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Wieloelementowe serie przekáadowe zawsze budziáy szczególne zainteresowanie badaczy tekstu, zwáaszcza predestynowanych do tego typu czynnoĞci takich
uczonych, jak filologowie, historycy literatury, kulturologowie, translatologowie,
oraz osób reprezentujących „krĊgi wykonawcze”, czyli zawodowych táumaczy
literatury piĊknej. Istnienie rozbudowanych serii przekáadowych Ğwiadczy bowiem
niezmiennie o niezwykáej aktywnoĞci recepcyjnej samego oryginaáu, którą zawdziĊcza on najczĊĞciej swej zawartoĞci uniwersalistycznej i cechom typowoĞci,
lecz nie tylko im. ĝmiaáo moĪna twierdziü, Īe za wartoĞciami uniwersalistycznymi
i typowoĞcią problemowo-tematyczną najwybitniejszych dzieá literatury Ğwiatowej
kryje siĊ na przykáad ich szeroko rozumiana struktura – wielowarstwowoĞü, wieloaspektowoĞü, záoĪonoĞü kompozycyjna, intertekstualnoĞü, staáa otwartoĞü na dialog miĊdzykulturowy i zdolnoĞü do intrygowania nie tylko krytyków literackich,
ale takĪe kolejnych pokoleĔ czytelniczych za sprawą niepokornej interpretacyjnie
materii tekstowej.
Na pierwszym miejscu wĞród takich wáaĞnie feniksowych fenomenów, czyli
utworów zapewniających powstawanie wciąĪ nowych elementów serii, postawiábym BibliĊ, która ze wzglĊdu na liczbĊ przekáadów na jĊzyki narodowe, wartoĞci
uniwersalistyczne i skalĊ oraz rangĊ przedmiotu sporów interpretacyjno-translatorskich nie ma sobie równej w caáym Ğwiecie. Wspomniaábym teĪ, ale bardziej
w kontekĞcie hiperskomplikowania czynnoĞci táumaczeniowych, o 628-stronicowej powieĞci Finnegans Wake Jamesa Joyce’a, przed którą skapitulowaá nawet tak
genialny táumacz jak Maciej SáomczyĔski. Odniósábym równieĪ swoje obserwacje
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do dzieá znacznie mniejszej rangi niĪ Biblia, jak chociaĪby poemat Dwunastu
Aleksandra Báoka, który pomimo stosunkowo skromnej objĊtoĞci doczekaá siĊ
w Polsce ponad dwudziestu táumaczeĔ, podejmowanych w latach 1919 (Karol
Winawer) – 1978 (Adam Demianowicz), i realizacji w co najmniej czterech caákowicie odmiennych konwencjach przekáadowych1.
Ze skromnoĞcią objĊtoĞciową Dwunastu Aleksandra Báoka koresponduje inny
poemat, tajemniczy i wieloznaczny Czarny czáowiek, którego autorem jest nie
mniej wybitny poeta rosyjski, za jakiego sprawiedliwie uwaĪa siĊ Sergiusza Jesienina2. Przez wiele dziesiĊcioleci translatorską seriĊ w odniesieniu do polskich wariantów Czarnego czáowieka tworzyá zbiór jednoelementowy w postaci przekáadu
Wáadysáawa Broniewskiego3. Byü moĪe ze wzglĊdu na spore walory semantyczno-stylistyczne tego táumaczenia, a wiĊc i niemaáy poziom artystycznej rywalizacji z potencjalnym nastĊpnym polskojĊzycznym wariantem, na kolejny element tej
swoistej serii musieliĞmy czekaü aĪ do 2010 roku, kiedy to Adam Pomorski przedstawiá swoją wersjĊ Czarnego czáowieka4. Warto, jak sądzĊ, poddaü tĊ ostatnią
próbĊ táumaczeniową utworu Jesienina opisowi, analizie i interpretacji. Przekáad
Pomorskiego znajduje siĊ bowiem in statu nascendi, poáączonym z tworzeniem
najnowszego czytelniczego wyobraĪenia o wyglądzie oryginaáu, inicjuje zarazem
fazĊ komparatystyczną i stwarza okazjĊ do weryfikacji wydolnoĞci semantyczno-stylistycznej wspóáczesnej polszczyzny. Zestawiając oryginaá z polskimi wersjami táumaczeniowymi, porównam rozwiązania Broniewskiego (druga kolumna)
z propozycją Pomorskiego (trzecia kolumna). Celem obserwacji bĊdzie okreĞlenie strategii przekáadowej ostatniego, wskazanie dokonywanych przez niego zabiegów transformacyjnych oraz skutków podjĊtych decyzji5. Ogląd táumaczeĔ

1 Przypomnijmy, Īe poemat Dwunastu zostaá zrealizowany w nastĊpujących konwencjach przekáadowych: máodopolsko-symbolicznej, reporterskiej, folklorystycznej i dramaturgicznej. WiĊcej zob.
A. LegeĪyĔska, Táumacz i jego kompetencje autorskie, Warszawa 1999, s. 188–219.
2 O poemacie Czarny czáowiek Sergiusza Jesienina pisaáem takĪe przy innych okazjach. Zob. np.:
Czarny czáowiek Sergiusza Jesienina jako tekst o pojedynku dobra ze záem. Geneza. Losy. Interpretacja,
Acta Neophilologica 2010, t. 12, s. 115–143; ɇɨɜɵɣ ɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɣ ɤ ɑɺɪɧɨɦɭ ɱɟɨɪɜɟɤɭ ɋɟɪɝɟɹ ȿɫɟɧɢɧɚ, w: Literatury wschodniosáowiaĔskie. Z najnowszych badaĔ, red. H. Twaranowicz, Biaáystok 2010,
s. 255–275.
3 Przekáadu Czarnego czáowieka dokonaá Wáadysáaw Broniewski 13 grudnia 1956 roku. Wspomina
o tym niestrudzona badaczka twórczoĞci polskiego poety, Feliksa Lichodziejewska, w monumentalnym
opracowaniu bibliograficznym: F. Lichodziejewska, TwórczoĞü Wáadysáawa Broniewskiego. Monografia
bibliograficzna, Warszawa 1973, s. 406. Po raz pierwszy przekáad ten ukazaá siĊ w czasopiĞmie Nowa
Kultura (1957, nr 3, s. 3), a nastĊpnie byá drukowany w tomikach poetyckich: W. Broniewski, Moje przyjaĨnie poetyckie, Warszawa 1960; S. Jesienin, Poezje, wybraá i sáowem wstĊpnym opatrzyá Z. Fedecki,
Warszawa 1960 (1967), s. 212–217; S. Jesienin, Poezje wybrane, wyboru dokonaá i przedmową opatrzyá
Z. Fedecki, Warszawa 1968, s. 67; S. Jesienin, Czarny czáowiek, w: PiĊciu poetów: Báok, Achmatowa,
Pasternak, Majakowski, Jesienin, táum. W. Broniewski, Warszawa 1975, s. 530–534.
4 S. Jesienin, Czarny czáowiek, w: idem, Kamieniem strącam ksiĊĪyc, táum. A. Pomorski, Warszawa
2010, s. 177–183.
5 Interesujące obserwacje teoretyczne związane z wyodrĊbnianiem dominanty translatorskiej i poparte
wieloma ilustracjami praktycznymi odnajdujemy w pracy Anny Bednarczyk. Zob. A. Bednarczyk, W poszukiwaniu dominanty translatorskiej, seria: Przekáad – Mity i RzeczywistoĞü, Warszawa 2008.
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Pomorskiego sáuĪy jednoczeĞnie uwypukleniu tych treĞci w przekáadzie Broniewskiego, o których w pierwszej swojej wypowiedzi nie wspomniaáem6.
ɑɨɪɧɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ7
[zwrotka I]
Ⱦɪɭɝ ɦɨɣ, ɞɪɭɝ ɦɨɣ,
ə ɨɱɟɧɶ ɢ ɨɱɟɧɶ ɛɨɥɟɧ.
ɋɚɦ ɧɟ ɡɧɚɸ, ɨɬɤɭɞɚ ɜɡɹɥɚɫɶ
ɷɬɚ ɛɨɥɶ.
Ɍɨ ɥɢ ɜɟɬɟɪ ɫɜɢɫɬɢɬ
ɇɚɞ ɩɭɫɬɵɦ ɢ ɛɟɡɥɸɞɧɵɦ ɩɨɥɟɦ,
Ɍɨ ɥɶ, ɤɚɤ ɪɨɳɭ ɜ ɫɟɧɬɹɛɪɶ,
Ɉɫɵɩɚɟɬ ɦɨɡɝɢ ɚɥɤɨɝɨɥɶ.

Przyjacielu mój, przyjacielu,
Jestem bardzo a bardzo chory!
Nie wiem, skąd siĊ wziĊáo to,
co boli.
Czy to Ğwiszcze tak wiatr
Nad bezludnym i pustym ugorem,
Czy, jak we wrzeĞniu gaj,
Ogaáaca mi mózg alkoholizm?

Przyjacielu mój, przyjacielu,
Jestem bardzo a bardzo chory.
Sam juĪ nie wiem, skąd siĊ wziĊáo
tyle bolu.
Ni to wicher ze Ğwistem
Przelatuje bezludne przestwory,
Ni to jak las we wrzeĞniu
Ogaáaca siĊ mózg w alkoholu.

