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Czarny cz³owiek Sergiusza Jesienina

w przek³adzie W³adys³awa Broniewskiego

Ostateczna redakcja Czarnego cz³owieka Sergiusza Jesienina mia³a miejsce
w nocy z pi¹tku 13 listopada na sobotê 14 listopada 1925 r. Jak wiemy, poemat
powstawa³ co najmniej przez kilka lat, bior¹c, byæ mo¿e, swój pocz¹tek podczas
po�lubnej wyprawy poety z Isador¹ Duncan do Nowego Jorku, a niewykluczone,
¿e jeszcze wcze�niej. Kwestia genezy poematu jest wci¹¿ otwarta. Wolno za³o¿yæ,
¿e gdyby nie tragiczna �mieræ poety 28 grudnia 1925 r. w leningradzkim hotelu
�Angleterre�, równie¿ listopadowa wersja utworu zosta³aby poddana wcze�niej
czy pó�niej kolejnej modyfikacji, której celem by³oby uzyskanie doskona³ego � w ocenie
samego autora � przekazu pod wzglêdem formy i zawarto�ci1. Sofia To³stoj-
Jesienin pisa³a: �Åñåíèí îòäàë ×åðíîìó ÷åëîâåêó òàê ìíîãî ñèë. Íàïèñàë

íåñêîëüêî âàðèàíòîâ ïîýìû�2. A 14 listopada 1932 r. powróci³a my�lami do
przesz³o�ci i doda³a: �Ñåìü ëåò òîìó íàçàä â ýòîò âå÷åð (14) îí [Åñåíèí]

êîí÷èë ×åðíîãî ÷åëîâåêà, ïðèøåë êî ìíå íà äèâàí, ïðî÷åë åãî ìíå [...]�3.
Jesienin mia³ bardzo osobisty stosunek do Czarnego cz³owieka. Zmienia³ go

pod wieloma wzglêdami, cyzeluj¹c jêzyk utworu, jego semantykê i stylistykê,
a tak¿e indywidualizuj¹c metrykê i skracaj¹c drastycznie utwór do 158 wersów.
Gdy wieczorem 14 listopada 1925 r. poeta odczyta³ ¿onie ukoñczony tekst, sko-
mentowa³ go nastêpuj¹co: �Îí «÷åðíûé ÷åëîâåê» âûøåë íå òàêîé, êàêîé áûë

ïðåæäå, íå òàêîé ñòðàøíûé, ïîòîìó ÷òî åìó òàê õîðîøî ñî ìíîé áûëî â ýòè

äíè�4. Matwiej Rojzman twierdzi³, ¿e poemat, który s³ysza³, by³ �äëèííåé, ÷åì

1 Sofia To³stoj-Jesienin mówi o dwóch wieczorach 12 i 13 listopada 1925 r. jako czasie osta-
tecznego redagowania poematu. Na rêkopisie znajdowa³o siê wiele poprawek, co �wiadczy o nie-
ustannym szukaniu przez poetê najlepszego sposobu, by wyraziæ autorsk¹ intencjê i móc oddaæ
utwór do druku jako ukoñczony. Zob. np. Ñ. Åñåíèí, Ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â 3-õ òò., Ìîñêâà

1970, t. 2, s. 288�292; Ñ. è Ñ. Êóíÿåâû, Æèçíü Åñåíèíà. Ñíîâà âûïëûëè ãîäû èç ìðàêà...,

Ìîñêâà 2002, s. 551.
2 Zob. wspomnienia Sofii To³stoj-Jesienin zawarte w jej dzienniku i opublikowane w czasopi-

�mie �Äåíü ïîýçèè� (1975, s. 200).
3 Zapis w dzienniku Sofii To³stoj-Jesienin zawarte w czasopi�mie �Íàøå íàñëåäèå� 1995, nr

34, s. 68.
4 Ibidem.
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åå îêîí÷àòåëüíûé âàðèàíò. Â êîíöå åå [ïîýìû � G.O.] ëèðè÷åñêèé ãåðîé

êàê áû îñâîáîæäàëñÿ îò ãàëëþöèíàöèé, ïðèõîäèë â ñåáÿ [...]�. Wasilij Na-
siedkin tak¿e zanotowa³: �Òî, ÷òî âîøëî â ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé, � ýòî îäèí èç

âàðèàíòîâ. ß ñëûøàë îò íåãî äðóãîé âàðèàíò, êàæåòñÿ, ñèëüíåå èçäàííîãî�5.

Nie bez znaczenia w kolejach recepcji Czarnego cz³owieka jest i ten fakt, ¿e
debiut edytorski poematu przypad³ dopiero po �mierci poety za spraw¹ publikacji
w pierwszym numerze czasopisma �Íîâûé ìèð�, tego samego periodyku, który
na jesieni 1925 zwróci³ siê do poety z pro�b¹ o zaoferowanie nowego wiêkszego
utworu6. Wtedy w³a�nie Jesienin podj¹³ trudn¹ decyzjê, z któr¹ zmaga³ siê przez
d³u¿szy czas, jakby przeczuwaj¹c wszelkie mo¿liwe negatywne konsekwencje
og³oszenia tekstu drukiem, co zreszt¹ siê sta³o i nie przynios³o autorowi poematu
oczekiwanej chwa³y i s³awy. Przypomnijmy, ¿e Czarny cz³owiek spotyka³ siê za
¿ycia poety z edytorsk¹ wstrzemiê�liwo�ci¹, tak mocno bowiem nowa rzecz Jesie-
nina szokowa³a, burz¹c wizerunek twórcy-liryka7. Swoimi problemami zwi¹zany-
mi ze znalezieniem wydawcy dzieli³ siê Jesienin tak¿e z Niko³ajem Asiejewem,
a niechêæ ze strony tych samych redaktorów, którzy dot¹d prze�cigali siê w gorli-
wo�ci do drukowania dochodowych wierszy Jesienina, musia³a poetê niezwykle
irytowaæ i zastanawiaæ8.

Referuj¹c pokrótce genezê Czarnego cz³owieka, zmierzam ku temu, by pod-
kre�liæ, ¿e W³adys³aw Broniewski w chwili, gdy przystêpowa³ do t³umaczenia Czar-
nego cz³owieka, z przyczyn obiektywnych nie móg³ najprawdopodobniej znaæ ani
wcze�niejszych redakcji tego poematu, ani wypowiedzi znajomych i krewnych
Jesienina o pocz¹tkowych oraz ostatecznych losach zajmuj¹cego nas utworu9.

5 Podajê za: Ñ. Åñåíèí, Ïîëíîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â 7 ò. Òîì 3. Ïîýìû, Ìîñêâà 1998,

s. 690�691. Wasilij Nasiedkin tak wspomina³ pracê Jesienina nad poematem: �Ýòà æóòêàÿ

ëèðè÷åñêàÿ èñïîâåäü òðåáîâàëà îò íåãî êîëîññàëüíîãî íàïðÿæåíèÿ è ñàìîíàáëþäåíèÿ.

ß äâàæäû çàñòàâàë åãî ïüÿíûì â öèëèíäðåè ñ òðîñòüþ ïåðåä áîëüøèì çåðêàëîì

ñ íåïåðåäàâàåìîé íå÷åëîâå÷åñêîé óñìåøêîé, ðàçãîâàðèâàâøèì ñî ñâîèì äâîéíèêîì-

îòðàæåíèåì èëè ìîë÷à íàáëþäàâøèì çà ñîáîþ è êàê áû ïðèñëóøèâàþùèìñÿ ê ñàìîìó ñåáå�.

C. Åñåíèí, Ïîëíîå�, s. 692.
6 Ñ. Åñåíèí, ×îðíûé ÷åëîâåê, �Íîâûé ìèð� 1926, z. 1, s. 5�9. Poemat ten opublikowa³y

nastêpnie inne gazety, np.: �Êðàñíàÿ ãàçåòà. Âå÷åðíèé âûïóñê�, Leningrad 26 stycznia 1926,
nr 23, s. 1�26, 103�110, 127�158; �Áàêèíñêèé ðàáî÷èé� z 29 stycznia 1926, nr 25.

7 Zdaniem S.S. Kuniajewów poemat ten przestraszy³ nie tylko redaktora naczelnego czasopi-
sma �Íîâûé ìèð�, lecz tak¿e innych, którym Jesienin proponowa³ swój tekst. Kuniajewowie pisz¹:
�Íè îäèí ðåäàêòîð ïðè æèçíè Åñåíèíà íå âçÿëñÿ íàïå÷àòàòü ýòó ïîýìó. Îíà îòêðîâåííî âñåõ
îòïóãèâàëà [podkr. � G.O.]�. Zob. Ñ. è Ñ. Êóíÿåâû, op. cit., s. 555.

8 Podajê za: C. Åñåíèí, Ïîëíîå..., s. 692.
9 Zob. np. interesuj¹ce studium o recepcji Sergiusza Jesienina w Polsce przedwojennej:

W. Piotrowski, Sergiusz Jesienin w polskiej literaturze miêdzywojennej, Wroc³aw 1967; A. ¯yga,
Polskie dzieje S. Jesienina, �Ruch Literacki� 1967, nr 5, s. 303�305 [rec.]; R. �liwowski,
Radziecka literatura w Polsce, �Nowe Ksi¹¿ki� 1967, nr 16, s. 982�983 [rec.].
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Poemat ten doczeka³ siê zaledwie pojedynczego przek³adu na jêzyk polski, który
inicjuje potencjaln¹ seriê translatorsk¹ i otwiera pole do porównywania rozwi¹zañ
zastosowanych przez poszczególnych twórców t³umaczeñ. W³adys³aw Broniewski
swoim translatem z³o¿y³ swego rodzaju ho³d poecie, z którym w pewnym sensie
� w m³odzieñczym okresie swej twórczo�ci � nawet siê czê�ciowo uto¿samia³.
Wyrazem pokrewieñstwa duchowego obydwu pisarzy sta³ siê Nocny go�æ Bro-
niewskiego, wiersz wyra�nie nawi¹zuj¹cy narracyjnie do Czarnego cz³owieka
i stanowi¹cy kolejny poetycki g³os w sprawie ustalania rzeczywistych okoliczno�ci
i przyczyny �mierci Jesienina10.

