejdona / ~amaz Ozlladze, ; przeł. ez ros~ Zofia 
Łapicka. - Warszawa: "IsiąZka i Wiedzan , 1978. - 392 s . 

Akcja opowiadania tytułowego rozgrywa się współcześnie; 
ukazane, w nim zostały prze tycia i refleksje pisarza, pod
sumowuj~cego w czterdzieste urodziny własne tycie. W ut
worze "Lokatorzy" autor przedstawia sylwetkę nauczyciela 
z Batumi, na którego psychice niezatarty ślad pozostawi 
ła wojna oraz dramatyczny konflikt z synem. "Skończyła 
się zima" to wielowątkowa opowieść obycza~wa z tycia 
współczesnej intekigencji gruzińskiej. lsiątka dla szero
kiego kręgu czytelnik6w. 

DA"łYDO';{ JURIJ 

76. 

71. 

Czas g~uche~ jesieni I ~urij Dawydow ; przeł. fs rosJ Wik
toria i Rene Sli·,~owscy. - "'farszawa : "Xsiątka itiedza n, 
1977. - 574 s. 
Fabuła powieści przedstawia dzieje upadku rosyjskiej 

organizacji rewolucyjnej "Harodnej Woli" rozbitej stop
niowo w latach BO-tych po serii proces~~ zwiąsanych głów
nie z ni,udanymi Iw l. 1879, 18801 oraz skutecznym w 1881 
r. zamachami na cara Aleksandra II. Dla vasystkich. 

·,tarlant a!17kańaki : zapiski i komentarze I Jurij Davydow ; 
przeto [z ros~ Rene ~liwowski. - Warszawa: "Czytelnik", 
1986. - 224 s. 

PO't/ieść wystylizowana na odnaleziony rękopis niejakie
go doktora Usolcewa, uczestnika głośnej swego czasu wypra
wy lozak6w do Afryki, gdzie zamierzali oni un/o'rzyć kolo
nialne państwo ·wolnych Kozaków·. Owe fikcyjne zapiski 
i komentarze inkrustuje autor autentycznymi fragmeBtaml 
dotychczas nie ~ublikowan1ch dokumentów archivalaych. 
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DAWIDOWi IA!ALIA 

78. likt nigdy / Batalia DJwydowa ; tł. [z rosJ l. Piotrows
ka. - Warszawa: ·Csytelnik", 1974. - 167 s. OSer1a B ~o-. 
temU 
Powieść psychologiczno-obyczajowa. Rozgrywa się wsp6ł

cześnie w leningradzk1lll środowisku lUllwerayteckill. fabu
łę powieści wypełnia romans _dolnej, ale posbawionej glłb
szych ambicji aspirantki i starszego od niej o kilkanaś
cie lat profesora. 

DmYUIA GALIlA 

79. Dwie wiosny / GaUna DellJ'kina ; przeł; J.- ros:J Danuu 
WawU:ow. - Warszawa: ·!faS218. J:sięgarn1a , 1975". - 182 8.
Inne wyd.: 1980 

Dwa opowiadania rac1r;ieckiej pisarki. "'''P.lf. Y1asna p!nv
sza!! przed trudnym wyborem BOstaje postawiony kandydat na 
studenta: odrzuci6 czy zaakceptować przyjęcie na uczelnię 
JIB ' zasadzie ' rodzUl.nej protekcji. "ptaszek. Wiosna druga· 
ukazuje- w retrospekc~ach c1ęłlto chorej, młOdej dziewczy-
ny jej trudne dziecinstwo 1 nawarstwione na skutek tych 
przeżyć ura~ psychiczne odrodzenie przynosi jej pierwsza 
lIl1łoŚć. Lek"tUra dla wszystkich. 

80. Maski I Gali::a Demyk1na ; tt. [. ros J Irena Bajkowska • -
Warszawa: ".Czytelnik", 1976. - 1~ s . 
Powieśe psychologiczna. PrzedstawLł przetycia i dozna

nia małej dziewczynki i dorosłej kobiety. Utwór ukazaJe 
przemiany obyczajowe,zachodzące w społeczeństwie rad_lec
kim po II wojBie światowej. Dla oCll7tanych. 

IXJmROWSn JURIJ 

81. Czarna dama : trzy opowieści o Szekspirze I Jurij Dollbrows
ki ; przeł. [z ros~ l. LewaJlCiowaka i W. Dąbrowski. - 'ifar
szawa : Państ. Insfytut Wydawniczy, 1973. - 174 s. 
Opowieści dotyczą fragment+w biografii wielkiego angiels

kiego d~turga 1 poety Williama Szekspira. ~eiąłJca prsy
bUża postać znakOI!litego tw6rcy IllJamleta" i jego czasy. Za
intere8u~e szeroki krąg cSJteln.1k6v. 

DlłDCB 101 

82. Brzea1ę nasze~ dobroci I tOIl Druce ; przeł. [s ros1 Aud
rze~ Ssymański. - Warszawa : Ludowa Spółdslelnia Wydawni
cza, 1976. - 146 ·3. 

Powieść psychologiczno - apołecsna mołdawsk1ego pisarza. 
Jest ona panoramą 10s6. chłopstwa mo~dawsklego v dobie wiel
kich prz81l1an rewolucyjllych. 
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8'. Lacie 8mtku I lon Druca ; pueł. [z roa.J .łDdrsej Szy
aańaki. - Warszawa: "Pax". 1976. - 198 8. 

Akcja powieści toczy się na przestrzeni kilku lat w ok
resie II wojny światowej i tut po jej zakończeniu na moł
dawskiej wsi. Głównymi bohaterami utworu są młodzi mies.
kańcy wsi. Ruaanda i George. pomi~dzy którymi nawiążuje 
się delikatne. prawi. nieuświadom~one uczucie milośc i~. 

IDBRO'iIB JEWGEBIJ 

84. Głupia bajka /Jevateni:!J Dubrowin przeł. [z· ros.) Barba
ra Miecznicka-Wcisly. - Warszawa "Isiątka i Wiedza". 
1984. - 363 s. 

Dowcipna opowieść o ·reedukacji" malego rozpieszczonego 
chlopca, przemądrzałego i bezczelnego, zepsutego przez. 
krzyżujące się działanie "wychowawcze· ojca, matki i dz1.ad
ków. W tok opowieści wp16tł autor ~DlDiCZ7 dramatyczny 
watek przeszłości. odciskającej swa piętno na losach boha
tBrów. Ciekawa lektura. 

lXJHBADZE RODAR 

85 . Białe !lagi I Bodar DwIIbadse ; przeł. [a ros;] Irena Lnan
dowaka. - Warszawa: Pańat.. Insą-tut Wydawniczy, 1982 . -
152 8. - (Wapó1:czeaDa Proza S.iatowa) 

Powieść Obyczajowa. Akcja rozgrywa się wapólcseśnie, w 
więzi<l!niu karnym pod '.rbilisi. RarratorelD utworu Jest Za
za , mł ody, inteligentny chłopak posądzony niewinnie o za
bójstwo. Z jego relacji wYłania się obraz więziennego ty
cia - lDonotonnego, szarego, przerywanego Jedynie przesłu
chaniami bądś dyakuej81111 i kł6tniami ze współwięźniui. 

GIERASIROW JOSlP 

86. Granica lDotliwości I .ToaU 81eraailllow • przeł. [z ros~ 2a
deuz Gosk. - Warszawa: ·Czytelnik·, 1983. - 282 s. 

Powieść psychologiczno-obyczajowa. Rozęr.rwa sIę wsp6ł
caeśnie w środowisku iDtynierów metalurgow. Pisarz tworzy 
ciekawe studiu. psychologiczne intyniera, "generała prze
lIlysłu zbrojeniowego·. Ciekawa lektura. 

87. Wahanie I Jod.! GierasiJIow , U. [a ros.] L GadsiDianka. -
Warszawa: ·Czytelnik·, 1972. - 180 B. 

P8ychologiczne-obyczajowa powleać, która przedstawia 
konflikt uczuciowy trojga 8łodych ludzi. Autor analizuJe 
postępowanie i przetycia trojga bohaterów, sugerując, te 
od decyzji dziewczyny zaleły nie tylko szczęście osobiate 
rywali, ale r6vniet ich postawa wobec tycia. 
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GlERCZU: MICHAŁ 

sa. .... Oddajesz. na zawsze / Michał Gierezik ; przeł. [z ros~ 
Alicja Zukowska. - Warszawa: "Xaiążka i Wiedza", 1984. -
407 s. 

Pierwsza książka tego.. autora, jaką O-trzyma1: czytelnik 
polski. Przez pryzmat szczęśliwej, lecz aakończonej tra
gicznie miłości kalekiego chłop~a ukazuje w niej Gierc~ik 
kilka spraw: gł~e dzieciństwo) przeżycia Bzpitalne, stu
dia " ciężkim powojennym czasie oraz wchodzenie w doro-słe 
życie pokoleniał 'k~óre wojnie oddało na zawsze nie tylko 
dzieciństwo, ale i własne zdrowie. A jednak Dla jest to 
powieść przygnębiaJąca. 

GLINU MICru.Ł 

89. Wszystkie drogi prowadzą do morza / Nichal Glinka; przeł. 
[z ros.' Krystyna Borowiecka. - Warszawa' : Państ. Instytut 
Wydawnfczy. 1976. - 277 s. 

Zbiór opowiadań. Autor przedstawia szeroką panoramę pr~e
tyć lud~i naj~rzeróżniejszych ~wodów, umieszc~jąc s~ch 
bohaterow w rożnych sytuacjach ~ środowiskach: w 100201. ~od
wodnej, w tundrze, w tajdze. 

GOJ AWllN WIUOF. 

90. Rada i boks / Wiktor G1lj awkin i t.ł. [z. ros ~ M. OkoJ:ów
Podhorska. - 'Warszawa: "Czytelnik", 1973. - 313 s. 

Pisarz. po4ejmuje w powieści problem m~odzieży popadaJą
cej w konfliktyz otoczeniem, przeżywającej wewnętrzne roz
terki w związku z poszukiwaniem swego- miejsca w życiu. 
Akcja książki toczy się w latach powojennych w Baku. Lek
tura dla dorosłych czytelników o~az dla młodz4aży od ok. 
16 lat. 

GORYSZTIł GLEB 

91. Przyjaciele moi. / Gleb 'GOryszyn : przeł. [:li ros J Andrzej 
Bień. - Warszawa: npax w, 1978. - 178 s. 

Tematyka ośmiu zebranych w ksiątce opowiadań wiąże się 
z jego pasją podróżniczą i. myśliwską. Prototypami li~erac
kich post.aci są ludzie poznani. przez- aut~ra podczas Jego 
licznych wypraw z geologami i pobytów w syberyjskiej taj
dze. Ich uczucia, przyjaźnie, rozterki, odmiany losu łączą 
się zawsze z tyciem bujnej syberyjskiej pr~yrcdy. 
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IiRANIN DAIłlŁ 

. 94. 

95. 

Deszcz. obcym _ieście I Bani1 Granin ; p~eł. [z rosJ 
Henryka Broniatowska •. - Warszawa : Państ. Instytut Wydaw
niczy. 1976. - 74 8. 

Autor podjął w powieści ;emat miłości. Bohater utwo~. 
inżynier elektryk. podczas służbowego pobytu w prowincjo
~alnym miasteczku poznaje samotną kobietę. Między oboj-
8iem zaczyna się rozwijać coraz silniejsze uczucie. 

łli.ej8ce pod pomnik / Danil: Granin; przeł. [IL ros~ H. Bro
Biatowska. - Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy, 1972. -
190 s. - (Współczesna Proza Światowa) 
~zy opowiadania, ~ których tytułowe i utwór pt. W~toś 

powinien n kontynuuj~podejmowaną już wcześniej praea aQ
tara problematykę etyki zawodowej w środowisku naukowców. 
, .oweli wNasz dowódca" rozpatrywany jest problem winy 
cz1awieka: 'fi 20 lat po zaAończeniu wojny uzmysławia on 
sobJie swój błąd taktyczn .. , popełniony na przedpolach Le
ningradu, który kosztował życie wielu.jego podwładnych, 

Miesiąc do góry nogami / Dani! Granin; przeł. [z rosJ 
J.Dzia~CJWska. - Warszawa: "I.sią:l.ka i Wiedz.a", 1972. -
356 s. 

fom ~portaży z podróży zagranicznych. Wrateni~ i ref
leksje z. Australii. ·z J:uby oraz miast i miasteczek Anglii. 
hancJi.- Ni.emiec i W1:och. 

To dziwne tycie ..• / DanH Granin ; przeł . [z- 1.")8 ~ Henry· 
ka Bronia~-.'JWSka. - 'Warsza .... a : "Kbiążka i Wiedza" , 1981. -
: , 2 e. 

Cz-"ery u.twrJry. Tom otwiera reportaż z Japonil., w którym 
przeplataja się skontrastowane ze sobą obserwacje dzien
nikarza i naukowca, a dominuje motT* - ciągle obecnej w 
świadomości narratorów - atomowej zagłady Hiroszimy i Na
gasaki. Trescią trzech pozostałch opowieści sa z-agadki 
i tajemnice życia trzech uczonych: Dominika !rago - :fran
cusk~ego aatxonoma, rosyjskiego fizyka Waailija Pietrow1. 
Wspód:C'zesnego radziE:::::kiego oiolilga entomologa Aleksandra 
Lub is zc zewa. 

G-HEKOW A IRIN A 

96. Iatedra I Irina Grekowa ; przeł. (z ros.j Henryka Bronia
towska. - Warszawa: nCzytelnik". 1980. - 336 s. 
Pab~a powieści ukazuje środowisko pracowników jednej 

z katedr ~skiewskiej wyższej uczelni. Nurtujące ich pro
blemy narastają w związku ze śmiercią dotychc~asowego kie
rownika - zasłużonego uczonego o uznanym autorytecie nau
k.owym. Stosunek do jego następcy - człowieka o zupełnie 
innej osobowości, stylu pracy i wymaganiach - stał się 
dla WSZ7B1okich jakby próbą charakteru - próbą, z której 
nikt nie wyszedł zwycięsko. 
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Statek wdów / Irina Grekowa fuseud J ; prze l • r z ros:J J..ll,
cja Wołodźko. - ~arszawa_: Pańat. Instytut Wra-awniczy, 
1984. - 191 s. - (Klub Interesującej IBiążki) 

"Statek wdów B to swoisty wdom kobiat· - lokatorek wspól
n7go mie~zkania, któryc~ ~osy przeplatają się ze sobą. c~y
z:uąc z DLCh wszystkich Jeaną nie zawsze naturalnie zgodną 
7- be-zkonfliktową rodzinę, mocno zw.iązaną ze sobą na dobre 
~ złe . 

