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Gdyby zacz¹æ chronologicznie, to pierwsza wa¿na wzmianka na temat litera-
tury rosyjskiej pojawi³a siê ju¿ w pierwszym roku istnienia czasopisma �Opcje�.
Tak siê bowiem z³o¿y³o, ¿e w 1993 r. nie tylko powsta³ kwartalnik kulturalny
�Opcje�, lecz tak¿e Uniwersytet �l¹ski przyzna³ tytu³ doktora honoris causa
Josifowi Brodskiemu. Wizyta noblisty na �l¹sku odbi³a siê g³o�nym echem, nic
dziwnego zatem, ¿e przy tej okazji równie¿ �Opcje� (nr 2/1993) postanowi³y
po�wiêciæ twórczo�ci rosyjskiego poety trochê miejsca. Autorem szkicu upamiêt-
niaj¹cego wybitnego Rosjanina Josif Brodski � emocjonalno�æ a intelektu-
alizm by³ jeden z inicjatorów przyznania Josifowi Brodskiemu honorowego dokto-
ratu Uniwersytetu �l¹skiego, badacz jego twórczo�ci oraz t³umacz i niestrudzony
popularyzator jego poezji � profesor Piotr Fast. Oprócz szkicu w numerze za-
mieszczony zosta³ przek³ad wiersza o incipicie ß ñëûøó íå òî, ÷òî òû ìíå

ãîâîðèøü, à ãîëîñ..., równie¿ autorstwa Piotra Fasta. W wersji �l¹skiego rusy-
cysty pierwszy wers brzmi: �Nie s³yszê, co mi mówisz, a tylko brzmienie g³osu�.
Piszê to dlatego, ¿e to nie jedyny polski przek³ad tego wiersza. Autorem drugiego
jest Stanis³aw Barañczak. W jego wersji ten sam wers brzmi nieco inaczej:
�S³yszê nie to, co do mnie mówisz, lecz d�wiêk g³osu�. Warto by³oby przyjrzeæ
siê bli¿ej tym dwóm przek³adom i nie tylko im, gdy¿ to nie jest przecie¿ jedyny
przypadek istnienia co najmniej dwóch wersji przek³adowych wierszy Brodskie-
go. Relacjê z uroczysto�ci przyznania przez �l¹sk¹ uczelniê doktoratu honorowe-
go koñczy w tym numerze �Opcji� tekst dziennikarki Gabrieli £êckiej pod do�æ
przewrotnym tytu³em: Czy literatura rosyjska jest nam potrzebna? Na to
pytanie usi³owali w Katowicach odpowiedzieæ Josif Brodski, Tomas Venclova,
Czes³aw Mi³osz, Stanis³aw Barañczak oraz Andrzej Drawicz, a tekst £êckiej
oscyluje w³a�nie wokó³ tej dyskusji.

Nawi¹zaniem do wizyty Brodskiego na �l¹sku po�rednio jest równie¿ recen-
zja ksi¹¿ki El¿biety Toszy Stan serca. Trzy dni z Josifem Brodskim autorstwa
Anny Skotnickiej-Maj (nr 1/1994). Skotnicka-Maj pozytywnie odnosi siê do po-
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mys³u Toszy, aby stworzyæ �co� w rodzaju kroniki tamtych czerwcowych dni�.
Gani jednak realizacjê tego pomys³u, która � zdaniem recenzentki � rozmija siê
znacznie z celami deklarowanymi we wstêpie ksi¹¿ki Stan serca. Tam Tosza
zapowiada³a bowiem, ¿e nie jest jej zamiarem �interpretowanie czy warto�ciowa-
nie obserwowanych wydarzeñ� przy okazji relacjonowania wizyty noblisty na
�l¹sku. W rzeczywisto�ci jednak � jak podkre�la Skotnicka-Maj � �postawa
autorska i oceny ujawniaj¹ siê nader wyra�nie w sposobie doboru i opisu materia-
³u faktograficznego, przede wszystkim za� w komentarzu scalaj¹cym�. Najbar-
dziej recenzentkê razi jednak to, ¿e �narracja prowadzona jest g³ównie w oparciu
o s¹dy warto�ciuj¹ce oraz stereotypy�, które negatywnie wp³ywaj¹ na odbiór
przez czytelników tej ksi¹¿ki. W pozytywnym �wietle przedstawiony jest jedynie
Teatr �l¹ski wraz z jego dyrektorem Bogdanem Tosz¹. Recenzja Skotnickiej-Maj
to g³os o tyle wa¿ny, ¿e wiele rosyjskich �róde³, wspominaj¹c ��l¹ski� aspekt
biografii Brodskiego, powo³uje siê w³a�nie na tê publikacjê jako rzetelne �ród³o
informacji o trzydniowym pobycie Brodskiego na �l¹sku w 1993 r., podczas gdy
ksi¹¿ka Toszy mimo ¿e aspiruje do miana takiego rzetelnego �ród³a, w rzeczywi-
sto�ci absolutnie nim nie jest.