Poni¿ej proponujê tradycyjn¹ analizê przek³adu, w której ocenia siê poszcze-
gólne jego elementy semantyczne i stylistyczne w obrêbie ka¿dej zwrotki, nastêp-
nie za� w odniesieniu do poematu jako ca³o�ci. Analiza taka najlepiej korespondu-
je z rezultatem operacji t³umaczeniowych Broniewskiego i pozwala dostrzec
wszelkie jego rozwi¹zania translatorskie, które �wiadcz¹ o zabiegach modyfikacyj-
nych (amplifikacje, redukcje, inwersje, substytucje), zmieniaj¹cych miejscami
orygina³, oraz o obiektywnych ograniczeniach przek³adu motywowanych odrêbno-
�ci¹ systemów jêzykowych.

×îðíûé ÷åëîâåê11

Zwrotka I

1. Äðóã ìîé, äðóã ìîé, Przyjacielu mój, przyjacielu,
2. ß î÷åíü è î÷åíü áîëåí. Jestem bardzo a bardzo chory!
3. Ñàì íå çíàþ, îòêóäà âçÿëàñü ýòà áîëü. Nie wiem, sk¹d siê wziê³o to,

co boli.
4. Òî ëè âåòåð ñâèñòèò Czy to �wiszcze tak wiatr
5. Íàä ïóñòûì è áåçëþäíûì ïîëåì, Nad bezludnym i pustym ugorem,
6. Òî ëü, êàê ðîùó â ñåíòÿáðü, Czy, jak we wrze�niu gaj,
7. Îñûïàåò ìîçãè àëêîãîëü. Oga³aca mi mózg alkoholizm?12

10 W. Broniewski, Nocny go�æ. Pamiêci Sergiusza Jesienina, [w:] W. Broniewski, Dymy nad
miastem, Warszawa 1927. Pisa³em o tym w artykule: Wokó³ �mierci Sergiusza Jesienina, czyli tekst
poetycki jako �ród³o wiedzy o przestêpstwie, �Slavia Orientalis� 2008, nr 4, s. 463�483. Zob. tak¿e:
G. Ojcewicz, R. W³odarczyk, Samobójstwo czy perfidne zabójstwo? �mieræ Sergiusza Jesienina
w �wietle wspó³czesnej wiedzy kryminalistycznej i historycznoliterackiej. Czê�æ 1�2, �Przegl¹d Poli-
cyjny� 2008, nr 4, s. 5�39; ibidem 2009, nr 1, s. 5�22.

11 Numeracjê wersów wprowadzam w celach analitycznych. Ñ. Åñåíèí, ×îðíûé ÷åëîâåê,

[w:] Ñåðãåé Åñåíèí, Ìîñêâà 1958, s. 290�294. Stara pisownia z �o� po �cz� w s³owie ÷îðíûé

wywo³uje natychmiast graficzn¹ asocjacjê ze s³owem ÷îðò, pisanym w czasach poety równie¿
przez �o�.

12 S. Jesienin, Czarny cz³owiek, [w:] Piêciu poetów: B³ok, Achmatowa, Pasternak, Majakow-
ski, Jesienin, t³um. W. Broniewski, Warszawa 1975, s. 530�534.
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Rosyjskie Äðóã ìîé, äðóã ìîé sk³ada siê z dwukrotnie powtórzonych wyra-
zów jednosylabowych � rzeczownika äðóã i zaimka dzier¿awczego ìîé � kon-
strukcji w sensie liczby sylab nie do odtworzenia w jêzyku polskim. Dlatego
Broniewski rezygnuje z paralelizmu leksykalnego zaproponowanego przez Jesieni-
na i redukuje zaimek mój na rzecz rzeczownika przyjacielu. Poeta nie siêgn¹³
tak¿e po wariant z rzeczownikiem druh i nie napisa³ Druhu mój, druhu mój, co
da³oby siê uzasadniæ etymologicznie, lecz nie uzualnie. Ostatecznie otrzymali�my
w tym wersie wariant adekwatny semantycznie, lecz znacz¹co amplifikowany
formalnie: w oryginale � 4 sylaby, w przek³adzie � 9. Broniewski amplifikowa³
tak¿e rosyjskie pole, czyni¹c zeñ ugór, wzmacniaj¹c tym samym wra¿enie samot-
no�ci i ja³owo�ci przestrzeni bêd¹cej czê�ci¹ przyrody � niezwykle istotnego para-
metru w idiolekcie autora Czarnego cz³owieka.

Zwrotka II

8. Ãîëîâà ìîÿ ìàøåò óøàìè, Moja g³owa uszami macha
9. Êàê êðûëüÿìè ïòèöà. Jak ptak skrzyd³ami,

10. Åé íà øåå íîãè Na szyi nogi.
11. Ìàÿ÷èòü áîëüøå íåâìî÷ü. Ona tkwiæ ju¿ si³ nie ma d³u¿ej.
12. ×îðíûé ÷åëîâåê, Czarny cz³owiek,
13. ×îðíûé, ÷îðíûé, Czarny, czarny,
14. ×îðíûé ÷åëîâåê Czarny cz³owiek
15. Íà êðîâàòü êî ìíå ñàäèòñÿ, Siad³ na ³ó¿ku i patrzy na mnie,
16. ×îðíûé ÷åëîâåê Czarny cz³owiek
17. Ñïàòü íå äàåò ìíå âñþ íî÷ü. Ca³¹ noc spaæ nie daje i nu¿y.

Broniewski dokonuje tutaj pewnej modyfikacji formalnej. O ile u Jesienina
wersy 8 i 9 stanowi¹ sk³adniow¹ ca³o�æ, o tyle t³umacz w³¹cza do postaci oryginal-
nej jeszcze wers 10 i dopiero zamyka zdanie. Inna zmiana polega na modyfikacji
obrazu: autor preferuje skojarzenia z rzeczownikiem �ìàÿê� (latarnia morska),
a wiêc z elementem dynamicznym (b³yskowe �wiat³o latarni), t³umacz za� wybiera
rozwi¹zanie statyczne, wskazuj¹c na tkwienie g³owy w okre�lonej pozycji. Ponad-
to Broniewski odstêpuje od dziania siê w czasie czynno�ci siadania czarnego
cz³owieka na ³ó¿ku (Íà êðîâàòü êî ìíå ñàäèòñÿ [podkr. � G.O.]), i konstatuje
jedynie efekt owej czynno�ci, pisz¹c Siad³ na ³ó¿ku. Translator wzmacnia równie¿
narracjê, gdy dodaje, ¿e nieproszony go�æ patrzy na mnie, tj. na bohatera lirycz-
nego, i gdy go nu¿y.
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Zwrotka III

18. ×îðíûé ÷åëîâåê Czarny cz³owiek
19. Âîäèò ïàëüöåì ïî ìåðçêîé êíèãå Po kartach wstrêtnej ksiêgi
20. È, ãíóñàâÿ íàäî ìíîé, Wodzi palcem i mrucz¹c nade mn¹,
21. Êàê íàä óñîïøèì ìîíàõ, Jak mnich nad umar³ym,
22. ×èòàåò ìíå æèçíü Czyta mi ¿ywot
23. Êàêîãî-òî ïðîõâîñòà è çàáóëäûãè, Jakiego� ³obuza i w³óczêgi,
24. Íàãîíÿÿ íà äóøó òîñêó è ñòðàõ. Napêdzaj¹c smutek do duszy

I lêkiem chwytaj¹c za gard³o.
25. ×îðíûé ÷åëîâåê Czarny cz³owiek,
26. ×îðíûé, ÷îðíûé! Czarny, czarny.

W strofce trzeciej Broniewski nie zachowuje dyscypliny formalnej i zwiêksza
liczbê wersów o jeden. Pos³uguje siê te¿ inwersj¹, ³¹cz¹c elementy nale¿¹ce w orygi-
nale do wersu 19 z elementami wersu 20. Rosyjskie ãíóñàâèòü (1. ãîâîðèòü, ïåòü

ãíóñàâî; 2. èçäàâàòü ãíóñàâûå çâóêè � î ìîøêàðå, êîìàðàõ è ò.ï.)13, czyli
�mówiæ (�piewaæ) przez nos�14, �mówiæ przez nos�15, pokrywa siê w sporej mierze
zakresowo z polskim mruczeæ, czyli �mówiæ co� cicho, niewyra�nie, niezrozumiale,
nuciæ, �piewaæ bez s³ów; mamrotaæ�16. Wybór t³umacza jest zatem uzasadniony,
chocia¿ przek³ad powrotny nie prowadzi wprost do czasownika ãíóñàâèòü: mruczeæ
to po rosyjsku �1. áîðìîòàòü, 2. (narzekaæ) âîð÷àòü, 3. (z zadowolenia) êðÿêàòü,

4. (kot) ìóðëûêàòü�17.
Równie¿ nastêpny wybór Broniewskiego nie jest w pe³ni trafny, albowiem rosyj-

skie rzeczowniki ïðîõâîñò i çàáóëäûãà t³umaczy on, zmieniaj¹c im nacechowanie
stylistyczne, tj. pozbawiaj¹c wyra�nych negatywnych konotacji. Rosyjskie ïðîõâîñò

to przecie¿ tyle samo, co synonimiczne �íåãîäÿé, ïîäëåö, ìîøåííèê�18, a w t³uma-
czeniu na jêzyk polski � potoczne i obel¿ywe �³otr, ³ajdak, szubrawiec�19. Podobnie
çàáóëäûãà � �cïèâøèéñÿ, áåñïóòíûé ÷åëîâåê; ãóëÿêà, ïüÿíûé�20, ma w jêzyku
polskim kwantyfikator �potoczne� i oznacza nicponia, hulakê, pijaczynê21. T³umacz