JuĪ pierwsza strofa táumaczenia ujawnia zachowania translatora, które kolidują z wersją oryginaáu i róĪnią siĊ od pierwszego elementu serii przekáadowej.
Mamy bowiem w dwóch wersach początkowych do czynienia z powtórzeniem
propozycji Broniewskiego („Przyjacielu mój, przyjacielu, / Jestem bardzo a bardzo
chory”), co wygląda formalnie na plagiat, ale w sztuce táumaczenia da siĊ jeszcze
usprawiedliwiü zbieĪnoĞcią myĞlenia o tekĞcie wyjĞciowym i wyborze optymalnego wariantu. Broniewski juĪ w wersie drugim zasygnalizowaá to, co potem stanie
siĊ istotnym elementem jego strategii táumaczenia, to jest skáonnoĞü do amplifikowania tekstu i nasycanie go emocjonalizmem przez stosowanie na przykáad wykrzykników, nieobecnych u Jesienina. Pomorski równieĪ nie jest daleki od prób
zaznaczania obecnoĞci translatora i chĊtnie rozstawia sáowa, podkreĞlając wáasne
rozumienie oryginaáu oraz siĊgając po archaizmy, które, jak sądzĊ, mają za zadanie stworzenie wraĪenia oddalenia tekstu w czasie. Czarny czáowiek zostaá napisany w 1925 roku, wiĊc na pierwszy rzut oka moĪna byáoby uznaü tĊ róĪnicĊ
w czasie za uzasadniony pretekst, aby archaizowaü wariant polski z myĞlą o stworzeniu iluzji paralelizmu temporalnego pomiĊdzy tekstem wyjĞciowym a tekstem
docelowym. Szkopuá w tym, Īe tekst Jesienina nie jest programowo stylizowany,
nie ma w nim folklorystycznych ozdobników, morfologia i skáadnia są z reguáy
tradycyjne. A zatem zabieg Pomorskiego mający za zadanie postarzenie przekáadu
przez uĪycie formy „bolu” zamiast „bólu” wypada uznaü za chybiony. Jesieninowska klamra, zaznaczająca siĊ w uĪyciu partykuá ɬɨ ɥɢ // ɬɨ ɥɶ, znalazáa u Broniewskiego rozwiązanie bliĪsze wspóáczesnej polszczyĨnie: „czy // czy”, natomiast
Pomorski siĊga po „ukáad negacyjny” i táumaczy ją jako „ni to // ni to”. JuĪ Broniewski nadwyĪkowo uĞciĞliá oryginalne „pole”, zamieniając je w „ugór” i podkreĞlając tym samym niedostatek Īyciowych siá w ekosystemie, a Pomorski decyduje
siĊ na „przestwory”, rozlegáą, otwartą przestrzeĔ, gubiąc po drodze pustkĊ pola.
6 Por. G. Ojcewicz, „Czarny czáowiek” Sergiusza Jesienina w przekáadzie Wáadysáawa Broniewskiego, Acta Polono-Ruthenica 2009, t. 14, s. 167–188.
7 ɋ. ȿɫɟɧɢɧ, ɑɨɪɧɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ, w: ɋɟɪɝɟɣ ȿɫɟɧɢɧ, Ɇɨɫɤɜɚ 1958, s. 290–294. Zob. takĪe ɋ. ȿɫɟɧɢɧ, ɑɨɪɧɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɇɨɜɵɣ ɦɢɪ 1926, ɤɧ. 1, s. 5–9; Ʉɪɚɫɧɚɹ ɝɚɡɟɬɚ. ȼɟɱɟɪɧɢɣ ɜɵɩɭɫɤ (Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞ)
1926, nr 23, wyd. z 26 stycznia, s. 1–26, 103–110, 127–158; Ȼɚɤɢɧɫɤɢɣ ɪɚɛɨɱɢɣ 1926, nr 25, wyd.
z 29 stycznia.
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Czyni takĪe z gaju las, decydując siĊ na kategoriĊ ogólniejszą, a gaj, jak wiadomo,
to przecieĪ niewielki las, synonimicznie „zagajnik”, wiĊc nie kaĪdy obszar zajmowany przez drzewa rosnące w lesie. W oryginale i u Broniewskiego czynnikiem
sprawczym ogaáacania mózgu byá alkohol, to na nim spocząá gáówny akcent, to on
odpowiada za obecny stan psychofizyczny bohatera lirycznego. Natomiast Pomorski przenosi ciĊĪar procesu destrukcji na czynnoĞü ogaáacania siĊ mózgu (zatopionego?) w alkoholu. Zastosowana przez táumacza forma zwrotna czasownika „ogaáacaü” jako „ogaáacaü siĊ” w poáączeniu z konstrukcją miejscownikową brzmi,
w moim odczuciu, w danym kontekĞcie niezbyt naturalnie.
[zwrotka II]
Ƚɨɥɨɜɚ ɦɨɹ ɦɚɲɟɬ ɭɲɚɦɢ,
Ʉɚɤ ɤɪɵɥɶɹɦɢ ɩɬɢɰɚ.
ȿɣ ɧɚ ɲɟɟ ɧɨɝɢ
Ɇɚɹɱɢɬɶ ɛɨɥɶɲɟ ɧɟɜɦɨɱɶ.
ɑɨɪɧɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ,
ɑɨɪɧɵɣ, ɱɨɪɧɵɣ,
ɑɨɪɧɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ
ɇɚ ɤɪɨɜɚɬɶ ɤɨ ɦɧɟ ɫɚɞɢɬɫɹ,
ɑɨɪɧɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ
ɋɩɚɬɶ ɧɟ ɞɚɟɬ ɦɧɟ ɜɫɸ ɧɨɱɶ.

Moja gáowa uszami macha
Jak ptak skrzydáami,
Na szyi nogi.
Ona tkwiü juĪ siá nie ma dáuĪej.
Czarny czáowiek,
Czarny, czarny,
Czarny czáowiek
Siadá na áóĪku i patrzy na mnie,
Czarny czáowiek
Caáą noc spaü nie daje i nuĪy.

Uszy moje, bijąc powietrze,
SáuĪą gáowie jak skrzydáa ptakowi.
Ona na szyi nogi
JuĪ nie pociągnie dalej.
Czarny czáowiek,
Czarny, czáowiek
Czarny czáowiek,
Na áóĪku siĊ przy mnie sadowi,
Czarny czáowiek
Przez noc caáą spaü mi nie daje.

Genialna poezja ma to do siebie, Īe jest prosta jak podanie rĊki i w geĞcie prostoty nie traci sáownej elegancji. Tak jest u Jesienina; zasadĊ tĊ respektuje równieĪ
przekáad Broniewskiego, czego, niestety, nie moĪna juĪ powiedzieü o propozycji Pomorskiego, zawierającej przerosty skáadniowo-leksykalne. Oto zestawienie
dwóch pierwszych wersów: Ƚɨɥɨɜɚ ɦɨɹ ɦɚɲɟɬ ɭɲɚɦɢ, / Ʉɚɤ ɤɪɵɥɶɹɦɢ ɩɬɢɰɚ
– Jesienin, „Moja gáowa uszami macha / Jak ptak skrzydáami” – Broniewski,
„Uszy moje, bijąc powietrze, / SáuĪą gáowie jak skrzydáa ptakowi”8 – Pomorski.
WywaĪona stylistycznie konstatacja pierwszego táumacza w postaci „Ona tkwiü
juĪ siá nie ma dáuĪej” przyjmuje w najnowszym polskim przekáadzie ksztaát zwrotu bardzo potocznego: „JuĪ nie pociągnie dalej”. Zarysowana w tym momencie
skáonnoĞü translatora do biegunowoĞci zachowaĔ táumaczeniowych, to jest z jednej strony dąĪenie do archaizacji tekstu, a z drugiej do nadmiernego jego uwspóáczeĞniania przez stosowanie leksyki potocznej, jest jedną z naczelnych cech strategii obranej w omawianym przekáadzie. Jesienin eksponowaá w ostatnim wersie
drugiej strofy czynnoĞü spania, stawiając Ğwiadomie na pierwszym miejscu czasownik ɫɩɚɬɶ, áącząc z nim okreĞlone znaczenie kompozycyjne (w poezji nie ma
przecieĪ przypadkowoĞci). Zarówno Broniewski, jak i Pomorski zmienili jednak
akcenty: dla nich od samego snu waĪniejsza staáa siĊ dáugoĞü czasu oznaczającego
niemoĪnoĞü snu, którą okreĞlili jako: „Caáą noc” i „Przez caáą noc”.

8

WyróĪnienia w tekĞcie tu i dalej – G. O.
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[zwrotka III]
ɑɨɪɧɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ
ȼɨɞɢɬ ɩɚɥɶɰɟɦ ɩɨ ɦɟɪɡɤɨɣ
ɤɧɢɝɟ
ɂ, ɝɧɭɫɚɜɹ ɧɚɞɨ ɦɧɨɣ,
Ʉɚɤ ɧɚɞ ɭɫɨɩɲɢɦ ɦɨɧɚɯ,
ɑɢɬɚɟɬ ɦɧɟ ɠɢɡɧɶ
Ʉɚɤɨɝɨ-ɬɨ ɩɪɨɯɜɨɫɬɚ
ɢ ɡɚɛɭɥɞɵɝɢ,
ɇɚɝɨɧɹɹ ɧɚ ɞɭɲɭ ɬɨɫɤɭ
ɢ ɫɬɪɚɯ.
ɑɨɪɧɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ
ɑɨɪɧɵɣ, ɱɨɪɧɵɣ!

Czarny czáowiek
Po kartach wstrĊtnej ksiĊgi

Czarny czáowiek po wstrĊtnej ksiĊdze
Palcem wodziü zaczyna

Wodzi palcem i mrucząc nade mną,
Jak mnich nad umaráym,
Czyta mi Īywot
JakiegoĞ áobuza i wáóczĊgi,

I jak mnich umaráym
Nosowym gĊgotem
Czyta mi, jak to Īyá
Pewien áajdaczyna,

NapĊdzając smutek do duszy
I lĊkiem chwytając za gardáo.
Czarny czáowiek,
Czarny, czarny.

I do duszy sączy strach i zgryzotĊ
Czarny czáowiek,
Czarny, czarny.

To, co od razu rzuca siĊ w oczy, to inwersje w obydwu táumaczeniach, nadwyĪki semantyczne i nieĞcisáoĞci stylistyczne w stosunku do oryginaáu. WyraĪenie
Broniewskiego „wstrĊtna ksiĊga” staáo siĊ równieĪ wáasnoĞcią Pomorskiego. Ten
ostatni odstĊpuje od zawartej w oryginale konstatacji, z której wynika, Īe czarny
czáowiek „wodzi” palcem po ksiĊdze, zatem dziaáa, czyta – wskazując na początek tej czynnoĞci: „Palcem wodziü zaczyna” i skracając tym samym czas kontaktu
z lekturą nieprzyjemnego tekstu. Efekty foniczne towarzyszące czytaniu ksiĊgi
nie są bez znaczenia. Jesienin wyeksponowaá czasownik ɝɧɭɫɚɜɢɬɶ, wskazując
najprawdopodobniej na mówienie przez nos9. Broniewski wybraá w tym miejscu
stosunkowo neutralne mruczenie, natomiast Pomorski decyduje siĊ na onomatopeiczny „wariant drobiarski”, to jest gĊgot, a wiĊc na nazwĊ dĨwiĊków wydawanych
przez… gĊsi (synonimicznie: „gĊg”, „gĊganie”). Ktokolwiek widziaá i sáyszaá gĊgające gĊsi, ten wie, Īe zachowaniu ptaków towarzyszy haáas. Haáasu nie projektuje oryginaá, przeciwnie, mówienie przez nos kojarzy siĊ raczej z niskim natĊĪeniem dĨwiĊków, z atmosferą mrocznoĞci – i o takie chyba skojarzenia chodziáo
Jesieninowi, a nie o obrazek z wiejskiego podwórka.
Kolejne dwa rzeczowniki w utworze Jesienina, istotne z punktu widzenia
charakterystyki bohatera lirycznego i interpretacji tekstu – ɩɪɨɯɜɨɫɬ i ɡɚɛɭɥɞɵɝɚ – zostaáy przetáumaczone przez Broniewskiego z redukcją ich wyraĨnego negatywnego nacechowania stylistycznego. Sáowo ɩɪɨɯɜɨɫɬ ma bliskoznaczniki
w postaci ɧɟɝɨɞɹɣ, ɩɨɞɥɟɰ, ɦɨɲɟɧɧɢɤ10, a w táumaczeniu na jĊzyk polski – potoczne i obelĪywe: „áotr”, „áajdak”, „szubrawiec”11. To samo dotyczy drugiego wyrazu – ɡɚɛɭɥɞɵɝɚ, za którym ukrywa siĊ cɩɢɜɲɢɣɫɹ, ɛɟɫɩɭɬɧɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ; ɝɭɥɹɤɚ,
ɩɶɹɧɵɣ12; w jĊzyku polskim zostaá on zaopatrzony kwantyfikatorem „potoczne”