Uzupe³niaj¹c �listê obecno�ci� twórczo�ci Josifa Brodskiego na ³amach
�Opcji� warto dodaæ, ¿e kwartalnik upamiêtni³ tak¿e �mieræ noblisty (nr 1/1996)
i opublikowa³ przek³ad autorstwa Piotra Fasta poematu Brodskiego Ïîñâÿùàåòñÿ

ßëòå (Ja³cie po�wiêcam), który jest tak naprawdê gatunkow¹ hybryd¹. Ba-
daczka twórczo�ci Brodskiego � Walentina Po³uchina okre�li³a go mianem �kry-
mina³u wierszem�. Poza tym wiersze Brodskiego zosta³y zaprezentowane jeszcze
w numerze 1 z 1997 r.

Nie tylko twórczo�æ Brodskiego go�ci³a na ³amach �Opcji�, obszernie zapre-
zentowano tak¿e sylwetkê Bu³ata Okud¿awy. W numerze 3 z 1994 r. mo¿na
przeczytaæ opowie�æ Okud¿awy Przygody tajnego baptysty (Ïðèêëþ÷åíèÿ

ñåêðåòíîãî áàïòèñòà) oraz wiersze (w�ród nich Herbatkê na Arbacie)
w przek³adzie Piotra Fasta. Uzupe³nieniem utworów Okud¿awy jest szkic Jadwi-
gi Szymak-Reiferowej Bu³at Okud¿awa wczoraj i dzi�1. W numerze 1 z 1997 r.
Andrzej Turczyñski zamie�ci³ szkic o twórczo�ci Andrieja P³atonowa Dusza
�wiata jako sierota rewolucji i komsomo³ka. Kryzys pewnej idei wed³ug
Andrieja P³atonowa. W �Opcjach� znajdziemy równie¿ próbki przek³adów poezji
Aleksandra Kusznera2 oraz Jewgienija Riejna3, a tak¿e utworów prozatorskich

1 Szkic ten jest fragmentem artyku³u pod tym samym tytu³em, pochodz¹cego z ksi¹¿ki Syl-
wetki wspó³czesnych pisarzy rosyjskich, red. P. Fast, L. Ro¿ek. Katowice 1994.

2 Przek³ad El¿biety Zechenter-Sp³awiñskiej i Zofii Dziechciaruk, �Opcje� 2000, nr 6,
3 Przek³ad i komentarz Piotra Fasta, �Opcje� 1997, nr 3.
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takich pisarzy rosyjskich jak Igor Mie¿ujew4, Jewgienij Riejn5, Michai³ Zoszczen-
ko6 czy W³adimir Makanin7. Ten ostatni � jeden z najwybitniejszych ¿yj¹cych
prozaików rosyjskich � zdecydowanie nie ma szczê�cia do polskich przek³adów.
Wspomina³ o tym zreszt¹ sam podczas autorskiego spotkania w Krakowie, które
zorganizowa³ Instytut Filologii Wschodnios³owiañskiej Uniwersytetu Jagielloñskie-
go w marcu 2010 r. Poza powie�ci¹ Asan, która ukaza³a siê w 2009 r. nak³adem
wydawnictwa �Rebis� w przek³adzie Jerzego Redlicha8, polscy czytelnicy mog¹
zapoznaæ siê jeszcze tylko ze zbiorem opowiadañ Antylider w przek³adzie m.in.
Z. Gadzinianka, E. Rojewska-Olejarczuk (Warszawa: PIW 1989) oraz opowiada-
niem Cz³owiek ��wity� w przek³adzie M. Dutkowskiej zamieszczonym w zbio-
rze Cz³owiek z psim wêchem. Opowiadania ironiczne (wybór: J. Szymak-
Reifer, Warszawa: PIW 1987). Ponadto, je�li chodzi o przek³ady, to w numerze 1
z 1997 r. znajdziemy tekst W³adimira Uflanda Jeden z fragmentów historii
kultury Petersburga. O pewnych cechach niezale¿nej poezji Petersburga lat
1950-1960 w oparciu o w³asne do�wiadczenie w przek³adzie Piotra Fasta.