13 Zob. [online] np. <www.gramota.ru>.
14 Zob. np. A. Mirowicz, I. Dulewicz, I. Grek-Pabis, I. Maryniak, Wielki s³ownik rosyjsko-

polski, Warszawa � Moskwa 1980, t. I, s. 199.
15 Wielki s³ownik rosyjsko-polski z kluczem polsko-rosyjskim, red. J. Wawrzyñczyk, Warszawa

2004, s. 145.
16 S³ownik jêzyka polskiego, t. II: L�P, red. M. Szymczak, Warszawa 1992, s. 225. Podobnie:

Nowy s³ownik jêzyka polskiego, red. E. Sobol, Warszawa 2003, s. 478.
17 Zob. np. Wielki s³ownik polsko-rosyjski, red. J. Wawrzyñczyk, Warszawa 2005, s. 328.
18 Zob. [online] np. <www.gramota.ru>.
19 Zob. np. A. Mirowicz, I. Dulewicz, I. Grek-Pabis, I. Maryniak, Wielki s³ownik..., t. II, s. 1035.
20 Zob. [online] np. <www.gramota.ru>.
21 A. Mirowicz, I. Dulewicz, I. Grek-Pabis, I. Maryniak, Wielki s³ownik..., s. 294.
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decyduje siê na ³obuza i w³óczêgê znacznie zmiêkczaj¹c semantykê orygina³u,
a tak¿e zmieniaj¹c �rodowód� bohatera lirycznego przez implikowanie mu cech
w³óczêgostwa. To zachowanie siê translatora wydaje siê nieuzasadnionym nad-
u¿yciem wobec orygina³u. Nie jest to zreszt¹ jedyna amplifikacja, albowiem na-
stêpne wersy przek³adu ods³aniaj¹ kolejne wzmocnienie translatu. Z rosyjskiego
Íàãîíÿÿ íà äóøó òîñêó è ñòðàõ uczyni³ Broniewski sytuacjê bardziej drama-
tyczn¹, bardziej ekspresywn¹, bardziej metaforyczn¹, pisz¹c: Napêdzaj¹c smutek
do duszy / I lêkiem chwytaj¹c za gard³o [podkr. � G.O.].

Zwrotka IV

27. �Ñëóøàé, ñëóøàé, � �S³uchaj, s³uchaj �
28. Áîðìî÷åò îí ìíå, � Mamrocze tu¿ przy mnie �
29. Â êíèãå ìíîãî ïðåêðàñíåéøèõ W ksiêdze jest wiele
30. Ìûñëåé è ïëàíîâ. Najpiêkniejszych my�li i planów.
31. Ýòîò ÷åëîâåê Cz³owiek ten
32. Ïðîæèâàë â ñòðàíå Wiód³ swe ¿ycie w krainie
33. Ñàìûõ îòâðàòèòåëüíûõ Najohydniejszych
34. Ãðîìèë è øàðëàòàíîâ. Zabijaków i szarlatanów.

W wersie 28 t³umacz skraca fizyczny dystans miêdzy rozmówc¹ a s³uchaczem
przez dodanie okolicznika tu¿ przy mnie zamiast obecnego w oryginalne wskazania
na obiekt, do którego kierowa³ s³owa nieproszony go�æ: mnie. Stopieñ najwy¿szy
przymiotnika ïðåêðàñíåéøèõ przenosi Broniewski do wersu 30, dokonuj¹c inwer-
sji, która nie wp³ywa modyfikuj¹co na znaczenie tego fragmentu utworu. Na uwagê
zas³uguje jeszcze decyzja translatorska w odniesieniu do wersu 34, w którym poja-
wia siê s³owo ãðîìèëà. Ma ono we wspó³czesnym jêzyku rosyjskim kwalifikator
�ðàçã.-ñíèæ.�, wskazuj¹cy na potoczno�æ jednostki i przynale¿no�æ do stylu niskie-
go22. Wystêpuje w dwóch znaczeniach: �1. âîð, ïðîèçâîäÿùèé êðàæè ñî

âçëîìîì; 2. ó÷àñòíèê ïîãðîìîâ, ãðàáåæåé, óáèéñòâ è ò.ï. // ×åëîâåê áîëüøîé

ôèçè÷åñêîé ñèëû, ñïîñîáíûé ê íàñèëüñòâåííûì äåéñòâèÿì�23. Z kolei s³ownik
rosyjsko-polski, t³umacz¹c ãðîìèëà jako �1. pot. w³amywacz; 2. (ó÷àñòíèê

ïîãðîìà) uczestnik pogromu, bojówkarz�24, eksponuje identyczne znaczenia,
nic nie mówi¹c wszak¿e o sile fizycznej sprawcy wykroczeñ czy przestêpstw25.

22 Zob. [online] np. <www.gramota.ru>.
23 Ibidem.
24 Zob. np. A. Mirowicz, I. Dulewicz, I. Grek-Pabis, I. Maryniak, Wielki s³ownik..., t. I,

s. 213.
25 S³owa �ãðîìèëà� nie rejestruje np. Wielki s³ownik rosyjsko-polski z kluczem polsko-rosyj-

skim, red. J. Wawrzyñczyk, Warszawa 2004.
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Broniewski decyduje siê nie na kontekst z³odziejski, lecz kryminalny, tym samym
akcentuj¹c, ¿e kraj, w którym wypad³o ¿yæ bohaterowi lirycznemu, nie nale¿y
do bezpiecznych, skoro przemoc i zabójstwo staj¹ siê jego znakami rozpoznaw-
czymi.

Zwrotka V

35. Â äåêàáðå â òîé ñòðàíå W grudniu w tym kraju
36. Ñíåã äî äüÿâîëà ÷èñò, �niegi czyste diabelnie,
37. È ìåòåëè çàâîäÿò Na weso³ych ko³owrotkach
38. Âåñåëûå ïðÿëêè. Przêd¹ tam zamiecie.
39. Áûë ÷åëîâåê òîò àâàíòþðèñò, Cz³owiek ten
40. Íî ñàìîé âûñîêîé To awanturnik, ale dzielny,
41. È ëó÷øåé ìàðêè. Marki najwy¿szej,

Jakiej nie znajdziecie.

W wersach 37 i 38 wystêpuje translatorska inwersja bez semantycznych strat.
S¹ równie¿ dwie amplifikacje: czê�æ wersu 39 Broniewski przenosi do wersu 40,
nastêpnie za� dopisuje po wersie 41 tre�ci, których nie projektowa³ autor. Jeszcze
inny rodzaj wzmocnienia odnajdujemy w wersie 40: t³umacz przypisuje awantur-
nikowi cechê dzielno�ci. Warto przy okazji zwróciæ tak¿e uwagê na rosyjskie
s³owo àâàíòþðèñò. Orygina³ sugeruje znaczenie �poszukiwacz przygód�, co od-
daje przestarza³y wyraz �awanaturzysta�, rezerwuj¹c dla rzeczownika �awantur-
nik� wiêzi z takimi na przyk³ad przymiotnikami, jak ïîëèòè÷åñêèé czy âîåííûé.

Je�li jednak odwo³amy siê do znaczenia rzeczownika �àâàíòþðèñò� jako �òîò,

êòî ñêëîíåí ê àâàíòþðàì�26, i do s³owa àâàíòþðà jako �1. pèñêîâàííîå,

ñîìíèòåëüíîå íà÷èíàíèå, ïðåäïðèíÿòîå áåç ó÷åòà ðåàëüíûõ ñèë è óñëîâèé,

ðàññ÷èòàííîå íà ñëó÷àéíûé óñïåõ; 2. óñòàð. ëåãêîìûñëåííûé ïîñòóïîê,

ïîõîæäåíèå�27, wówczas decyzja translatorska Broniewskiego nie wyda siê chy-
biona. Ostatnie wzmocnienie w tej zwrotce wi¹¿e siê z dodaniem do oceny awan-
turnika aspektu rzadko�ci wystêpowania: Marki najwy¿szej, / Jakiej nie znajdzie-

cie [podkr. � G.O.], a to pozwoli³o translatorowi jeszcze bardziej uwypukliæ
niezwyk³o�æ narracji, lecz kosztem wierno�ci wobec orygina³u.

26 Zob. [online] np. <www.gramota.ru>.
27 Ibidem.
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Zwrotka VI

42. Áûë îí èçÿùåí, By³ przystojny,
43. Ê òîìó æ ïîýò, By³ przy tym poet¹,
44. Õîòü ñ íåáîëüøîé, Choæ z niezbyt wielk¹,
45. Íî óõâàòèñòîé ñèëîþ, A1e chwytn¹ si³¹,
46. È êàêóþ-òî æåíùèíó, I jak¹� kobietê,
47. Ñîðîêà ñ ëèøíèì ëåò, Przesz³oczterdziestoletni¹,
48. Íàçûâàë ñêâåðíîé äåâî÷êîé Zwa³ niegrzeczn¹ dziewczynk¹
49. È ñâîåþ ìèëîþ. I swoj¹ mi³¹.

Czy rzeczywi�cie wybór t³umacza, oddaj¹cego formê èçÿùåí jako przystojny,
jest trafny? Przymiotnik èçÿùíûé zapewne równie¿ w dobie Jesienina oznacza³
tyle, co i wspó³cze�nie, a wiêc jego odpowiednikami by³yby nastêpuj¹ce adiekty-
wy: �wytworny, wykwintny; pe³en wdziêku, gustowny, elegancki, subtelny, piêk-
ny�28. Nigdzie natomiast nie pojawia siê przymiotnik przystojny, który w przek³a-
dzie powrotnym wymaga zastosowania którego� z poni¿szych wariantów:
�êðàñèâûé / èíòåðåñíûé (êðàñèâûé ÷åëîâåê)�29. A zatem Broniewski przenosi
w tym miejscu ciê¿ar na urodê cz³owieka, a nie na jego warto�ci wewnêtrzne, na
przyk³ad na wytworno�æ, elegancjê, subtelno�æ.