BONCZAR OŁEŚ 

98. Brzeg miłości I Oleś Honczar ; U. [~ukrJ Stanisław Ed
ward Burl. - Lublin: Wydaw. LubelsKie, 1979. - 260 s. 

Pisarz przedstawia przeżycia bohaterki u~woru - lIIł:odej 
felczerki Inny, po ukończeniu szkoły medycznej i powrocie 
do rodzinnej wsi, coświadczenia wiążące się z początkami 
p~acy oraz bolesne i tragiczne rozczarowania 4Wia~ane z 
pierwszą miłością. . 

99. Cyklon / Oleś Honczar ; U. Lz ukr.l r, ria DoHńska. - Lu
blin: Wydaw. Lubelskie, 197t. - 3bO s. 

Akcja powieści r ozgrywa s ię w dwóch płaszczyznach czaso
wych : podczas II wojny światowej i w3pół~e6nie. Wa~k 
retrospektywny ukazuje wojenne lOBy kilku żoinierzy radsiec
kich, ich tragiczne przeżycia 'Ii niemieckim obozie koncen
tracyjnya. na Ukrainie, walkę w partyzan~e. Wątek współ
czesny przeds t awia pracę reżysera i operatora filmowego. 
przyjaciół z czasów wojny, którzy tworzą f i lm osnuty na 
tle ich własnych przeżyć wojennych, uczestnicząc podczas 
je50 realizacji w dramatycznych wydarzeniacr. związanych-
z powodzią i cyklonem na Ukrainie. 

100. Chorążowie / Ołeś Honczar ; przeł. [z ukrJ K. Malinowska 
i Maria Doiińsk.a. - Wyd. 3. - Warszawa: "Czytelnik", 197 7. 
493 s.-(friblioteka ~cięstwa) 

Wojenna epopej-a. Autor ukazał. w tej try.l.ogii (8lipy", 
"Modry Dunaj ", DZlata Praha").zWycięski pochód !rmi~ Czer
wonej w Europie 'rodkowe j , przez Rumunię, Węgry aż do Pra
g~ w końcowej fazie II woj~y światowej. Interesująca lek
tura dla ws&ystkich. 

101. Sabór/ Ołeś Honcz-ar ; przeł:. [z ukr~ [~ Truchanowski. -
Warsz~a : Państ. Instytu~ Wydawniczy, 19~1. - 281 s . 

Akcja powieści rozgrT~a 8i1 Wspó{czeEnie w małej oS 3dzie 
przemysłowej na ~porożu. Gło'Clą osią tematyczną jest ,, :,,1-
ka mieszkańców osady o uchronienie przed rOZbiórką za-J:: t
kowego soboru zbudo~ane~o p~~ez Koz&ków siczowych - sy~u o
lu bohaterEktch i romantycznych d~iejów Zaporoża. Drugim 
wątkiem po~ie6c i j~6t miłcsć d~ojga m~odych ~ohate~?~: _po
tomka starej hutniczej rodziny, studenta pol~technLKl ~ 
wiejskiej dziawcZjny ze stepoweg~ sowchozu. Lektura dla 
szerokiego kTęgU odbiorców. 

http://sbc.wbp.kielce.pl



- 25 -

102. 'fronka / Oht Honczar ; tł. [z rosJ Maria Dolińska. - L\1b
lin : Wydaw. Lubelskie, 1978. - 350 s. 

Powieść społeczno-obyczajowa. Autor ukazuje codzienne 
~ycie mieszkańców jednego ze ste~owych sowchozów południo
weJ UkraiDY. Wszystkich bohaterów powieści łączy świadQ
mość społecznej wagi własnej pra.cy i więzi z~ o.toczeniem, 
prawda i autentyzm uczuć, siła charakteru w rozwiązyw~ 
osobistych problemów. 

GURO IRIBA 

103. Miara czYnów ludzkich I Irina GurQ ; tł. [z. ros Jw. Bień
kowska. - Warszawa: "Isiążka i Wiedza", 1973. - 436 s. 

Powieść psychologiczno-obyczajowa przedstawiająca skom
plikowane losy bohaterki. książki - Larysy. Powiesć cieka
wie przedstawia oddziaływanie wielkich poli~ycznych wyda
rzeń na bieg życia zwyczajnych ludzi. Przystępna lektura, 
która zainteresuje szeroki krąg czytelników . 

104. Iliewid.zialny jeźdaiec , Irina Guro ; przał. (z ros J Wia
ra Bieńkowska. - Warszawa :: "~iążka i Wiedza", 19.77. -
453 s. 

Akcja powieści rozgrywa się w latach 20-tych głównie 
• lło.skw1e. Bohaterką utwQrU jest. lHoda dziewczyna, pracu.
jąca w radzieckim aparacie śledczym. Lektura dla wszyst
kich. 

105. Piwiarnia "Pod I-lepsydrą" , Irina Guro. ; przeł. [z rosJ 
W!era Bieńkowska. - Warszawa :- lI~iążka i Wiedza", 1981. -
4i2 s. 

Akcja powieści rozgrywa si§ • latach 1941-1943 na tere
nie raazystowskich Bi.emiec. Bohaterem utworu jest młody 
Biemiec. Rudolr. syn emi~rant6w politycznych, wychowany 
w Związku Radzieckim, ktory podczas krótkiego pobytu w 
Biemczech został zaskoczony wybuchem wojny niemiecko-ra
dzieckiej. Oś fabularną powieści stanowią podejmowane 
przez niego próby nawiązania sa.wanego kontaktu z podziem
ną organizacją antyfaszystowską oraz jego konspiracyjna 
działalność. Ciekawa lektura. 

BIB! .um 

106. Być sobą / .lado Hint ; przeL [z: ros~ !omasz Oruchowski. -
Warszawa: Państ. Instytut Wydawnicay, 1981. - 310 s. 
(Ilub Interesującej Isiążki) 

Powieść psychologiczna. Akcja rozgrywa się w latach tr~y
dziestych li wieku na estońskiej wyspie Saaremaa. W c.z. 1 
'"trąd" antor ukazuje bolesne doświadczenia młodego chłop
ca, Paula Leida. Cz. 2 "Leprozorium" s~anQwi przejmujący 
obraz przeżyć mieszkańców kolanii dla trędowatych. Powieść 
o aniwersaln1ch wartościach. http://sbc.wbp.kielce.pl
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KUCAŁO lEWHEII 

107. 

106. 

1091. 

Domowe ogniska / .Tewhen HlICuca ; tł. [s v.kr.] I. 1. S. ~l~ 
w1.akowle. - Varasawa : -Czyt.eln.1.k-, 1971. - 199 s. - l.nDe 
wyd.: 19.:78 

Powieść przedstawia badzącą azacunak 1. sywpatię post" 
v.i.ejskiej kobiety obdarzonej niezwykl:ą silą 1. prawością 
charakteru. Akcja rozgrywa się w pierwszych latach powojen.
nych w malej wiosce ukraińskiej. Bohaterka, 1IId.cnra obarc·ao
na tr6jką dzieci, boryka się na co- d.mi.eń & nędą i trudny
IIi stosunkui wychowawczymi. Lektura dla wsqstld.ch. 

Dziewczęta na wydaniu I Jewhen Hucuo , pruł. [s ula:! Z0-
fia Głow1akowa i Stan1.sław Edward Bury. - Warasa.a : 'czt
telnik-, 1977. - 273 s. 

Dwa opowiadania ukraińskiego prozaika i dzienn1karllia. 
BOhater utworu pt. -Przeczucie radości-, student, snuje 
opowieść o codziennych wydarzeniach i problemach studenc
kiego życia, analizuje własne i cudze postawy moralne, usi
łuje poznać własny charakter i osobowość. Opowieść tySu
ława to obrazek z- tycia aałeJ, na wpół wiejskiej spoleca.-
noBc1.. . 

~ab:łka z jesiennego sadu / Jewhen HucUQ .. przeł. [a ukrJ 
J. Jędrzejewicz.. - Warszawa: -Pax-, 1971. - 109 s. 

!ematyka krótkich opowiadań obraca się wokół problemów 
!ycia mieszkańc6w wsi ukraińskiej, dobru znanej autorowi 
z aut.opsji. :.ektura dla wszystkich. 

GULIA GIEORGLT 

110. Saga o laria, sJ'Ill'. Gunnara / Gieorgij Gulia ; u. r. ros oJ 
Anna Vę~ZJ1l. - Warszawa: lICątel.ni.k-, 1985. - 195' s. 

Powiesć s cyklu powieści historycznych, w których malu-
ły wyraz fascynacje pisarza wybitJJPL1. postaciami lub też 
sjawiekami spohcznymi w dziejach starożytnego Egiptu, Grecji, 
a~YIla •• utwarze autor oięga do historii państ" skandynaws
kich epoki wikingów. 

1BRAHIMBEIOW IUXSUD 

111. lto pojedzie do 'fruaII:mn::a / Maksud ll-rahimbekow • pruł. 
[z ros J Irena Lewandowska, Witold Dąbrowski. - Warssawa : 
-lsiąłka i Wiedza-, 1916. - 259 8. Dwa opowiadania. Bohaur 
t.,.tuł~ utworu. to młody illtynier, który po rozczarowa
niach pierwszej .ilości przełamuje cyniczną postawę wobec 
otoczenia pod wpływem dziewczyny r6wn1eż zaw1edz1.onej " ucz~ 
ciach. Bohaterem opowiadania -I nie było lepszego brata-
jes~ mieszkaniec współczesnego Baku, csla.iek starszego po
kolenia, który w obliczu '.lerci przeżywa clraIIIat, odk:rywa- . 
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jąc, te nie zaznał ani on, ani jego najbliżai prawdziwego 
szczęścia. 

IBRAHlMBE~OW RUSTAM 

112. Miasteczko na południu l inne opowiadania I Rustam Ibra
hilllbekow ; przeł. ~ ros.) Adam Pomorski. - Warszawa : IICsy_ 
telnik ll , 1979. - 265 s. 

ibiór obyczajowych opowiadań. Akcja utworów rosgrywa Bię 
najczęściej w scenerii małych miastecze~ • środowisku 
rdzennie azerbejdżańskim. Ba przykładzie lOBÓW swych boha
terów autor ukazuje, jak dokonują się prze.iany w ich 1leD.
talności i tradycyjnym modelu tycia. 

105ELIAHI OTU 

1 n. Była sobie Gruzinka / Otia Ioael1ani ; przeł. fa. rosJ E. 
Brzozowska i E. Bryll. - Warszawa: "PaxII, 1973. - 223 ~. 

Akcja powieści toczy się w powojennej Gruzji, w malya 
miasteczku i pobliSkiej wiosce, gdzie panują stare surowe 
obyczaje, ludzie są gwałtowni, a konflikty między nimi dra
matyczne. Jest to opowieść o młodej kobiecie, obdarzonej 
silnym charakterem. którą unieszczealiwia namiętna miłość 
nie kochanego przez nią mężczyzny~ tnteresując~lektura dla 
dorosłych. 

114. W niewoli u niewolnych I Otia laseliani ; przeł. [a rosJ 
Ewa Brzozowska-Bryll, Ernest Bryll. - Warszawa: "PaxII. 
1975. - 156 s. 
Fabuła powieści oparta jest na wYdarzeniach autentycznych 

i rozgrywa si~ w scenerii górskich szczytów Swanecji w cza
sie II wojny swiatowej ~ Ukazuje pośdg-i nier6wną walkę kil
ku odważD1ch Ohłopców ~ niemiecką dobrze uzbrojoną grupą 
komandosów, która pojmał~ dwie miejscowe kobiety jako ~a
kladniczki. 

ISXANDER F AZU 

115. Drzewo dzieciństwa / Pazil' Iskander ; tł. [~ros:t Henryka 
Broniatowska. - W~szawa : ·C~yteln1k·, 1975. - f57 s. 

Esiażka zawiera 8 opoviadań. Są to obyczajowe obrazki 
zwiazane z tyciem mieszkańców ~aju Rad. drobne zdarzenia. 
opisy pewnych sytuacji, spotkań, rozmów narratora z · różny
mi ludźmi. retrospekcje ~ ds1eciństva i młodości. 

1 16. P6łkoz1e I .Pazll'Iskander ; przeł. [z ras~ J. Pomianowsld.. 
Warszawa : IIIskryw. 19.71. - 205 s. . 

Akcja s_tyrycznej po~ieści rozgrywa sią w małym lIliastecs
ku nad MorzeIII Czarnym w latach 50-tych. Bohater utworu, ał:o-
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dy dziennikarz. specjalista od spraw rolnicZ1ch. od pierw
szych dni swojej pracy w redakcji aiejsca.eJ gasety wciąg
nięty zostaje w orb~ sensacyjnego wydarzenia. Jest ~o 
dowcipna, pebla zjad.l.lwej ironii powieść, która zai.nteresll
je szeroki krąg czytelników. 

117. V letni dzień / Fazll'Isltander ; tł. ez ros.] He:aryka Bro
niatowska, Marek Dejania. - Wyd. 1 w tym wyborze. - Warsza
wa : ·Czyte~·, 197~. - 354 s. - (~alekcJa Literatury Ra
dzieckiej) 

Wybór opowiadań abchaskiego pisarza i poety ... większości 
są to Obyczajowe sceny z życia mieszkańców ~aukaza ; w wie
lu utworach autor podejmuje różnorodne problemy _oralne do
rastającej lIIłodzieźy. 