9 Wielki sáownik rosyjsko-polski z kluczem polsko-rosyjskim, red. J. WawrzyĔczyk, Warszawa 2004,
s. 145.
10 Zob. np. [online] <http://www.gramota.ru>, dostĊp: 29.04.2011.
11 Zob. np. A. Mirowicz, I. Dulewicz, I. Grek-Pabis, I. Maryniak, Wielki sáownik rosyjsko-polski,
t. 2: ɉ–ə, Warszawa–Moskwa 1980, s. 1035.
12 Zob. np. [online] <http://www.gramota.ru>, dostĊp: 29.04.2011.
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i oznacza nicponia, hulakĊ, pijaczynĊ13. Broniewski posáuĪyá siĊ w tym miejscu
rzeczownikami „áobuz” i „wáóczĊga”, oddalając siĊ od konotacji oryginaáu. PostawĊ cenzorską w stosunku do rzeczowników obiera takĪe Pomorski, rezygnując
z jednego z dwóch rzeczowników, najpewniej z wyrazu ɡɚɛɭɥɞɵɝɚ, osáabiając
zarazem autorską intencjĊ. Czy amplifikacja w postaci zmienionego obrazu wyrówna stratĊ? U Jesienina tĊsknota i strach wiąĪą siĊ z ruchem, ujĊtym w formie
imiesáowu ɧɚɝɨɧɹɹ i asocjującym z polskim czasownikiem „napĊdzaü”. Pomorski
zamiast dynamiki, zamiast napĊdzania, wybiera powolny proces sączenia siĊ do
duszy strachu i zgryzoty; pomiĊdzy tĊsknotą i zgryzotą nie ma ekwiwalencji, wiĊc
wybór translatora nie jest najwáaĞciwszy.
[zwrotka IV]
„ɋɥɭɲɚɣ, ɫɥɭɲɚɣ, –
Ȼɨɪɦɨɱɟɬ ɨɧ ɦɧɟ,–
ȼ ɤɧɢɝɟ ɦɧɨɝɨ ɩɪɟɤɪɚɫɧɟɣɲɢɯ
Ɇɵɫɥɟɣ ɢ ɩɥɚɧɨɜ.
ɗɬɨɬ ɱɟɥɨɜɟɤ
ɉɪɨɠɢɜɚɥ ɜ ɫɬɪɚɧɟ
ɋɚɦɵɯ ɨɬɜɪɚɬɢɬɟɥɶɧɵɯ
Ƚɪɨɦɢɥ ɢ ɲɚɪɥɚɬɚɧɨɜ.

„Sáuchaj, sáuchaj –
Mamrocze tuĪ przy mnie –
W ksiĊdze jest wiele
NajpiĊkniejszych myĞli i planów.
Czáowiek ten
Wiódá swe Īycie w krainie
Najohydniejszych
Zabijaków i szarlatanów.

– Sáuchaj, sáuchaj –
Do mnie mamroce –
W ksiąĪce jest duĪo
PrzepiĊknych myĞli i planów.
Czáowiek ten
PĊdziá dni i noce
W kraju najohydniejszych
Paákarzy i szarlatanów.

Moje zastrzeĪenia budzą tutaj dwa wybory Pomorskiego. Neutralne ɩɪɨɠɢɜɚɥ, przetransponowane przez swojego poprzednika jako „wiódá […] Īycie”, znajduje teraz rozwiniĊcie w postaci „pĊdzenia dni i nocy”. OczywiĞcie, takie pojĊcia
jak „Īycie” i „zamieszkiwanie” áączą siĊ (takĪe) z obrazem przechodzenia dnia
w noc i jako informacja domyĞlna towarzyszą tekstowi oryginalnemu. Lecz dni
i noce kaĪe táumacz „spĊdzaü”, a wiĊc dynamizuje tekst wyjĞciowy, dorzuca do
charakterystyki bohatera lirycznego cechy, których nie zawiera wariant rosyjski,
„ulekkoduchawia” bohatera i umieszcza go w otoczeniu… paákarzy. Owszem,
atrybutem systemu totalitarnego byáa i pozostaje paáka, a takĪe ci, którzy siĊ
nią posáugują, wiĊc – milicjanci w rzeczywistoĞci „jesieninowskiej” i policjanci
w rzeczywistoĞci polskiej. Jednak slangowe máodzieĪowe sáowo „paákarz”, obraĨliwe w stosunku do stróĪa prawa, razi w moim odczuciu w táumaczeniu Pomorskiego, zawĊĪa ponadto wyraĨnie krąg zabijaków do osób odpowiedzialnych za
zachowanie porządku publicznego. WaĪniejsze jest wszakĪe coĞ innego: redukcja
znaczenia zapisanego w wyrazie ɝɪɨɦɢɥɚ, obarczonego potocznoĞcią jednostki
i przynaleĪnoĞcią do stylu niskiego. Wyraz ɝɪɨɦɢɥɚ ujawnia etymologiczne wiĊzi
z przeprowadzaniem pogromów, ale takĪe informuje o záodziejskich inklinacjach
osób z marginesu spoáecznego, wyspecjalizowanych w dokonywaniu wáamaĔ, oraz
o braniu przez nie udziaáu w napaĞciach rozbójniczych czy zabójstwach14. Broniewski zaproponowaá nam obraz „najohydniejszych zabijaków i szarlatanów”,

13 A. Mirowicz, I. Dulewicz, I. Grek-Pabis, I. Maryniak, Wielki sáownik rosyjsko-polski, t. 1: A–O,
Warszawa–Moskwa 1980, s. 294.
14 Zob. np. [online] <http://www.gramota.ru>, dostĊp: 29.04.2011.
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Pomorski – „najohydniejszych paákarzy i szarlatanów”; to dwie odmienne interpretacje, dwa róĪne rozumienia oryginaáu i moĪliwoĞci systemowych polszczyzny.
[zwrotka V]
ȼ ɞɟɤɚɛɪɟ ɜ ɬɨɣ ɫɬɪɚɧɟ
ɋɧɟɝ ɞɨ ɞɶɹɜɨɥɚ ɱɢɫɬ,
ɂ ɦɟɬɟɥɢ ɡɚɜɨɞɹɬ
ȼɟɫɟɥɵɟ ɩɪɹɥɤɢ.
Ȼɵɥ ɱɟɥɨɜɟɤ ɬɨɬ ɚɜɚɧɬɸɪɢɫɬ,
ɇɨ ɫɚɦɨɣ ɜɵɫɨɤɨɣ
ɂ ɥɭɱɲɟɣ ɦɚɪɤɢ.

W grudniu w tym kraju
ĝniegi czyste diabelnie,
Na wesoáych koáowrotkach
PrzĊdą tam zamiecie.
Czáowiek ten
To awanturnik, ale dzielny,
Marki najwyĪszej,
Jakiej nie znajdziecie.

W grudniu ten kraj pod Ğniegiem
Diablo czystym znika.
Na dziarskich koáowrotkach
PrzĊdą zamiecie.
Byá z owego czáowieka kawaá awanturnika,
Ale próby najwyĪszej,
Najlepszej na Ğwiecie.

Zwrotka piąta dokumentuje inwersyjną i amplifikacyjną taktykĊ Pomorskiego:
przeniesienie fragmentów wersu poáoĪonego w oryginale niĪej do wersu poáoĪnego w táumaczeniu wyĪej i przemianĊ „wesoáych koáowrotków” w peáne Īycia,
„dziarskie” przyrządy do przĊdzenia nici. Jesienin mówiá wyáącznie o awanturniku, nie áącząc z nim Īadnych okreĞleĔ. Inaczej postĊpuje táumacz: pisze, Īe „Byá
z owego czáowieka kawaá awanturnika”, potĊgując cechĊ rzekomej czupurnoĞci
postaci, o której opowiada czarny czáowiek. W polszczyĨnie bardzo aktywne są
asocjacje ze sáowem „kawaá”, na przykáad „kawaá drania”, „kawaá chama”, „kawaá cwaniaka”. Pomorski powinien uwzglĊdniaü potencjalne skojarzenia, które
mogą powstaü u polskiego czytelnika w związku z wyborem przez niego takiej,
a nie innej wersji translatorskiej; táumacz transponuje bowiem nie tylko sáowa,
lecz jednoczeĞnie kulturĊ na kulturĊ i swoją pochopną niekiedy decyzją implikuje treĞci nieobecne w oryginale. RównieĪ wzmocnienie obecne w ostatnim wersie
strofy piątej w zapisie „Najlepszej na Ğwiecie” ilustruje skáonnoĞü Pomorskiego do
uzewnĊtrzniania tego, co jego zdaniem znajduje siĊ podskórnie w tkance poematu
Jesienina. Inwencja translatora jest znakiem jego obecnoĞci, poĞwiadczeniem postawy kreacyjnej.
[zwrotka VI]
Ȼɵɥ ɨɧ ɢɡɹɳɟɧ,
Ʉ ɬɨɦɭ ɠ ɩɨɷɬ,
ɏɨɬɶ ɫ ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ,
ɇɨ ɭɯɜɚɬɢɫɬɨɣ ɫɢɥɨɸ,
ɂ ɤɚɤɭɸ-ɬɨ ɠɟɧɳɢɧɭ,
ɋɨɪɨɤɚ ɫ ɥɢɲɧɢɦ ɥɟɬ,
ɇɚɡɵɜɚɥ ɫɤɜɟɪɧɨɣ ɞɟɜɨɱɤɨɣ
ɂ ɫɜɨɟɸ ɦɢɥɨɸ.

Byá przystojny,
Byá przy tym poetą,
Choü z niezbyt wielką,
A1e chwytną siáą,
I jakąĞ kobietĊ,
Przeszáo czterdziestoletnią,
Zwaá niegrzeczną dziewczynką
I swoją miáą.

Nosiá siĊ elegancko,
I to jak na poetĊ
Z niewielką wprawdzie,
Lecz uchwytną siáą
I jakąĞ
Przeszáo czterdziestoletnią kobietĊ
Nazywaá niedobrą dziewczynką
I swoją miáą.

W strofie szóstej Pomorski ponownie uruchamia taktykĊ inwersyjno-amplifikacyjną. Powtarzanie siĊ zabiegów translatorskich skáada siĊ na obraz caáoĞci,
prowadzi do strategii táumaczenia nastawionej na preferowanie pewnego typu
zachowaĔ transformacyjnych i unikanie innych. Inaczej niĪ Broniewski, bliĪej
w stosunku do oryginaáu, traktuje tym razem Pomorski przymiotnik ɢɡɹɳɧɵɣ, wybierając z polskich zasobów synonimicznych – „wytworny”, „wykwintny”, „peáen
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wdziĊku”, „gustowny”, „elegancki”, „subtelny”, „piĊkny”15 – sáowo „elegancki”,
zmieniając jednoczeĞnie tĊ kategoriĊ gramatyczną na inną, to jest na przysáówek.
Wiersz, jak wiadomo, ma strukturĊ Ğcisáą w tym sensie, Īe autorski projekt zakáada okreĞlony ukáad sáów w wersie i okreĞloną ich liczbĊ. Wiersz jest swego
rodzaju misterną ukáadanką fonetyczno-semantyczno-stylistyczną i jeĞli zmiany
w przekáadzie nie są podyktowane obiektywnymi odmiennoĞciami systemowymi, nie naleĪy burzyü sáowno-muzycznej pajĊczyny pierwodzieáa. Zrywa ją po
raz kolejny Pomorski, zawieszając niepotrzebnie, w mojej ocenie, w próĪni wers
„I jakąĞ”, wydáuĪając tym samym oczekiwanie czytelnika na wskazanie osoby oraz
dopisując utraconą w danym miejscu informacjĊ do nadmiernie rozciągniĊtego
(a przez to i nienaturalnego) wersu poniĪej: „Przeszáo czterdziestoletnią kobietĊ”.
[zwrotka VII]
ɋɱɚɫɬɶɟ, – ɝɨɜɨɪɢɥ ɨɧ, –
ȿɫɬɶ ɥɨɜɤɨɫɬɶ ɭɦɚ ɢ ɪɭɤ.
ȼɫɟ ɧɟɥɨɜɤɢɟ ɞɭɲɢ
Ɂɚ ɧɟɫɱɚɫɬɧɵɯ ɜɫɟɝɞɚ ɢɡɜɟɫɬɧɵ.
ɗɬɨ ɧɢɱɟɝɨ,
ɑɬɨ ɦɧɨɝɨ ɦɭɤ
ɉɪɢɧɨɫɹɬ ɢɡɥɨɦɚɧɧɵɟ
ɂ ɥɠɢɜɵɟ ɠɟɫɬɵ.

