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dyskurs miłosny KochaNKów octave’a mirBeau: w lustrze przekładu

Po pierwszym wyznaniu kolejne „kocham cię” nie znaczy już nic;
tak bardzo wydaje się puste, że w tajemniczy sposób powraca jedynie
do dawnego przesłania (które być może nie przebiło się przez te słowa). 
Powtarzam je poza wszelkim znaczeniem; wychodzi z języka, zbacza, gdzie?

Roland Barthes, Fragmenty dyskursu miłosnego1.

Dialog Dwoje kochanków (Les Deux amants) ogłosił Mirbeau w dzienniku „L’Écho 
de Paris” w 1890 roku2. Po kilkunastu latach pisarz powrócił do tekstu, rozszerzając 
go nieco i zmieniając tytuł z atrybucją gatunkową na Kochankowie. Sainete w jednym 
akcie (Les Amants. Saynète en un acte). Nowa wersja wystawiona została 25 maja 1901 
roku w paryskim Théâtre du Grand-Guignol i potem, na przestrzeni XX stulecia, 
miała kolejne wydania3.

Nie jest to tekst szczególnie eksponowany na tle całokształtu Mirbeliańskiej spuści-
zny literackiej, w powszechnej świadomości (nie tylko czytelniczej, także badawczej) 
rozmaicie konfigurowanej pośród zjawisk kulturowych przełomu XIX i XX wieku 
— postrzeganej w perspektywie naturalistycznej bądź dekadencko-pesymistycznej, 
zestawianej z awangardą literacką oraz nurtem ideowym i społecznym anarchizmu�. 
* Joanna Raźny — adiunkt w Zakładzie Literatury Dawnej, Edytorstwa i Nauk Pomocniczych w Instytucie
Filologii Polskiej i Logopedii na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego; ul. Pomorska 171/173, 
90-236 Łódź; email: joanna.razny@uni.lodz.pl. Zainteresowania naukowe: literatura polska od XVIII do 
drugiej połowy XX wieku, polsko-francuskie związki kulturowe, sztuka edycji, zagadnienia przekładu. 
1 R. Barthes, Fragmenty dyskursu miłosnego, przekł. M. Bieńczyk, Warszawa 2011, s. 229; wyd. oryg. Paris 
1977.
2 O. Mirbeau, Les Deux amants, „L’Écho de Paris” 1890, 13 octobre.
3 O. Mirbeau, Farces et moralités, Paris 190�; tenże, Théâtre, t. 3, Paris 1922; tenże, Théâtre complet, 
présentation, édition et notes par P. Michel, Paris 1999; tenże, Théâtre complet, t. �: Farces et moralités, 
présentation, édition et notes par P. Michel, nouvelle édition revue, corrigée et augmentée, Paris 2003 
— odnośnie do tego wydania dalej [A], z podaniem strony.
� Zob. np. R. Carr, Anarchism in France — The case of Octave Mirbeau, Manchester [Wielka Brytania] 
1977; Ch. Lloyd, Food and decadent culture: Huysmans and Mirbeau, „Romance studies” 1988, n° 13; 
A. Lévy, Mirbeau lecteur de Dostoïevski, „Cahiers Octave Mirbeau” 1995, n° 2; P. Michel, Octave Mirbeau: 
les contradictions d’un écrivain anarchiste, [w:] Littérature et anarchie, éds. A. Pessin et P. Terrone, Toulouse 
1998; P. Baron, Les Corbeaux, d’Henry Becque, et Les affaires sont les affaires, d’Octave Mirbeau, „Cahiers 
Octave Mirbeau” 2001, n° 8; A. Briaud, L’Influence de Schopenhauer dans la pensée mirbellienne, tamże; 
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Demaskatorską pasją, jak i ciężarem problemowym wydaje się on ustępować zarówno 
zaangażowanym społecznie pełnospektaklowym sztukom autora, jak i jego miniatu-
rom scenicznym z gatunku comédie rosse, do których cyklu został włączony. Z tego 
zapewne też względu długo nie budził zainteresowania ze strony ludzi teatru ani na-
uki. Wznowienie Kochanków w teatrze francuskim nastąpiło dopiero w 1999 roku, 
kiedy to (razem ze Starymi małżeństwami) odnaleźli swoje miejsce w repertuarze Stu-
dio Théâtre de la Comédie Française. Skromnie przedstawiają się ich dzieje sceniczne 
w Polsce, zainicjowane około 2006 roku przekładem autorstwa Katarzyny Skawiny, 
przygotowanym na potrzeby inscenizacji w Teatrze Scena Prezentacje w Warszawie. 
W roku 2015 na rynku księgarskim pojawiło się tłumaczenie Joanny Raźny5, po które 
dwa lata później sięgnął teatr studencki Scaramouche w Łodzi — w stulecie śmierci 
pisarza6. Wielojęzyczna bibliografia przedmiotu notuje kilka zaledwie współczesnych 
omówień w całości poświęconych temu dramatowi7. 