118. Odwieczny zew I .&natoliJ Iwanow; przeł. [s ros.] Piotr Ziar
nik. - Warszawa: Lwiova Spółdzielnia Wydawnicza, 1978 • .,. 
743 8. 
~rzyczęściowa powieść-epopeja o losach narodu radzieckie

go ukazanych na tle wydarzeń histaryczuych -od pocątku XI 
w. (19.o5 r.) do napaści Niemiec hitlerowskich rui. ZSRR w 1941 
r. W sylwetkach wielu bohaterów utworu, a zwłaszcza tr.ecn 
braci Sawieljewów z syberyjskiej wsi. w ich dramatycznych 
przeżyciach zarysowuje się panorama dziejów społecze~stwa 
radzieckiego. Autor otrzyeal za tą książkę Nagrodę Państwo
wą Rosyjskiej Federacji. 

~ JBOWlCI SOIlU! 

119. Samosle / Sokrat Janowicz; przeł. [s białor.) Jerr;y Pluto
wicz. - Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza. 1981. -
289 s. 

Powieść psychologiczn~obyczajowa. Bohaterem jest inżynier 
Antoni Antoszka. pracujący na kierowniczym stanowisku w d"G
żym przedsiębiorstwie. W związku z personalnymi intrygami 
w zakładzie pracy Antoszka przeżywa wewnętrzny dyleJlat -
staje przed wyborem między spokojnyJI życiem w rodzinnej wsi 
a pozostaniem w llieŚCie i walka o dalszą karierę. lsiążka 
~azuje realia współczesnych stosunkÓw .iędzyladzkieh. 

120. Srebrny jeździec / Sokrat Janowicz ; tL [z bialar.) Anna 
Sobecka. - Warszawa: ·Czytelnik·, 1984. - 136 s. 

Trzy opowiadania. które sięgają w_ historyczną ~rzeszłość 
pogranicza Białorusi. i Litwy. Dwa pierwsze ·Skrouba· i ·5-'-', 
bzd7 Jeździec· dzieja się przed wiel~ laty, trsecie ·Skarb 
w Puszczy Jaćwieskiej· - vspólc.sesnie. 

121. SCi3:D& / Sokra~ .1anowics. ; U. [z bialorJ .1usy Pllltawics. -
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Olsztyn : · P~jez~erze·, 1979. - 255 s. 
Akc-ja PO~t.l:~sci rozgry'ł/a się wspćl:c z ~n.ie w środgwialal 

pracowników spćldzielni produkcyjn~j . Bohate~em utworu jea~ 
zdol~y. sumienny urzędnik, ~łody c zł o~iek bezkompromisowo 
lWZCiwy i pragnąey zachować zawsze makaym~ proot.ot,ę w 
.. stosunkach &, ludźmi. 

JEGGROW "IInOR 

122. Erypt.onim Eurek.a I wiktor Jegorow. przeł.. [a rosJ w. Xa
rac zews ka. - Wyd. 2. - Warszawa : -Iskry", 197~. - 165 s. -
[( Seria h .lszonkowa Iskier») 
Bohatere~ po~ieści jest agent. radzieckiego wywi adu Ilja 

3Wietłow, ktćry prbyjeżdia w okresie przed dojściem Hitle
ra do władzy do Niemiec jako rzeAOmy bratanek bogatego, 
ustosunkowanego hitlerowca. Cieka.a powieść o sensacyjnym 
wątku, która zain~eresuj e ws~yst.kich . 

liLINOWSIA Dl!U 

123. Sobota I Dina Ialinowska • tł . fz ~osJ Mart~ Okołów-Pod
horska. - Warszawa: Pańat. !IlStytUt.Yyda.un.ic .. y, 1C:34. -
133 :>. 

Opowiesć o życiu odeskich Żydów, o ich burzliwych dzle
jac~ i dzisiejszej smutnoj egzystencji. Treścią książ~ są 
przeżycia ludzi, którzy spotykają się po p~eszło pi~cdzie
sięciu latach, ich wspomnienia, żal ~a tym, co przem~ja. 

IA~;Oiro"1CZ Gi'.IGOiUJ 

124. św ieca na wietrze I Grigorij I:anowic~ ; pr~ł.. [z ros.' 
Aleksandar Bogdai.skL - Wars zawa : Państ.. Instytut 'IYdaw
nicz], 1983. - 541 s. - (.$pó~czesna Proz.a Światowa) 
- Powiesc psychologiczno-obyczajowa. Rozgrywa się na prze
lomia lat trzydziestych i czterdziestych na Li~w~. DOha
~rem i narratorem utwo~ jest dorastający c~łopiec, które
go losy 3Wią~ane są z dz~jami. społeczności żydowskiej pro
wincjonalnego miasteczka - wysiedlanej, więzionej w get~ach9 
sk~anej na zagładę. 

125. llocek I Wa1entin ~a1.aJew ; prze~. [& ros.) D. Wawilow. -
Warszaw~ : Państ. !nstrtut Wydawniczy. 1971. - 130 s. -
(Biblio~eka Jednorożca) 

Bohat.~r U~YO~ to narrator-p~ars. alter ego Katajewa, 
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tworzący aktualnie utwór literacki. Prezentuje on kilka ilG
zornie nie związanych ze sobą opowiesci, pr~aplecion7ch r~ 
,!aż~ami X;ad naturą procesu twórczego. ~istorie =ozgrywa
Ją s~ę w rożnych planach c zasowo-przestrzennych 5~a~ow~ 
kilka odmiennych wersji przeżyć tej samej postaci - nacżel
nego bohatera powstającej powieści . Dla oc~ytanych. 

126. Swięta studnia I Walentin Katajew ; przeł. [z ros.] Ziemo
wit Fedecll. - Wyd. 2. - Warszawa : Państ. Instytut ilydaw
niczJJ 1979. - 142 s. 
namrą spinającą -.rydarzenia opisane w powieści jest mło

dzieńcza miłość przeżyta na prowincji rosyjskiej i spotka
nie pierwszej ukochanej autora ?O wielu latac~ na tere~ie 
St~!ów 7,jednoezanycn. Bohater utwor~ z perspektywy c~ega 
życia dokonu j e obrac~unku z własnymi doswiariczeni~i, zas
tanawia się nad sensem życia, nad ro13 Cierpienia , war~oi 
cią miłości. Powieść wysoko oceniona przez krJt7ke i czy-
telników, ' 

127. Lekcje rosłąlti / Wieniamin Kawierin ; p=seł. [z ros.) .; a
nina Olazowska. - Warszawa : Parist. Instytut 'lfydawnic:lO:;, 
1985. - 253 s. - (Klub Interesującej I2iążki) 
Treścią utworu jest dramatyczna historia pewnej :x:i.:.osci, 

a raczej dwu m: łoś c i, kt óre wiażą się ~ sob~ poprzez ?OS
tacie bohaterów, tłem zaś rozgrywajacych się wydarzeń są 
ostatnie miesiące kończącej się wojny i pierwsze .at~ ?C ~O
ju. 

128. Skandalista czyli. Wieczory na Oetrow : e Wasilewskim; u
tysta nieznany I Wienia!llin [c.wierin ; [tLe z ros. Jadwiga 
Szymak-Reilerowa). - Kraków; Wrocław: Wydaw. Literackie, 
1985. - 3'55 s. 

Obie powiesci poświęcone są sytuacji inteligenc;i rosyjs
kiej w latach porewoluc7jnych. W pcwiesci ?ierwsze~ pr~e~
stawił autor spór o nowa ~ sta.-ą naukę, a ~akże spor o ?e=s
pektywy powieeci. ,Jedna ze 3trcn w tym s porze był '''ik;;o= 
SZkłowski, i on kryje sie pod nazwis~iem tytułowego s~a
listy, ~iktora Niekryława. Bohater drugiej ?owieści, ni~ 
doceniany malarz, porzuca nórczość artystyczną ~ ?od~::ru
je swoistą krucjatę przeciw~o ~obłudzie, de5oralizac ~: , 
podłości i zobojętnieniu·. 

I.AZ-AKOW JUB.L1 

129. ~ak gorzko płakałeś or=ez sen / Jurij Kazakow ; przeł. 
(z ros.] Barbara Hieczllicka-wcisł], ?:lIa N~epokólczycKa . 
W~szawa : ·Xsiażka i ~~edza~, '336. - 28) s. 
To~ opowiadań -radzieckiego ?isarza. Bohaterami sa miesz-
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kańcJ terenów Północy zna.!i Morza Bialego. - myśliwi, ryba
cy, marynarze, a także zwierzęta i dzieci. 

OM ROMAN 

nO. Po przeczytaniu spalić I Roman Um ; tło [z ros.] Miros
ław Karp, lerzy Simańko. - Gdańsk: Krajowa Agencja Wydaw
nicza, 1982. - 174 s. 

Powieść sensacyjno-szpiegowska. Jej akcja rozgrywa się 
podczas II wojny światowej i odsłania kulisy dzialań wy
wiadów i kontrwywiadów amerykańskiego, japońskiego i ra
dzieckiego na kilka mieSięcy przed atakiem Japończyków na 
Pearl Harbour. 

ORNOSOW ALEKSY 

131. Dwa kwietnie I Aleksy Kirno6ow ; tł. [z ros.J l. Lewandows
ka, W. ~browski. - Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy, 
1971. - 425 s. - (KlUb Interesującej Książki) 

Powieść społeczno-obyczajowa. Tematem jej są osobiste 
i zawodowe perypetie kapitana żeglugi dalekomarskiej - Iwa
na Owcyna. Jest to książka będąca ciekawym studiUlll KsztaJ:
towania psychiki przeci~tnego człowieka pod wpływem uczu
cia do kObiety i podkreslająca wagę właściwego wyboru karie
ry zawodowej. Zainteresuje szeroki krąg czytelników. 

~OLESNn:OW J EWG lEBIJ 

132. Iwa I Jewgianij Kolesnikow ; przeł. [z ros~ Stella lomo
rek. - Iraków: Wydaw. Liter~kie, 1978. - 136 s. 
Powieść psychologiczno-obyczajowa. Fabuła ogniskuje się 

wokół przeżyć bohatera utworu Jarosława, absolwenta stu
diów historycznych, który przyjeżdża do malej kirgiskiej 
wioski, zainteresowany jej pradawną legendarną przeszłoś
ci4. Interesująca lektura dla wszystkich. 

IOŁDllCEW PIODOR 

133. Oczekiwanie I Fiodor Iołuncew ; przeł. [z rosJ W. Jurkie
wicz. - Warszawa: -Iskry-, 1972. - 283 s. 

Powieść psychologiczna. Bohaterami są kobiety. Ciekawa 
książka, która odznacza się dobrą znajomością psychiki ko
biecej. 
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KOKDRA!IEW WIACZESŁAW 

134. Saszka / Wiaczesław Kondrat1ew ; przeł. [z rosJ !Ddrzej 
Gocko. - Warszawa: PaD.st. Instytut Wydawnic.,., 1964. _ 
151 s. - (llub Interesującej Książki) 
Opowieść jednego z najciekawszych obecnie tw6rców ra

dzieckich. ~ułowy Saszka to żołnierz- pierwszej linii; 
na jego gorzki los skł:adają się - ustawiczny lęk Śllierci, 
morderczy trud walki, przelotne .iLQŚci Da postojach. 

KORIUKOW WŁODZIMIERZ 

135, Samotnik / Włodzimierz· ~ornakow ; przel.. [a ros J Janina 
Dziarnowska. - Warszawa: -Książka i Wiedsa-, 1980. -
218 s. 

Akcja powieści toczy się w sy,beryjskiej tajdze w poł~ie 
lat 60-tych. Bohaterami utworu są dwaj Ewenkowie - dziadek. 
postać t)'tułowa - or&% wnuk, nauczyciel, przedstawiciel 
młodej generacji radzieckiej inteligencji •• &buła ukazuJe 
ich wyprawę w tajgę - ostatnią wyprawę staruszka szykują
cego się na przyjście śmierci zgodnie z odwiecSJlym obrzę
dem. Lektura dla wszystkich. 

KRELIK .rtJRIJ 

136 .• Chirurg / Ju.rij Krelin ; przeł. [a. ros J Ewa Rojewska
Olejarczuk. - Warszawa: aCzytelnik-, 1977. - 225 s. 

Powieść obyczajowa z życia lekarzy radzieckich. Autor 
skupia uwagę wokół likerackiet postaci chirurga, eugeniu
sza Miszkina. Przedstawia wielostronnie bogatą osobowość 
tego lekarza z powołania, który przede wszystkim pragnie 
nieść pomoc ludziom chorym i doskonalić w tym celu swoje 
umiejętności, nie dbając ani o karierę, ani o materialne 
zyski. Interesująca powieść dla dorosł~~ 

'37. Kamienie z nieba I Jaan Kross ; przeł. [z ros.J Wiera Bień
kowska. - Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1977. -
137 s. - (Współczesna Proza Światowa) 
Powieść historyczna. Przedstawia przeżycia trojga boha

terów, postaci znanych z historii: Ottona Wilhelma Mas~ 
ga, pastora. działacza oświeceniowego, który położył ogrom
ne zasługi dla rozwoju języka estońskiego, Jego żony młod
szej od niego o 30 lat oraz Kristiana Jaaka Petersohna, 
świetnie zapowiadającego się p Cle ty • Isiążka cila oczytanych. 

138. ~zy bicze caarnej śmierci czyli opowieść o Baltasarse 
Russowie / Jaan Kross; przeł. [z rosł Wiesława Iarcz8Ws
ks. - Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy, 1979. - 455 s. -
(Współczesna Proza Światowa) 
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Powieść historyczna. Akcja rozgrywa się w połowie nI W. 
na terenie Inflant. Bohaterem utw.or\ł. Jest syn tallińskie
go woźnicy Baltazar Russow, plerwsy-y dziejopis narodu es
tońskiego. 

IRUTILlN SERGIUS~ 

1}9. Ukośny deszcz / Sergiusz Krntilill : przeł . [s ros.l ·S. lia
dzin. - Warszawa : Państ. IDStyt:u"t. .y awniczy , 1971. -
163 s. . 
Powie~ć psychologiczna. Jest t.o hist oria pozornie udane

go małżeństwa głównego bohatera utworu - inżyniera pracu
jącego naukowo i jego żony plastyczki, która po urodzeniu 
syna zajęła się wyłącznie domem. Treść ujęta jest. w for
mę monologu wewn1trznego Iwana Antonowic~ rozpamiętujące
go 50-letnie wspolne życie z żoną, w pierwszą noc po jej 
pogrzebie. Książka ukazuje krag bliskich każdemu spraw 
uczuciowych : psychologicznych. Zainteresuje ws~ystkich 
czytelników. 