Prezentacja literatury rosyjskiej w �Opcjach� odbywa siê jednak g³ównie
poprzez recenzje. Ich autorzy nie tylko zachêcaj¹ czytelników do zapoznania siê
z nowo�ciami prezentuj¹cymi dorobek wspó³czesnych pisarzy rosyjskich, ale pod-
nosz¹ równie¿ kwestie jako�ci przek³adanych utworów, ich strony redakcyjnej
i odpowiedzialno�ci wydawnictw za poziom publikowanego tekstu.

Takie s¹ na przyk³ad recenzje autorstwa Piotra Fasta, który regularnie ko-
mentuje nie tylko utwory publikowanych pisarzy, osadzaj¹c je zreszt¹ w szerokim
kontek�cie zjawisk zachodz¹cych w literaturze rosyjskiej ostatnich dziesiêcioleci,
ale i jako�æ przek³adów. Dostaje siê w tych recenzjach zreszt¹ nie tylko pisarzom
i t³umaczom, ale równie¿ nierzetelnym wydawcom i redaktorom. A trzeba przy-
znaæ, ¿e Fast wytyka b³êdy wszystkim, niezale¿nie od rangi i pozycji na rynku
wydawniczym.

W regularnie od 2002 r. publikowanych recenzjach (uzbiera³o siê ich ju¿
kilkadziesi¹t) Fast omawia bardzo ró¿ne ksi¹¿ki rosyjskich autorów ukazuj¹ce siê
na polskim rynku wydawniczym. W�ród nazwisk znajdziemy Annê Achmatow¹

4 Opowiadanie Pora wracaæ do domu w przek³adzie Janusza Klimka, �Opcje� 1997, nr 4.
5 Fragmenty utworu Nowe sceny z ¿ycia moskiewskiej bohemy pochodz¹cego ze zbioru Smut-

no mi bez Dow³atowa w przek³adzie Piotra Fasta, �Opcje� 2002, nr 1.
6 Fragmenty powie�ci Przed wschodem s³oñca w przek³adzie Fasta oraz komentarz do tej

powie�ci Wac³awa Muchy: O (auto)terapeutycznej powie�ci Michai³a Zoszczenki �Przed wschodem
s³oñca�, �Opcje� 2009, nr 4.

7 Wygnanie � fragment powie�ci Underground, czyli Bohater naszych czasów w przek³adzie
Piotra Fasta, �Opcje� 2004, nr 4.

8 Recenzjê tej ksi¹¿ki Piotr Fast zamie�ci³ w: �Opcje� 2010, nr 1.
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(Milczenie by³o moim domem, 3/2008), Josifa Brodskiego (Dyptyk petersbur-
ski, nr 3/2003), Zygmunta Krzy¿anowskiego (Powrót Münchhausena, nr 1/2006),
Siergieja Dow³atowa (Krótkie ¿ycie, nr 4/2004), Gajdo Gazdanowa (Wieczór
u Claire, Widmo Aleksandra Wolfa, nr 3/2009), W³adimira Wojnowicza (Spi¿o-
wa mi³o�æ Ag³ai, nr 1/2007), Wasilija Aksionowa (Moskwa kwa kwa, nr 4/2009),
Borisa Akunina (Azazel, Gambit turecki, Lewiatan, �mieræ Achillesa, nr 4�5/
/2003), Michai³a Szyszkina (W³os Wenery, nr 1/2009), Witalija Ruczinskiego (Po-
wrót Wolanda albo nowa diaboliada, nr 2/2006), Zachara Prilepina (Sañkja,
nr 2/2009), Michai³a Kononowa (Go³a pionierka, czyli tajny rozkaz genera³a
Zukowa, nr 4/2005), Ludmi³ê Ulick¹ (Przypadek doktora Kukockiego, nr 3/2006),
Dinê Rubinê (Po s³onecznej stronie ulicy, nr 1/2008 oraz Syndykat, nr 4/2008),
Swiet³anê Wasilenko (G³uptaska, nr 2/2008), Irinê Dienie¿kinê (Daj mi!, nr 1�2/
/2004), Rubéna Gallego (Bia³e na czarnym, nr 2/2005 oraz Na brzegu, nr 3/
/2007), W³adimira Sorokina (Lód, Kolejka, nr 3/2005), Wiktora Pielewina (He³m
grozy, nr 4/2006). W�ród recenzowanych nie zabrak³o tak¿e ksi¹¿ki Borisa Soko-
³owa Michai³ Bu³hakow. Leksykon ¿ycia i twórczo�ci (nr 6/2003), Krystyny
Kurczab-Redlich G³ow¹ o mur Kremla (nr 4/2007), Borisa Uspienskiego Religii
i semiotyki (nr 6/2002) czy Sztuki w �wiecie znaków (nr 2/2003).