Kochankowie świetnie wpisywali się jednak w nurt zainteresowań swojego czasu 
skomplikowaną sferą erotyki. Druga połowa XIX wieku, zwłaszcza fin-de-siècle, to 
— jak wiadomo — okres, kiedy w literaturze i sztukach przedstawieniowych wszech-
obecny jest temat kobiecości8. Obok Dziewicy, Muzy, Madonny (Matki), obrazów 

P. Oriol, Littérature et anarchie: le cas Octave Mirbeau, tamże; A.-C. Thoby, La 628-E8: opus futuriste?, 
tamże; R. Ziegler, Le naturalisme comme paranoïa chez Mirbeau, „French Forum” 2002, Vol. 27, n° 2; 
P. Michel, L’Abbé Jules: de Zola à Dostoďevski, [w:] O. Mirbeau, L’Abbé Jules, Paris 2003; C. Nettleton, 
Driving Us Crazy: Fast Cars, Madness, and the Avant-Garde in Octave Mirbeau’s La 628-E8 [online], 
„Nineteenth-Century French Studies”, 201�, dostępny: https://www.academia.edu/10857612/, (dostęp: 
9.06.2019); E. Legros Chapuis, Liberté, nouveauté, beauté — Appolinaire crithique d’art: dans les pas d’Oc-
tave Mirbeau, „Cahiers Octave Mirbeau” 2017, no 2�.
5 O. Mirbeau, Kochankowie. Sainete w jednym akcie, przekł. i oprac. tekstu J. Raźny, [w:] Farsy i morali-
tety Octave’a Mirbeau. Francuski teatr anarchistyczny, red. i oprac. T. Kaczmarek, Łódź 2015; dalej [K], 
z podaniem strony. 
6 Przedstawienie odbyło się � grudnia 2017 r. w Łódzkim Domu Kultury (ŁDK) w następującej obsa-
dzie: Kochanka — Angelika Stępień, Kochanek — Jeremiasz Baranowski, Recytator — Jędrzej Załę-
ski. Spektakl wyreżyserowali Anita Staroń i Tomasz Kaczmarek z Instytutu Romanistyki Uniwersytetu 
Łódzkiego. 
7 Zob. np. G. Dupeyron, Sur deux pièces d’Octave Mirbeau, „Europe”, �5e année, no �58 (juin 1967); 
T. Kaczmarek, Farces et moralités d’Octave Mirbeau, „Studia Romanica Posnaniensia” 2005, Vol. 32; 
P. Michel, Un chef-œuvre méconnu: Amants, „L’Orne Littéraire” 1992, numer specjalny, poświęcony twór-
czości Mirbeau; tenże, Introduction, [do:] Les Amants, [w:] O. Mirbeau, Théâtre complet, t. �; S. Brun, „Il 
ne s’agissait pas de votre âme” — De la moralité à la farce revisitée dans Les Amants, „Cahiers Octave Mirbe-
au” 2015, no 22; taż, Les Farces et moralités de Mirbeau: une modernité en trompe-l’œil, tamże, 2018, no 25; 
J. Raźny, Metaforyka miłości w dramacie „Kochankowie” Octave’a Mirbeau — perspektywa kognitywna, [w:] 
Motyw miłości w literaturze polskiej i obcej, red. E. Chodźko, M. Śliwa, Lublin 2019.
8 Szerzej na ten temat zob. np. G. Matuszek, Kultura contra natura? O mizoginizmie minionego fin-de-
siècle’u, [w:] W kręgu Młodej Polski. Prace ofiarowane Marii Podrazie-Kwiatkowskiej, red. M. Stala, F. Ziej-
ka, Kraków 2001; M. Podraza-Kwiatkowska, Młodopolska femina. Garść uwag, [w:] taż, Wolność i trans-
cendencja. Studia i eseje o Młodej Polsce, Kraków 2001; A. Tytkowska, O modernistycznej demonizacji 
miłości i kobiecości, [w:] Kobieta i rewolucja obyczajowa. Społeczno-kulturowe aspekty seksualności. Wiek XIX 
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łączonych dotąd z tradycją dziewiętnastowieczną, pojawia się postać kobieca o cechach 
ekspansywnej seksualności, która wywołuje strach — jest irracjonalna, zdetermino-
wana przez naturę, okrutna, zdolna nawet do zbrodni. Anioł czy bestia, „naturalnie” 
dobra czy „naturalnie” zła, opiekunka duchowa czy szerzycielka zepsucia, jawi się 
modernistyczna femina nieogarniętą tajemnicą tak dla mężczyzny, jak dla niej samej. 
Nieustanne wahanie się pomiędzy skrajnymi reakcjami: adoracją i — z drugiej strony 
— lekceważeniem kobiety oraz lękiem przed jej nieznaną, demoniczną odmiennością, 
jako przejawy sprzecznych nastawień epoki dają się zauważyć u różnych twórców, ale 
także — jak w przypadku Mirbeau — występują, mniej lub bardziej zniuansowane, 
w obrębie dzieła tego samego autora. Ekspresja artystyczna wchodzi przy tym w oczy-
wisty dialog z innymi językami opisu ówczesnego świata, w których to intensywnie 
i na różnych polach — filozofii, antropologii, medycyny, teorii prawa — obalano i ro-
mantyczne mity kobiecości i miłości, i hipokryzję mieszczańskiej ideologii płci.