IUNItł WŁODZIMIERZ 

140. Taki długi tydzień I Włodzimierz. ~unin ; przeł. (~rosJ 
:dLa Sarachanowa. - traków: Wydaw. Literackie, 1975. -
72 6. 
Mikropowieść leningra4akiego pisarza. Ukazuje dramat ~y

ciowy 30-1etniego cyrkowca. Bohater po tragicznej amierei 
żor.y dokonuje bil~u ~ycia. Autor szkicuje Qbr~ środowis
ka cyrkowego, specyfikę atmosfery pracy w tym ~awodzie. 

i<:U? A1Wit JURIJ 

l .t 1. Leśna studnia / Jurij Kuranov ; tł. [~ros.J Ewa Gorc~yca, 
Barbara Miecznicka-Wcisły, Adam POlllo~8ki. - Warszawa: -: 
QIsiążka i Wiedzaw, 1977. - 436 3. 

Zbi6r opo~iadań. Autor ukazuje w nich ż)~ie ludzi w r6t
ny:h lIakątkach swego kraju i ich codzienne probleV"1 w uni
wersalnyu wymiarze. Istotnym motywem, pojawiając,. się w 
'Jotworach jest współtycie cuow1eka z przyrodą. Interesują
ca le~ura dla wszystkicr.. 

LE)NOW LEONID 

142. Złodziej I Leonid Leoow ; przeł. rz rosJ Stanisław Leś
niewski. - Wyd. 2. - War8~awa : P~at. Instytut W1dawni.csy. 
1979. - 639 8. - (Kelekcja Literatury Rad~erkieJ) 
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Pn~ieść psychologiczno-obyczajowa. AkcJa u~waru rozgry
wa.sIę.w latach 20-tych w Moskwie, w ubogiej, peryferyjnej 
dZl.elIucy. a jego bohaterami są ludzie z. marginesu społeez
nego - Złodzieje, bandyci, kobiety z półświatka. 

LEONOW MIKOŁ.A.T 

143. Czekajcie na tel.efon / Mikołaj Leonow i przekł. [s ros.] 
Daniela Maznnowa. - Warszawa : PION, 19-77. - 189 s. 
Powieść sensacyjno-obyczajowa. Rozgrywa się w latach 2G

tych w Moskwie. Fabu1:ę utworu stannwi historia ujęeia prze~ 
fankcjonariuszy milicji groźnej . szajki przestępczej. Po
wieść zainteresuje wszystkich czytelników. 

LIPATOW WIL 

144. Igor Sa_owicz- / Wli Lipatow ; przeł. [a ros J Monika D!.lt
kowska. - Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1983. -
468 s. (Ilub Interesującej Książki) . 
Powieść psychologicznn-obyczajowa. Rozgrywa się współcześ

nie w środowisku inżynierów, zajmujących się regulacją _ 
rzek syberyjskich. Tytułowy bohater, młOdy, dobrze sytu __ 
wany inżynier, stojący u pro~ ~ari~ry &awodowej, prweży
wa kryzys psychiczny i moralny, kiedy uświadamia Bobi.e, 
że jego losami kierowali ludzie z zewnątrz, a on sam bier
nie spełniał ich życzenia. Ciekawa lektura. 

145. Lato zielonej gwiazdy / Wil. Lipatow j przeł. [s rosJ W. 
Karaczewska. - Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy, 1973. -
193 s. -.(Klub Interesującej Książki) 
Powieść psychologiczno-obyczajowa. Akcja utworu toczy 

się w syberyjskiej wsi Ułym na dwa lata przed wojną. Pa
buła przedstawia codzienne życie i mentalność lliewielld.ej 
społeczności, któr~ bulwersuje nieoczekiwana miłość wiejs
kiego chłopca Anatolija i 19-1etni.j Rai - dziewcz-yny z 
miasta. Interesująca lektura dla wszystkich. 

146. Szara mys~ ł Lida Waraksina / Wli Lipatow ; tł. (s ros.] 
H. Broni at owsk.a. - Warszawa : Państ. Instytut Wydawnicay, 
19.'74. - 180 s. - (Współczesna PrOZ-a Światowa) 

Akcj a dwu powieści rozgrywa się w realiach z.achodn1o.sy
beryjskich wsi. "Szara mysz· to przepojony umiłowaniem 
rozkwitającej przyrody obraz wiosenn9j niedzieli ~ nie
wielkiej osadzie a na tym tle - beznadziejna wędrowka w 
poszUkiwaniu pieniędzy i alkohol. czterech nałogowych pi
jaków, ludzi niegdyś szanowanych i uczciwych. Bohater~ 
drugiego utworu jest młoda kierowniczka wiejskiego domu 
kultury. Dziewczyna przeżywa liczne rozczarowania. Lekt~
ra dla wszystkich. 
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LUBOWCEW WŁODZIMIERZ'JSIMCZENKO JURIJ 

147. Tundra nie lubi sła~1ch I Włodzimier~ L~bQWcew, Jurij S1m
cz-enko ; tł. [.a. rosJ O. i M. Piaarkow.ie. - Wars~aW'a : 
rwie~za Powszecr~a·. 1974. - 351 8. 

INa reportai9 o współczesnej Arktyce radzieckiej napisa
ne przez moskiewakiego dziennikarza i leningradzkiego nau
kowca. Dotyczą one terenów dolnego Obu i Półwyspu Jamał 
oraz Półwys~u Tajmyr i dolnego Jeniseju. Ciekawe zdjęc~ 
dopełniają tekst. 

HMB:OW GUORGIJ 

ll.e •.. Syberia I Ge·orgij Markow ; przel. [z. rosJ Wiesława Woj
-tyga-la.górska. - Warszawa: "Książka i W .. eclzan • 1976. -
::573 6. 

Akcja powieści rozgrywa się na Syberii w okresie poprze
ć:;łzającym wydarzenia Rewoluc j i Paźdsiern1kowe j. Pa-"';;'ia 
~olazewicka postanawia zabezpieczyć przed zachodnimi kar
teelami dokumentację bogactw naturalnych Syberii, która 
anajduJe się li Sztokholmie. Ciekawa lektu-a dla W8ZyS~ 
lI;,tch. 

14':>. $. ~ubowanie i inne opowiadar.ia I Gieorgij Markow ; przeł. 
~,-ryS~ Wie8ławara.rac~ew.ska. - Warszawa: "Czytelnik". 
1';.]79. - 219 s. 

:Trzy opowiadani~ osadzone we współczesnych re~iach oby
euajowyeh w8i aybe::-yjskiej. W utworze tytułowym 'oraz 
~iemi Iwana Jegorycza b autor kreśli sylwetki ludzi star
a~ego pokolenia, . dla którJch pamięć o minionej wojnie jest 
waciaż śWleża. Bohaterką "'l'rzcinki na wietrzeli jest !ll!O
:t.:sziutka. wiejska dziewczyna, która z wielkim poczuciam od
~oowiedzialności dokonuje wyaoru wwej przyszłej, zawodowej 
'!Jirogi życiowej. ' 

t,o .. Dziesiąta część drogi / Piotr Mieżyrycki ; tł. [z- ros.] 
H. Broniatow3k~. - Warszawa: "Czytelnik", 1371. - 247 s. 

Debiut literacki lwowskiego inżyniera. w tema~yce i for
mie nawiąz!.ljący do sC~lematu powieści produkcyjnej. Boha
ter kai~żki, Paweł Korotkow zastaje naczelnym inżynierem 
w zaniedbanej i źle pracującej fabrYGe. Cały swój czas 
i wszJst.kie zdolności pcsw':'ęca walce o jakość produkcji 
i uzdrowienie stosunków międzylUdzkich na podległych mu 
' .... ytiział .. ch. Leki;ura dla wl:>~y8tkich. 
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MO~AJEW BORYS 

151. Żyvy / Borys Możalew ; przel:. [z ros.] Irena LevandCbłska. -
Warszawa: "Czytelnik", 1976. - 176 s. 

Akcja powieści rozgrywa się na wsi po 19.53 r •• progu 
przemian w systemie rolnictwa. Fabułę utwo~ stanowią lo
sy kołchoźnika, F. F. Kuźkina. który naraził: się przewod
niczącemu kołchoZll! krytykując metody jego. post,,:powan.ia. 

RAGIBIB JURIJ 

152. Wyspa mileści / Jurij Nagibin ; tł. [z ros.] Alla Saracha
newa. - Kraków: Wydaw. Literackie, 1980. - 2 t. (439 ; 
361 s.) . 

Wybór epowiadań znanego. radzieckiego. prozaika. aKsięga 
dzieciństwa" (t. 1) obejmuje kameralne wspomnienia autora. 
W "Cieniach s.uleci" (t. 2) znalazły się ukazan~ na sze
rszym tle historyczno-spełecznym, zbeletryznwane biografie 
wielkich muzyków, których twórcześć wpłynęła na ukształto
wanie się osobowości artystycznej autora. 

OKU DŻ AW A BUŁAT • 

'53. Mersi, czyli Przypadki Szypowa : lO'odewil z mysz.ką, ma
rzenia prawclziwe 7 Bułat Okudżawa .• przeł. [:& ros JW. Dął:>
rawski. - Warszawa' Pańat. In<:tytut Wydawniczy, 1974 
253 s. - Inne wyd.: 19Bó 

Akcja powieści rozgrywa się w 1862 r. i Gsnuta jest na 
tle zdarzenia z życia Lwa Tołstoja, wmieszanego. v wyreży
serowaną przez carską policję aferę, dotyczacą rzekomego. 
wydawania przez pisarza antypaństlO'owych i antyreligijnych 
oroszur oraz współpracy z liberalnymi ugrupewaniami stu
denckimi. Bo.haterem utworu jest agent policji carSK iej, 
były lokaj. który dzięki preparowanym przez siebie naiw
nym dono.som na Tołstoja zamierza osiągnąć korzyBci mater
ialne. Interesująca lektura dla wszystkich. 

154. Wędrówki dyletantów: z zapisków porucznika rezerwy ~
rama A.miłachvriego / Bułat Okudżawa. przeł. [z ros, W1.
told Dąbrowski. - Warszawa: Państ. Instytut Wydawnl.csy, 
1981. - 2 t. (363 ; 299 s.). - (~ub Interesującej Isiąi
ki) 
Powieść psychologiczne-obyczajowa. Bohaterem jest ok. 

,O-letni książę Miatlew prześladcwany za łamanie konwe
nansów obyczJowycn i bulwersujący opinię publiczną.:omans 
z. młodą mężatką. Ksl.aźka oddaje barwny k.olo~t ROBJ1. IIX
Wiecznej. Dla bardziej oczytanych. 

ORŁOW WŁODZIMIERZ 

155. Demon z: altówką / 1iłodziJD1erz Orłow przd. (ll ros J .ala 
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S~achano\lla. - Kraków. \l:=oclaw : Wydaw. Literackie, 1986. -
376 s. 

Dzi~~a powlaść: biorąc ją do ręki. już po kilku pierY
szych stronach nabieramy przekonania, że obcujemy z pro
zą niecodzienną. Niezwykłe przygody zwykłego altowiolis
ty, egzystującego w dwóch wcieleniach - ludzkim i demo
nicznym - tocz~ się odpowiednio w dwu płaszczyznach: re
alnej i fantastycznej. Ale przede wszystkim jest to książ
ka o talencie, o twórczych poszukiwaniach artysty ~akocha
nego w mu2,)'.::e. 

156. Zdarz.enie lo. Nikoleku / Włodzimierz Orlo\>' ; przeł. [z ras.J 
Hel~na Zatorska. - Warszawa: hKsiążka i Wiedza", 1982. -
407 s. 

Powieść psychologiczno-obyczajowa. Osią fabuły jest 
~r~iczne wydarzenie. które spotyka główną bohater~, s1e
de~astoletnią Wierę. Autor przedstawił przeżycia boha~er
K1 utworu i budzącą się pod ich wpływem psychiczną dOJ
rzałoŚĆ. 

Q ,oj': ';.'1 .'J< BAGISZ 

" O tycn. c o nie wrócili / Bagisz Oweepian ; przeł. [z ros.l 
Witold Dąbrowski. - Warszawa: "Iskry", 1975. - 252 s. 

W powieści ~i3arz przedstawił przeżyci8 woj~nne czterech 
r,;łodych ~ołnierz)' \.<;lc~ących '11 jednym plutonie • .Akcja roz
gry~;a si~ ... pierwszy'!;) okresie ofe'Cl!lywy wojsk niemieckich 

południowo-zachodnieJ części ZSRR. 

?ŁA1'OW L.::GNID 

., ;"-' . 

159. 

P~zury tygrysa / Leonid Płato.., ; przeL Jz rosJ Ludmiła 
Pietrzak. - Gdaisk : Wyda..,. Morskie, 198 • - 173 s. -
[(Seria z Fregata)] 

Powiesć ma ch~rakter dokumentalny. Pr~dstawia dzieCię
ce lata zafascynowanego morzem bohatera utworu i jego lo
sy wojEnne. Pisarz z~7eo~~j~ psychologiczna sylwetkę do
wódcy. Lektura dla wszystkich. 

1'ajemni-:z.y okręt podwodny / Leonid Płatow • przetł. [z rosJ 
~. Pietrzak. - Warszawa: MON, 1974. - 618 s. - Inne wyd.:137S 

?o .... ie~ć sensacy jno-przygodowa~ ltt6re j akc ja toczy się 
podczas II wojny światowej 1. w pierwszych latach pOl'lO
je~nych. Jej bohaterowie - radzieccy marynarze Floty Bał
tyckiej - podczas działań wojennych na morzu natrafiają 
kilkatrotnie na ślad taje~iczego niemieckiego okrętu pod
wodnego, powszechnie uważanego za zatopiony. 
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POJ.IWQl BORYS 

160. 

161. 

162. 

aiu'ta I BorJs Poławoj ; przeł. [K roaJ Barbara IUec...,tę
ka-Weisły. - Warszawa: lł(s1ątka i W1adsa-. 1982. - 265 8. 