Kiedy czytamy recenzje Piotra Fasta, to mamy wra¿enie, ¿e autor ten jest
stworzony do pisania tego typu tekstów. Jego recenzje czyta siê po prostu jednym
tchem. S¹ lekkie, ale jednocze�nie nie sposób nie zauwa¿yæ olbrzymiej wiedzy
autora na temat literatury rosyjskiej i jej rozmaitych kontekstów. To pozwala
recenzentowi z niezwyk³¹ swobod¹ poruszaæ siê chocia¿by w g¹szczu najnow-
szych tendencji, diagnozowaæ pewne zjawiska, �obna¿aæ� s³abe punkty prze-
�miewczych utworów i autorów, porównywaæ, ujawniaæ wreszcie przeró¿ne
wp³ywy i inspiracje, a czasami po prostu wtórno�æ wydawanych w Polsce t³uma-
czeñ. Wielk¹ zalet¹ tych tekstów jest otwarto�æ i szczero�æ, wra¿enie na czytel-
niku robi bezpo�rednio�æ Fasta w wyra¿aniu pewnych opinii i s¹dów. Jak choæby:
�W tej powie�ci zreszt¹ [Przypadek doktora Kukockiego L. Ulickiej, nr 3/2006]
nie tylko Rosja rozmy³a siê i rozsypa³a. Rozpad³a siê te¿ polszczyzna. Gdy o tym
piszê, przypomina mi siê dawna maniera Hamiltona, który w swoich felietonach
czêsto przyjmowa³ ironiczn¹ rolê starego zrzêdz¹cego zgreda, narzekaj¹cego na
dzisiejsze obyczaje. O ile sobie przypominam, mnie te¿ niemal w ka¿dej recenzji
przytrafia siê marudzenie na niestarann¹ redakcjê przek³adów, co du¿o rzadziej
zdarza³o siê wydawcom przed kilkoma dziesi¹tkami lat � dosz³o ju¿ do tego, ¿e
nawet niektórzy z kolegów, którym wytkn¹³em potkniêcia w polszczy�nie, poczuli
siê ura¿eni i pomawiaj¹ mnie o umi³owanie czasów peerelu�. I jeszcze jeden
fragment na potwierdzenie szczero�ci i bezkompromisowo�ci autora: �Mój ro-
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mans z Rosj¹ trwa niemal czterdzie�ci lat i im d³u¿ej ¿yjê, im wiêcej czytam, im
czê�ciej tam bywam, tym mniej tê Rosjê lubiê i tym mniej j¹ akceptujê. Nie
dlatego jednak, ¿eby wszystko zmienia³o siê tam na gorsze. Po prostu rosn¹ moje
potrzeby � komfortu, luzu, przyjemno�ci, a w Rosji nadal w wielu sferach ¿ycia
obowi¹zuje totalna sowietyzacja [i przekonanie � B.P.] o wielko�ci i unikalno�ci
rosyjskiego fenomenu. [...] Ufundowane jest ono na imperialno�ci, na poczuciu
niepowtarzalnej roli Rosji i narodu rosyjskiego w kszta³towaniu ca³ej cywilizacji.
Pycha miesza siê tu z nêdz¹, buta z ma³o�ci¹, potêga intelektualna i artystyczna
z ba³aganiarstwem i pogard¹ dla indywidualnej osobno�ci, zachwalane cechy
s³ynnej duszy rosyjskiej z opisywanym swego czasu przez Mi³osza bezinteresow-
nym okrucieñstwem�9. My�lê, ¿e ta niezmiernie przenikliwa diagnoza wspó³cze-
snej Rosji jest wystarczaj¹c¹ rekomendacj¹ dla lektury recenzji Piotra Fasta
zamieszczonych w �Opcjach�. A dodaæ tu trzeba, ¿e takich erudycyjnych analiz
jest w recenzjach tego autora znacznie wiêcej.