SzczĊĞcie – mówiá –
To zrĊcznoĞü umysáu i rĊki,
Wszystkie niezrĊczne dusze
Jako nieszczĊsne są znane,
To nic,
ĩe tak wiele mĊki
Sprawiają gesty
Záamane i zakáamane.

„SzczĊĞcie – powiadaá –
To biegáoĞü umysáu i rĊki.
Wszyscy niewprawni
Mają Īycie nieszczĊĞliwe.
I nie liczy siĊ,
Jak wiele udrĊki
Przynoszą gesty
Pretensjonalne i faászywe.

Pomorski, podobnie jak wczeĞniej Broniewski, pozostaje pod urokiem synekdochy i w funkcji rosyjskiego dopeániacza liczby mnogiej ɪɭɤ stosuje polski dopeániacz liczby pojedynczej; ciąĪenie ku rymowi jest zatem konsekwentne: Jesienin formĊ ɪɭɤ wiązaá z równolegáą gramatycznie formą ɦɭɤ, jak Broniewski „rĊki”
z „mĊki”, a Pomorski „rĊki” z „udrĊki”. Wprawdzie daáoby siĊ powiedzieü po polsku „rąk / mąk”, zachowując tym samym wartoĞü zaprojektowaną przez oryginaá,
ale parĊ leksykalną „rąk / udrąk” naleĪaáoby wówczas uznaü za báĊdną; wydaje
siĊ, Īe nawet licencja poetycka nie zdoáaáaby obroniü takiego wyboru táumacza.
Jesieninowskie klarowne ȼɫɟ ɧɟɥɨɜɤɢɟ ɞɭɲɢ / Ɂɚ ɧɟɫɱɚɫɬɧɵɯ ɜɫɟɝɞɚ ɢɡɜɟɫɬɧɵ
nie znalazáo równie jasnej postaci ani u Broniewskiego, ani u Pomorskiego. Ten
ostatni redukuje ponadto istotny element, jakim byáo wskazanie przez autora poematu na dusze, jako synekdochĊ, pod którą kryją siĊ ludzie. „NiezrĊczne dusze”
– wariant Broniewskiego – jako metafora „kinestetyczna” korespondowaáy z ukáadem „zrĊcznoĞü / niezrĊczne” i osadzaáy siĊ na zbieĪnoĞci brzmieniowej, pomijając zarazem warianty z pola synonimicznego, jak chociaĪby nastĊpujące jednostki: ɧɟɩɨɜɨɪɨɬɥɢɜɵɣ, ɧɟɪɚɫɬɨɪɨɩɧɵɣ, ɧɟɭɤɥɸɠɢɣ, ɦɟɲɤɨɜɚɬɵɣ, ɭɝɥɨɜɚɬɵɣ,
ɛɟɫɬɚɤɬɧɵɣ. ĩadnej natomiast gry fonicznej w tym miejscu nie odnajdziemy
u Pomorskiego: „biegáoĞü” wprawdzie moĪe stanowiü antonim „niewprawnoĞci”,
lecz nawet z paralelizmu gramatycznego rezygnuje táumacz, zamieniając rzeczownik „niewprawnoĞü” na „niewprawni”. Osáabia takĪe Pomorski, tak samo zresztą
jak Broniewski, ocenĊ zasiĊgu zjawiska, o którym pisze Jesienin, posáugujący siĊ
15 Zob. np. A. Mirowicz, I. Dulewicz, I. Grek-Pabis, I. Maryniak, Wielki sáownik rosyjsko-polski,
t. 2: ɉ–ə, s. 1035.
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w nastĊpnym wersie sáowem ɜɫɟɝɞɚ. W oryginale czytamy: Ɂɚ ɧɟɫɱɚɫɬɧɵɯ ɜɫɟɝɞɚ ɢɡɜɟɫɬɧɵ; przekáadowcy polscy opuszczają ten przysáówek, tracąc Ğwiadomie
uniwersalistyczny wymiar spostrzeĪenia autora Czarnego czáowieka.
[zwrotka VIII]
ȼ ɝɪɨɡɵ, ɜ ɛɭɪɢ,
ȼ ɠɢɬɟɣɫɤɭɸ ɫɬɵɧɶ,
ɉɪɢ ɬɹɠɟɥɵɯ ɭɬɪɚɬɚɯ
ɂ ɤɨɝɞɚ ɬɟɛɟ ɝɪɭɫɬɧɨ,
Ʉɚɡɚɬɶɫɹ ɭɥɵɛɱɢɜɵɦ ɢ ɩɪɨɫɬɵɦ –
ɋɚɦɨɟ ɜɵɫɲɟɟ ɜ ɦɢɪɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ”.

W czas nawaánic i burz,
Gdy Īycie zastygnie i uĞnie,
Przy ciĊĪkich stratach
Lub gdy smutek do serca zapuka
Udawaü prostotĊ i uĞmiech –
To najwyĪsza na Ğwiecie sztuka.”

Czy w powszedniej martwocie,
Czy wĞród burz i gromu,
PoĞród najciĊĪszych strat
Gdy smutno,
Gdy los oszuka,
Graü prostotĊ i uĞmiech nieáatwo
nikomu –
To najwiĊksza na Ğwiecie sztuka.

Sygnaáy anaforyczne, skromne, ale jednak obecne w oryginale w formach
biernika liczby mnogiej i pojedynczej (ȼ ɝɪɨɡɵ, ɜ ɛɭɪɢ / ȼ ɠɢɬɟɣɫɤɭɸ ɫɬɵɧɶ),
nie zostaáy zachowane w przekáadzie Broniewskiego. WystĊpują natomiast, chociaĪ w zmienionym ksztaácie gramatycznym, w wersji amplifikowanej w táumaczeniu Pomorskiego: najpierw jako partykuáy pytajne „czy” („Czy w powszedniej
martwocie / Czy wĞród burz i gromu”), nastĊpnie zaĞ w postaci podwojonego spójnika „gdy” („Gdy smutno, / Gdy los oszuka”). Pomorski ponownie dokonuje inwersji, stawiając wers drugi z tekstu wyjĞciowego na miejscu pierwszym w tekĞcie docelowym, burząc po raz kolejny autorski projekt, który zakáadaá okreĞloną
sekwencyjnoĞü obrazów i stanów przyrody. „Powszednia martwota” to jednak coĞ
zdecydowanie innego niĪ Jesieninowska ɠɢɬɟɣɫɤɚɹ ɫɬɵɧɶ, asocjująca z wartoĞciami termicznymi, oziĊbáoĞcią emocjonalną, uczuciowym wystudzeniem. Raz
jeszcze obserwujemy naddatki translatorskie motywowane zbieĪnoĞcią rymów:
„gromu / nikomu” oraz „oszuka / sztuka”. Tego typu operacje, które Korniej Czukowski okreĞlaá mianem „odsiebiedawstwa” (ɨɬɫɟɛɹɬɢɧɚ), nie sáuĪą budowaniu
dobrego wizerunku táumacza.
[zwrotka IX]
„ɑɨɪɧɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ!
Ɍɵ ɧɟ ɫɦɟɟɲɶ ɷɬɨɝɨ!
Ɍɵ ɜɟɞɶ ɧɟ ɧɚ ɫɥɭɠɛɟ
ɀɢɜɟɲɶ ɜɨɞɨɥɚɡɨɜɨɣ.
ɑɬɨ ɦɧɟ ɞɨ ɠɢɡɧɢ
ɋɤɚɧɞɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɷɬɚ.
ɉɨɠɚɥɭɣɫɬɚ, ɞɪɭɝɢɦ
ɑɢɬɚɣ ɢ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɣ”.

„Czarny czáowieku!
Tak nie waĪ siĊ mówiü! To nie to!
PrzecieĪ nie jesteĞ nurkiem
W cudzych gáĊbinach na zwiadach.
Co mnie obchodzi Īycie
Skandalicznego poety!
ProszĊ ciĊ, innym
Czytaj i opowiadaj”.

– Czarny czáowieku!
Jak Ğmiesz! Jak Ğmiesz! To nie ty,
Nie jesteĞ nurkiem,
Peráy z dna nie chwytaj.
Co mi do Īycia
Skandalicznego poety.
Innym, proszĊ, po nocach
Opowiadaj i czytaj.

Niestety, nadszarpniĊtego wizerunku Pomorskiego jako przekáadowcy nie
poprawiają kolejne jego wybory, które poĞwiadczają przesadną skáonnoĞü táumacza do wzmacniania oryginaáu. Translator nie tylko podwaja lapidarne wykrzyknienie utrwalone w oryginale Ɍɵ ɧɟ ɫɦɟɟɲɶ ɷɬɨɝɨ!, proponując w to miejsce
podkreĞlone emocjonalnie wyrazy oburzenia „Jak Ğmiesz! Jak Ğmiesz!”, ale takĪe udziwnia tekst strofy dziewiątej przez posáuĪenie siĊ niemotywowaną inwersją
(wers drugi) i nieuzasadnioną nadwyĪką semantyczną, wprowadzając nowy obraz
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„nurkowo-peráowy” do kompozycji Jesienina: „Nie jesteĞ nurkiem, / Peráy z dna
nie chwytaj”. Broniewski w zwrotce dziewiątej naduĪywaá wykrzykników, dopowiadaá za poetĊ to, co byü moĪe skrywaáo siĊ w elipsie. Taka maniera korespondowaáa z poetyką Broniewskiego jako poety, twórcy obdarzonego romantyczną
wraĪliwoĞcią. PamiĊtajmy jednak, Īe od chwili przetáumaczenia pierwszego elementu serii translatorskiej Czarnego czáowieka (1956) upáynĊáo 56 lat i zmieniáy
siĊ horyzonty czytelnicze polskiego odbiorcy. Wzrosáy dziĞ jego wymagania wobec instancji nadawczej, zwáaszcza jeĞli jest nią drugi autor, czyli táumacz. ZwiĊkszyáo siĊ wyczulenie na sáowo autorskie i odtranslatorskie, zmniejszyáa tolerancja
na prezentowanie „biografii wycofanej z tekstu” (Edward Balcerzan).
[zwrotka X]
ɑɨɪɧɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ
Ƚɥɹɞɢɬ ɧɚ ɦɟɧɹ ɜ ɭɩɨɪ.
ɂ ɝɥɚɡɚ ɩɨɤɪɵɜɚɸɬɫɹ
Ƚɨɥɭɛɨɣ ɛɥɟɜɨɬɨɣ,–
ɋɥɨɜɧɨ ɯɨɱɟɬ ɫɤɚɡɚɬɶ ɦɧɟ,
ɑɬɨ ɹ ɠɭɥɢɤ ɢ ɜɨɪ,
Ɍɚɤ ɛɟɫɫɬɵɞɧɨ ɢ ɧɚɝɥɨ
Ɉɛɨɤɪɚɜɲɢɣ ɤɨɝɨ-ɬɨ.