Podobne przesuniêcie znaczeniowe obserwujemy w zwi¹zku z wyborem
przez t³umacza przymiotnika niegrzeczny jako jednostki adekwatnej w stosunku
do rosyjskiego ñêâåðíûé. Wariant Broniewskiego zmiêkcza ocenê, jak¹ czarny
cz³owiek wystawia kobiecie przesz³oczterdziestoletniej, albowiem kontekst orygi-
na³u projektuje raczej wyeksponowanie niedobrego charakteru kobiety jako jej
cechy sta³ej, a nie jako�ci jej sporadycznego, dajmy na to, zachowania.

Zwrotka VII

50. Ñ÷àñòüå, � ãîâîðèë îí, � Szczê�cie � mówi³ �
51. Åñòü ëîâêîñòü óìà è ðóê. To zrêczno�æ umys³u i rêki,
52. Âñå íåëîâêèå äóøè Wszystkie niezrêczne dusze
53. Çà íåñ÷àñòíûõ âñåãäà èçâåñòíû. Jako nieszczêsne s¹ znane,
54. Ýòî íè÷åãî, To nic,
55. ×òî ìíîãî ìóê ¯e tak wiele mêki

28 Zob.: A. Mirowicz, I. Dulewicz, I. Grek-Pabis, I. Maryniak, Wielki s³ownik..., t. I, s. 385;
Wielki s³ownik rosyjsko-polski z kluczem..., s. 275. W s³owniku Uszakowa z 1935 r. pod has³em
�èçÿùíûé� czytamy: �(êíèæ.) èçûñêàííî-êðàñèâûé, ãðàöèîçíûé, âîïëîùàþùèé â ñåáå òîíêèé

õóäîæåñòâåííûé âêóñ�. Zob.: Òîëêîâûé ñëîâàðü ðóññêîãî ÿçûêàðåä. Ä.Í. Óøàêîâ, Ìîñêâà 1935,
t. I, s. 1187.

29 Wielki s³ownik polsko-rosyjski, red. J. Wawrzyñczyk, Warszawa 2005, s. 548.
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56. Ïðèíîñÿò èçëîìàííûå Sprawiaj¹ gesty
57. È ëæèâûå æåñòû. Z³amane i zak³amane.

Zwrotka siódma rejestruje sk³onno�æ t³umacza do stosowania synekdoch:
w oryginale mamy ðóê, a w translacie rêki, podobnie: ìóê � mêki (liczba pojedyn-
cza za liczbê mnog¹). Ponadto Broniewski decyduje siê na szersze wykorzystanie
s³ów z rdzeniem zawartym w wyrazie �rêka�, podkre�laj¹c tym samym wiêksze
mo¿liwo�ci jêzyka polskiego w tym miejscu ani¿eli jêzyka rosyjskiego
(ðóê~ëîâêîñòü~íåëîâêèå / rêki~zrêczno�æ~niezrêczne). Zapisane w oryginale
ëîâêîñòü~íåëîâêèå znajduj¹ w t³umaczeniu konsekwentne morfologicznie odpo-
wiedniki zrêczno�æ~niezrêczne, a po³¹czenie wyrazowe niezrêczne dusze nie nale-
¿y do jêzykowego standardu i zmusza czytelnika do samodzielnego dobrania
synonimów, które sta³yby siê jednocze�nie sygna³em o obranym przez odbiorcê
kierunku interpretacji tekstu. W polu synonimicznym has³a �zrêczny� odnajdzie-
my bowiem takie przyk³adowo przymiotniki, jak: celny, m¹dry, pomys³owy, prze-
bieg³y, przemy�lny, udany, sprawny, sprytny, trafny, uk³adny, umiejêtny, wpraw-
ny, zwinny, zgrabny, a w polu synonimicznym has³a �niezrêczny� � nastêpuj¹ce
jednostki: niestosowny, niedyplomatyczny, niedyskretny, nieporadny, niezdarny,
s³oniowaty, ofermowaty, niedojdowaty. Ka¿da z wymienionych jednostek synoni-
micznych wprowadza odmienne nieco konotacje i poszerza obiektywnie granice
rozumienia poematu. W wersie 53 Broniewski opuszcza przys³ówek âñåãäà, os³a-
biaj¹c w ten sposób swego rodzaju kategoryczno�æ zawart¹ w rosyjskim pierwo-
wzorze. Z kolei wersy 56�57 po�wiadczaj¹ wyst¹pienie zabiegu inwersyjnego,
polegaj¹cego na zastosowaniu przez t³umacza odmiennego szyku wyrazów
w obrêbie ostatnich dwóch wersów, a tak¿e zachowania obrazu z³amanych ge-
stów. Warto zwróciæ uwagê, ¿e Broniewski ponownie wykorzystuje mo¿liwo�ci
strukturalne polszczyzny, podwajaj¹c efekt d�wiêkowy przez powtórzenie uk³adu
brzmieniowego -³amane- w s³owach z³amane oraz zak³amane.

Zwrotka VIII

58. Â ãðîçû, â áóðè, W czas nawa³nic i burz,
59. Â æèòåéñêóþ ñòûíü, Gdy ¿ycie zastygnie i u�nie,
60. Ïðè òÿæåëûõ óòðàòàõ Przy ciê¿kich stratach
61. È êîãäà òåáå ãðóñòíî, Lub gdy smutek do serca zapuka
62. Êàçàòüñÿ óëûá÷èâûì è ïðîñòûì � Udawaæ prostotê i u�miech �
63. Ñàìîå âûñøåå â ìèðå èñêóññòâî�. To najwy¿sza na �wiecie sztuka.�
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Z kolei strofa ósma ods³ania zw³aszcza translatorskie amplifikacje. Uwidacz-
niaj¹ siê one w obrazowaniu (ãðîçà � nawa³nica) oraz formalnym poszerzaniu
granic wersu przez dopisywanie s³ów i znaczeñ nie maj¹cych swego punktu odnie-
sienia w oryginale. Na przyk³ad wers Â æèòåéñêóþ ñòûíü eksponuje metafo-
rycznie warto�æ termiczn¹, tj. ch³ód, podczas gdy wersja polska Gdy ¿ycie zasty-
gnie i u�nie preferuje ca³kiem odmienne cechy nietermiczne, jak przechodzenie
ze stanu ciek³ego w sta³y (zastyganie) oraz proces psychiczny, tj. �nienie. Smutek
lokalizuje Broniewski w sercu i ka¿e mu doñ pukaæ, w³¹czaj¹c tym samym now¹
przeno�niê do poematu Jesienina, projektuj¹c zarazem obraz i wra¿enia d�wiêko-
we nieobecne w tek�cie wyj�ciowym.

Zwrotka IX

64. �×îðíûé ÷åëîâåê! �Czarny cz³owieku!
65. Òû íå ñìååøü ýòîãî! Tak nie wa¿ siê mówiæ! To nie to!
66. Òû âåäü íå íà ñëóæáå Przecie¿ nie jeste� nurkiem
67. Æèâåøü âîäîëàçîâîé. W cudzych g³êbinach na zwiadach.
68. ×òî ìíå äî æèçíè Co mnie obchodzi ¿ycie
69. Ñêàíäàëüíîãî ïîýòà. Skandalicznego poety!
70. Ïîæàëóéñòà, äðóãèì Proszê ciê, innym
71. ×èòàé è ðàññêàçûâàé�. Czytaj i opowiadaj�.

Równie¿ zwrotka dziewi¹ta zaznacza autorsk¹ aktywno�æ t³umacza, co najle-
piej wyra¿a siê w zastosowanych przez niego wzmocnieniach i modyfikacjach.
Obserwujemy je zw³aszcza w wersach 65�67. Rozbudowanie pojedynczego zda-
nia rosyjskiego Òû íå ñìååøü ýòîãî! do dwóch konstrukcji: Tak nie wa¿ siê
mówiæ! To nie to! � mo¿e �wiadczyæ o trudno�ci, jak¹ by³o znalezienie w³a�ciwe-
go odpowiednika dla postaci orygina³u. Jednocze�nie t³umacz wyra¿a to, co byæ
mo¿e ukrywa siê w domy�le po wykrzyknieniu Òû íå ñìååøü ýòîãî! Tak czy
inaczej, translator amplifikuje dany fragment tekstu wyj�ciowego, przez co pod-
kre�la w³asne rozumienie orygina³u. Bohater liryczny swoim sprzeciwem To nie
to! dostarcza dodatkowych informacji, które sk³adaj¹ siê na ca³o�ciowy obraz
interpretacyjny poematu. Podobnie, je�li chodzi o translatorsk¹ indywidualizacjê
tekstu, rzecz siê ma w odniesieniu do wersów 66 i 67. Tutaj Broniewski wi¹¿e
aktywno�æ nurka z penetrowaniem g³êbin biograficznych cz³owieka, którymi
� niewykluczone � s¹ wstydliwe obszary w ¿yciorysie jednostki lub miejsca in-
tymne, do których nie powinien mieæ dostêpu nikt obcy, szczególnie za� osoba
o niejednoznacznej kondycji moralnej jak nocny go�æ.
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Zwrotka X

72. ×îðíûé ÷åëîâåê Czarny cz³owiek
73. Ãëÿäèò íà ìåíÿ â óïîð. Wzrok ze mnie nie zwodzi.
74. È ãëàçà ïîêðûâàþòñÿ I oczy siê pokrywaj¹
75. Ãîëóáîé áëåâîòîé,� Rzygowin¹ modr¹ i mokr¹,
76. Ñëîâíî õî÷åò ñêàçàòü ìíå, Jakby mi chcia³ powiedzieæ,
77. ×òî ÿ æóëèê è âîð, ¯e jestem hultaj i z³odziej,
78. Òàê áåññòûäíî è íàãëî Który kogo� tak bezwstydnie
79. Îáîêðàâøèé êîãî-òî. I bezczelnie okrad³.