Ala:-ja powieśc~ rosgrywa się clwuplanowQi : w cna1e II 
wojny świa~owej orat współcześnie. Osią tabularną utwo
ru są dzieje nie spełnionej lIilości Vladimira Jl:iec~ 
nego. o1'icera frontowego i san1tari1lBaki J.nilI.ty. 

Opowieść o praw4siwym c.złow1eku / B9rYa Polwq ; prs.ł. 
[z. rosJ J. Wyazolll1rald. - [Wyd. 11]. - Warasawa : JlIa
kry-, f972. - ~45 s. - (Seria lleas.cmkowa Iskier). - r.. 
De wyd.: 1~75. 1978, 1980, 1985 

Powieść o człowieku blamej woll - lotnilm. Mieresjew1e. 
Jest ona historią upartego wysillal. człowieka. lctóry po
trafU przezwycięQ-ć własną słabość i przeciwności 10s1l.. 
aby osiągnąć pozornie nieprawdopodobny cel - saa~ " 
sterami samolQtu. p. amputacj i nóg i snów walcQć • ld:tla
rowcaJIi.. 

"'fajtun- nie przeuedl: / Borys Pol.ewoj ; pruł. (z. ros.] 
'Hera Bieńkowska. - Wars.awa : Ił(s~ka i W1ecls.a-. 1975. -
426 8. 

~1ątJr.a .test dziennikiem "Jclarseń. jakie aial:y aiejsce 
na prawy. akrądle w1alkiej bitwy o Jloaloę (oznacsonej 
przez. hiUero:wców krJptOJ1i.mea "aJfllD.-). ~zas operacji 
na froncie lm11nlńak..1.Ja.~ 

POPOW 1fŁODZIJflERi 

163. Zdobędziesz w walce / Vłod%iJDierz Popow ; przeł. (K ros.] 
Jerzy JędrzeJewicz. - Łódź: Wydaw. Łóc1sld.e, 1976. - 424 s. 

Akcja powieeci rozgrywa 8~ w Zagłębia Dan.1eckia. Fe
przez opia codsietmej prac:y 1. spraw prywatU}'ch ~yniera 
Rudajewa - głównego bohatera utworu - 8Iltor prseda~1a 
pracę w dutych aklad.ach _tal.urg1csn.ych. 

POżElU JUoas 

Hi4. Zlota. ; Walet treflowy I Jucaas Pożera; pruł. (s ros.] 
Wi.esława IaraczewaJta. - Warszawa : Państ. lDatytllt Wydaw
niczy, 1982. - 167 s. - (nub Interesujące 1 Iaiążki) 

Opowiadania psycbologiczno-obyczajowe, które łączy 
wapolna t.eaatyka - życie w surowych warunkach Da1ekiej 
Północy. 

PROSIURU PIOD 
• 

165. llllię twoje / Piotr Proskurin; pruł. [a ros.] Janina 
Dziarnovaka i Marta ~onek. - Warszawa : trt.s1ążka i W1e-
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dza-, 1984. - 831 8. 
Powieść ma charakter rodzinnej sagi 1. jej rabu.1:a skllJlia 

się wokół powojennych losów rodziny Di.eriuginów, od naj
starszego z rodu, at po najm1:odszych. Jednym z, głównych 
bohaterów powieści jest były żołniera, które~ sam fakt, 
że dostał się do niewoli, radykalnie zwichnął pćźniajsZ8 
losy. 

P'rASZNIIOW IWAD 

166. Płonące wzgórze / ban Ptaszn.ik.D ; przeł. (~lliałor J Be
lesław Markiewicz. - Warszawa: -Czytelnik-, 1979. - 286 s. 

Akcja powieści rozgrywa się u schyłku wojny na Białoru
si. Główny wątek fabularny ukazuje dramatyczne losy dwóch 
partyzantów ocalałych z.bitwy stoczonej w pObliżu rod~ 
nej wsi, w osłonie nacierającej Armii Radzieckiej. 

167. Tartak I Iwm. Ptasznikow ; przeł. [z białor~ Bolesław 
Markiewicz. - Warszawa: Ludowa Spółdsieln1a Wydawnicza, 
1977. - 267 8. 

Powieić psychologiczna. Jej akcja rozgr'1"a si~ w latach. 
II wojny światowej w oku.;>owanej białoruskie : W61., której 
mieszkańcy ~ pomoc udzieloną partyzantom - pod groźbą spa
!en~a wsi i rozstrzelania mieszkańców~ ~~zą dostarczyc 
Riemcom res-ztKi Ukry-ego zt>ou. KaląZl<.cl zainteresuje 
wa~\ystklch czytelników. 

R.łSPUTIN W AL.EBTIH 

168. 

170. 

Pożegnanie z Matiorą I W;ti.entin Rasputin ; przał. [~rod ~ 
Jerzy Litwiniuk.. - Warsza-a : Pcmst. Instytut Wydawniczy, 
~ 9 ~9. - 193 s. - (WsPó!:czef"na Proza Światowa). - Inne wyd.: 
1960, 1985. -

Powieść opowiada o przeżyciach mieszkańców jednej' z ;"n

garskich wysp, która ~i ulec zatopieniu w zwiąsku • bu
do~ą elektrowni wodnej. Lektura dla wszystkich. 

W ostatnią godzinę / Walentin Rasputin; I.:zeł. [z. ros.] 
T. Gosk. - Warszawa: "Czytelnik". 1974. - 197 s. 

Pow1eśćjpsychologiczno-obyczajowa. Wątek fabularny jest 
skoncentrowany, wokół umierającej 80-letniej kobiety, matki 
pięcior~a dorosłych dzieci, które! WeZ\ł&n.a telegraficznie 
spotyk,Ją się po wielu latach w rodzinnym 1~. PrzejmuJą
ca. nasycona humanistyczną t.reści,ą powieść zainteresuje 
szeroki krąg cz)~elni.ków. 

~yj i pamiętlj I Walentin Rasputin; przeł. [s r08~ Jerzy 
Pański. - Warszawa: 'Czytelnik-, 1977. - 24b 8.~e wyd.rt979 

Powieeć jest balladą o miłości. któxej tło stanowi mala 
wioska sy"jeryj&ka porożona nad Anga:..'ą. Akcja +,oc,zy- się 
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w ostatnim rokR II wojny światowej L w pierwszyCh aiea1ą
cach ~o jej z1lkończeniu. Powieać dla sserokago kręgli od
biorco.. 

RIACHOWSn BORYS 

171. Lata chłopięce . ,archi:tekta Bajdinowa / Borys Riachowaki. ; 
prze}:. (s ros.l Halina Klelllińaka. - Warssawa : Pańat.. Ins
tytu't Wydawniu]' , 1 980 • - 109' s. 

Ala:ja powa8ci 1'O~a się w niewielkim stepowym mias
teczku kazachstańskim. Bohater utWOnl - kłlkunastoletni 
chłopiec zdobywa pierwsze doświadczenia w bezwsg~dnej ry
walizacji z hodowcami gołębi o pozyskanie ptaka ~ezwykLej 
urody. Atrakcyjna lektura. 

ROSZCZ!lł MICHAŁ 

172. Klas6wka z miłości I Michał R08ZCzyn ; tł. [l(' ros.] Irmi
na Pawelska. - Warszawa: "Czytelnik", 1981. - 159 s. 

Powieść psychologiczn __ obyczajowa. Akcja ut.woru rozgry
wa się w środowisku młodzieży szkolnej pod koniec lat 40-
tych. Jest t.o hist.oria pierwszej, głębokiej i prawdziwej 
miłości 16-letuiego ucznia do młodej nauczycielki. Dla 
wszystkich. 

SAMBUI ROŚCISŁ.AW 

173. Jubiler na tropie / Rościsl.aW Samlmk ; przał. (s ukr J K. Woj
tyl~ S. Demczuk. - Warszawa : MOB, 1974. - 26~ s. 
Powieść sensacyjna. Akcja rozgrywa się w csasie II woj

ny świat.owej, a jej głównym bohaterem Jest agent radziec
kiego wywiadu. 

174. Krach czarnych gnomów / Roś~iaław Sambuk ; przel.. [s ros.J 
Ewa Leszczyńska, Jan !etter. - Warszawa : Kraj owa AgencJ a 
Wydawnicza, 1982. - 255 s. 

Powieść kryminalna. 

SIEMIOBOW GlEORGIJ 

175 • Biegnące dni. I GieorgiJ Siemionow ; U. [5 ros.l Halina 
Uemińska. - Warszawa : "J:s1.ąSka i Wiedza", 1977. - 289 s. 

Fabul:ę tytulowej opowieści stanowi historia 40-letni~g. 
mężczyzny, samot.nika żyjącego z. dala od i.nDych po. odeJSC~ 
ukochaneł żony. W pozostałych 5 opowiadaniach 4o~je row
niet wapołczesna ' t.ematyka paychologicznO-ObyczaJowa. Pr-rs -
tępna prosa. 
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176. VoJ.na tresura J Gieorgij Siemoncar ; przeł. [:a. rosJ Alek
sander Bogdański. - Warszawa: "XB1ążka i Wiedza", 1983. -
36} •• 

Powieść psychologiczno-obyczajowa. Rozgrywa się wspól:
csean1e w Moskwie, w lasach syberyjskich i na !rymie. AIl
ter przedstawia przeżycia trojga młodych ludzi, pow1ąaa
nych skomplikowanymi więz.aJd ucsuc i owymi. 

SIEMlON01f JULIAlI 

177. BOmba dla przewodniczącego I Julian Siemionow ; przeł. 
(z ros.] J. Dziarnowska. - Warszawa : "Xs1ążka 1 itiedz.a, 
1971. - 325 s. 

Akcja powieści rozgrywa się w końcu lat 60-tych na tere
nie aFR. Bohater utworu, radziecki wywiadowca Isajew, pró
buje rozwikłać zagadkę tajemniczego zniknięcia młodego 
bułgarskiego uczonego, historyka, zbierającego na terenie 
RFN materiał do swej pracy na temat potężnego zachodnio
niemieckiego koncernu przym~owego. Lektura dla szerokie
go kręgu. czy-;elników. 

nu. Operacja ~agiew" I Ju.lian Siemionow ; prze}:. [~ros J Ta
deusz Butkiewicz. - Warszawa: "Czytelnik", 1982. - 356 s. 

Powieść sensacyjno-polityczna. Akcja rozgrywa się współ
cześnie w wielu miejscach kuli ziemskiej, m. in. w Mosk*ie, 
)'a.:ozyngtonie, Pekinie. Głównymi jej bohaterami są pracow
nicy wywiadu radzieckiego, którzy po wielu niebezpiecznych 
akcjach - demaskują zaehodnich agentów organizujących wojs
kowy zamach stanu w jednym z dlłodych państw afrykańskich. 

i'/3. Przeciwnicy I Julian Siemionow ; przeł. [z ros.] Ewa Mar
k.uwska. - Warszawa : MON, (1986]. - 295 s. 

W książce zostały połączone dwa nurty : wojenno-szpiegows
ki i wspó~czesn1. Prowadzący skomplikowane śledztwo muszą 
rozwikłać niejedną zagadkę. zanim odnajdą właściWJ trop, 
a i wtedy niebezpiecznemu mordercy udaje się ujść z. za
stawionych sideł. 

18(Q). Si.edelDna.ście mgnień wiosny / Julian S iemionaw ; prze!. 
[a lr'Os.] Zdzisław Romanowski. - 'łyd. 3. - Warsaawa : "lON, 
191.2. - 327 s. - Inne wyd.: 1982, 1985 
Powieść sensacyjno-szpiegowska, która wykorzystuje auten

t7ezae materiały faktograficzne. Akcja utwaru toczy się 
tli ~eh miesiacach II wojny światowej w środowisku 
naJ~sych dostojników państwowych i partyjnych hitle
rowskiej '!rzeciej Rzeszy. Główny bohater ltsiążki., radziec
ki wywiadowca. wciela się w postać oficera hitlerowskiej 
słutby bezpieczeństwa. 

SI!USZlO MORIS 

181 . Dł:\łżnik Dabina powieść historyczna / Moris Simaszko 
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przeł. [z r08~ Jerzy Lltv1D1uk. - lIarazawa : IICsyteln1ltD• 
1983. - 237 s. . 

Pow1eś6 historyczna. Akcja rozgrywa si~ • ParaJi u schyl
~. II w. Autor przedst~ia panowanie sułtana z tureckiej 
cryi1aiit~aow~:"siacna ora~ diia18Jiioac tego ' 
,oddanego doradcy - perskiego uczonego łfizam a1~ulka. 

182. JelllBzan : opowieści Czerwony.ch i Ozarnych Pi.aakóv I Mcaria 
Saaszko ; tł. [a ros.] J. Llt.winiulc, R. Sti.ller. - War
szawa : nC~t.elnikn, 1914. - 37~ s. - [(Seria H1keD 
~ć opowieści pióra radzieck1eg~ dziennikaraa i prosai

ka. Tematyka u.tworów jest prze.ważnie hist4ryczna, oparta 
na autent.ycznych wydarzeniach, poświęcona żyjącym niegdyś 
sułtanom, poet.om 1 uczonym • .Tedynie ost.atnie opowiadanie :. 
!IW Caarnych piaskaChD - mówi o okresie krwawych walk c:rer
wonoarmistó. z.. basmaczami na terenie 'furkmen11 podc.sas Re
wolucj i Październikowej. Egzotyczna proaa Simaszk1, prse
s~ięta kulturą Wschodu., zainteresu.je Gc~ytanych odbior
cow. 

18;. Mag ze Świątyni Ognia I Moria Saaszko ; przeł. [z ros.) 
J. Lltwin~. - Warszawa: Państ. Instytut. Wydawniczy, 1974. -
243 8. - (Klub Interesującej Książki) . 

Akcja powieści umiejscowiona na przełomie V i VI w. w Ira
nie za panowania dynastii Sasanidów, z:ostała oparta na fak
tach historycznych oraz na eposie narodowym F1rdau.siegQ pt. 
"Szach-RameD. Simaszko ukazuje u~zeżyc1a głównego bohatera 
- kronikarza królewskiego - wnikliwego obserwatora toc~cych 
się wokół wypadków. Książka interesująco napisana, zainte
resuje wszystkich czytelników. 

S~NOW KONSTANTY 

184. 

18&. 