Utwór Mirbeau pokazuje uwikłanie współczesnego mu myślenia o sprawach Ero-
sa w utrwalone jeszcze przez romantyzm normy i schematy, zwraca także uwagę na 
konieczność ich rozpoznania jako nieaktualnych już wzorców kultury. Bohaterowie 
Kochanków podążają tropem miłości platońskiej, idealnego wyobrażenia związku 
dusz i serc, które jednak w autorskiej diagnozie uznane zostaje za dysfunkcjonalne 
i śmieszne. Konfrontacja z rzeczywistością ciała i jego potrzeb służy do demitologiza-
cji sublimacyjnych stylów zachowań poprzez wskazanie na ich „papierowość”, to jest 
literacki rodowód i możliwość realizacji jedynie w świecie fikcji9. Taki sposób ujmo-
wania fenomenu miłości wiąże twórczość Mirbeau z odkryciami przyrodoznawstwa 
i fizjologii, jako obszaru intensywnie poddanego naturalistycznej eksploracji, ale także 
sytuuje w bliskim kręgu skandynawsko-niemieckiego pesymizmu, zrodzonego z mę-
skich fantazji, obsesji i lęków. Widać tu wpływ lektury Arthura Schopenhauera, w ko-
biecie upatrującego głównie medium natury, wysłanniczkę ślepej woli życia, dążącą 
do pomnażania istot z góry skazanych na cierpienie i śmierć; Friedricha Nietzschego, 
w późnych zwłaszcza wypowiedziach nieukrywającego satysfakcji ze społecznego ob-
racania wniwecz romantycznego mitu miłości i kultu kobiety, dostrzegającego za nimi 
tylko dowody poddania się wielkiej mistyfikacji, będącej świadectwem przemyślno-
ści kobiety; Ottona Weiningera, kobiecość utożsamiającego z bytem nieświadomym, 
alogicznym, amoralnym, determinowanym popędami, niszczycielskim; czy Augusta 
Strindberga i jego tezy o rzekomej naturalnej niższości kobiety, chcącej zapewnić 
swojej płci dominację nad mężczyzną10. W artykule Uprzejme uwagi na temat kobiet 

i XX, red. A. Żarnowska i A. Szwarc, t. 9, Warszawa 2006; w perspektywie lingwistycznej — M. Kita, 
Mizoginia i uwielbienie kobiety w aforyzmach francuskich i polskich drugiej połowy XIX wieku, „Stylistyka” 
1997, T. 6. 
9 Zob. interpretację S. Brun, przedstawioną w artykule „Il ne s’agissait pas de votre âme”..., s. 2�–27. 
Badaczka łączy „pojawienie się dołu cielesnego” (l’apparission du bas corporel) z farsowością Kochanków 
Mirbeau, odwołującego się do średniowiecznej tradycji tego gatunku. 
10 Nieprzyjazne kobietom poglądy czołowych myślicieli i artystów epoki zestawia A. Tytkowska (dz. cyt.).
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(Propos galants sur les femmes, „Le Journal” 1900, 1 avril), nawiązując notabene do 
wcześniejszych swoich twierdzeń, wyrażonych w recenzji Lilith Rémy de Gourmonta 
(„Le Journal” 1892, 20 novembre), autor Kochanków pisał na przykład:

La femme n’est pas un cerveau : elle est un sexe et c’est bien plus beau. Elle n’a qu’un rôle dans l’univers, 
mais grandiose : faire l’amour, c’est-à-dire perpétuer l’espèce. Selon les lois infrangibles de la nature, 
dont nous sentons mieux l’implacable et douloureuse harmonie que nous ne la raisonnons, la femme est 
inapte à tout ce qui n’est ni l’amour ni la maternité. Quelques femmes — exceptions très rares — ont pu 
donner, soit dans l’art, soit dans la littérature, l’illusion d’une force créatrice. Mais ce sont, ou des êtres 
anormaux, en état de révolte contre la nature, ou de simples reflets du mâle dont elle sont gardé, par le 
sexe, l’empreinte11. 

I choć stanowisko to częściowo zrewidował — polemizując zwłaszcza ze skrajno-
ściami Strindbergowskiej optyki mizoginicznego widzenia rzeczywistości12 — prze-
konanie o granicy nieprzekraczalnej obcości, jaka oddziela mężczyznę i kobietę, po-
zostało trwałym elementem światopoglądu pisarza, dodatkowo znajdującym oparcie 
w doświadczeniach jego biografii intymnej, rozmaicie przetwarzanej literacko — jak 
w przypadku opowiadania Ku szczęściu (Vers le bonheur, „Le Gaulois” 1887, 3 juillet). 
Mirbeau konstatował (kilka tygodni po swym ślubie z Alice Regnault):

Et l’abîme qui nous séparait n’était même plus un abîme : c’était un monde, sans limites, infini, non pas 
un monde d’espace, mais un monde de pensées, de sensations, un monde purement intellectuel, entre les 
pôles duquel il n’est point de possible rapprochement. Dès lors, la vie nous fut un supplice. Quoique l’un 
près de l’autre, nous comprenions que nous étions à jamais séparés, et cette présence continuelle et visible 
de nos corps rendait encore plus douloureux et plus sensible l’éloignement de nos âmes… 13.