Czarny czáowiek
Wzrok ze mnie nie zwodzi.
I oczy siĊ pokrywają
Rzygowiną modrą i mokrą,
Jakby mi chciaá powiedzieü,
ĩe jestem hultaj i záodziej,
Który kogoĞ tak bezwstydnie
I bezczelnie okradá.

Czarny czáowiek
Nieruchomo wpatruje siĊ we mnie,
A oczy pokrywa mu
Rzygowina modra –
Jakby powiedzieü chciaá,
ĩe jestem záodziej i nikczemnik,
Który kogoĞ zuchwale
I bezwstydnie okradá.

Zwrotka dziesiąta zawiera, jak dotąd, najmniej odstĊpstw w táumaczeniu Pomorskiego w stosunku do oryginaáu. Táumacz podąĪa jednak ĞcieĪką wytyczoną przez Broniewskiego i pragnąc zachowaü wspóábrzmienie wersu czwartego
z ostatnim, decyduje siĊ, jak jego poprzednik, na liczbĊ pojedynczą rzeczownika
„rzygowina” zamiast normatywnej liczby mnogiej – „rzygowiny”. Ukáad asocjacji
dĨwiĊkowej jest u Jesienina przejrzysty. Tworzą go prawie konsonantowe komponenty: wers 2 – ɜ ɭɩɨɪ, wers 4 – ɛɥɟɜɨɬɨɣ, wers 6 – ɜɨɪ, wers 8 – ɤɨɝɨ-ɬɨ.
Jesieninowska ekspozycja samogáoski „o” pod akcentem znajduje odpowiednik
fonetyczny w wersji Broniewskiego (wersy odpowiednio: 2 – „zwodzi”, 4 – „mokrą”, 6 – „záodziej”, 8 – „okradá”), lecz traci swą konsekwentnoĞü w wariancie Pomorskiego (wersy odpowiednio: 2 – „we mnie”, 4 – „modra”, 6 – „nikczemnik”,
8 – „okradá”), który proponuje dwie regularnoĞci samogáoskowe: e/e i o/o. Zarówno pierwotne rozwiązanie Broniewskiego, jak i wtórne, naĞladowcze Pomorskiego
– w postaci wyboru rzeczownika „rzygowina” zamiast poprawnej postaci „rzygowiny” – zaĞwiadczyáo, z jednej strony, o kreatywnej postawie pierwszego translatora i odtwórczej drugiego. Wtedy, przed laty, doszáo i teraz równieĪ dochodzi
do deautomatyzacji odbioru: nawet krótkotrwaáe zatrzymanie uwagi czytelnika na
wyborze táumacza sprawia, Īe na chwilĊ na to wáaĞnie miejsce kieruje swą uwagĊ
czytelnik. Niekoniecznie taką reakcjĊ projektuje oryginaá, ale, biorąc pod uwagĊ
indywidualne style odbioru tekstu literackiego16, nie sposób wykluczyü i takiej
ewentualnoĞci.

16

Zob. szerzej: M. GáowiĔski, Style odbioru. Szkice o komunikacji literackiej, Kraków 1977.
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[zwrotka XI,
ostatecznie usuniĊta przez autora i nietáumaczona ani przez Wáadysáawa Broniewskiego,
ani przez Adama Pomorskiego]
Ⱦɪɭɝ ɦɨɣ, ɞɪɭɝ ɦɨɣ,
ə ɡɧɚɸ, ɱɬɨ ɷɬɨ ɛɪɟɞ.
Ȼɨɥɶ ɩɪɨɣɞɟɬ,
Ȼɪɟɞ ɩɨɝɚɫɧɟɬ, ɡɚɛɭɞɟɬɫɹ.
ɇɨ ɥɢɲɶ ɬɨɥɶɤɨ ɨɬ ɦɟɫɹɰɚ
Ȼɪɵɡɧɟɬ ɫɟɪɟɛɪɹɧɵɣ ɫɜɟɬ,
Ɇɧɟ ɞɪɭɝɨɟ ɫɢɧɟɟɬ,
Ⱦɪɭɝɨɟ ɜ ɬɭɦɚɧɟ ɦɧɟ ɱɭɞɢɬɫɹ.

[zwrotka XII]
Ⱦɪɭɝ ɦɨɣ, ɞɪɭɝ ɦɨɣ,
ə ɨɱɟɧɶ ɢ ɨɱɟɧɶ ɛɨɥɟɧ.
ɋɚɦ ɧɟ ɡɧɚɸ, ɨɬɤɭɞɚ ɜɡɹɥɚɫɶ
ɷɬɚ ɛɨɥɶ.
Ɍɨ ɥɢ ɜɟɬɟɪ ɫɜɢɫɬɢɬ
ɇɚɞ ɩɭɫɬɵɦ ɢ ɛɟɡɥɸɞɧɵɦ ɩɨɥɟɦ,
Ɍɨ ɥɶ, ɤɚɤ ɪɨɳɭ ɜ ɫɟɧɬɹɛɪɶ,
Ɉɫɵɩɚɟɬ ɦɨɡɝɢ ɚɥɤɨɝɨɥɶ.

Przyjacielu mój, przyjacielu,
Jestem bardzo a bardzo chory!
Nie wiem, skąd siĊ wziĊáo to,
co boli.
Czy to Ğwiszcze tak wiatr
Nad bezludnym i pustym ugorem,
Czy, jak we wrzeĞniu gaj,
Ogaáaca mi mózg alkoholizm?

Przyjacielu mój, przyjacielu,
Jestem bardzo a bardzo chory.
Sam juĪ nie wiem, skąd siĊ
wziĊáo tyle bolu.
Ni to wicher ze Ğwistem
Przelatuje bezludne przestwory,
Ni to jak las we wrzeĞniu
Ogaáaca siĊ mózg w alkoholu.

Powtórzenie strofy w niezmienionym ksztaácie peáni funkcjĊ przede wszystkim kompozycyjną, lecz nie tylko. KaĪde bowiem przypomnienie zwraca uwagĊ
czytelnika na elementy istotne z punktu widzenia szczególnego nadawcy, tu –
autora poematu Czarny czáowiek. Ponowienie formy i zawartoĞci wzmacnia sferĊ
ekspresywno-emocjonalną. Apel do przyjaciela wyraĪony w identyczny sposób
zamyka pierwszą poáowĊ tekstu i jednoczeĞnie stanowi prolog czĊĞci drugiej.
[zwrotka XIII]
ɇɨɱɶ ɦɨɪɨɡɧɚɹ.
Ɍɢɯ ɩɨɤɨɣ ɩɟɪɟɤɪɟɫɬɤɚ.
ə ɨɞɢɧ ɭ ɨɤɨɲɤɚ,
ɇɢ ɝɨɫɬɹ, ɧɢ ɞɪɭɝɚ ɧɟ ɠɞɭ.
ȼɫɹ ɪɚɜɧɢɧɚ ɩɨɤɪɵɬɚ
ɋɵɩɭɱɟɣ ɢ ɦɹɝɤɨɣ ɢɡɜɟɫɬɤɨɣ,
ɂ ɞɟɪɟɜɶɹ, ɤɚɤ ɜɫɚɞɧɢɤɢ,
ɋɴɟɯɚɥɢɫɶ ɜ ɧɚɲɟɦ ɫɚɞɭ.

MroĨna noc.
Na dworze cisza i spokój.
SiedzĊ sam przy okienku,
Na przyjacióá ni goĞci nie czekam.
Sypkim wapnem pokryta
Caáa równina naokóá
I drzewa, jak kawalerzyĞci,
Zjechaáy siĊ w sadzie z daleka.

MroĨna noc.
SiedzĊ sam pod okienkiem.
Ni goĞcia, ni druha nie czekam.
Cicho jest przy rozstajnej drodze.
W krąg równina pokryta
Wapnem sypkim i miĊkkim.
A drzewa niby jeĨdĨcy
Zjechaáy siĊ w naszym ogrodzie.

Gdyby nie regularna skáonnoĞü Pomorskiego do stosowania inwersji, a co za
tym idzie – zmiany sekwencyjnoĞci obrazowania zaprojektowanego przez autora,
moĪna byáoby powiedzieü, Īe strofa trzynasta zostaáa przez niego przetáumaczona
adekwatnie zarówno pod wzglĊdem semantycznym, jak i stylistycznym. Jesienin
zacząá od obrazu mroĨnej nocy. Aktywizując kanaá audialny, przeniósá nastĊpnie sáuch na skrzyĪowanie, miejsce symboliczne. Uruchamiając kanaá wizualny
i kinestetyczny, skonstatowaá fakt samotniczego siedzenia przy oknie – miejscu
równieĪ symbolicznym. Z przestrzeni zewnĊtrznej (nocy i skrzyĪowania) bohater
– ze wzglĊdu na zimową aurĊ – przeniósá siĊ najprawdopodobniej do przestrzeni
ograniczonej murami, pomieszczenia zapewniającego ciepáo, przy czym pokój
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jako fragment domu moĪe byü synekdochą gáowy (umysáu), a okno – oczu, oczu
duszy. Po kanale audialnym i wizualnym pojawia siĊ wiĊc kanaá logiczny, w którym autor poematu zawará zdanie o tym, Īe nie czeka ani na goĞcia, ani na przyjaciela. KolejnoĞü kanaáów zaproponowana przez Jesienina wytycza naturalny
bieg percepcyjny: od spostrzeĪenia do uogólnienia myĞlowego, od zewnĊtrza ku
wnĊtrzu. Rozwiązanie Pomorskiego, wymuszone zapewne dyscypliną rymotwórczą, burzy pierwotny, autorski ukáad kanaáów ukierunkowanych na procesy myĞlowe, táumacz proponuje bowiem zabieg klamrowy: z zewnĊtrza (mroĨna noc)
przemieszcza siĊ do izby (wnĊtrze), po czym ponownie wyprowadza bohatera na
przestrzeĔ („Cicho jest na rozstajnej drodze”). Czytelnik moĪe zatem mylnie przyjąü, Īe tak wáaĞnie zostaá uksztaátowany ten fragment przez Jesienina; i bĊdzie to
wniosek mylny. Te maáo znaczące, wydawaü by siĊ mogáo, niewiernoĞci translatorskie, „rozsypane” w przekáadzie, modyfikują ostatecznie obraz oryginaáu, zmieniają autorski zamysá.
[zwrotka XIV]
Ƚɞɟ-ɬɨ ɩɥɚɱɟɬ
ɇɨɱɧɚɹ ɡɥɨɜɟɳɚɹ ɩɬɢɰɚ.
Ⱦɟɪɟɜɹɧɧɵɟ ɜɫɚɞɧɢɤɢ
ɋɟɸɬ ɤɨɩɵɬɥɢɜɵɣ ɫɬɭɤ.
ȼɨɬ ɨɩɹɬɶ ɷɬɨɬ ɱɨɪɧɵɣ
ɇɚ ɤɪɟɫɥɨ ɦɨɟ ɫɚɞɢɬɫɹ,
ɉɪɢɩɨɞɧɹɜ ɫɜɨɣ ɰɢɥɢɧɞɪ
ɂ ɨɬɤɢɧɭɜ ɧɟɛɪɟɠɧɨ ɫɸɪɬɭɤ.

Páacze gdzieĞ
Nocny ptak záowieszczy,
JeĨdĨcy drewniani
Sieją stuk kopyt podkutych.
I oto ten czarny
Siada przy mnie w fotelu raz jeszcze,
Uchylając cylindra,
Z niedbale rozpiĊtym surdutem.