Dnie 1 noce I Konstanty S1JDonaw ; przeł. [a ros;] C. Jastrzę
biec-KozłowSKi. - Wyd. 6 popr. i uzup. - warszawa: MON, 
19.72. - 343 s. - Inne wyd.: 1975, 1977, 1981 
Powieść prsedstawia epizody walki pod stalingradem w okre

sie II wojny światowej. Bohaterami są bior~cy w niej udział 
żołnierze, oficerowie, dowódcy oraz· ludnośc cywilna. ~tor 
ukazał wspólny wysiłek, patriotyzm i solidarność, które za
decydowały o historycznym zwycięstwie oblężonego miasta. 

Dwadzieścia dni bez wojny I I:onst.anty SiJllonaw ; przeł. 
[z: ros:] Aleksander Matuszyn. - Warszawa: państ. Instytut 
Wydawn1czy, 1975. - 226 s . - (KlUb Interesującej Książki) 

Opisane w utworze 20 dni bez wojny przeżywa bohater na 
dalekich tyłach frontu w Taszkiencie. Taczy się tam walka 
Q przetrwanie całego narodu. 

Bikt nie rodzi się żołnierzem / Konstanty Simona. ; prze~. 
[z. ros.] J. Laskowska. - Wyd. 3. - Warszawa: MOB, 1974. -
811 s."Inne wyd.: 1977, .1984 

Druga część cyklu powieścioweg~ ~ Wielkiej Wojnie lar~o
wej (1 cz. cyklu_nast tytul: JOtyw~ 1. martwiD) rosgrywa 814 
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w decy~ujący.n momentach bitwy o 5~ingrad w stycznia . 
1943 r., kiedy szala zwycięstwa pr;;.;(!chyla się na stra.ę
Armii Czerwonej. Naczelny motyw t~ i ciekawej powieści sta.
nowi bohaterstwo 1 cierpienie tysię':Y zwykłych ludzi, wal
czących w obronie wolności. Książka dla wszystkich czytel
ników. 

187. Ostatnia lato I KODstantY,J.Simonow ; przeł. [z rosJ Uraz1\;
la Gutowska. - Warszawa: -MOR, 1975. - 613 s. - IIlD8 wyd.: 
1971, 1984 

Akcja powieści rozgrywa się latem 1944 r., praedstawia 
przygotowania 1 prz~bleg zwycięskiej radziackip.J Ofensywy 
na terenach Białorusi. 

188. ~ywi i martwi I Konstanty Simonow • przeł. [a· rosJ Jerzy 
Brzęczkowski. - Wyd. 5. - Warazawa : ~roN, 1975. - 518 s. -
Inne wyd.: 1977, 1984 

Pierwsza ~ść cyklu wojennego przedstawia najcięższe 
dla ZSRR mies1ące II woj~y światowej, kiedy wojska radziec
kie cofały się pod naporem armii hitlerowskiej, a po.tem 
toczyły zacięte boje o Moskwę. Na pierwszy plan wysuwają 
się w powieści przetycia .jednego. z. aflcerów radzieckich, 
51ncowa, i jego żany. 

SKOP JURIJ 

189. Tej zimy zapłakało jeziora. I Jurij Skop ; pr~eł. [a ros.] 
A. Szymański. - Łódź : Wydaw. Łódzkie, 1974. - 141 s. 
Bohat~ram~ powle5ci Fą drwale, poszukiwacze cennyeh me

ta:i, naukowcy i in., pracujący współcześnie w niezbadanych 
ostępach Syberii, w pobliżu Bajkału. Dz~ przyroda i trud
ne warunki bytu kształtu~a twarde charaktery tych lud~i; 
rząd zą się o::U własnymi prawami i innymi normami etyczny
mi ni! obowiązujące re&ztę SpołE:zeństwa. Przygodowa ope
wieść. Zaintere~uje wielu czytelników. 

SLt'CKlS foTIIOLAS 

190. MOJa pr~ystJń niespokojna I Mykolas Sluckia ; prze~.[~ raaJ 
A. MatuszJn. - Warsz~a : Państ. Instytut Wydawniczy. 
1972. - 374 s. - (Klub Interesującej KFiążki) 
Powieić psycholo~iczna-Qbyczajowa. Jest ona studium kry

zysu narastającego w tyciu bohatera - młodego operatora 
filmowego i tele\'izyjnego. ~iążka osadzone w realiach 
współcz~snego życia Litewski~J Republiki So~JalistyczneJ 
zawiera wielF. ·~tere5uJącJch obserwacji ObyczaJowych. 

SHLtUl' )W WIITOR 

1-91. Zerwana nić babiego lata I Wiktor Smi.rnow ; przeł. [& rosJ 
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Ewa Rojewska-Olejarczuk. - . 'Iiyd. 2.- - Warszawa: pańs1; • . 
InstytutWydawnic zy, 1 9T6. - 329 II. Oub Interesujące j 
Ksiątki • - Inne wyd.: 1 980 

!kcja powieści toczy się pod koniee ostatnieJ wojny na 
Polesiu, gdzie po przejściu trontu . groźne bandy 'występo
wały przeciwko władzy radzieckiej. llohaterem powieści jest 
młody żołnierz odbywający rekonwalescencję w rodzinnej wios
ce zagubionej wśród poleskich lasów i bagl.en, który po po
wołani~ do milicji postanawia unieszkodliwić dzialajacą 
w okolicy bandę. . 

SOBKO "ADIX 

192. St.adion I Wadim Sobko ; tle [z ukr J Stanisław Bcb,ard au,. -
LUblin : Wydaw. LUbelskie, 1~7a. - 455 s. 
Wielowątkowa powieść. Rozgrywa się w latach 1951-1952 

w Moskwie, Iijowie, Berlinie i łioWJlll Jorku w środowisku 
sportowców, głównie lekkoatletćw. ~tor uwypukla moraln~ 
wychowawcze oddziaływanie sportu na kształtowanie właści
wej postawy człowieka wobec własnych porażek i sukcesów. 
Interesująca lektura. . 

SOBOLEW LEONID 

193. Remont kapitalny I Leonid Sobolew ; przeł. [z rOB J Wacła
wa KOlllarnicka, Halina Zakrzewska. - Wyd. 3. Warssava : 
"Czytelnik·, 1978. - 481 s. - (Kolekcja Literatury Radziec
kiej) 

Akcja powieści toczy się ~ okresie od lat poprzedzających 
I wojnę światową po Jlewolucję Październikową. Popn;ea opis 
losów głównych bohaterów, zwłaszcza oficera marynarki Juri
ja Liwitina, przedstawia autor stosunki panujące w carskiej 
tlocie wojennej, kreśli też obraz życia ówczesnego społe
czeństwa rosyjskiego i budzenie się świadomości rewolucyJ
nej wśród robotników i żołnierzy. 

STAWSKI ELIGIUSZ 

194. Szuwary I Eligiusz: Stawski ; przeł. [~ros;j Ewa Leszczyńs
ka i Jan Tetter. - Warszawa: "Ksiażk:a j. Wfedsa", 1980. -
449 s. ' 
Wielowątkowa powieść społeczno-obyczajowa;_alreja.. a,ej to

czy się w 1967 r. nad Morzem Azowskim. ~l:ówny bohater - pi
sarz - przeźywajacy watpllwości co do sensu swego życia , 
i twórczości - udaje śię na południe kraju, aby po latact: 
odwiedzić towarsysa walk frontowyca. Przypadkowe perypetl.B 
zatrzymują go w małej wiosce rybackiej ugubionej wśród 
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rozlewisk morskich, a zagadkowa śmierć przyjaciela anga
~uje go w trudne proolemy miejscowej społeczności. 

STRUG.cxI ARXADIJ, STRUGACIl BORYS 

195. ~oniec akcji -.Arka- I Arkadij Strug~i, .Borys Strug ac ki ; 
przeł.. [ .. ros~ I. Lewandowska. - Warszawa: -Iskry-, 1974 .. 
217 s. - (Fantastyka, Przygoda) 

RosTlscy autorzy należący do światowej czołówki pisarzy 
fanta5tyczno-naukowych - umiejscowili ' akcJ~ powieści w b11. 
żej nie określonej, choć dalekiej przyszłosci. Jej boha
terUIi jest czwórka nankowców badających wymarłą, niez.a
roiesEk~ planetę, w celu zorientowania się w możliwośc1aot 
zasiedlecia jej przez mieszkańców innej, zniszczonej pla-
nety. Powieść odznaczająca się wartką, trzymającą w napię
ciu akcj~. Zainteresuje młodzież od ck. 14 lat i dorosłych 
czytel~. . 

./ r'k;>. Mi 1 iard lat.; przed końcem świata : rękopis odnalez~ w sa· 
gadkowych okolicznościach I Arkadij Strugacki, Borys St.ru
gacki ; p~. [z ros J Irena Llwaaiowska. - Warssawa : 
"Iskry", 1984. - 121 s. - (Fantastyka, PrZ'.'goda) 

Trzej uC2eDi~prowadzący badania, których ~ażko6ć stawia 
ich (w ich .aiemaniu) na 115cie kandydatów do nagrody Nob
la, napotykaJą na poważne przeszkody ze strony Przybyazów • 
niee~ierte~ mędrców dzierżących w swych rękach losy 
świata. A.ut~ tladą nac1.sk na charakterystykę psychicz
ną postaci, ktore stanęły w oolic~ przerast.ającego je 
proolt!ma. 

? ~ni.k na skraju drogi I Arkadij Strugacki, ~arys Strugac
ki • przeł. [a rosJ 1. Lewandowska. - Warszawa: "Iskry", 
19'4. - 238 8. - (Fantastyka. Przygoda). - Inne wyd.: 1977 

?owiesć oparta na motywie zetknięcia się mieszkańców 
naszego gloo~ z cywilizacją nieznanYCh istot rozumnych 
pr zJ~Y ! Jcb z Kosmosu. Fabu!a osadzona w niezbyt odległej 
~rzJszłości pr~edstawia dramatyczne losy mieszkańców pew
,.ego :!lias ta, v którym po tajemniczym lądowaniu nie zwykłYCh 
przybyszÓW zaczynają się dziać dziwne rzeezy, budzące lęk 
i grozę. 

~. 98. Przyj acie l s piekła : powieść fantaatyczno-naukowa I Ar
kadij Strugacki, Borys Strugacki ; przeł. [z ros J Irena 
Lewandowska. - Warszawa: ·Czytelnik". 1979. - 102 s. 

Osnowę fabul1 powieści stanowi wiZja przerażającej ~
~ady, j~ zgotowali sobie mieszkańcy pewnej planety w to
~u bratobojca,ch walk. Główny bohater utwuru, zawodowy 
żolnierz. jest ty~owym przedstawicielem zmilitaryzuwane
go społeczeństwa swego kraju. Ciekawa lektura, s~rzyjają
ca refleksjoa.. 

1 ~-j. SL.mak na zoo<:zu I Arkadij Strugacki, Borys St.rugacki ; 
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przeł. rz: ros.] Iręna Lewandowska. - Warlłzawa 
'1985. - "'255 s. - ,Biblioteka Fantastyki.} 

Jedna z· najlepszych powieści Strugackich. 

200. 'frudno ~ć bogiem; Drugi. najazd Marsjan I Arkadij Strugac
ki., ~ry" Strugacki ; przeł. (z ros~ I. Pi.otrowska. - War
szawa : "Iskry", 1974. - 37~ s. - (lantastyka. Przygoda). -
Inne wyd.: 1983 . 

W skład tomu wchodzą dwie powieści fantastyczne. ·'lrudno 
być bogiem- - to dzieje przygód i rozterek kosmonauty XII 
stulec~ przebywającego na planecie, na której panuje 
jeszcze średniowiecze. -Drugi najazd "arsjan" to krótka 
powieść ukazująca rozmaite postawy ludzi wobec inwazji .po
tęż~ch i bogatych przybyszów z "araa. 

201. ~uk w mrowisku I Arkadij Strugacki., Barys Strugacki ; prze!. 
[z; ros1 Irena Lewandowska. - Warszawa: -!akry", 1983. -
162 "s. - (Fantastyka, Przygoda) 

Powieść fantastyczno-naukowa. Akcja rozgrywa się w odleg
łej przyszłości, kiedy mieszkańcy Ziemi mawiązali kontakty 
z innymi cywllizacjami w kosmosie. • 

SZJMIAIJJi IW AR 

202. A.tlasy i kariat.ydy I Iwan SlIamiakin ; przeł. [s ros J Hana 
!ywonek. - Warszawa: "Książka i Wiedza", 1981. - 446 8. 

Powieść ps-,·chologicznO-Obyczaj owa. Rozgrywa się w latach 
70-tych w jeunym z miast na Białorusi. Gł6wnym bohaterem 
utworu jest zasłużony, utalentowany architekt, cieszący 
s 1ę w swoim środowisku opinią człowieka sukcesu, obdarzo
nego niezawodną "silą przebicia-o Ciekawa lektura. 

SZUMLEB. ILIJ. 

203. Odejść, żeby pozostać I IUa Sztemler ; tł. [~ros~ s. Rzep-
ko. - Warszawa: "Czytelnik", 1974. - 314 s. , " 

Powieść obyczajowa. Akcja rozgrywa się w dosć spec~f~cz
nym, hermetycznym środowisku naukowców-radioastronomow. Uka
zuje ich w czasie badań i obserwacji naukowych, narad ikon-, 
ferencJi, w momentach podejmowania ważnych dla kosmonauty
ki ciecyzJi, a także na co dzień - jako zvykłych ludzi nie 
wolnych ~ wad, słabostek i potknięć. Lektura dla wszystkich 

SZEPBEB. WADI" 

204. Chłopiec z pięcioma -nie- czyli Spowiedź p~ostodusznegQ I 
Wadim Szefner ; przeł. [z ros.] Zofia Dudzińska. - Warsza
wa : r.Iskry-, 1975. - 136 s. 

Powieść humorystyczno-groteskowa, ujęta w formę monologu 
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bohatera utworu, człowieka prostodusznego i pechowego. je
go perypetie życiowe, uwieńczone nieoczekiwanym p~t~~ 
finałem, tworzą zdarzenia rzeczy'4'iste oraz świat _ an a_W. 