Z perspektywy interpretacyjnej, a także translatorskiej Kochankowie interesować 
mogą jako utwór świadomie anachroniczny, „przedawniony”, którego tematem jest 
sentymentalność przeciwstawiona seksualności jako jej iluzja i maska. Symulacja ro-

11 „Kobieta nie jest mózgiem: jest płcią i to jest dużo piękniejsze. Ma ona tylko jedną rolę we wszechświe-
cie, ale za to doniosłą: kochać, to znaczy przedłużać gatunek. Zgodnie z niezłomnymi prawami natury, 
których niewzruszoną i bolesną harmonię odczuwamy lepiej, niż rozumiemy, kobieta jest niezdolna do 
wszystkiego, co nie jest ani miłością, ani macierzyństwem. Niektóre kobiety — wyjątki bardzo rzadkie 
— potrafiły dać, czy to w sztuce, czy to w literaturze, złudzenie siły twórczej. Ale są to albo istoty anor-
malne, w stanie buntu przeciwko naturze, albo proste odbicia samca, którego ślad, poprzez seks, zacho-
wały” [przekł. J.R.].
12 Np. w odpowiedzi udzielonej na ankietę dziennika „Gil Blas”, kiedy to godził się co najwyżej przyznać 
drugiej płci równość w odrębności. Deklarował wówczas: „Kobieta nie jest wcale niższa od mężczyzny, 
jest różna od niego, ot i wszystko” [przekł. J.R.]. Cyt. oryg.: „La femme n’est point inférieure à l’homme, 
Elle est autre, voilà tout” (O. Mirbeau, Les Défenseurs de la femme: sur un article de M. Strindberg, „Gil 
Blas” 1895, 1 février). 
13 „Przepaść, która nas oddzielała, nie była nawet już przepaścią: to był świat bez granic, nieskończony, 
bynajmniej nie przestrzenny, ale świat myśli, wrażeń, świat czysto intelektualny, między którego biegu-
nami zbliżenie nie jest możliwe wcale. Od tej pory życie stało się dla nas udręką. Jakkolwiek jedno obok 
drugiego, rozumieliśmy, że jesteśmy rozdzieleni na zawsze, i ta obecność ustawiczna i widoczna naszych 
ciał czyniła jeszcze bardziej bolesnym i bardziej dotkliwym oddalenie naszych dusz...” [przekł. J.R.].
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mantycznego dyskursu miłosnego, przedstawiająca na scenie nie akcję, lecz raczej wy-
powiadanie, pozwala pisarzowi odsłonić nieaktualność mowy, zdominowanej przez 
literackie zobowiązania i schematy. Mirbeau odcina się od pojmowania miłości w ka-
tegoriach poznawania Innego, którego tajemnicę pesymistycznie oznajmia; nie absor-
buje go też głębia psychologiczna dwojga postaci, utkanych z drobnych narcyzmów, 
z małostkowości mieszczańskich. Przedmiotem oglądu jest język, którym bohaterowie 
mówią o miłości. Temat erotyzmu staje się tu problemem kulturowego i językowego 
dziedzictwa, skupionego wokół konwencjonalnej przestrzeni znaczeń.

W prezentowanym artykule zajmować mnie będzie werbalne wyrażanie miłości 
w Kochankach, czyli takie, które aktywizuje kod językowy, nie wykluczając jednak 
pozostających z nim w synergii innych kodów komunikacyjnych1�. Najważniejsze 
w przypadku utworu Mirbeau wydają mi się trzy następujące sfery: 1) Temporalne 
aspekty dyskursu miłosnego; 2) Zachowania przestrzenne w interakcjach zakocha-
nych; 3) Językowe środki nazywania ukochanego. Materię poddaną oglądowi stanowi 
francuski oryginał i jego przekład, traktowany jako tekst języka polskiego, funkcjonu-
jący w obrębie kultury polskiej i języka polskiego.

1. chronemika miłosna

Podejmuję tu próbę naszkicowania problematyki związku uczucia i czasu — związ-
ku utrwalonego w języku i będącego jednym z tematów w dyskursie miłosnym jed-
noaktówki Kochankowie. Wyniki dotychczasowych badań z wykorzystaniem instru-
mentarium teorii kognitywnej pokazały, że miłość w przypadku utworu Mirbeau jest 
konceptualizowana w takich kategoriach metaforycznych wobec tego pojęcia, jak: 
MIŁOŚć TO JEDNOŚć (DWóCH UZUPEŁNIAJĄCYCH SIę CZęŚCI), MI-
ŁOŚć TO (APETYCZNY) POKARM, MIŁOŚć TO CENNY PRZEDMIOT/
OBIEKT, MIŁOŚć TO SIŁA NATURALNA, MIŁOŚć TO SZALEńSTWO, 
MIŁOŚć TO CIERPIENIE/CHOROBA, MIŁOŚć TO ŚMIERć15. Większość 
z tych pojęciowych metafor implikuje czas i jego aspekty: trwałość vs nietrwałość, sta-
łość vs zmienność.