Nocy záowróĪbny ptak
Zakwiliá gdzieĞ z niepokojem.
JeĨdĨcy drewniani
Stukotem sieją podkutym.
Znowu ten czarny
W fotelu sadowi siĊ moim,
Uchylając cylindra,
Z odrzuconym niedbale surdutem.

Zwrotka czternasta dobrze ilustruje tylko co wypowiedzianą myĞl: aktywnoĞü
inwersji i amplifikacji zdradza kreatywną postawĊ táumacza, lecz tworzenie to odbywa siĊ kosztem autora. WyraĨnie zaznacza siĊ w wyborach Pomorskiego wpáyw
poprzedniego przekáadu: od Broniewskiego przejmuje translator, bez dokonywania
jakichkolwiek zmian, nastĊpujące rozwiązania: „JeĨdĨcy drewniani // Uchylając cylindra”. Wiernie natomiast przekazuje obraz niedbaáego odrzucania surduta (ponownie synekdocha), a nie neutralnego, niedynamicznego widoku rozpiĊtego ubrania.
[zwrotka XV]
„ɋɥɭɲɚɣ, ɫɥɭɲɚɣ! –
ɏɪɢɩɢɬ ɨɧ, ɫɦɨɬɪɹ ɦɧɟ ɜ ɥɢɰɨ,
ɋɚɦ ɜɫɟ ɛɥɢɠɟ
ɂ ɛɥɢɠɟ ɤɥɨɧɢɬɫɹ.–
ə ɧɟ ɜɢɞɟɥ, ɱɬɨɛ ɤɬɨ-ɧɢɛɭɞɶ
ɂɡ ɩɨɞɥɟɰɨɜ
Ɍɚɤ ɧɟɧɭɠɧɨ ɢ ɝɥɭɩɨ
ɋɬɪɚɞɚɥ ɛɟɫɫɨɧɧɢɰɟɣ.

„Sáuchaj, sáuchaj! –
W twarz mi patrząc mówi chrapliwie
I coraz bliĪej, i bliĪej
Pochyla siĊ nade mną –
Nie widziaáem, Īeby taki jak ty
Niegodziwiec
Tak niepotrzebnie i gáupio
Cierpiaá na bezsennoĞü.

– Sáuchaj no, sáuchaj –
RzĊĪąc, zagląda mi w oczy,
A sam bliĪej wciąĪ,
BliĪej nachyla siĊ ku mnie –
Pierwszy raz widzĊ,
ĩeby takiej swoáoczy
Dokuczaáa bezsennoĞü
Tak przykro i bezrozumnie.

Pomorskiemu nie moĪna odmówiü konsekwencji w stosowaniu okreĞlonych zabiegów transformacyjnych. WczeĞniej, w zwrotce dziewiątej, pisząc „Jak
Ğmiesz! Jak Ğmiesz!” w miejscu, w którym u Jesienina czytamy Ɍɵ ɧɟ ɫɦɟɟɲɶ
ɷɬɨɝɨ!, ujawniá upodobanie do wzmacniania wypowiedzi uczestników dialogu. Teraz czyni podobnie, dodając do formy czasownika w trybie rozkazującym
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„sáuchaj” partykuáĊ „no”, zwiĊkszającą siáĊ nacisku na bohatera. Táumacz kaĪe
nieproszonemu goĞciowi rzĊziü podczas zaglądania w oczy bohaterowi, a wiĊc –
jeĞli odwoáamy siĊ do sáownikowego Ĩródáa – wydawaü szmery, które są sáyszalne
przy osáuchiwaniu páuc albo – ciĊĪko i gáoĞno oddychaü, charczeü. Wątpliwe, by
taką jakoĞü fonetyczną miaá na myĞli Jesienin. Kolejne leksykalne naduĪycie odnajdujemy w przekáadzie wersu ɂɡ ɩɨɞɥɟɰɨɜ, przyjmującego postaü „ĩeby takiej
swoáoczy” i eksponującego wschodniosáowiaĔskie zapoĪyczenie (ros. ɫɜɨɥɨɱɶ),
chociaĪ jĊzyk polski podpowiada w tym miejscu zastosowanie któregoĞ z ekwiwalentów, jak na przykáad „áajdak”, „áotr”, „nikczemnik”, „szubrawiec”, „szuja”.
Wybór Pomorskiego, czyli „swoáocz” – w odniesieniu do czáowieka – wiąĪe siĊ
z takimi odpowiednikami, jak „áajdak”, „szuja”, „kanalia”, ale nie „swoáocz”.
Owszem, wspóáczesna polszczyzna w celach wyraĪenia dezaprobaty posáuguje siĊ
tym sáowem, które poza materią translatorską na pewno siĊ obroni, lecz posáuĪenie siĊ zapoĪyczeniem w ramach zabiegów transformacyjnych tekstu (zwáaszcza
artystycznego) nie oznacza wcale przekáadu.
W táumaczeniu filologicznym czytamy: „Nie widziaáem, aby ktokolwiek
z áajdaków tak niepotrzebnie i gáupio cierpiaá z powodu bezsennoĞci” (ə ɧɟ ɜɢɞɟɥ,
ɱɬɨɛ ɤɬɨ-ɧɢɛɭɞɶ / ɂɡ ɩɨɞɥɟɰɨɜ / Ɍɚɤ ɧɟɧɭɠɧɨ ɢ ɝɥɭɩɨ / ɋɬɪɚɞɚɥ ɛɟɫɫɨɧɧɢɰɟɣ).
Pomorski, podobnie jak wczeĞniej Broniewski, gubi ten waĪny szczegóá, który
wskazuje, Īe nieproszony goĞü formuáuje konstatacjĊ ogólną, a nie ukierunkowaną na bohatera: o niegodziwoĞü najpierw oskarĪyá go pierwszy táumacz poematu,
a drugi utoĪsamiá ze swoáoczą. Zamiar autorski prysá: to, co miaáo odcinaü bohatera od Ğwiata áotrów, zostaáo z nim w tym momencie zlane, poáączone w jedno
z krĊgiem szubrawców, do jakiego naleĪaá czarny czáowiek.
[zwrotka XVI]
Ⱥɯ, ɩɨɥɨɠɢɦ, ɨɲɢɛɫɹ!
ȼɟɞɶ ɧɵɧɱɟ ɥɭɧɚ.
ɑɬɨ ɠɟ ɧɭɠɧɨ ɟɳɟ
ɇɚɩɨɟɧɧɨɦɭ ɞɪɟɦɨɣ ɦɢɪɢɤɭ?
Ɇɨɠɟɬ, ɫ ɬɨɥɫɬɵɦɢ ɥɹɠɤɚɦɢ
Ɍɚɣɧɨ ɩɪɢɞɟɬ „ɨɧɚ”,

Ach, moĪe siĊ mylĊ!
PrzecieĪ ksiĊĪyc dziĞ Ğwieci na niebie.
CzegóĪ wiĊcej potrzeba
ĝwiatkowi w upojnej drzemce?
MoĪe z grubymi udami
Skrycie „ona” przyjdzie do ciebie,

ɂ ɬɵ ɛɭɞɟɲɶ ɱɢɬɚɬɶ
A ty bĊdziesz jej recytowaá
ɋɜɨɸ ɞɨɯɥɭɸ ɬɨɦɧɭɸ ɥɢɪɢɤɭ? Swoje zdecháe, mĊczące wiersze?

Ach, przecieĪ dziĞ ksiĊĪyc!
ZaáóĪmy wiĊc, Īe siĊ mylĊ.
Teraz, snem odurzony,
CzegóĪ ten Ğwiatek nie zje
MoĪe z grubymi udami
Chyákiem „ona” przyjdzie
za chwilĊ,
A ty bĊdziesz jej deklamowaá
Swoje zdecháe, ckliwe poezje?

Nietrudno zauwaĪyü, Īe równieĪ strofa szesnasta odsáania manierĊ obydwu
táumaczy polegającą na wzmacnianiu tekstu wyjĞciowego i dokonywaniu inwersji. Jesieninowski emocjonalizm zawarty w cząstce „Ach” wiąĪe Pomorski z zauwaĪeniem na niebie KsiĊĪyca, podczas gdy oryginaá adresuje to wykrzyknienie
do kanaáu mentalnego sugerującego pomyákĊ w myĞleniu. „Kucharska” asocjacja
serwowana przez tego táumacza nie pasuje do ironicznej wersji oryginaáu. Autorowi nie chodziáo przecieĪ o wyeksponowanie konsumpcyjnego nastawienia Ğwiata,
lecz jego snu, przebywania w stanie, w którym trudno o zachowanie i przestrzeganie prawdy. Powtórka za Broniewskim to „MoĪe z grubymi udami”, nadwyĪka
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– zaznaczam táustym drukiem – za Broniewskim („Skrycie »ona« przyjdzie do ciebie”) to „Chyákiem »ona« przyjdzie za chwilĊ”, pod urokiem zaĞ Broniewskiego
– wytáuszczam – „A ty bĊdziesz jej deklamowaá / Swoje zdecháe, ckliwe poezje?”.
W wyborze Pomorskiego w ostatnim wersie uwidacznia siĊ takĪe odstąpienie od
treĞci zawartej w przymiotniku ɬɨɦɧɵɣ. W sáownikach dwujĊzycznych znajduje
on najczĊĞciej odpowiedniki w postaci „ciĊĪki”, „przygnĊbiający”, co nie koresponduje z ckliwoĞcią, o jakiej donosi táumacz. CkliwoĞü tradycyjnie kojarzy siĊ
w polszczyĨnie z przesadną czuáoĞcią, sáodyczą, ale teĪ z czymĞ, co jest w stanie
wywoáaü nudnoĞci. Czy doprowadzenie sáuchaczki do mdáoĞci byáoby rzeczywistym celem wystĊpu poety przed „nią”?
[zwrotka XVII]
Ⱥɯ, ɥɸɛɥɸ ɹ ɩɨɷɬɨɜ!
Ɂɚɛɚɜɧɵɣ ɧɚɪɨɞ.
ȼ ɧɢɯ ɜɫɟɝɞɚ ɧɚɯɨɠɭ ɹ
ɂɫɬɨɪɢɸ, ɫɟɪɞɰɭ ɡɧɚɤɨɦɭɸ,–
Ʉɚɤ ɩɪɵɳɚɜɨɣ ɤɭɪɫɢɫɬɤɟ
Ⱦɥɢɧɧɨɜɨɥɨɫɵɣ ɭɪɨɞ
Ƚɨɜɨɪɢɬ ɨ ɦɢɪɚɯ,
ɉɨɥɨɜɨɣ ɢɫɬɟɤɚɹ ɢɫɬɨɦɨɸ.

Ach, lubiĊ poetów!
Zabawne to towarzystwo.
ZnajdujĊ w nich zawsze
HistoriĊ sercu znajomą –
Jak pryszczatej studentce
Potworne cháopisko
Dáugowáose prawi o Ğwiatach
I ocieka Ğliną zmysáową.

Ach, lubiĊ poetów!
Zabawne towarzystwo.
Zawsze ta sama historia –
Sto pociech, dajĊ ci sáowo! –
Gdy dáugowáosy pokurcz
Przed pryszczatą kursistką
Wywodzi o gwiazdach,
ĝliniąc siĊ przy tym zmysáowo.