205. Dziewczyna nad urwiskiem czyli Wspomnienia ~owryg1na I Wa
dim Szefner ; przetł. [z ros.l Ryszarda Wllczyńska. - Pos
nań : .ydaw. Poznańskie, 198~. - 188 s. 

Akcja rozgrywa się w XlII w. Jej tema~em jest paLna humo
ru a zarazem liryczna, barwna opowieść o geniuszu - wynala.
cy, twórcy nowej cywilizacji tec :.n icznej, napisana prze~ 
je&o przyjaciela, historyka lite r a tury Matwieja Kowrygina. ; 
ktoremu autor powierzył w powieaci rolę - bohatera-narratora. 

206. Kulista teJemnica I Wadim S~!ner ; przeł. [a rosJ Zofia 
Dudzmska. - Warszawa: '"Iskry-, 1975. - 90 s. (Fantastyka, 
Przygoda) . 

Powieść fantastyczno-naukowa. Akcja toczy się współcześ
nie w Leningradzie. Bohatere. utworu jest mierny dziennikara, 
Jurij Lesowałow, który przypadkowo znajduje 10 tys. rubli 
z nie-salDowitą kulą pozaziemskiego pochodzenia. 

SZESTAXOW PAWEŁ 

207. Trzy dni w Dagezanie I Paweł Szestakow ; przeł. (z ros~ 
I. Piotrowska. - Warszawa: -Iskryft, 1~7 •• - 214 s. -
(Klub Srebrnego Klucza) 
Powieść kryminalna. 

SZEWCZUK WALERY 

208. Nabrzeżna 12 ; Odmieniec I Walery Szewczuk ; tł .. [s ukrJ 
Z. i S. Głowiakowie. - Warszawa: DCzyteln1k-, 1974. -
263 s. 

Ksiażka zawiera dwie mikropowieści. Utwór tytułowy przed
stawia przeżycia mieszkańców jednej kamienicy w niewielkim 
mieście na Ukrainie w latach 50-tych. ftOdmieniec· jest poe
tycką, pełną refleksji filozoficznych opowieścią o kijows
kim studencie, którego wrażliwość i zindywidualizowany spo
sób myślenia uwikłały w naj rozmaitsze konflikty z otoczeniem, 
były także źródłem komplikacji Jego wielkiej miłości. ·Inte
resująca lektura dla wszystkich. 

SZOU>C!iOW MICHAŁ 

209. Cichy Don r Michał Szołochow ; U. (z rosJ W. Rogowies, 
A. Stawar. - Wyd. 15. - Warszawa: -Czytelnika, 1972. -
4 t. (469 ; 468 ; '11 ; 589 s.). - Inne wyd.: 1973, 1982, 
1984 . 

Powieść o światowej sławie, której ~asadnicaa ala:ja ros
grywa się podczas l wojny światowej, Rewolucji Patdz1ern.1-
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kowej L wojny domowej. ~e wielkie .ydarzeDia historyczne 
wpływają na losy przedstawionej w utworze kozackiej rodzi
ny Kelechawów i wielu innych mieszkańców nadaońskich chu
torów. Powieść zaintere8~e szeroki krąg c~lników. 

210. Los człowieka I Michal: Szołochow ; przeł. [s ros~ Irena 
Piotrowska. - Wyd. ~ [włeśc. 10]. - Warszawa: ?ańst. In
stytut Wydawniczy, 1973. - 37 s. - Inne wya.: 1975, 1979, 
19a3, 1985 

Na tre'Ść opowiadania składają się <izieje życia prostego, 
pełnego wewnętrzneJ siły człowieka. Andrzeja Sokołowa, któ
ry opowiada o swoich tragicznych przejściach w czasie II 
wojny światowej. Jest to jednocześnie historia bohatera, 
który w największym poniżeniu, potrafi zachować ludzką god
ność i męstwo. WetrZE,sająca w wymowie nowela. 

211. Nauka nienawiści ; Walczyli za ojczyznę ; Los człowieka / 
Michal: Szołocbow ; U. [z ros.l Irena Piotrowska, Waldemar 
Kiwilszo. - Warszawa: "Czytelnik", 1977. - 304 s. - (~i
blioteka Zwycięstwa) 

W tomie znalaz.ły się trzy utwory o tematyce wojennej. Opo
wiadanie "Nauka nienawiści" oraz niedokończoną powieść "Wal
czyli za ojczyznę" napisał autor w latach 1942-19.1.3 pod 
wpływem doświadczeń zdobytych podczas pełnienia funkc j i k.o
respondenta wojennego gazet "Prawda" i 8Krasnaja Zwiezda · . 

S ZULłAIłK ROBER! 

212. Spad.kob ierca ~ Kalkuty I Robert SztilJDark: ; tło [:lo ros.J 
ZoiLa i Stanisław Głowiakowie. - [Wyd. 3]. - 'iars~a : 
"Czytelnik n , 1986. - 726 s. 
Powieść utrzymana w stylu typowego dziewiętnastowieczne

go romansu historyczno-przygodowego. Wielowątkowa akcja 
rozgrywa się w rvIIIstuleciu m. in. w Anglii, Italii, Afry
ce, Ameryce, na _odach Oceanu Indyjskiego, giównie w śro
dowisku piratów i korsarzy, wśród wyst1pnych zbr~arzy 
i szlachetnych, romantycznych bojownikaw walczących z krzyw
dą l niesprawiedliwością społeczną. 

SZUKSZ!B WASY.LI 

213. Jest taki chlopak I WasyU Szukszyn ; przeł:. [I rosJ Ire-
na Piotrowska. - Wyd. 2. - Warszawa: -Iskry-, 1961. - 132 s. 

Wybór opowiadań, który ~awiera naj_~ześniejsz~ utwo~ Pl
sarza. Bohaterami wszystkich opowiadan są swykli, prosci 
ludzie ukazani w codziennych sytuacjach. Lektura dla wszyst-
kich. 

214-. Hocne dumania i inne utwory I WasyU Szukazyn ; przeł. [a::ros.J 
Irena .?iotrowska. - Warszawa: "Cz-ytelnik" ; "Moskwa: Pro
gress. 1981. - 303 B. 

W wyborze opowiadań przedstawiona utwory uznane sa najbar
dziej reprezentJ;tywne d~a twórczości autora. 
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Przysze~e. dać wam wolnoś6 I Wasyli Ssukssyn; przeł. 
[a ros.] Janina Dzlarnowska. - Warszawa : -Isiążka i Wie
dza-, 1982. - 484 8. 

Powieść historyczna. Przedstawia postać Kozaka dońskie
go Stiepana Riazina, organizatora i przywódcy sbroJnej re
belii przeciw samowoli bojarów, powodującej głód i cierpie
nia mllionówych rzesz chl:op6w rosyjskich. 

216. Roaowy przy jasnym ks1ętycu I Wasy11 Szu.kszyu ; przeł. 
[z. ros;t Z. G.adz1ni:.anka, B. Reszko. - Warszawa: Państ. ID
stytu't. ""wydawniczy, 1974. - 253 s. - (Współczesna Proza 
Swiatowa) " 

Ha książkę złożyło się 25 opowiadań. Antor kreśli mis
trzowskie studia ludzkich uczuć, wewnętrznych konfliktów 
i przeżyć, ZWiązanych ze starością, śmiereią, mUością, 
zawiścią itp. Jego bohaterowie to ludzie prości, uk8$.8lli 
w konkretnych realiach obyczajowych. Proza dla wszystkich. 

l' AR.A.>lESKOW DU!RIJ 

J(astet z dębowym listkiem I DmitriJ T,arasienkow ; U.fl( r08~ 
Z. Dudzińaka. - Warszawa : h I skry n, 1971. - 237 s. - Klub 
Srebrne~o Klucza) . - Inne wyd.: 1973 

Pow esć kryminalna. Jej bohaterem jest młody Grlcer mos
kiewskiej lIilicJi, któremu powierzono wykrycie zabóJcy ;, 
i wyjaśnienie okoliczności zamordowania człowieka o. podej
rzanej okupacyjnej przeszłości z czasów II wojny. Książka 
ta lIołe zainteresować nie tYlko. mU:aśnik6v lektury krymi
nalnej. 

fAUllIB FRAJIC 

218. StrOIlle brzegi Bajkału I Prane Taurin ; przd. [z: rosJ An
drzej Szymański. - Warszawa: -Pax-. 1915. - 347 s. 

Tematem powieści sa przygotowania 1 przebieg powstania 
zorganizowanego nad :Bajkałem w 1866 r. prze~ Polak6w - &eS
łanych na Syberię uczestników powstania styczniowego - oras 
rosyjskich katorżników i osiedleńc6w. 

!IElDRIAIOW WŁODZIMIERZ 

219. Hoc po balu I Włodzimierz !iendriakow ; przeł. [z. ros.] Ire
na Piotrowska. - Warszawa : Państ. I.natytut Wydiwniczy, 
1 976. - 106 -6. . , 

Akcja opowiadania rozgrywa się w ciągu nocy po balu ma
turalnJllł w liceua. Grupka najzdolniejszych uczniów wymyka 
aię ze szkoły i rozpoczyna ·zabawę w szczerość-. Pozostali 
w budynku szkolnym nauczyciele wiodą dialog o swoich auk-
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cesach i błędach w pracy pedagogicznej . 

220. Sześćdziesiąt świec I Wl:odziJllierz 'rieIldriakow ; przeł. 
[z rosJ Alicja Wołodźko. - Warszawa: Państ. Instytut Wy- -
dawniczy, 1984. - - 137 s. - (Współczesna Proza ~wiatowa) 

Prowincjonalny nauczyciel otrzymuje wśród jubileuszowych 
~yczeń list z pogr6~kami od dawnego ucznia. Z podjętej 
przez. bohatera pr6~ roz:liczenia si, a własną przeszłością 
wyłanu się wizerunek człowieka. ktory przez. pOSłuszeństwo 
wobec obowIązujących pogląd6w i norm społecznych dławi ose
bowość ~ch. _ 

221. trójka. siÓdemka.. as : opowiadania I Włodzimierz Uendria
kow ; tł .. [z ros~ _ ZiełlowU Pedecki. - Wars~a : IIKBiążka 
i Wiedz~-, 1983. - 172 s. - (KOliber) 

Akcja tytułowego opowiadania. uznawanego za jeden z naj
lepSZYCh utworów pisarza. rozgrywa się w małej społecznoś
ci flisaków, pracujących nad brzegiem syberyjskiej rzeki. 
POjawienie się wśród nich kryIIinalisty i szulera karciane
go powoduje ferment w uladzonych, zdrowych stosunkach w zes
pole , a w końcu doprowadza -do zbrocllU. "Na wyboJach- to 
wstrząsająca opowieść o bezakDteeznych usiłowaniach przeła
mania biurokratycznyCh nawyków i bezduszu.ei dla ratowa
nia tycia chłopakowi. ranDelll1 w wypadku. Dla szerokiego krę
gu czytelników. 

222. Wiosenne szachrajstwa ; 'lrYi1 wo~kj. pssenicy I Włodzimierz. 
Tiendriakow ; przeł. [z. ros;) Irena PiQtrowska. - Warsza
wa : Państ. IDStytut WydaWDfczy, 1975. - 241 s. - (Klub 
Interesującej lsiążki) 

-Wiosenne ssachrajstwa- to opowieść Q, 13-letDiJII chłopcu, 
przechodzącym przeobrażenia psychiki w okresie dojrzewania. 
Akcja drugiej powieści rozgrywa się natoaiast w okresie os
tatniej wojny na zaR~eczu trontu i ukazuje dramatyczne kon
flikty moralne głodujących ko~hoźDik6w. 

223. Zgon I Włodzimierz !iendriakow ; przeł. [z ros.] Janina 
Dsiarnowaka. ;.. Wyd. 2. - Warszawa: Państ. Instytut Wydaw
nicZ7, 1978. - 238 6. - (Kolekcja Literatury Radzieckiej) 

Powieść psychologiczno-obyczajowa. Autor ukazuje w niej 
mechanizm funkcjonowania władzy w okresie kultu jednostki 
na przykładzie despotycznego ~ znienawidzonego praewodni
czącego kolchosu Eulampiusza Łykowa. 

'rOURIEW.l WIftORIA : _ 

224. Idzie pies po fortepianie I Wiktoria !okariewa ; przeł. 
[z ros.l Rozalia Lasotowa [et al~ h-aków ; Wroc,ław : Wy
daw. LIterackie. 1983. - 312 s. 

Opowiadania psychologiczno-obyczajowe. Ich bohaterami aą 
typowi reprezantanci. współczea~ch środowisk inteligencj i 
aiejskiej. Autorka opowiada o ich kłopo~h uczgcio.ych, 
kontaktacli ~ otoczeniem. prOblemach rodzinnych i zawodowych, 
zwyczajach. upodobaniach i pragnieniach. 
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Sad POllllera / Mata Traat. ; przeł. ka rosJ Stanisław Nie
wiadomski. - Warszawa: "Czytelnik, 198r. - 250 s. 

Powieś~ psychologiczno-obyczajowa. Rozgrywa się y ostat
nim dziesięcioleciu XIX w. w oddalonej od miast. niewiel
kiej wsi. Bohaterem jest starzejący się wiejski n8Uc~yciel, 
kt6ry ponad 30 lat pracowat w tamtejszej szkole; pod brze
mieniem ~opotów osobistych oraz przykrości. wynikających 
z wrogiego nastawienia doń mieszkańców nauczyciel dokonuje 
podsumowania swych tyciawych osiągnięć i klęsk. 

Ziarna kawy I Mats Traat. ; przał • (c. ros.] Krystyna ~oro
wiecka. - Warszawa: Pańat. Instytut Wydawniczy, 1978. -
79 s. 