Ta czê�æ przek³adu mog³aby pos³u¿yæ jako przyk³ad dyscypliny formalnej
i semantycznej t³umacza, gdyby nie pewne, nieznaczne wprawdzie, zmiany zna-
czeniowe oddalaj¹ce translat od orygina³u. W tek�cie wyj�ciowym nieproszony
go�æ patrzy gospodarzowi prosto w oczy, �widruje go wzrokiem (Ãëÿäèò íà ìåíÿ

â óïîð � podkr. G.O.), a w tek�cie docelowym mamy swego rodzaju �rozprosze-
nie� wzroku czarnego cz³owieka, który nie spuszcza oczu z bohatera lirycznego
(Wzrok ze mnie nie zwodzi); mniejsza o wykorzystanie biernika wzrok zamiast
dope³niacza wzroku. Rosyjskie áëåâîòà ma kwalifikator �ðàçã.-ñíèæ.� i odnosi
siê zarówno do samej czynno�ci zwi¹zanej z wymiotami (ðâîòà), jak i ich efektu
(òî, ÷òî èçâåðãíóòî ïðè ðâîòå), czyli wymiocinami30. Trudno powiedzieæ, czy
Broniewski zachowuje równoleg³o�æ stylistyczn¹ wobec jednostki orygina³u, pro-
ponuj¹c rzeczownik rzygowina, albowiem w jêzyku polskim s³owo to jest pozba-
wione kwalifikatora stylistycznego. Poza tym w polszczy�nie wystêpuje wyraz
rzygowiny, a wiêc postaæ wy³¹cznie mnoga, podczas gdy t³umacz u¿ywa formy
w liczbie pojedynczej. Zabieg translatora deautomatyzuje odbiór i za�wiadcza
o aktywno�ci jego kreacyjnej postawy. Wyra¿a siê ona tak¿e w amplifikowaniu
obrazu rzygowin przez dodanie im cechy mokro�ci. T³umacz wydoby³ zatem na
powierzchniê tre�æ zawart¹ implicite; jego prawo. W wersach 78�79 obserwuje-
my inwersjê, która nie zmienia sensu wypowiedzi oryginalnej.

Zwrotka XI
(ostatecznie usuniêta przez autora i nie t³umaczona przez

W³adys³awa Broniewskiego)

Äðóã ìîé, äðóã ìîé,

ß çíàþ, ÷òî ýòî áðåä.

Áîëü ïðîéäåò,

Áðåä ïîãàñíåò, çàáóäåòñÿ.

30 Zob. [online] np. <www.gramota.ru>.
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Íî ëèøü òîëüêî îò ìåñÿöà

Áðûçíåò ñåðåáðÿíûé ñâåò,

Ìíå äðóãîå ñèíååò,

Äðóãîå â òóìàíå ìíå ÷óäèòñÿ.

Zwrotka XII

80. Äðóã ìîé, äðóã ìîé, Przyjacielu mój, przyjacielu,
81. ß î÷åíü è î÷åíü áîëåí. Jestem bardzo a bardzo chory,
82. Ñàì íå çíàþ, îòêóäà âçÿëàñü ýòà áîëü. Nie wiem, sk¹d siê wziê³o to, co boli.
83. Òî ëè âåòåð ñâèñòèò Czy to �wiszcze tak wiatr
84. Íàä ïóñòûì è áåçëþäíûì ïîëåì, Nad bezludnym i pustym ugorem,
85. Òî ëü, êàê ðîùó â ñåíòÿáðü, Czy, jak we wrze�niu gaj,
86. Îñûïàåò ìîçãè àëêîãîëü. Ogo³aca mi mózg alkoholizm?

Powtórzenie zwrotki pierwszej pe³ni przede wszystkim funkcjê ekspresywn¹.
Poniewa¿ strofa XI fizycznie w drukowanych postaciach poematu nie istnieje, zwrot-
ka XII staje siê fragmentem granicznym, rozdzielaj¹cym utwór na dwie po³owy.

Zwrotka XIII

87. Íî÷ü ìîðîçíàÿ. Mro�na noc.
88. Òèõ ïîêîé ïåðåêðåñòêà. Na dworze cisza i spokój.
89. ß îäèí ó îêîøêà, Siedzê sam przy okienku,
90. Íè ãîñòÿ, íè äðóãà íå æäó. Na przyjació³ ni go�ci nie czekam.
91. Âñÿ ðàâíèíà ïîêðûòà Sypkim wapnem pokryta
92. Ñûïó÷åé è ìÿãêîé èçâåñòêîé, Ca³a równina naokó³
93. È äåðåâüÿ, êàê âñàäíèêè, I drzewa, jak kawalerzy�ci,
94. Ñúåõàëèñü â íàøåì ñàäó. Zjecha³y siê w sadzie z daleka.

W powy¿szym fragmencie Czarnego cz³owieka obserwujemy ponownie
twórcz¹ aktywno�æ translatora w postaci zabiegów transformacyjnych, zw³aszcza
amplifikacji. Ze skrzy¿owania (ïåðåêð¸ñòîê), a zatem okre�lonego miejsca na
ziemi, w którym zbiegaj¹ siê co najmniej trzy �cie¿ki, czyni Broniewski ogólne
i przestrzennie nieograniczony dwór, a wra¿enia s³uchowe podwaja, wychodz¹c
z za³o¿enia, ¿e spokojowi towarzyszy niezmiennie cisza. Redukuje natomiast
przymiotnik sensoryczny ìÿãêèé odnosz¹cy siê do wapna (ìÿãêîé èçâåñòêîé),

uszczuplaj¹c tym samym jego warto�æ dotykow¹. Ogólne je�dziec (âñàäíèê) t³u-
macz zastêpuje rzeczownikiem kawalerzysta, wprowadzaj¹c do tekstu asocjacje
obce, jako ¿e kawalerzysta wywodzi siê od w³oskiej kawalerii (cavalleria), a tak-
¿e skojarzenia z wojskiem poruszaj¹cym siê na koniach. Z orygina³u nie wynika
równie¿ jakoby je�d�cy mieli przybyæ z daleka. To kolejne s³owne uzupe³nienie
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przez Broniewskiego wersu pierwowzoru o okolicznik w nim nieobecny implikuje
tre�ci, które mog¹ mieæ wp³yw na ostateczny kszta³t interpretacyjny utworu. Czym
innym jest bowiem wskazanie, ¿e je�d�cy zjawili siê w sadzie rozpoznawalnym
przez bohatera jako nasz, a czym innym dostrze¿enie w przybyszach osób utrudzo-
nych podró¿owaniem, co w sposób naturalny wynika z pokonywania odleg³ych tras.

Zwrotka XIV

95. Ãäå-òî ïëà÷åò P³acze gdzie�
96. Íî÷íàÿ çëîâåùàÿ ïòèöà. Nocny ptak z³owieszczy,
97. Äåðåâÿííûå âñàäíèêè Je�d�cy drewniani
98. Ñåþò êîïûòëèâûé ñòóê. Siej¹ stuk kopyt podkutych.
99. Âîò îïÿòü ýòîò ÷îðíûé I oto ten czarny
100. Íà êðåñëî ìîå ñàäèòñÿ, Siada przy mnie w fotelu raz jeszcze,
101. Ïðèïîäíÿâ ñâîé öèëèíäð Uchylaj¹c cylindra,
102. È îòêèíóâ íåáðåæíî ñþðòóê. Z niedbale rozpiêtym surdutem.

W wersie 97 Broniewski preferuje wybór autora: powraca do rzeczownika
je�d�cy. Wydobywa przy okazji domy�lne aspekty brzmieniowe, mówi¹c o stuku
kopyt, ale kopyt podkutych. Jesienin nie zwraca na ten szczegó³ uwagi, proponu-
j¹c adiektyw êîïûòëèâûé, którego nie rejestruj¹ wspó³czesne �ród³a leksykogra-
ficzne. Dodatki translatorskie odnajdujemy równie¿ w wersie 100, gdy t³umacz
podkre�la powtarzalno�æ czynno�ci nieproszonego go�cia przez s³owa raz jeszcze.
Zamiana imies³owu przys³ówkowego uprzedniego ïðèïîäíÿâ na imies³ów przy-
s³ówkowy wspó³czesny uchylaj¹c kre�li jednocze�nie inny detal sytuacyjny:
w oryginale czarny cz³owiek siada, uchyliwszy przedtem cylindra, w t³umaczeniu
za� siada i jednocze�nie uchyla nakrycie g³owy. Inaczej nocny go�æ postêpuje
równie¿ ze swoim surdutem: w tek�cie wyj�ciowym niedbale odrzuca jego po³y
zanim usi¹dzie w fotelu, w tek�cie docelowym � rozpina wierzchnie odzienie.

Zwrotka XV

103. �Ñëóøàé, ñëóøàé! � �S³uchaj, s³uchaj! �
104. Õðèïèò îí, ñìîòðÿ ìíå â ëèöî, W twarz mi patrz¹c mówi chrapliwie
105. Ñàì âñå áëèæå I coraz bli¿ej, i bli¿ej
106. È áëèæå êëîíèòñÿ. � Pochyla siê nade mn¹ �
107. ß íå âèäåë, ÷òîá êòî-íèáóäü Nie widzia³em, ¿eby taki jak ty
108. Èç ïîäëåöîâ Niegodziwiec
109. Òàê íåíóæíî è ãëóïî Tak niepotrzebnie i g³upio
110. Ñòðàäàë áåññîííèöåé. Cierpia³ na bezsenno�æ.
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W zwrotce XV znajduje siê bardzo istotne miejsce interpretacyjne i z tego
powodu jej przek³ad nale¿a³o wykonaæ ze szczególn¹ staranno�ci¹. Nieproszony
go�æ u¿yje w rozmowie z gospodarzem jeszcze mocniejszych argumentów, aby
zmia¿d¿yæ jego opór. Dlatego czarny cz³owiek konstatuje w oryginale, ¿e nie wi-
dzia³, aby ktokolwiek spo�ród nikczemników tak niepotrzebnie i g³upio cierpia³ z po-
wodu bezsenno�ci. A zatem szubrawcom obca jest bezsenno�æ, bohater liryczny za�
nie �pi, nie mo¿e wiêc byæ jednym z nich. Broniewski odczytuje wersy 107�108
nieco inaczej, albowiem ustami czarnego cz³owieka w³a�nie gospodarza nazywa
niegodziwcem, zmieniaj¹c tym samym punkt widzenia podmiotu lirycznego.