Zmiana tonacji stylistycznej, inwersje i modyfikacje semantyczne charakteryzują dokonania translatorskie Pomorskiego w strofie siedemnastej. PoĪyczki od
poprzednika, Broniewskiego, są oczywiste: „Ach, lubiĊ poetów! / Zabawne to towarzystwo” i „Ach, lubiĊ poetów! / Zabawne towarzystwo”. Widoczne jest odsiebiedawstwo: „Sto pociech, dajĊ ci sáowo!”, odczuwalne uwspóáczeĞnienie i obrazowe ukierunkowanie táumaczenia przez wprowadzenie jednostki „pokurcz”, która
automatycznie dopisuje do niej asocjacje związane z urodą i wzrostem, na przykáad: „niezgrabny”, „brzydki”, „czáowiek niskiego wzrostu”, „gnom”, „karzeá”,
„krzywulec”, „kulfon”, „maszkara”, „monstrum”, „paskuda”, „poczwara”, „pokraka”, „straszydáo”, „postrach”, „potwór”, „quasimodo”, „frankenstein”, „upiór”,
„maápolud”, „maápa”, „maápiszon”, „king kong”17. àatwo przy okazji dostrzec,
jak sama kultura w ramach wymiany intertekstualnej dopisuje kolejne synonimy do wyrazu wyjĞciowego, gromadząc w nim negatywną informacjĊ. Mówienie
o Ğwiatach (ɦɢɪɚɯ), zgodnie z wersją oryginaáu, zamienia Pomorski na bujanie
w obáokach, przenosząc monolog poety ku gwiazdom, a to juĪ inna przestrzeĔ,
inne parametry interpretacyjne.
[zwrotka XVIII]
ɇɟ ɡɧɚɸ, ɧɟ ɩɨɦɧɸ,
ȼ ɨɞɧɨɦ ɫɟɥɟ,
Ɇɨɠɟɬ, ɜ Ʉɚɥɭɝɟ,
Ⱥ ɦɨɠɟɬ, ɜ Ɋɹɡɚɧɢ,
ɀɢɥ ɦɚɥɶɱɢɤ
ȼ ɩɪɨɫɬɨɣ ɤɪɟɫɬɶɹɧɫɤɨɣ ɫɟɦɶɟ,
17

Nie wiem, nie pamiĊtam,
W pewnej wiosce,
MoĪe pod Kaáugą,
MoĪe pod Riazaniem,
ĩyá cháopczyk
W rodzinie cháopskiej, prostej,

Nie wiem juĪ, nie pamiĊtam,
Gdzie szukaü wioski –
Koáo Kaáugi
Czy koáo Riazani
Rósá sobie cháopiec
W zwykáej rodzinie cháopskiej,

Zob. szerzej: M. GáowiĔski, Style odbioru. Szkice o komunikacji literackiej, Kraków 1977.
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ɀɟɥɬɨɜɨɥɨɫɵɣ,
ɋ ɝɨɥɭɛɵɦɢ ɝɥɚɡɚɦɢ...

Jasnowáosy,
Z niebieskimi oczami.
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Z oczami niebieskimi
I z Īóátymi wáosami.

Rzeczownik „RiazaĔ” ma w jĊzyku polskim rodzaj mĊski. Nie wiadomo, dlaczego táumacz sili siĊ na znak obcoĞci i utrwala w przekáadzie ĪeĔską postaü nazwy
miasta nad rzeką Oką. Nieuzasadniona wydaje siĊ równieĪ zastosowana przez Pomorskiego rekcja narzĊdnikowa, lokującą przekáad w sferze rusycyzmów, zamiast
poprawnej miejscownikowej – „Z oczami niebieskimi / I z Īóátymi wáosami” zamiast
„O niebieskich oczach / I o Īóátych wáosach”. Identyczny co do istoty gramatycznej
báąd popeániá wczeĞniej Broniewski, pisząc: „Jasnowáosy, / Z niebieskimi oczami”.
[zwrotka XIX]
ɂ ɜɨɬ ɫɬɚɥ ɨɧ ɜɡɪɨɫɥɵɦ,
Ʉ ɬɨɦɭ ɠ ɩɨɷɬ,
ɏɨɬɶ ɫ ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ,
ɇɨ ɭɯɜɚɬɢɫɬɨɣ ɫɢɥɨɸ,
ɂ ɤɚɤɭɸ-ɬɨ ɠɟɧɳɢɧɭ,
ɋɨɪɨɤɚ ɫ ɥɢɲɧɢɦ ɥɟɬ,
ɇɚɡɵɜɚɥ ɫɤɜɟɪɧɨɣ ɞɟɜɨɱɤɨɣ
ɂ ɫɜɨɟɸ ɦɢɥɨɸ”.

I oto podrósá,
I zostaá poetą,
Choü z niezbyt wielką,
Ale chwytną siáą,
I jakąĞ kobietĊ,
Przeszáo czterdziestoletnią,
Zwaá niegrzecznie dziewczynką
I swoją miáą.”

No i co? Wyrósá!
I to na poetĊ
Z niewielką wprawdzie,
Lecz uchwytną siáą,
I jakąĞ
Przeszáo czterdziestoletnią kobietĊ
Nazywaá niedobrą dziewczynką
I swoją miáą.

KonstatacjĊ ɂ ɜɨɬ ɫɬɚɥ ɨɧ ɜɡɪɨɫɥɵɦ zastĊpuje táumacz konstrukcją pytajno-wykrzyknikową: „No i co? Wyrósá!”. Przez postawienie wykrzyknika po sáowie
„wyrósá” przekáadowca sugeruje, Īe osiągniĊcie okreĞlonego wieku przez czáowieka jest czymĞ niezwykáym, co z kolei wprowadza doĞü komiczne wraĪenie, czego nie da siĊ zniwelowaü bez obejrzenia siĊ w stronĊ oryginaáu. Czytelnik, który
nie ma tej moĪliwoĞci, nie dokona sprostowania, przyjmie najczĊĞciej na wiarĊ, Īe
takie wáaĞnie treĞci zaimportowano z tekstu wyjĞciowego.
[zwrotka XX]
„ɑɨɪɧɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ!
Ɍɵ ɩɪɟɫɤɜɟɪɧɵɣ ɝɨɫɬɶ.
ɗɬɚ ɫɥɚɜɚ ɞɚɜɧɨ
ɉɪɨ ɬɟɛɹ ɪɚɡɧɨɫɢɬɫɹ”.
ə ɜɡɛɟɲɟɧ, ɪɚɡɴɹɪɟɧ,
ɂ ɥɟɬɢɬ ɦɨɹ ɬɪɨɫɬɶ
ɉɪɹɦɨ ɤ ɦɨɪɞɟ ɟɝɨ,
ȼ ɩɟɪɟɧɨɫɢɰɭ...

„Czarny czáowieku!
WstrĊtny z ciebie goĞü!
Tą sáawą dawno, dawno
JuĪeĞ siĊ otoczyá.”
Jestem záy, rozjuszony
I z caáą wĞciekáoĞcią
BijĊ go laską w pysk,
MiĊdzy oczy…

– Czarny czáowieku!
TyĞ paskudny goĞü!
Wiadomo nie od dziĞ:
Prowadzisz siĊ podle.
Jestem záy, rozjuszony
I nagle z wĞciekáoĞci
Laską go miĊdzy oczy
WalĊ w pysk na odlew.

Pomorski konsekwentnie rezygnuje z cudzysáowów, stanowiących graficzną
granicĊ pomiĊdzy wypowiedziami dialogowymi, i zastĊpuje je pauzą: „– Czarny
czáowieku!”. Táumacz gubi takĪe waĪny element, jakim jest záa opinia ciągnąca siĊ
za czarnym czáowiekiem (ɩɪɟɫɤɜɟɪɧɵɣ ɝɨɫɬɶ), ironicznie nazwana przez Jesienina sáawą. Ponadto autor poematu nie sugeruje, Īe opinia ta wynika z niemoralnego
stylu Īycia nieproszonego goĞcia, co sugeruje Pomorski, pisząc „Prowadzisz siĊ
podle”. Táumacz nie moĪe bowiem nie uwzglĊdniaü nowego otoczenia kulturowego i asocjacji, jakie okreĞlone konstrukcje sáowne wywoáują lub mogą wywoáaü
u polskiego odbiorcy. Odnotowujemy i tu powtórkĊ z Broniewskiego: „Jestem
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záy, rozjuszony”; ujawniamy amplifikowanie motywacji i okolicznoĞci uderzenia
laską: „I nagle z wĞciekáoĞci”; obserwujemy wzmocnione przesuniĊcie stylistyczne ku potocznoĞci: „WalĊ w pysk na odlew”. W wersji oryginalnej strofĊ XX koĔczy wielokropek, „wydáuĪający” reakcjĊ bohatera na to, co siĊ przed chwilą staáo,
i sygnalizujący, byü moĪe, początek jego powrotu do emocjonalnej równowagi.
Wyczulony na niuanse Broniewski zachowaá w swoim przekáadzie wielokropek,
pomija go Pomorski.
[zwrotka XXI]
...Ɇɟɫɹɰ ɭɦɟɪ,
ɋɢɧɟɟɬ ɜ ɨɤɨɲɤɨ ɪɚɫɫɜɟɬ.
Ⱥɯ ɬɵ, ɧɨɱɶ!
ɑɬɨ ɬɵ, ɧɨɱɶ, ɧɚɤɨɜɟɪɤɚɥɚ?
ə ɜ ɰɢɥɢɧɞɪɟ ɫɬɨɸ.
ɇɢɤɨɝɨ ɫɨ ɦɧɨɣ ɧɟɬ.
ə ɨɞɢɧ...
ɂ ɪɚɡɛɢɬɨɟ ɡɟɪɤɚɥɨ...

... Miesiąc umará,
ĝwit niebieszczeje nad drogą.
Ach, nocy, coĞ narobiáa,
Nocy, bodajĞ przepadáa!
StojĊ w cylindrze na gáowie,
Nie ma przy mnie nikogo.
Jestem sam...
I stáuczone zwierciadáo...

KsiĊĪyc umará,
ĝwit niebieszczeje w oknie.
Ach, ty, nocy!
Co ciebie, nocy, napadáo!
Nie ma przy mnie nikogo.
StojĊ w cylindrze samotnie,
Tylko ja…
I stáuczone zwierciadáo.