Powieść psychologiczno-obyczajowa cenionego estońskiego 
poety i prozaika, kt6ra przedstawia jeden dzień starej 
wiejskiej kobiety. Powieść &aint.ere8~je og6ł czyt.eln1k6w , 

T~ 1 FONOW JURIJ 

22 

23 

Bilans wstępny ; Długie pożegnanie I Jurij Trifonow ; przeł. 
[z r cs J Z. Fedecki. - Warszawa: Państ. Instytut Wydawni
czy, 1974. - 188 s. - {Współczesna Proza Światowa) 

Akcja dwoch opowiadan rozgrywa si, w latach 60-tych w Mos
kwie w środowisku artystycznym. utwor tytułowy przedstawia 
bi l~lS osiągnięć życiowych człowieka, który dla dobrobytu 
swych bliskich poświęcił stopniowo i niepostrzetenie talent 
pisarski i twórcze ambicje. Dla bohatera "Długiego potegna
r.. la", początkującego młodego pisarza, wiadomość o sdradach 
ukochanej kobiety, aktorki, dątącej bes skrupuł6w do wiel
kiej kariery, staje się początkiem innego tycia - poświęco
nego baz reszty pogoni za szybkim sukcesem i sławą .• 

Czas i miejsce : powieść w trzynastu rozdziałach I Jurij 
Trifonow ; przeł. [z ros J Janina Dziarnowska. - 'warszawa : 
"Czytelnik". 1985. - 358 s. 
Książka, oparta na ~elementach aut.o~iogra!ic~ch. jest 

s wois tym obrachunkiem autora z epoką i sobą samym. Powieść 
~ tanowi kontynuację cyklu. fDteligenckiego w twórczości !rl

onowa • 

. ..:ugie pożegnani. I Jurij !rifonow ; U. rs rosJ Ziemowit 
decki . - Wyd. 2. - Warszawa: "Xatątka r Wiedza", 1976. -

- J 8 . - [(KOliber)] 

nad rzeką Moskwą I Jurij fritonow ; prsel:. [a ros~ Zie-
i t Fedeck1. - Warszawa: "Czytelnik". 1919. - 191 s • . 
buła utworu należącego do cyklu tzw. "powieśc1 moskiews
" pisarza rozgrywa się w realiach obyczajowych życia 
łczesnej inteligencji w ZSRR. Głównym bohaterem jes-t. 
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59-letni Wadim Glebow, cieszący się uznaniem krytyk literac
k~. 

231. Drugie życ ie / Jurij Tri:fonow ; przeł. [z. ros.J Rozalia 
Las ot owa. - Warszawa: "Czytelnik", 1978. - 228 s. -~se
ria NikeU 

Powieśc psychologiczno-obyczaj~wa. Jest to analisa sko~ 
plikowanych przeżyć i konfliktów wewnętrznych bohatera, 
naukowca - historyka, który w atmosferz-e intryg i zawiśc i 
swego środowiska, usiluje bez.skutecznie bronić swej indy
widualności twórczej przed skostniałym sposobem myślenia. 
Powieść zainteresuje szeroki krąg czytelników. 

232. Niecierpliwość I Jurij Trifonow ; przeł:. ~z: ros.] Ireneusz 
Maślar2Z, Jadwiga Szymak-Reiferowa. - Kraków: Wydaw. Lite
rackie, 1982. - 454 s . - r< Seria z Klepsydrą)] 

Powieść historyczna. JeJ akcja rozgrywa się w l. 1879-
1881 . Autor przedstawia w fabule utworu przygotowania do 
pi.ęcilL kolejnych zamachów na cara Aleksandra II, organiso
wanych prze~ grup~ terrorystów, czł:onków Narodnej Woli. 

233. Stary / Jurij Trifonov ; przeł. rZ, ros.l Janina Dz.iarnowska. 
Warszawa: "Książka i Wiedza", 1~83. -~61 s. 

Powieść , której akcja rozgrywa się w dwóch planach CZaBa
wych : współcześnie i w 1919 r. Bohaterem -jest uczestnik 
wojny domowej, obecnie stary, emerytowany człQwiek, powra
cający myślami do owych pamiętnych dni. 

234. Zamiana / Jurij Trifonow ; przeł. [z, ros.1 J. Dziarnowska. -
Warszawa: Państ. I nstytut Wydawniczy, 1§71. - 209: s. -
(Współczesna Proza Światowa). Inne wyd.: 1978 

Opowiadania, które podejmują analizę postaw i charakterów 
ludzi. Bohaterowie utwordwosadzeni są w konkretach współczes
nej radzieckiej rzeczywistości ; autor jednak indywiduali
zuje ich przeżycia, przedstawia jednostkowe problemy. Są 
to prosto ujęte lLtwOry dla wszystkich. 

tUBLIlI W ALEN1'IN 

235. Racje bez.. dowodu / Walentin 'lublin; tł. [a rosJ 'ladeus~ 
Gosk. - Warszawa: IłCzytelnik", 1977. - 179 s. 

Powieść psychologiczno-obyczajowa • .Akcja rozgryva się 
współcześnie w dużym mieście ZSRR. Bohaterem.utwo~ jest 
30-letni inżynier i sportowiec, człowiek, ktory w~od~c prze
ciętną egzystencję nie potrafi pogodzić się s wynikającymi 
Z" niej ograniczeniami. Lektura dla wszystkich. 

UNT MAT! 

2}6. Db1g / MaU Out: • prau. [a:-ras.). Irena Lewandowska. - War
szawa : Krajowa Agencj"a Wydawnicza, 1977. - 71 8. 

Opowiadanie psychologiczno-obyczajowe. Bohaterem 1 narra-
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torem jest 13-1etni kierowca samochodowy, wrażliwy i ~te
lieentny. Związany z niec~ starszą od siebie Malle po~ 
je na wakacjach młodziutką licealist~ i przypadkowa zna
Jo~ość przeradza się w głębsze uczucie. Interesująca lek
tura d~a wszystkich. r6wniet dla starszej młodzieży. 

VABlNG VAmO ; 

?37. !y / Vaino! Vahlng ; przeł. [z: ros~ Aarne Puu. - Krak6w : 
Wydaw. Literackie, 1980. - 72 s. 

Minipowleść, która jest monologiem wewnętrznym ok. 40-let~ 
niego. mężczyzny, pisarza i lekarza. Trudna w odbiorze. 

WASILJE'tI. BORYS 

238. rak tu cicho o zmierzchuo ' .0 / Borys WaslljdW ; przeł. 
(~rosJ H. Broniatowska. - Warszaw,- : "Iskry", 1972. -
189 s. 

Powieść nawiąz\ljo fab~ą do wydarzeń II wojny światowej. 
Książka, w ktćrej obraz wydarzeń oddany jest w znacznej. 
mierze przez pryzmat prze~yć bohaterów. przekonująco uka
zuje heroizm wartości charakter6w i wysokie walory moralne 
zwykłych ludzi. ujawn~ające się w przełomowych. trudnych 
chwilach; UIÓwi też o okrucleństw;;.e wojny. 

239. V ewidencji nie figuruje / BOrJs WaFilJew ; przeł. [a rosJ 
Aleksander Bogdańel:i. - Warszawa: "Iskry", 1981. - 213 s. 
Powieść wojenna. Pierwowzorem bohatera literackiego. lej

~enanta Niko~a~a Płużnikowa. jest. legendarny, ostatni ob
rońca twierdzy brzeski ~j, ~t6~ przetrwał w niej samotnie 
do kwietnia ~942 r. l ' .or ukazUje tragiczne wyd~zenia, ja
kie miały wówczas miejsce. przed3tawia bezprzykładne boha
te l·3two i poBwięcęnie żołnierzy radzieckich w walce z. lfiem
cami, z drugiej zaś strony - bestialstwo hitlerowców ~)bec 
ludności cywilnej, zwłaszcza pochodZEnia żydowskiego. Cie
kawa lektura. 

WAS!LJEW JURIJ 

2~O. Wiatr w żagle I ·Ju::ij Waslljew ; przeł. [I&: rosJ Irena Pio
trowska. - Warszawa :. "Iskry-, 1916. - 158 s. 

Powieść p9ycho~ogiczna. Akcja rozgrywa się współcześnie, 
w ciągu jednego dnia, 1Il Mosk"ie. Jej bcilaterami jest dwoj.e 
ludzi: Paweł - geolog, oraz ~szka - siostra najLliższega 
przyjaciela Pat.'ła, pl. ".ou, który zginął }:~czus pracy w· tun
lrze na Czukotce. Spo~kanie tych dwojga ~aJących si~ jedy
nie li: opowiadai. 'Jrat'l. i. przyjaciela, uBw1adaJllia im błędne, 
wc~eśnieJ p>djęte d~cyzje życiowe. 
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VlEL1l:MBOVSU UDA 

241. WWok z balkonu. I Irina W1elembowska,; tł.. ts- roe J W!era 
B-ieńkowska. - Warszawa: "Xs1ążka i Wie<ka-, 1980. - '52 s. 

W kaiątce zamieszczono trzy opowiadania psychologiczne. 
Utwór tytuł:owy i -Słodka kobieta- to utwory o teJtatyce 
WSpółcHsnej, ukazujące klęski ncwciowa" malteńat,,1e, 
które ~aważyły na całym tyci~ osobistym bahater6w literac
kich. łłHiepełnoletuia- to dras:aatycsna opowieść '. . cz:asó" 
ostatniej woj~. 

WŁAD1.:lW GIEORGLJ 

242. '.trzy m1.nu.ty cisz.y I G1-eorgiJ Wl:.adimow ; u.. [s ros J ~ .. Li
twiniuk. - Warszawa: lICątel.nik.-, 19n. - 569 8". 
hiątka marynistyczna • .Jeat to opow1.d6 o rejsie statku 

rybackiego na Morze P6łnocne i Atlantyk, opowiedziana -
z werwą i humorem przez młodego marynarza - rybaka. Inte
resująca lektura dla wszystkich. 

WOROBIOW KOBS!AH!Y 

243 •••• 1 przyszedl olbrzym ••• I Ko~tanty Worobia.; przeł. 
~ rosJ M. !)rwoneL - Warszawa: Państ • . I.nstytut Wydawni
czy, 1973. - 231 B. - (liub Interesuj,cel KlItą_ki) 

Iarratorem 1: glóWQYlł bohatere. powieści. jest Amon Kler
łun, poezątkuj,cy pisarz. Powieść .ostała osadzona w re
aliach współczesnego t7cia w środowisku 1ntellgenck.1al. 
Lektura dla szerokiego kręgu.. czytelnikÓW. 

WOROHCOW MIKOŁAJ 

244. Chlopcy s. ~elaznej Góry I M1kCJlaS Voroncow ; przeł. (s. roe.] 
W. Bieńkowska. - Warszawa: -Czytelnik", 1~74. - 547 s . 

Powieść psychologiczno-obyczajowa ujęta w termę relacji. 
o dzieomatwie i młodości głównego bohatera.. zaruem narra
tora. Jest to bardzo ciekawy wizerunek ap~eczno8c1 m1aatec'~ 
ka na Uralu - nowo powstającego ośrodka prze-rsłowegG - w la
tach ,o-tych 1 podczas woj~. Ciekawa lektara dla wsqat
kich. 

245. I perapekt1"f viecznoe.ci I Pawla. lahrebel.ą • tł. [a uk:r J 
Maria Dolińska. - Lublin: "1dur. Lubelskie, 1979. - '17 a. 

Barratorem i głÓlfD1m bohater .. powirici aat.yryc&n8j jea~ 
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2Q-letn1 robotn1.k ~tro Czereda, kt~ry opowiada o swoj"ej 
p!.'2cy w hucie. P'abuła utworu koncentruje się wok6ł jedne

" go zdarzenia - zakupu za dewizy zagranicznej maszyny. 

ZAŁYGIB SERGIUSZ 

246. Komisja I Sergiusz Załyg1n ; przeł. [z rosJ Irenryka Bra
niatowska. - Wa~szawa : Pańat. In~tytut Wy~a\~c~, 1980. 
442 s. - (i"lsp6łczesna Prosa ŚWiatowa) 

1'o\"/ieś6 społeczno-obyczajowa. Toczy się na Syberii tut 
po rewolucji, w czasie wOjny domo\ ... ej. 'Bohaterami ut\ ... o"ru ~ 
mieszkańcy wsi Lebianka, którzy organizuja społeczną ko
misję leśną w celu ochrony otaczających wioskę lasów. 

247. Ylariant południowo~erykański I Sergiusz Załygin ; p·rzeł. 
(z ros J Ilalina nemińaka. - Warszawa :- Państ. Instytlrt Wy
da\mic~ 1976. - 260 s.-(nub Intereuującej· Ks~tk1ł 
P~ ... iesĆ psycholo~fczna. ~obaterką jest doj=zała kobieta, 

która znutona mono ~on~ własnego tycia, postanawia sprowo
kować los i znaleźć jeszc~e wielką, prawdziwą mi~ość~ 

243 . Słony Parów I SergiuBS Załyg1ll ; przeł. [z ros~ lłenryka 
13rouiatowska. \łyd. 2. - Warszawa :- Pań8t. Instytttt Wydaw
niczy, 1979. - 448 8. - (Ialekcja Literatury Radzieckiej). -
Inne wyd.: 1 970 

ZbiorowYm bohaterem utworu są "czerwone" re"!'l1bli.kl chłops
kie powstające samorzutnie na tyłach kont~ ... oluC1jnej 
arml1 Kołczaka. Załygin łączy w utworze Ukcję literacką 
z tekstami dokumentóW ~ 1919 r., z materiałem wspomnienio
~. P~.,1eś6 w,-rt5tniono w 1968 r. Nagrodą Leninowską. Dla 
"."szystkich. 

""' 24'"' . P:-e::iera się odbędzie I Zoja tura\\'lowa ; tł. i: ros JA. Ster
nO·IIa. - './a::.-szawa : "Czytelnik", 1972. - 234 s. 
Akc~a powieści rozgrywa się w środowisku aktorskim ma~

go :;:::.-owlncjonalnego miasteczka. Auto=ka opisuje codzienne 
tycie ludzi teatru, przedstawia ich ciętką 1 nerwową pra
cę, kłopoty, troski ·i radości. Na tym tle kreśli, pogłębio
ną psycholOgicznie, syl,,,etkę gł6wnego bohatera, Jurija 1'1.&
riua, aktora, kt6r.y przetTwa kryzys psychiczny spowodowany 
zmęczeniem, zniechęceniem do pracy i sytuacji osobiste, -
nie potrafi odnaleź6 wspólnej płasz~zyzrl1 poroZ1B181l1a 
z kllkunaatoletru.. syn .. pn;.bywa~ącym ~ aatką. 

http://sbc.wbp.kielce.pl
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