Kulturowy konstrukt miłości romantycznej w ogromnym stopniu ufundowany jest 
na przekonaniu, iż uczucie, które połączyło zakochanych, jest absolutnie wyjątkowe 
1� W opracowaniach lingwistycznych — obok werbalnych — wyróżnia się jeszcze dwa rodzaje znaków 
służących do manifestowania stanów emocjonalnych człowieka: parawerbalne, czyli niewerbalne zacho-
wania wokalne (podniesiony głos, wzmożone oddychanie, mówienie przez zęby, pomruki, wydłużone 
dźwięki), i niewerbalne, inaczej mowę ciała (spojrzenie, mimika, gestykulacja, pozycja ciała podczas roz-
mowy itp.). Niewerbalna komunikacja może przebiegać równocześnie z werbalną i może wzmacniać 
lub zmieniać sens słów, zob. np. A. Awdiejew, G. Habrajska, Typologia emotywnych aktów mowy, [w:] 
Wyrażanie emocji, red. K. Michalewski, Łódź 2006, s. 10–11; P. Lewiński, Operatory emocji, [w:] tamże, 
s. 53–5�; A. Awdiejew, Gramatyka interakcji werbalnej, Kraków 2007, s. 122.
15 Szczegółową analizę sposobów konceptualizacji miłości w Kochankach przedstawiam w artykule Meta-
foryka miłości w dramacie „Kochankowie” Octave’a Mirbeau — perspektywa kognitywna; metafory pojęcio-
we konsekwentnie wyróżniam WERSALIKAMI, zgodnie z konwencją wprowadzoną przez G. Lakoffa 
i Marka Johnsona (Metafory w naszym życiu, przekł. i wstępem opatrzył T.P. Krzeszowski, Warszawa 2010. 
Wyd. oryg. pt. Metaphors we live by, Chicago 1980).
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i wieczne. Romantyczni kochankowie doświadczają temporalności w sposób szczegól-
ny, deklarując i wierząc, że ich namiętność pokona granice czasu ludzkiego — będzie 
trwać poza czasem i ponad czasem, nie tracąc nic ze swojej początkowej intensywności 
i mocy. Jak zauważa Małgorzata Kita, niezmienność uczuć do ukochanej osoby jest 
obligatoryjnym składnikiem wyznania miłosnego: „Jeśli miłość w ogóle jest traktowa-
na jako wartość, to do szczególnie cenionych zalicza się właśnie to, że czas, który ma 
moc powodowania zmian (korzystnych i negatywnych), jej nie dotyka”16. Trwałość 
i niezmienność uczucia stanowić mają o jego prawdziwości.

Także bohaterowie utworu Mirbeau pragną, by w przypadku ich miłości prawa życia 
przestały obowiązywać. Ważną rolę w dialogu budującym tekst dramatyczny odgrywają 
akty mowy definiujące uczucia: ponawianie zapewnienia o miłości, określanie jej wy-
jątkowości, mocy, bezgraniczności. Artykułuje się w nich z jednej strony pragnienie, by 
zatrzymać czas, z drugiej zaś — przekonanie, że uczucia osadzone w czasie, uwikłane 
w czas, pozostaną takimi, jakimi są. Słowa tylko i na zawsze w dyskursie miłosnym Ko-
chanków Mirbeau potwierdzają swoje znaczenie — i ekskluzywne, i absolutne.

Mirbeau przekazuje też inne spojrzenie na trwanie miłości. Z jego dramatu wy-
łania się równolegle obraz uczucia, które podlega zmianom, ma swoją dynamikę, za-
chodzi w czasie, jest raczej procesem niż stanem. Inicjalna powtarzalność określeń 
czasowych: znowu, ciągle, co wieczór, podobnie jak wzmocnionych form zaimków: to 
samo, te same, tylko pozornie koresponduje z wiarą zakochanych w magię zapewnień 
o wiecznej miłości. Obok utrwalonego językowo pojęcia i literacko wyobrażenia nie-
przemijającej miłości istnieją w dialogu scenicznym Kochanków sygnały odwołujące 
się do etapowości tego uczucia, akcentujące również głód stymulacji, element nudy, 
jaka pojawia się po euforii i upojeniu, towarzyszących romantycznym początkom pary 
— wszystko aż nadto dobrze staje się znane. 

Z punktu widzenia przedmiotu nuda jest [...] powtarzaniem tego samego [...]. Z punktu widzenia po-
strzegającego nuda jest niezdolnością do oczekiwania czegokolwiek nowego, poczuciem przebywania 
(choćby tymczasowego) w świecie, gdzie nic się nie stanie, tj. gdzie albo będzie to samo, albo, jeśli coś się 
stanie [...], tak się stanie, jakby nic się nie stało

— pisze współczesny filozof17. Reakcją emocjonalną na nudę jest rozdrażnienie, irytacja.
Procesualna interpretacja związku miłosnego przyjmuje za pewnik zmianę, a jej 

nieuchronność wpisuje w samo uczucie. Scena miłosna w Kochankach ma wyraźną 
strukturę czasową opartą na semantycznym czasie przeszłym. Kiedy bohaterowie na 
dobre znajdą się już razem, jedno z nich zaczyna przywoływać przeszłość, dając kobie-
ce świadectwo wagi chwilom, które minęły. Hipotezie bezpowrotnego szczęścia sytu-
acji przeszłych towarzyszy skarga na to, co obecnie, i żal za tym, co odległe. Deiktyczne 
teraz użyte zostaje jako nośnik tej kontrastowości:

16 M. Kita, Szeptem albo wcale. O wyznawaniu miłości, Katowice 2007, s. 1�6.
17 L. Kołakowski, O nudzie, [w:] tenże, Mini wykłady o maxi sprawach. Trzy serie, Kraków 2009, s. 95.
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Vous n’êtes plus le même avec moi… [A 111]
...Nie jest pan już ze mną taki, jak dawniej… [K 212]

Autrefois... vous n’auriez jamais osé fumer... après... [A 111] 
Dawniej… nigdy by pan nie śmiał palić… po… [K 213]

Et puis... vous êtes moins soigné... [A 111] 
A poza tym… jest pan mniej zadbany… [niż dawniej — J.R.] [K 213]

Autrefois... vous auriez bondi... [A 112]
Dawniej… by pan nadskakiwał… [K 215]

Maintenant, tout vous est indifférent... [A 112]
Teraz wszystko jest panu obojętne… [K 215]

Ważnymi aktami mowy w dialogu scenicznym Kochanków są interakcje o charak-
terze konfliktowym, do których należą drobne wyrzuty, sprzeczki lub nawet kłótnie 
dwojga protagonistów. I tu czas jest nieubłagany, ponieważ to, co porusza zakocha-
nego, zwykle przestaje mu się podobać, kiedy miłość po prostu mija. Koniec wspól-
nej konwersacyjnej historii pary wyznacza, jak wiadomo, zerwanie — wypowiedzenie 
słów: Już cię nie kocham, stanowiące swego rodzaju ramę z pierwszym wyznaniem mi-
łosnym i obdarzone mocą sprawczą. Mirbeau tak konstruuje tekst, aby erupcja słowna 
zapewnień o uczuciu występowała w pozycji finału, inwersyjnej względem stwierdze-
nia: Pan mnie już nie kocha [K 211], którego intencją jest sprowokowanie pozytywne- 
go lub negatywnego oświadczenia emocji. Ranga wyznania interakcyjnie wymuszo-
nego, takiego jak w tym przypadku, wydaje się jednak niewielka.

Autorzy utworów literackich przywiązują wagę do ram spacjalno-temporalnych roz-
mów toczonych przez bohaterów. Niektóre akty mowy, takie jak na przykład wyznania 
miłosne, mają jako scenerię miejsca „romantyczne”, „nastrojowe”. Konwencja „roman-
tyczności” wyznania miłosnego utrwalona przez literaturę każe widzieć uczestników tego 
momentu interakcji na tle wiosennej przyrody — lasek ustępuje parkowej alejce, po 
której odbywa się spacer na łonie natury, w nieodzownej bliskości ławeczki, nierzadko 
z kamienia, co utrwalone zostało chociażby w malarstwie Édouarda Gelhay (Plany na 
przyszłość, Salon z 1897). Innym ważnym z komunikacyjnego punktu widzenia para-
metrem temporalnym miłości jest rytm dobowy. Dzień to okres pracy, kiedy głębo-
kie gorące uczucia schodzą na dalszy plan, choć czasem zakochanemu praca dłuży się 
w oczekiwaniu na upragniony kontakt z obiektem miłości; wieczór natomiast to pora 
spotkań kochanków, kameralna sceneria utworzona przyćmionym światłem księżyca, 
motywowana tradycją i serenady, i alby symbolika śpiewu ptaka — słowika, jaskółki, 
skowronka (ta ostatnia złowieszcza dla kochanków, zmuszonych rozstać się o świcie). 

Mirbeau mnoży pewne stereotypy. W dyskursie miłosnym Kochanków pojawia się 
element gry intertekstualnej (przecież wszystko zostało już powiedziane — déjà vu, 
déjà lu, déjà dit), świadoma wtórność wobec tradycji, jak również pastisz, ironia. Istot-
nym trybem porozumiewania staje się komunikowanie au deuxième degré, mówienie 
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w cudzysłowie (pełniącym tu różne funkcje). Sytuacja komplikuje się jeszcze inaczej, 
jeśli uwzględnić obecność postaci nazwanej Recytatorem, który odgrywa jak gdyby 
rolę prezentera, „zapowiadacza” wygłaszającego monolog liryczny otwierający sztukę, 
a więc który istnieje metateatralnie (na poziomie zdublowanej rzeczywistości scenicz-
nej) — przejmując w jakiejś mierze uprawnienia „dysponenta reguł gry”18.

2. proksemika miłosna

Dyskurs miłosny Kochanków konstruowany jest między innymi poprzez rejestro-
wanie zachowań komunikacyjnych dwojga głównych bohaterów odnoszących się 
w sposób eksplicytny bądź implicytny do kategorii przestrzennych. Analiza didaska-
liów pozwala stwierdzić, że bohaterowie realizują sentymentalny gestyczny i kinetycz-
ny scenariusz zalotów, uwzględniający elementy obydwu kodów, takie jak: wzajemne 
spojrzenia, prosty kontakt cielesny (trzymanie się za ręce), bliski kontakt ciała z cia-
łem (objęcie, uściski) czy kontakt usta–usta (pocałunek)19. Odpowiednio językowymi 
eksponentami gry wzajemnych przybliżeń i oddaleń w interakcjach zakochanych są 
występujące z dużą częstotliwością w utworze: 