Osobiste zainteresowania Fasta maj¹ równie¿ wp³yw na to, ¿e z jego omó-
wieñ literatury rosyjskiej czerpiemy wiedzê nie tylko o recenzowanej ksi¹¿ce czy
jej autorze, ale o problemach techniki translatorskiej. I tu dla przyk³adu warto,
my�lê, odnie�æ siê do dwóch przypadków. Pierwszy dotyczy ksi¹¿ki Michai³a
Kononowa Go³a pionierka, czyli tajny rozkaz genera³a Zukowa. Autorem
polskiego przek³adu jest Jan Gondowicz, który wykaza³ siê podczas t³umaczenia
nie lada pomys³owo�ci¹. Analizuj¹c niektóre decyzje translatorskie Gondowicza,
recenzent porusza przy okazji do�æ istotny problem granic swobody t³umacza.
Chodzi o nadmiern¹ jêzykow¹ kreacyjno�æ wobec orygina³u. Jest to, zdaniem
Fasta, �materia³ kusz¹cy i stanowi¹cy �wietny pretekst do badania translatorskich
strategii�.

Drugi przypadek to t³umaczenie eseju Brodskiego Przewodnik po przemia-
nowanym mie�cie na jêzyk polski autorstwa Paw³a Hertza, w którym znajdujemy
sporo �ewidentnych b³êdów i niezrêczno�ci stylistycznych�. Takich Fast wynoto-
wa³ kilkadziesi¹t, a przytacza parê, zaznaczaj¹c jednocze�nie, ¿e �wiêkszo�æ to
zwyczajne lapsusy ³atwe do usuniêcia przy elementarnie uwa¿nej lekturze�, do
której zobowi¹zany jest, zdaniem recenzenta, przede wszystkim wydawca,
a zw³aszcza tak renomowany wydawca jak �Zeszyty Literackie�: �Wiêksze [ni¿
do t³umacza � B.P.] pretensje mam do renomowanego przecie¿ wydawcy, który
nie zada³ sobie trudu zweryfikowania przek³adu (a nie zaszkodzi³aby te¿ po latach
kolaudacja t³umaczenia z orygina³em), traktuj¹c go jako tekst kanoniczny. Powta-
rzam: kanoniczny jest Brodski, nie która� z jego wielu mo¿liwych polskich

9 Z recenzji G³ow¹ o mur Kremla K. Kurczab-Redlich, �Opcje� 2007, nr 4.
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wyk³adni�. No có¿, na marginesie mo¿na dodaæ, ¿e ¿aden z polskich wariantów
Przewodnika po przemianowanym mie�cie (oprócz Paw³a Hertza, Przewod-
nik� t³umaczyli jeszcze Andrzej Mietkowski oraz Micha³ K³obukowski) nie spe³-
nia warunków dobrego przek³adu.

Zagadnieñ przek³adu dotyczy równie¿ ciekawy tekst Katarzyny ¯em³y
O dwóch przek³adach �Mistrza i Ma³gorzaty� Michai³a Bu³hakowa (nr 1/1997).
Po�wiêcony on jest �trójp³aszczyznowej analizie powie�ci� i dwóm polskim
t³umaczeniom Mistrza i Ma³gorzaty. Autorami pierwszego s¹ Irena Lewandow-
ska i Witold D¹browski, drugi to dzie³o znawcy literatury rosyjskiej i twór-
czo�ci Bu³hakowa w szczególno�ci � Andrzeja Drawicza. Tekst ¯em³y stanowi
próbê czê�ciowej analizy odnosz¹cej siê jedynie do �historycznej� � jak pisze
sama autorka � czasoprzestrzeni powie�ci Bu³hakowa. Ju¿ to jednak pozwala
sformu³owaæ ciekawe wnioski dotycz¹ce ró¿nic w strategiach translatorskich
t³umaczy.