Zwrotka XVI

111. Àõ, ïîëîæèì, îøèáñÿ! Ach, mo¿e siê mylê!
112. Âåäü íûí÷å ëóíà. Przecie¿ ksiê¿yc dzi� �wieci na niebie.
113. ×òî æå íóæíî åùå Czegó¿ wiêcej potrzeba
114. Íàïîåííîìó äðåìîé ìèðèêó? �wiatkowi w upojnej drzemce?
115. Ìîæåò, ñ òîëñòûìè ëÿæêàìè Mo¿e z grubymi udami
116. Òàéíî ïðèäåò «îíà», Skrycie «ona» przyjdzie do ciebie,
117. È òû áóäåøü ÷èòàòü A ty bêdziesz jej recytowa³
118. Ñâîþ äîõëóþ òîìíóþ ëèðèêó? Swoje zdech³e, mêcz¹ce wiersze?

Kolejna zwrotka przek³adu potwierdza manierê t³umacza, jego sk³onno�æ do
amplifikowania orygina³u. Broniewski chêtnie dopowiada tre�ci ukryte w elipsie,
jak w wersie 112, przez wskazanie, ¿e ksiê¿yc �wieci na niebie, czy w wersie
116, gdy mówi, ¿e �ona� przyjdzie do ciebie, i w wersie 117, odzwierciedlaj¹cym
przez zaimek jej adresata zdech³ych, mêcz¹cych wierszy. Przymiotnik äîõëûé
zosta³ u¿yty w oryginale w znaczeniu przeno�nym, cechuje siê gminno�ci¹ oraz
wyra¿a lekcewa¿enie ze strony nadawcy. T³umacz przetransponowa³ tê jednostkê
orygina³u adekwatnie. Natomiast adiektyw òîìíûé, który obecnie zalicza siê do
przestarza³ych i cechuje siê gminno�ci¹, gdy oddajemy go jako ciê¿ki, przygnê-
biaj¹cy, zamanifestowa³ siê pod postaci¹ mêcz¹cy, co � jak s¹dzê � niepotrzebnie
rozmywa intencjê autora poematu, który po³o¿y³ chyba raczej nacisk na wra¿enie
przygnêbienia rodz¹ce siê w czasie lektury s³abych, ciê¿kich tre�ciowo wierszy
ani¿eli na narastaj¹ce zmêczenie sensoryczne towarzysz¹ce ich s³uchaniu.

Zwrotka XVII

119. Àõ, ëþáëþ ÿ ïîýòîâ! Ach, lubiê poetów!
120. Çàáàâíûé íàðîä. Zabawne to towarzystwo.
121. Â íèõ âñåãäà íàõîæó ÿ Znajdujê w nich zawsze
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122. Èñòîðèþ, ñåðäöó çíàêîìóþ, � Historiê sercu znajom¹ �
123. Êàê ïðûùàâîé êóðñèñòêå Jak pryszczatej studentce
124. Äëèííîâîëîñûé óðîä Potworne ch³opisko
125. Ãîâîðèò î ìèðàõ, D³ugow³ose prawi o �wiatach
126. Ïîëîâîé èñòåêàÿ èñòîìîþ. I ocieka �lin¹ zmys³ow¹.

W wersach 124�125 dokona³ t³umacz inwersji oraz redukcji elementu pierwo-
wzoru, który zast¹pi³ dwoma innymi komponentami. W tek�cie wyj�ciowym pod-
miot liryczny mówi zapewne przeno�nie nie o cz³owieku dotkniêtym kalectwem
fizycznym, lecz o kim�, kto swoim postêpowaniem zas³uguje na miano potwora.
Taki w³a�nie zaprojektowany w tek�cie wyj�ciowym d³ugow³osy potwór
(äëèííîâîëîñûé óðîä) staje siê w wersji Broniewskiego potwornym ch³opiskiem,
burz¹c chyba skutecznie efekt oceny negatywnej za³o¿ony przez autora poematu.
Z kolei wers 126 t³umacz wyra�nie erotyzuje, proponuj¹c fizjologiczny obraz
ociekania �lin¹ zmys³ow¹ podczas monologu wyg³aszanego przez mê¿czyznê.
W przek³adzie filologicznym rysuje siê raczej nie fizjologia, lecz aura wytwarzaj¹-
ca siê pomiêdzy uwodzicielem o niekoniecznie czystych zamiarach i osob¹ uwo-
dzon¹, a niewykluczone, ¿e naiwn¹. Wers 126 jest wed³ug mnie jednym z najtrud-
niejszym miejsc do przetransponowania na jêzyk polski z uwagi na
wieloznaczno�æ buduj¹cych go komponentów leksykalnych.

Zwrotka XVIII

127. Íå çíàþ, íå ïîìíþ, Nie wiem, nie pamiêtam,
128. Â îäíîì ñåëå, W pewnej wiosce,
129. Ìîæåò, â Êàëóãå, Mo¿e pod Ka³ug¹,
130. À ìîæåò, â Ðÿçàíè, Mo¿e pod Riazaniem,
131. Æèë ìàëü÷èê ¯y³ ch³opczyk
132. Â ïðîñòîé êðåñòüÿíñêîé ñåìüå, W rodzinie ch³opskiej, prostej,
133. Æåëòîâîëîñûé, Jasnow³osy,
134. Ñ ãîëóáûìè ãëàçàìè... Z niebieskimi oczami.

Nie jest znana motywacja translatora, zgodnie z któr¹ konkretn¹ lokalizacjê
geograficzn¹ (â Êàëóãå, â Ðÿçàíè) zamienia on na bli¿ej nieokre�lone miejsce pod
jednym z dwóch miast rosyjskich: pod Ka³ug¹, pod Riazaniem. Byæ mo¿e t³u-
macz dostrzeg³ pewn¹ nielogiczno�æ, maj¹c¹ �ród³o w sformu³owaniu zawartym
w wersie 128, w którym mówi siê o pewnej wiosce, a Ka³uga i Riazañ przecie¿
wioskami, nawet w czasach Jesienina, nie by³y; st¹d postaæ z przyimkiem pod.
Broniewski sankcjonuje tak¿e rusycyzm Ñ ãîëóáûìè ãëàçàìè, pisz¹c Z niebie-
skimi oczami, zamiast poprawnej formy O niebieskich oczach.
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Zwrotka XIX

135. È âîò ñòàë îí âçðîñëûì, I oto podrós³,
136. Ê òîìó æ ïîýò, I zosta³ poet¹,
137. Õîòü ñ íåáîëüøîé, Choæ z niezbyt wielk¹,
138. Íî óõâàòèñòîé ñèëîþ, Ale chwytn¹ si³¹,
139. È êàêóþ-òî æåíùèíó, I jak¹� kobietê,
140. Ñîðîêà ñ ëèøíèì ëåò, Przesz³oczterdziestoletni¹,
141. Íàçûâàë ñêâåðíîé äåâî÷êîé Zwa³ niegrzecznie dziewczynk¹
142. È ñâîåþ ìèëîþ�. I swoj¹ mi³¹�.

Broniewski dokonuje modyfikacji znaczeniowej w wersie 135. U Jesienina
bohater liryczny sta³ siê dojrza³ym mê¿czyzn¹, t³umacz natomiast informuje
o podro�niêciu, co w ¿adnej mierze nie jest to¿same z osi¹gniêciem dojrza³o�ci.
Równie¿ w 141 linijce obserwujemy zmianê kategorialn¹, albowiem przymiotnik
ñêâåðíûé zostaje zast¹piony przys³ówkiem niegrzecznie. O ile przymiotnik
ñêâåðíîé charakteryzowa³ w oryginale dziewczynê, o tyle przys³ówek niegrzecz-
nie odnosi siê do poety. Ponadto mamy swego rodzaju zator logiczny, gdy¿
nazywanie kobiety niegrzeczn¹ (z³¹?) dziewczynk¹, co projektuje tekst wyj�cio-
wy, jest zrozumia³e, natomiast tekst docelowy sugeruje jakoby nazywanie kobiety
dziewczynk¹ by³o czym� niegrzecznym. S¹ to kolejne przyk³ady przesuniêæ se-
mantycznych w utworze przet³umaczonym przez W³adys³awa Broniewskiego.