— czasowniki nazywające zorientowanie całego ciała lub części ciała względem 
obiektu uczucia, na przykład: pochylać się ku komuś, patrzeć komuś w oczy [K 203], spo-
glądać na swoją dłoń [na którą spadła łza kochanki] [K 208] (pencher vers qqn, regarder 
qqn dans les yeux [A 106], regarder sa main [A 109]) (przynajmniej głowa i oczy muszą 
być zwrócone w określonym kierunku);

— czasowniki ruchu nazywające ukierunkowane przemieszczenie się całego ciała, 
czyli leksemy takie, jak na przykład: przysuwać się bliżej kogoś [K 20�] / cofać się przed 
kimś [K 205], wstać i przejść obok kogoś [K 206], podrywać się do kogoś [aby go przy-
trzymać] [K 207], robić kilka kroków w odległości od kogoś [K 209], prowadzić kogoś 
[K 221] (se rapprocher encore de qqn / se reculer devant qqn [A 107], se lever et passer 
à côté de qqn, se précipiter et essayer de reprendere qqn [A 108], faire quelques pas à di-
stance de qqn [A 109], mener qqn [A 115]);

— czasowniki nazywające wysuwanie jakiejś części ciała w stronę obiektu: odpy-
chać kogoś i, w odpowiedzi, składać ręce przed kimś jak do modlitwy [K 209], jako znak 
miłosnego poddaństwa (repousser qqn, joindre les mains — z eksplicytacją w języku 
docelowym [A 109]);

— czasowniki nazywające bezpośredni kontakt dwóch ciał, względnie inten-
cję takiego kontaktu: obejmować kogoś wpół [K202], usiłować przytulić kogoś mocniej 
[K 205], obejmować kogoś swym ramieniem, odważyć się na pieszczoty [K 221], kołysać 
kogoś [K 223] (tener qqn par la taille [A 106], chercher à étreindre qqn plus étroitement 

18 Przemiany w dramacie w wieku XIX i XX, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotu tekstowego oraz 
statusu postaci jako podmiotów mówiących, analizuje K. Ruta w artykule Dramatyczne gry w podmiot 
(„Teksty Drugie” 1999, nr 1/2).
19 Zob. wyniki badań Desmonda Morrisa z zakresu mowy ciała ludzkiego, przedstawione w książce Zwie-
rzę zwane człowiekiem, przekł. Z. Uhrynowska-Hanasz, Warszawa 1997 [wyd. oryg. pt. The Human 
Animal, London 199�]. Referuję za: M. Kita, dz. cyt., s. 173.
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[A 107], prendre qqn dans ses bras, risquer des caresses [A 115], bercer qqn [A 116]), 
z możliwym wariantem wskazującym na dotykaną część ciała: trzymać kogoś za ręce, pu-
ścić czyjeś ręce, chwycić czyjeś ręce na powrót [K 203], całować swoją dłoń [na którą spadła 
łza kochanki] [K 208], całować kogoś [K 225] (tenir les mains à qqn [A 106], abandon-
ner les mains de qqn, resaisir les mains de qqn [A 107], embrasser sa main [A 109]); tu 
szczególnie ważne są słowa całować coś, całować kogoś oraz derywat pocałunek [K 226] 
(ten ostatni bez analogii źródłowej: baiser [A 117]).

Za przynależne do grupy leksemów odsyłających do kategorii przestrzeni uznać 
można słowa nazywające czynność poznawczą percepcji wzrokowej, na przykład: spo-
glądać na kogoś [K 208], patrzeć komuś w oczy [K 203] (regarder qqn [A 108], regarder 
qqn dans les yeux [A 106]), niekiedy występujące z określeniami emocji postrzega-
nych u interaktanta przez podmiot obserwujący, na przykład widząc czyjeś wzburzenie 
[K 212, 218] (sur un mouvement de qqn [A 110, 113]). Rejestrowanie zmian mimiki 
(oraz reagowanie na nią) implikuje na ogół niewielką odległość przestrzenną od obiek-
tu poddanego obserwacji. W przypadku dramatu Mirbeau uzasadnienie odnajduje 
zarazem Barthes’owska teza o żywiole semiozy w działaniu miłosnym: 

Zakochany to dziki semiolog w stanie czystym! Cały czas czyta znaki. Nic innego nie robi: znaki szczęścia, 
znaki nieszczęścia. Na twarzy innego, w jego zachowaniach. Jest doprawdy wydany na pastwę znaków20. 

Ważną rolę w aranżowaniu przestrzeni dramatycznej Kochanków odgrywają środki 
komunikacji paralingwistycznej, która obejmuje tak zwane wskaźniki sposobu mówie-
nia. Trybem porozumiewania się wykazującym szczególnie ścisły związek z bliskością 
jest szept lub ciche mówienie. Tu też należeć będą zapisy wszelkich zmian tonu czy 
sposobu artykułowania, kojarzonych z niewielkim dystansem i intymnym charakte-
rem relacji, jak: głębokie oddychanie, omdlałość głosu, urywane wypowiedzi wywoła-
ne emocjami (aposjopezy). Dogodnych przykładów dostarczają ponownie dyspozycje 
sceniczne: z czułością [K 202], lirycznie [K 203], wzdychać [K 20�, 206], zmieszany, 
szukając słów [K 207], ciszej [K 210], łagodnie [K 211], głosem słabym i słodkim / głębokim 
głosem [K 223], na wpół omdlała [K 226] (tendrement [A 106], lyrique [A 107], soupirer 
[A 107, 108], troublé, cherchant ses mots [A 108], plus bas [A 110], caressant [A 110], 
d’une voix faible et douce / d’une voix profonde [A 116], à demi-pâmée [A 117]).