Je�li chodzi o omówienia literatury rosyjskiej w �Opcjach� to warto tu jesz-
cze wymieniæ recenzjê polemiczn¹ Szczepana Twardocha o ksi¹¿ce Wasilija
Grossmana ¯ycie i los (nr 3/2009), tekst Paw³a Æwik³y dotycz¹cy utworu Stalin
Edwarda Radziñskiego (nr 2/1997), uwagi Agnieszki B³a¿yñskiej o powie�ci Wik-
tora Pielewina Generation P (nr 1/2003), recenzjê pierwszego numeru studenc-
kiego almanachu Ko³a Naukowego Rusycystów Uniwersytetu �l¹skiego Rosyj-
ska ruletka autorstwa Janusza �wie¿ego (nr 1�2/1995).

Czêstym go�ciem na ³amach �Opcji� w dziale recenzji �Ksi¹¿ki. Lektor
poleca� w latach 90. by³ Vladimir Nabokov. Autor recenzji, podpisuj¹cy siê jako
Hannibal Lektor, poleca³ czytelnikom takie utwory tego rosyjskiego emigranta jak
Rozpacz (nr 2/1993)10, Blady ogieñ (nr 4/1994), Dar (nr 4/1995)11. W �Opcjach�
znajdziemy recenzjê ksi¹¿ki Wybór Wiktora Suworowa (nr 3/1998) i Dzie³ pra-
wie wszystkich Wieniedikta Jerofiejewa (nr 6/2000)12.

Oprócz szeroko komentowanej na ³amach katowickiego kwartalnika literatu-
ry rosyjskiej, w pi�mie tym mo¿emy równie¿ znale�æ artyku³y i recenzje dotycz¹-
ce rosyjskiego kina. Mamy tu chocia¿by analizy Jacka Korusiewicza takich fil-
mów, jak Brat Aleksieja Ba³abanowa, Jeniec Kaukazu Siergieja Bodrowa,
Spaleni s³oñcem Nikity Micha³kowa i Stalker Andrieja Tarkowskiego (nr 2/
/1998). W recenzji omawiaj¹cej festiwal Nowe Horyzonty (nr 4�5/2002) mo¿e-

10 Inn¹ recenzjê Rozpaczy autorstwa Claudii Rydel znajdziemy te¿ w �Opcje� 1994, nr 4.
11 W tym numerze równie¿ recenzja Grzybowst¹pienia Zinowija Zinika autorstwa Claudii Ry-

del, a tak¿e ksi¹¿ki Mentalno�æ rosyjska. S³ownik � autorem tego omówienia jest z kolei Seweryn
A. Wis³ocki.

12 Ocenê Dzie³... Jerofiejewa zamieszcza tak¿e Pawe³ Prz¹do w �Opcje� 2001, nr 2.
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my przeczytaæ o filmie Aleksandra Sokurowa Cielec. Warto przeczytaæ równie¿
recenzjê Magdaleny Kempnej po�wiêcon¹ Wyspie Paw³a £ungina (nr 1/2009)
oraz jej tekst Zwierciad³a Zwiagincewa (nr 4/2009), bêd¹cy omówieniem twór-
czo�ci re¿ysera s³ynnego Powrotu. Ciekawy artyku³ na temat rosyjskiego kina
napisa³ Nikolas Hulbusch. W tek�cie G³ówne nurty kinematografii postra-
dzieckiej (nr 2/1994) przybli¿a on pokrótce dzieje rozwoju sztuki filmowej w by-
³ym ZSRR, zwracaj¹c szczególn¹ uwagê na towarzysz¹c¹ twórcom rosyjskim
i radzieckim cenzurê, by w dalszej czê�ci artyku³u zaprezentowaæ tendencje kina
postradzieckiego w latach 90. XX wieku. Wywo³ana przez Hulbuscha cenzura
pojawia siê jako t³o bardzo interesuj¹cej rozmowy Bogus³awa Zmudziñskiego
z Andriejem Chrzanowskim, której zapis znajdziemy w numerze 1 z 1998 r.
Andriej Chrzanowski (ur. 1939) to jeden z mistrzów rosyjskiej animacji, adaptator
dzie³ literackich. Wspominaj¹c swoj¹ drogê twórcz¹ w ZSRR, Chrzanowski
mówi nie tylko o cenzurze: �Ka¿dy mój film zrealizowany po Kryszta³owych
organkach mia³ k³opoty z cenzur¹. Niektórych nawet nie ogl¹dano, a i tak
wraca³y do wytwórni z ¿¹daniem przeróbek i skrótów�. Sugeruje równie¿, ¿e
oprócz cenzury istnia³o jeszcze zjawisko autocenzury. To ciekawe i czêsto nie-
uchwytne zagadnienie. £atwiej bowiem wymieniæ dzie³a, którym na drodze do
publikacji stanê³a oficjalna cenzura, ni¿ znale�æ odpowied� na pytanie, w jakim
stopniu autocenzura wp³ywa³a na formê czy tre�æ (u)znanych dzie³.