O istotnym kompozycyjnie znaczeniu wielokropka koĔczącego zwrotkĊ dwudziestą Ğwiadczy jego pojawienie siĊ na początku kolejnej strofy, juĪ ostatniej.
„WydáuĪona emocjonalnie przestrzeĔ” refleksyjna pozwala bohaterowi na uruchomienie róĪnych kanaáów percepcyjnych, w których dominuje kanaá wzrokowy
i logiczny. Winą za to, co siĊ staáo, zostaje obarczona noc, symbolizująca znacznie
wiĊcej niĪ tylko fragment doby. Pierwsze trzy wersy przekáadu Pomorskiego daáy
nam przykáad táumaczenia wiernego i opartego na dokonaniu poprzednika („ĝwit
niebieszczeje […] // Nie ma przy mnie nikogo // I stáuczone zwierciadáo”). To dobre wraĪenie szybko ginie, gdy poznajemy rozwiązanie translatorskie w wersie
czwartym: „Co ciebie, nocy, napadáo!”, brzmiące doĞü pretensjonalnie, zwáaszcza
Īe Jesienin zaprojektowaá zdanie pytajne, a Pomorski nadaje mu postaü wykrzyknikową – zdziwienie i zamyĞlenie zamienia na ekspresjĊ. Czyni zatem tak samo
jak Broniewski, pozostając najprawdopodobniej pod urokiem pierwszego elementu serii przekáadowej. Do inwersji zdąĪyá nas juĪ Pomorski przyzwyczaiü, a tym
samym – do przestawiania obrazów. Jesienin wzmacnia symboliczną scenĊ i wraĪenie samotnoĞci poprzez nastĊpujący ukáad oparty na metaboli: ɇɢɤɨɝɨ ɫɨ ɦɧɨɣ
ɧɟɬ. / ə ɨɞɢɧ... (i znów wielokropek!). Broniewski pozostaá wierny kompozycji
oryginaáu: „Nie ma przy mnie nikogo. / Jestem sam…”, a Pomorski burzy ten efekt
przez nastĊpującą transpozycjĊ: „StojĊ w cylindrze samotnie, / Tylko ja…”.
*

Gdy pisaáem o przekáadzie Czarnego czáowieka dokonanym przez Wáadysáawa Broniewskiego, jednoczeĞnie przeanalizowaáem to táumaczenie w ujĊciu statystycznym – wychodząc z zaáoĪenia, Īe przeĞledzenie relacji pomiĊdzy frekwencją
jednostek oryginaáu i ich odpowiednikami w táumaczeniu niesie istotną informacjĊ
o strategii translacji. Skupiáem siĊ wówczas na obserwacjach ograniczonych do
trzech czĊĞci mowy: rzeczownika, przymiotnika i czasownika, jako leksemów
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obdarzonych szczególną funkcją semantyczną. Wydaje siĊ, Īe dokonanie podobnego
zestawienia w odniesieniu do pracy Pomorskiego pozwoli, z jednej strony, sprawdziü przydatnoĞü obranej metody, z drugiej – wskaĪe na wydolnoĞü systemu jĊzykowego polszczyzny, a z trzeciej – ujawni swego rodzaju ergonomiĊ translatorską,
wyraĪającą siĊ w stosunkowo czĊstym wykorzystywaniu przez drugiego polskiego
przekáadowcĊ Czarnego czáowieka identycznych lub prawie identycznych wyborów
táumaczeniowych wczeĞniej zastosowanych przez Broniewskiego (tabele 1, 2 i 3).
Tabela 1
Najaktywniejsze czĊĞci mowy w oryginale i w przekáadzie: rzeczowniki18
CzĊĞü mowy
Rzeczownik

Oryginaá
ɱɟɥɨɜɟɤ (10)
ɞɪɭɝ (5)
ɧɨɱɶ (4)
ɩɨɷɬ (4)
ɚɥɤɨɝɨɥɶ (2)
ɛɨɥɶ (2)
ɜɟɬɟɪ (2)
ɜɫɚɞɧɢɤ (2)
ɝɥɚɡ (2)
ɝɨɞ (2)
ɝɨɫɬɶ (2)
ɞɟɜɨɱɤɚ (2)
ɞɭɲɚ (2)
ɠɟɧɳɢɧɚ (2)
ɠɢɡɧɶ (2)
ɤɧɢɝɚ (2)
ɦɢɥɚɹ (2)
ɦɨɡɝ (2)
ɨɤɨɲɤɨ (2)
ɩɨɥɟ (2)
ɩɬɢɰɚ (2)
ɪɨɳɚ (2)
ɫɟɧɬɹɛɪɶ (2)
ɫɢɥɚ (2)
ɫɬɪɚɧɚ (2)
ɰɢɥɢɧɞɪ (2)

Przekáad Wáadysáawa
Broniewskiego
czáowiek (10)
przyjaciel (5)
noc (4)
poeta (4)
alkohol (0)
alkoholizm (2)
ból (0)
wiatr (2)
jeĨdziec (1)
kawalerzysta (1)
oko (3)
rok (0)
goĞü (2)
dziewczynka (2)
dusza (2)
kobieta (2)
Īycie (3)
ksiĊga (2)
miáa (2)
mózg (2)
okienko (1)
ugór (2)
ptak (2)
gaj (2)
wrzesieĔ (2)
siáa (3)
kraj/kraina (2)
cylinder (2)
serce (2)
smutek (2)

Przekáad
Adama Pomorskiego
czáowiek (10)
przyjaciel (4)
druh (1)
noc (7)
poeta (4)
alkohol (2)
ból (2)
wicher (2)
jeĨdziec (2)
oko (4)
rok (0)
goĞü (2)
dziewczynka (2)
dusza (1)
kobieta (2)
Īycie (1)
ksiąĪka/ksiĊga (2)
miáa (2)
mózg (2)
okienko/okno (2)
pole (0)
ptak (2)
gaj (0)
wrzesieĔ (2)
siáa (2)
kraj (2)
cylinder (2)

ksiĊĪyc (2)
las (2)
przestworza (2)
Ğwiat/Ğwiatek (2)
Ğwist (2)
18 W nawiasie podajĊ frekwencjĊ danej jednostki w poemacie. Táustym drukiem wyróĪniam wyrazy,
w których mają miejsce rozbieĪnoĞci miĊdzy oryginaáem i przekáadem.

Grzegorz Ojcewicz

182

Tabela 2
Najaktywniejsze czĊĞci mowy w oryginale i w przekáadzie: przymiotniki
CzĊĞü mowy
Przymiotnik

Oryginaá
ɱɟɪɧɵɣ (13)
ɛɨɥɶɧɨɣ (2)
ɜɵɫɨɤɢɣ (2)
ɝɨɥɭɛɨɣ (2)
ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ (2)
ɛɟɡɥɸɞɧɵɣ (2)
ɩɪɨɫɬɨɣ (2)
ɩɭɫɬɨɣ (2)
ɫɤɜɟɪɧɵɣ (2)
ɭɯɜɚɬɢɫɬɵɣ (2)

Przekáad Wáadysáawa
Broniewskiego
czarny (13)
chory (2)
wysoki (2)
báĊkitny (0)
modry (1)
niebieski (1)
niezbyt wielki (2)
bezludny (2)
prosty (1)
pusty (2)
niegrzeczny (1)
niegrzecznie (1)
chwytny (2)
wstrĊtny (2)

Przekáad
Adama Pomorskiego
czarny (13)
chory (2)
wysoki (1)
báĊkitny (0)
modry (1)
niebieski (1)
niewielki (2)
bezludny (2)
prosty (0)
pusty (0)
niedobry (2)
uchwytny (2)
wstrĊtny (1)
Tabela 3

Najaktywniejsze czĊĞci mowy w oryginale i w przekáadzie: czasowniki
CzĊĞü mowy
Czasownik

ɫɥɭɲɚɬɶ (4)
ɛɵɬɶ (3)
ɡɧɚɬɶ (3)
ɦɨɱɶ (3)
ɱɢɬɚɬɶ (3)
ɜɡɹɬɶɫɹ (2)
ɝɨɜɨɪɢɬɶ (2)

Przekáad Wáadysáawa
Broniewskiego
sáuchaü (4)
byü (10)
wiedzieü (4)

Przekáad
Adama Pomorskiego
sáuchaü (4)
byü (7)
wiedzieü (3)

czytaü (2)
wziąü siĊ (2)
mówiü (3)

ɠɢɬɶ (2)
ɧɚɡɵɜɚɬɶ (2)
ɨɫɵɩɚɬɶ (2)

Īyü (1)
zwaü (2)
ogaáacaü (2)

ɫɚɞɢɬɶɫɹ (2)
ɫɜɢɫɬɟɬɶ (2)

siadaü (2)
Ğwiszczeü (2)
boleü (2)
mieü (2)

czytaü (2)
wziąü (2)
mówiü (0)
powiadaü (1)
powiedzieü (1)
Īyü (1)
nazywaü (2)
ogaáacaü (0)
ogaáacaü siĊ (2)
sadowiü siĊ (2)
Ğwiszczeü (0)

Oryginaá

mieü (2)

Po porównaniu zawartoĞci trzech kolumn powyĪszych tabel od razu zauwaĪa
siĊ fakt, Īe obydwaj táumacze dokonywali modyfikacji oryginaáu. Zmiany miaáy
charakter gáównie amplifikacyjny, co skutkowaáo przede wszystkim pojawianiem
siĊ miejscami odmiennych obrazów w oryginale i táumaczeniu. Inwersje translatorskie, obecne u Broniewskiego w mniejszym stopniu aniĪeli u Pomorskiego,
byáy podyktowane najczĊĞciej nie tylko kreatywną postawą translatorów, ale takĪe
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dąĪeniem z ich strony do utrzymania táumaczenia w okreĞlonej strukturze rymoi rytmotwórczej. Broniewskiego charakteryzuje znacznie wiĊksza dyscyplina formalna niĪ jego nastĊpcĊ, co ostatecznie skutkuje pozytywnym zrównowaĪeniem
wartoĞci tekstu wyjĞciowego i docelowego. Pomorski wyznacza swojej wersji
doĞü obszerne pole innowacji, stosując rozmaite zabiegi semantyczno-stylistyczne, mieszczące siĊ w skali od archaizacji po uwspóáczeĞnianie sáownictwa, oraz
dokonuje nie zawsze wystarczająco umotywowanych zmian kolejnoĞci wersów,
dając pierwszeĔstwo warstwie brzmieniowej. Negatywnie wypada równieĪ oceniü
zapoĪyczenia, których dopuĞciá siĊ Pomorski w stosunku do kolegi po fachu: swoiste plagiatowanie nie zawsze da siĊ wytáumaczyü niewydolnoĞcią polszczyzny,
surową ograniczonoĞcią Ğrodków leksykalnych czy syntaktycznych.
Rozwiązania translatorskie Broniewskiego i Pomorskiego raz jeszcze uzmysáawiają nam, Īe kaĪdy przekáad jest Ğwiadectwem strat i zysków powstających
podczas transponowania autonomicznych obszarów kulturowych. Potwierdzają
takĪe i tĊ prawdĊ, Īe twórcy, do których przecieĪ naleĪą nierzadko sami przekáadowcy, niechĊtnie godzą siĊ na wycofywanie wáasnej biografii z tekstu táumaczenia. Wszelkie znaki obcoĞci strukturalnej, które dostrzegamy w utworze przetáumaczonym, mówią o ich autorze: non omnis moriar. Gdy pisaáem, Īe „Czarny
czáowiek nie doczekaá siĊ jeszcze innej wersji po polsku, co prĊdzej czy póĨniej na
pewno nastąpi. Taka jest bowiem naturalna kolej translatorskiej rzeczy”19, byáem
dobrym prorokiem. Teraz przewidujĊ, Īe drugi element polskiej serii przekáadowej
Czarnego czáowieka ma znacznie mniejsze szanse, by stanowiü przekáad centralny,
aniĪeli pierwszy element autorstwa Broniewskiego. Czas pokaĪe, czy to przewidywanie siĊ sprawdzi.

Summary
Sergey Yesenin’s Black Man Translated by Adam Pomorski
as the Second Element of the Polish Translated Series
The author analyses the interpreting techniques used by Adam Pomorski in his
translation of Black Man by Sergey Yesenin. It becomes obvious that the Polish interpreter
used traditional methods of text translation, not always keeping the formal, semantic, and
stylistic structure of the original text. So, in his version Pomorski emphasized the presence
of a second author-creator, i.e. himself, and left traces of his interpreting initiative in almost
every line, amplifying translation, introducing unmotivated inversions, using archaic and
modernized lexis. Due to such a pretentious manner of Pomorski’s translation the reader
received the text which doesn’t always remind Yesenin’s original lines.
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G. Ojcewicz, op. cit., s. 188.