Zwrotka XX

143. �×îðíûé ÷åëîâåê! �Czarny cz³owieku!
144. Òû ïðåñêâåðíûé ãîñòü. Wstrêtny z ciebie go�æ!
145. Ýòà ñëàâà äàâíî T¹ s³aw¹ dawno, dawno
146. Ïðî òåáÿ ðàçíîñèòñÿ�. Ju¿e� siê otoczy³�.
147. ß âçáåøåí, ðàçúÿðåí, Jestem z³y, rozjuszony
148. È ëåòèò ìîÿ òðîñòü I z ca³¹ w�ciek³o�ci¹
149. Ïðÿìî ê ìîðäå åãî, Bijê go lask¹ w pysk,
150. Â ïåðåíîñèöó... Miêdzy oczy�

W przedostatniej zwrotce sytuacja siê powtarza: maj¹ miejsce amplifikacja
i redukcja. Wzmocnienie zaznaczy³o siê w podwojeniu przys³ówka dawno, a re-
dukcja w rezygnacji z podkre�lenia nagromadzenia siê okre�lonej cechy negatyw-
nej zawartej w przymiotniku ñêâåðíûé, co gramatycznie wyra¿a morfem ïðå-
(ïðåñêâåðíûé). Os³abia te¿ Broniewski si³ê gwa³townego oburzenia bohatera li-
rycznego, skumulowan¹ w formie âçáåøåí (od âçáåñèòü, czyli �ïðèâåñòè
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â êðàéíåå ðàçäðàæåíèå, î÷åíü ñèëüíî ðàññåðäèòü�31), która w ¿adnej mierze
nie odpowiada relatywnie ³agodnej postaci niezadowolenia utrwalonego w przy-
miotniku z³y. Wybór translatora ratuje wszak¿e decyzja o pos³u¿eniu siê wyra¿e-
niem z w�ciek³o�ci¹, harmonizuj¹cym z dynamik¹ utrwalon¹ pod postaci¹
âçáåøåí.

Zwrotka XXII

151. ...Ìåñÿö óìåð, ...Miesi¹c umar³,
152. Ñèíååò â îêîøêî ðàññâåò. �wit niebieszczeje nad drog¹.
153. Àõ òû, íî÷ü! Ach, nocy, co� narobi³a,
154. ×òî òû, íî÷ü, íàêîâåðêàëà? Nocy, bodaj� przepad³a!
155. ß â öèëèíäðå ñòîþ. Stojê w cylindrze na g³owie,
156. Íèêîãî ñî ìíîé íåò. Nie ma przy mnie nikogo.
157. ß îäèí... Jestem sam...
158. È ðàçáèòîå çåðêàëî... I st³uczone zwierciad³o...

Ostatnia zwrotka translatu równie¿ prezentuje konsekwencjê, z jak¹ W³ady-
s³aw Broniewski przekszta³ca Jesieninowski orygina³. Tutaj t³umacz zmienia
w wersie 152 obraz: w oryginale bohater liryczny konstatuje zmianê pory dnia
przez spojrzenie na okno, w którym niebieszczeje �wit, a w przek³adzie bohater
spogl¹da przez okno, by dostrzec �witanie nad drog¹. T³umacz wzmacnia tak¿e
wypowied� gospodarza, ka¿¹c nocy przepa�æ (bodaj� przepad³a!). Zauwa¿my
przy okazji, ¿e w tek�cie wyj�ciowym mamy do czynienia z konstrukcj¹ pytajn¹,
podkre�laj¹c¹ zdumienie bohatera, a w tek�cie docelowym � wykrzyknikow¹,
uchylaj¹c¹ retorykê orygina³u. Komicznie brzmi rozwi¹zanie Stojê w cylindrze na
g³owie, sugeruj¹ce, ¿e gospodarz stoi na g³owie, maj¹c na niej cylinder...

Przeanalizujmy teraz Czarnego cz³owieka pod k¹tem statystycznym, wskazu-
j¹c na te jednostki orygina³u i przek³adu, które odznaczaj¹ siê najwy¿sz¹ frekwen-
cj¹, nios¹c w sobie zarazem najwiêkszy ciê¿ar semantyczny. Z konieczno�ci ogra-
niczam obserwacje do trzech tylko czê�ci mowy (rzeczownik, przymiotnik
i czasownik). Czy zaobserwujemy tutaj równoleg³o�æ transformacyjn¹, tj. tê sam¹
frekwencjê wyodrêbnionych jednostek po lewej i prawej stronie poni¿szej tabeli?
Odpowied� twierdz¹c¹ �wiadczy³aby o bezwzglêdnej dyscyplinie formalnej i se-
mantycznej t³umacza, negatywna za� o odstêpstwach od poematu i wystêpowaniu
modyfikacji stylistyczno-tre�ciowych, które uzasadnia siê najczê�ciej obiektywn¹
odmienno�ci¹ struktur jêzyka orygina³u i przek³adu, jak te¿ (nad)aktywno�ci¹
samego translatora i jego sk³onno�ciami do zaznaczania w³asnej obecno�ci; z teorii

31 Zob. ibidem.
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i praktyki sztuki przek³adu wiadomo, ¿e je�li translatorem okazuje siê poeta,
krzywa jego aktywno�ci kreacyjnej podczas transponowania s³owa cudzego zwy-
kle wzrasta32.

Tabela 1

Najaktywniejsze czê�ci mowy w oryginale i przek³adzie � rzeczowniki33

32 Szczególny przypadek stanowi¹ w tym wzglêdzie np. przek³ady kongenialne, przerastaj¹ce
niejednokrotnie swoimi walorami teksty wyj�ciowe.

33 W nawiasie podajê frekwencjê danej jednostki w poemacie. Podkre�lam wyrazy, w których
zachodz¹ rozbie¿no�ci miêdzy orygina³em i przek³adem.

Czê�æ mowy Orygina³ Przek³ad

Rzeczownik ÷åëîâåê (10)

äðóã (5)

íî÷ü (4)

ïîýò (4)

àëêîãîëü (2)

áîëü (2)

âåòåð (2)

âñàäíèê (2)

ãëàç (2)

ãîä (2)

ãîñòü (2)

äåâî÷êà (2)

äóøà (2)

æåíùèíà (2)

æèçíü (2)

êíèãà (2)

ìèëàÿ (2)

ìîçã (2)

îêîøêî (2)

ïîëå (2)

ïòèöà (2)

ðîùà (2)

ñåíòÿáðü (2)

ñèëà (2)

ñòðàíà (2)

öèëèíäð (2)

cz³owiek (10)

przyjaciel (5)

noc (4)

poeta (4)

alkohol (0)

alkoholizm (2)

ból (0)

wiatr (2)

je�dziec (1)

kawalerzysta (1)

oko (3)

rok (0)

go�æ (2)

dziewczynka (2)

dusza (2)

kobieta (2)

¿ycie (3)

ksiêga (2)

mi³a (2)

mózg (2)

okienko (1)

ugór (2)

ptak (2)

gaj (2)

wrzesieñ (2)

si³a (3)

kraj/kraina (2)

cylinder (2)

serce (2)

smutek (2)
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Jak widaæ, w przek³adzie W³adys³awa Broniewskiego w warstwie rzeczowni-
kowej obserwujemy równoleg³o�æ semantyczn¹: rzeczowniki o najwy¿szej fre-
kwencji w poemacie pokrywaj¹ siê frekwencyjnie z jednostkami o najwy¿szej
frekwencji w t³umaczeniu. Niektórych wyrazów obecnych w oryginale nie ma
w przek³adzie, jak chocia¿by àëêîãîëü zosta³ zast¹piony s³owem alkoholizm, od-
miennym znaczeniowo od alkoholu, lecz zachowuj¹cym tê sam¹ frekwencjê. Bro-
niewski stosuje tak¿e synonimy w miejscach, gdzie autor poematu powtarza ten
sam wyraz. Mam na my�li rosyjskie âñàäíèê oraz polskie kawalerzysta oraz
je�dziec. Synonimy, jak wiadomo, mimo blisko�ci znaczeñ nie s¹ wyrazami rów-
noznacznymi, a wiêc przemycaj¹ do t³umaczenia odcienie, których nie projekto-
wa³ autor poematu, preferuj¹cy powtórzenie okre�lonej jednostki tekstu. Obser-
wujemy tak¿e czêstsze stosowanie przez translatora niektórych rzeczowników
ani¿eli to ma miejsce w tek�cie wyj�ciowym, jak �  w formie podstawowej �  oko,
¿ycie, si³a, co kojarzymy z amplifikacj¹, a tak¿e redukowanie elementów orygina-
³u: ból, rok czy u�ci�lanie tego, co ogólne: ros. ïîëå � pol. ugór. Poniewa¿ wiersz
i jego translat tworz¹ swego rodzaju porównywaln¹ sumê piêkno�ci, wszelkie
redukcje t³umacz zrekompensowa³ przez w³¹czenie do przek³adu w³asnych propo-
zycji leksykalnych, ukierunkowuj¹c tym samym ostateczn¹ interpretacjê poematu;
zauwa¿my, ¿e w oryginale nie ma rzeczownika odpowiadaj¹cego polskim serce
ani smutek. Broniewski ulirycznia i usentymentalnia wypowied� Jesienina, odciska
na pierwowzorze piêtno poety-t³umacza.

Tabela 2

Najaktywniejsze czê�ci mowy w oryginale i przek³adzie � przymiotniki

Czê�æ mowy Orygina³ Przek³ad

Przymiotnik ÷oðíûé (13)

áîëüíîé (2)

âûñîêèé (2)

ãîëóáîé (2)

íåáîëüøîé (2)

áåçëþäíûé (2)

ïðîñòîé (2)

ïóñòîé (2)

ñêâåðíûé (2)

óõâàòèñòûé (2)

czarny (13)
chory (2)
wysoki (2)
b³êkitny (0)
modry (1)

niebieski (1)

niezbyt wielki (2)
bezludny (2)
prosty (1)

pusty (2)
niegrzeczny (1)

niegrzecznie (1)

chwytny (2)
wstrêtny (2)
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W przek³adzie przymiotników mechanizmy transpozycji jednostek orygina³u siê
powtarzaj¹. Tutaj równie¿ Broniewski zachowuje paralelizm znaczeniowy, a zatem
przymiotnik ÷oðíûé jest transponowany trzynastokrotnie jako czarny. Rosyjskie
ãîëóáîé znajduje dwie realizacje po polsku w postaci synonimów modry i niebieski,
co oddala nieco przek³ad od kolorystyki orygina³u. Widzimy te¿ zabieg polegaj¹cy na
zmianie kategorii gramatycznej: przymiotnik ñêâåðíûé staje siê przys³ówkiem nie-
grzecznie, co modyfikuje my�l sformu³owan¹ przez autora poematu. Zdarza siê, ¿e
t³umacz wybiera ten sam przymiotnik polski, który ma dwie ró¿ne postacie w orygi-
nale: ìåðçêèé i ïðåñêâåðíûé jest oddawane przez Broniewskiego jako wstrêtny.
Rezygnacja z przymiotnika zawartego w pierwodziele skutkuje automatycznie utrat¹
znaczenia obecnego w okre�lonym adiektywie.