Wnioski p³yn¹ce z recenzji filmów rosyjskich zamieszczonych w �Opcjach�
s¹ jednak takie, ¿e wspó³czesne kino naszych wschodnich s¹siadów jest w Pol-
sce ma³o znane i wci¹¿ (niestety) obarczone dziedzictwem propagandowych
filmów radzieckich, pokazywanych � jak pisze Korusiewicz � �w PRL-u do
granic wytrzyma³o�ci�. �Chwalony, wynoszony pod niebiosa, jako genialny, no-
watorski, odpowiadaj¹cy zapotrzebowaniom spo³ecznym� film radziecki �rodzi³
oczywist¹ reakcjê� i wp³yn¹³ na to, ¿e wspó³czesne filmy rosyjskie w polskich
kinach goszcz¹ jedynie na specjalnych przegl¹dach, a w telewizji s¹ pokazywane
pó�no w nocy.

Trochê lepiej pod tym wzglêdem prezentuje siê teatr. W �Opcjach� znajdzie-
my sporo omówieñ spektakli teatralnych �z Rosj¹ w tle�. Najczê�ciej s¹ to
recenzje polskich adaptacji scenicznych takich dzie³ literatury rosyjskiej, jak
Zbrodnia i kara (nr 4/2000) oraz Bracia Karamazow (nr 1�2/1995), a tak¿e
Biesy (nr 4�5/2003) Fiodora Dostojewskiego; O¿enek Miko³aja Gogola (nr 1/
/2010); O�wiadczyny (nr 2/1998), Mewa (nr 2/2003), Wujaszek Wania (nr 5/
/2001) i P³atonow (nr 1/1997) Antoniego Czechowa; Mistrz i Ma³gorzata Mi-
chai³a Bu³hakowa (nr 4/1999); Moskwa�Pietuszki Wieniedikta Jerofiejewa
(nr 2/1993); Plastelina Wasilija Sigariewa (nr 2/2006).
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Oprócz tego mo¿emy odnale�æ omówienia go�cinnych wystêpów artystów
rosyjskich w naszym kraju. Dwie recenzje (nr 4/2005 i nr 6/2003) po�wiêcone s¹
wystêpom Sanktpetersburskiego Teatru Baletu w poznañskim Teatrze Wielkim
im. Moniuszki. Autorka recenzji, Teresa Doro¿a³a-Brodniewicz, szczególn¹ uwa-
gê po�wiêca twórcy inscenizacji i choreografii do obu spektakli � Borisowi Ejf-
manowi. Zarówno w baletowej wizji To³stojowskiej Anny Kareniny (nr 4/2005),
jak i w musicalu baletowym Who�s Who (nr 6/2003) Ejfman � jak podkre�la
recenzentka � �pozostaje wierny wypracowanemu przez siebie stylowi chore-
ograficznemu, którego celem nadrzêdnym jest si³a ekspresji i g³êbia prze¿yæ�.
W �Opcjach� znajdziemy równie¿ relacjê z przedstawienia Nord-Ost. Istorija
Lubwi Aleksieja Iwaszczenki i Georgija Wasiljewa, zaprezentowanego w Sali
Kongresowej 27 czerwca 2003 r. (nr 3/2003). Autor recenzji, Jacek Miko³ajczyk,
przybli¿a kulisy powstania tego pierwszego rosyjskiego musicalu oraz gwa³towne-
go za³amania jego popularno�ci po ataku terrorystów na Teatr na Dubrowce
w pa�dzierniku 2002 r. Warto równie¿ przeczytaæ omówienie rumuñskiej insceni-
zacji Trzech sióstr, zaprezentowanej w Teatrze im. J. S³owackiego w Krakowie
(nr 4/1996).