Tabela 3

Najaktywniejsze czê�ci mowy w oryginale i przek³adzie � czasowniki

Równie¿ przypadku t³umaczenia czasowników obserwujemy tê sam¹ konse-
kwencjê translatora, jak w odniesieniu do rzeczowników i przymiotników: wyraz
nacechowany semantycznie i o najwy¿szej frekwencji ñëóøàòü ma tê sam¹ fre-
kwencjê i równoleg³y przek³ad w postaci s³uchaæ. W warstwie czasowników najbar-
dziej zaznacza siê odmienno�æ struktur jêzykowych, co �wietnie demonstruje liczba
wystêpowania czasownika áûòü � równa 3 oraz czasownika byæ � równa 10.
O ró¿nicach systemowych oraz zwi¹zanych z nimi decyzjach translatora �wiadczy
tak¿e obecno�æ dwóch innych czasowników utworzonych od boleæ oraz mieæ.
Odtranslatorskie amplifikacje oraz redukcje uwidaczniaj¹ siê w aspekcie statystycz-
nym ponownie w odniesieniu do takich sk³adników tekstu, jak wiedzieæ, czytaæ, ¿yæ.

ñëóøàòü (4)

áûòü (3)

çíàòü (3)

ìî÷ü (3)

÷èòàòü (3)

âçÿòüñÿ (2)

ãîâîðèòü (2)

æèòü (2)

íàçûâàòü (2)

îñûïàòü (2)

ñàäèòüñÿ (2)

ñâèñòåòü (2)

Czê�æ mowy Orygina³ Przek³ad

Czasownik s³uchaæ (4)
byæ (10)

wiedzieæ (4)

czytaæ (2)

wzi¹æ siê (2)
mówiæ (3)
¿yæ (1)

zwaæ (2)
oga³acaæ (2)
siadaæ (2)
�wiszczeæ (2)
boleæ (2)

mieæ (2)
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W Czarnym cz³owieku bez trudu da siê wyró¿niæ krêgi tematyczne w�ród
trzech analizowanych powy¿ej czê�ci mowy. Ich obecno�æ lub brak w przek³adzie
mo¿e byæ dodatkowym kryterium oceny translatu, wskazuj¹cym na stopieñ jego
wierno�ci lub oddalenia od tkanki pierwowzoru. W oryginale w�ród rzeczowników
odnajdujemy nastêpuj¹ce pola:

a) postacie ludzkie (÷åëîâåê, äðóã, ïîýò, âñàäíèê, ãîñòü, äåâî÷êà,

æåíùèíà, ìèëàÿ),

b) zwierzêta (ïòèöà),

c) przyroda i pory roku (íî÷ü, âåòåð, ïîëå, ãîä, ñåíòÿáðü),

d) napoje (àëêîãîëü),

e) stan psychofizyczny (áîëü),

f) czê�ci cia³a (ãëàç, ìîçã),
g) rzeczowniki abstrakcyjne (äóøà, æèçíü, ñèëà, ñòðàíà),

h) rzeczowniki konkretne (êíèãà, îêîøêî, öèëèíäð).

Z kolei po�ród przymiotników wymienimy:
a) barwa (÷oðíûé, ãîëóáîé),

b) stan psychofizyczny (áîëüíîé),

c) wielko�æ (âûñîêèé, íåáîëüøîé),

d) ocena (ëèøíèé, ïðîñòîé, ñêâåðíûé, óõâàòèñòûé),

e) otoczenie (áåçëþäíûé, ïóñòîé).

Uwzglêdniaj¹c za� czasowniki, wska¿emy na nastêpuj¹ce krêgi tematyczne:
a) sensoryka (ñëóøàòü, ÷èòàòü, ãîâîðèòü, ñâèñòåòü),

b) egzystencja (áûòü, æèòü),

c) kompetencje (çíàòü, ìî÷ü),

d) dzia³anie (âçÿòüñÿ, íàçûâàòü, îñûïàòü, ñàäèòüñÿ).

Je�li teraz skrajnie zawêzimy pole porównawcze i zapytamy, czy najwa¿niej-
sze s³owa poematu znajduj¹ swoje odpowiedniki wprost w t³umaczeniu oraz czy
koresponduj¹ one z wymienionymi powy¿ej krêgami tematycznymi, to mo¿emy
odpowiedzieæ twierdz¹co. Takie fundamentalne elementy struktury orygina³u, jak
rzeczownik ÷åëîâåê, przymiotnik ÷oðíûé i czasownik ñëóøàòü s¹ transponowa-
ne przez takie ekwiwalenty, jak cz³owiek, czarny, s³uchaæ.

Jak widzimy, polski poeta opar³ swój przek³ad na tradycyjnych sposobach
sztuki t³umaczenia, zachowuj¹c w strategii translacji dyscyplinê formaln¹, seman-
tyczn¹ i stylistyczn¹. Fakt ten sprzyja³ budowaniu translatu wiernego. Jednak¿e
Broniewski, sam bêd¹c poet¹ wybitnym, pozwoli³ sobie parokrotnie na modyfika-
cjê tekstu Jesienina przez wprowadzanie do t³umaczenia amplifikacji i inwersji,
które odpowiada³y jego zapatrywaniom na wygl¹d wiersza po polsku. Translator
zastêpowa³ redukcje najczê�ciej kolejnymi amplifikacjami po�wiadczaj¹cymi kre-
acyjn¹ aktywno�æ polskiego poety.
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Powtórzmy: przek³ad W³adys³awa Broniewskiego jest jedynym jak dot¹d ele-
mentem translatorskiej serii. Czy¿by znamiê poetyckiej wielko�ci t³umacza sku-
tecznie hamowa³o kolejne próby przyswojenia polszczy�nie poematu Sergiusza
Jesienina? A mo¿e sam poemat jest na tyle trudny, ¿e zniechêca potencjalnych
t³umaczy do jego przyswojenia polszczy�nie? Bior¹c pod uwagê chocia¿by wielo-
wiekow¹ tradycjê t³umaczenia Biblii na jêzyki narodowe, tekstu szczególnie
skomplikowanego pod ka¿dym wzglêdem, nie tylko jêzykowym, ale tak¿e kultu-
rowym, nie s¹dzê, by odpowiedzi twierdz¹ce na tak postawione pytania by³y
w pe³ni zasadne. Poemat Czarny cz³owiek nie stanowi bowiem ogromnego wy-
zwania translatorskiego, chocia¿ niektóre jego miejsca sprawiaj¹ okre�lone k³opo-
ty. Na dzieñ dzisiejszy Czarny cz³owiek nie doczeka³ siê jeszcze innej wersji po
polsku, co prêdzej czy pó�niej na pewno nast¹pi. Taka jest bowiem naturalna
kolej translatorskiej rzeczy.

Ðåçþìå

�×¸ðíûé ÷åëîâåê� Ñåðãåÿ Åñåíèíà â ïåðåâîäå Âëàäèñëàâà Áðîíåâñêîãî

Â äàííîé ñòàòüå àâòîð ðàññìàòðèâàåò ïåðåâîä÷åñêèå ïðè¸ìû, ïðèìåí¸ííûå

Âëàäèñëàâîì Áðîíåâñêèì ïðè ïåðåâîäå ïîýìû Ñåðãåÿ Åñåíèíà ×¸ðíûé ÷åëîâåê. Èç

ïðîâåä¸ííîãî àíàëèçà âûòåêàåò, ÷òî ïîëüñêèé ïîýò-ïåðåâîä÷èê âîñïîëüçîâàëñÿ

òðàäèöèîííûìè ñïîñîáàìè ïåðåâîäà õóäîæåñòâåííîãî òåêñòà, â îñíîâíîì ñîáëþäàÿ

ôîðìàëüíóþ è ñåìàíòèêî-ñòèëèñòè÷åñêóþ ñòðóêòóðó, ÷òî ãàðàíòèðîâàëî îòíîñèòåëüíî

òî÷íûé ïåðåâîä. Îäíàêî â ñâîåé âåðñèè ïåðåâîäà Â. Áðîíåâñêè ïîä÷åðêíóë ïðèñóòñòâèå

âòîðîãî ñîçäàòåëÿ, ò.å. ñàìîãî ñåáÿ êàê àâòîðà, è ïî÷òè â êàæäîé ñòðîôå îñòàâèë ñëåäû

ïîýòè÷åñêîé èíèöèàòèâû. Ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî àìïëèôèêàöèÿ � ýòî èçëþáëåííûé

òðàíñôîðìàöèîííûé ïðè¸ì äàííîãî ïåðåâîä÷èêà, ñ ïîìîùüþ êîòîðîãî îí ìîäèôèöèðîâàë

òêàíü àíàëèçèðóåìîãî ïîäëèííèêà.

Summary

Sergey Yesenin�s �Black Man� translated by Wladyslaw Broniewski

The author analyses the interpreting techniques used by Wladyslaw Broniewski in his translation
of Black Man by S. Yesenin. It becomes obvious that the Polish poet and interpreter used traditional
methods of text translation, mainly keeping the formal, semantic, and stylistic structure that guarante-
ed considerably accurate translation. Nevertheless, in his version of interpretation Broniewski empha-
sized the presence of a second creator, i.e. himself, and left almost in every line the traces of his
poetic initiative. We may conclude that amplification being his most favourite transformational techni-
que is used by the interpreter to modify the substance of the analyzed original.