W �Opcjach� publikowane by³y ponadto recenzje adaptacji scenicznych ta-
kich arcydzie³, jak Dziadek do orzechów Piotra Czajkowskiego (nr 2/1997),
Borys Godunow Modesta Musorgskiego (nr 3/2004), Gracze Dymitra Szostako-
wicza i Krzysztofa Meyera (nr 1/2005) czy �wiêto wiosny Igora Strawiñskiego
(nr 2/2006). Rosyjskie akcenty znajdziemy w recenzji dotycz¹cej 63. Miêdzyna-
rodowego Festiwalu Chopinowskiego (nr 3/2008), a tak¿e w tek�cie Jerzego
Nowosielskiego Od wspó³czesno�ci do ikony (nr 4/1998).

Przedstawione czy raczej tylko zasygnalizowane tu przeze mnie teksty
�wiadcz¹ o sporej ró¿norodno�ci, je�li chodzi o prezentacjê kultury i literatury
rosyjskiej w Polsce. Jest ona obecna nie tylko w teatrach, na festiwalach, ale
równie¿ na pó³kach ksiêgarñ. Cieszy, ¿e obok uniwersalnych i wiecznie popular-
nych twórców, nie�mia³o (ale jednak!) na scenê dziêki polskim re¿yserom, t³uma-
czom wkraczaj¹ równie¿ m³odzi i utalentowani autorzy. To znaczy, ¿e polskie
teatry, agencje, wydawnictwa podejmuj¹ czasami wyzwanie promowania no-
wych zjawisk w kulturze i literaturze rosyjskiej. Chcia³oby siê rzec: dziêkujemy za
ju¿ i prosimy o wiêcej. Bo wiêcej obecno�ci tematów rosyjskich w Polsce, to te¿,
miejmy nadziejê, wiêcej artyku³ów i recenzji im po�wiêconych w �Opcjach�.
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Ðåçþìå

Rossica â êóëüòóðíîì æóðíàëå �Îïöèå� (1993�2010)

�Îïöèå� � ýòî æóðíàë, ïîñâÿùåííûé êóëüòóðå. Â íåì íàéäåì ñòàòüè î âàæíûõ ñîáûòèÿõ

è ÿâëåíèÿõ â ëèòåðàòóðå, ìóçûêå, èñêóññòâå, ôèëîñîôèè, òåàòðå è êèíî. Íàñòîÿùàÿ ñòàòüÿ

ñòàíîâèòñÿ îáçîðîì ñîäåðæàíèÿ æóðíàëà ñ ó÷åòîì òåêñòîâ, êàñàþùèõñÿ ðóññêîé ëèòåðàòóðû

è êóëüòóðû. Îêàçûâàåòñÿ, ÷òî �ðóññêèå òåìû� î÷åíü ÷àñòî ïîÿâëÿþòñÿ â æóðíàëå �Îïöèå�.

Çäåñü ìû íàéäåì íå òîëüêî ñòàòüè î ðóññêîé ëèòåðàòóðå, íî è ðåöåíçèè åå ïåðåâîäîâ íà

ïîëüêèé ÿçûê, à òàêæå òåêñòû, îáñóæäàþùèå âîïðîñû ðóññêîãî êèíî, òåàòðà è ðóññêîé

ìóçûêè.

Summary

Rossica in the culture magazine �Opcje� (1993�2010)

The cultural magazune �Opcje� is a periodical devoted to the culture. �Opcje� brings up
important phenomena of literature, music, art, philosophy, theater and movie. The present paper
presents a review of magazine�s content from the perspective of works concerning Russian culture
and literature. It turned out that subjects connected with Russia are quiet often discussed in the
magazine �Opcje�. Readers can find here not only descriptions of Russian literature and reviews of
its translations into Polish language, but also papers dedicated to the Russian filmmaking, music
and theater.