Na płaszczyźnie komunikacji werbalnej między postaciami scenicznymi kategorią 
ustalającą relacje w aspekcie bliskości i oddalenia, traktowanych jako parametry natury 
fizycznej i psychicznej, są relacjonemy — ze szczególnym uwzględnieniem zwrotów ad-
resatywnych21. Jak wiadomo, funkcję systemowego ekwiwalentu bliskości i poufałości 

20 R. Barthes, Le grain de la voix, Paris 1981, s. 282. Cyt. za: K. Kłosiński, „Miłosna rozmowa”, [w:] Pogra-
nicza wrażliwości w literaturze dawnej oraz współczesnej, cz. 1: Miłość, Materiały z konferencji „Pogranicza 
wrażliwości w literaturze dawnej oraz współczesnej — konfrontacje”. Szczecin 2–4 czerwca 1997 r., red. 
I. Iwasiów i P. Urbański, Szczecin 1998, s. 13. Przekł. K.K. 
21 O kategorii językowej relacjonemów pisze obszernie Małgorzata Kita (dz. cyt., s. 195–22�); w dużej 
mierze korzystam z tych ustaleń.
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w języku francuskim, podobnie jak w polskim, pełni zaimek dla drugiej osoby liczby 
pojedynczej i odpowiednie formy czasownikowe. Odmienną ekwiwalencję otrzymuje 
natomiast oficjalność i dystans, którą wyraża we francuskim vous, czyli druga osoba 
liczby mnogiej, oddawana w przekładach zgodnie z właściwościami strukturalnymi 
polszczyzny za pomocą zwrotu pan/pani, wprowadzającego dyferencjację rodzajową 
i łączącego się z czasownikiem w trzeciej osobie liczby pojedynczej. Tym, co może 
wpływać na semantykę form osobowych wykorzystywanych w funkcji adresatywnej, 
jest dystrybucja form zwracania się interaktantów do siebie: symetryczna, gdy obie 
instancje posługują się tą samą formą osobową, lub asymetryczna, gdy strony używają 
odmiennych form osobowych. Wśród charakterystycznych zjawisk językowych trzeba 
też wskazać na polisemantyczność formy drugoosobowej. Wyposażona w znaczenie 
hierarchizujące rozmówców, forma ta pozwala ich ujmować w wymiarze pionowym 
(wyższość vs niższość), a także pozwala łączyć dwie funkcje relacyjne — egalitarności 
i nierównorzędności.

Z punktu widzenia sposobu ukształtowania dyskursu miłosnego Kochanków szcze-
gólne znaczenie ma, jak się wydaje, repartycja form adresatywnych ty i pan/pani, które 
w przestrzeni komunikacyjnej dialogu stosowane są asymetrycznie przez obie strony 
interakcji. Początkowy dystans wynikający z oficjalności zwracania się bohaterów do 
siebie stopniowo zamienia się w grę, w stosowanie dominującego pan ze strony kobiety 
i sporadycznego, spontanicznego ty ze strony mężczyzny, by na koniec ustąpić miejsca 
uzgodnionemu obopólnie przejściu na ty i osiągnąć kulminację w wyznaniu miłości. 
Chwiejność użycia ty i pani, charakterystyczna dla zachowań językowych adoratora, 
daje się zinterpretować w psychologicznych kategoriach niepewności wobec powścią-
gliwości gestycznej i etykietalności nazewniczej wyrażanej przez jego partnerkę. Ale 
wynikająca stąd nierówność uczestników sceny miłosnej może też być traktowana jako 
sprawdzian intensywności uczuć do drugiego, co lapidarnie zwykło się ujmować za 
pomocą formuły: jeden kocha, drugi pozwala się kochać. 

Dla opisu zachowań przestrzennych bohaterów Kochanków okazuje swoją przydat-
ność metafora „tańca miłości”22. Konwersacyjna historia pary układa się w sekwencję 
mniej lub bardziej zsynchronizowanych kroków względem siebie, z których każdy wy-
maga działania reaktywnego ze strony partnera. Zgodnie z istniejącym porządkiem 
kulturowym gesty zbliżenia wykonuje mężczyzna i to on wydaje się prowadzić w tym 
tańcu, będąc prowokowany kaprysem partnerki do ciągłego ponawiania zapewnień 
o miłości. Emanacją oddania się we władzę kochającego jest językowe „pomniejszenie 
się” kobiety i przyjęcie przez nią roli dziecka. Za sprawą deminutywno-hipokorystycz-
nych samookreśleń znika symetria ty i ty, którą teraz zastępuje relacja pionowa, osią-
gnięta w układzie hierarchicznym uczestników interakcji. W finale scenicznym męska 
miłość erotyczna łączy się z czułą miłością quasi-ojcowską, pobłażliwą i pełną wyrozu-

22 Komentarz do tej metafory daje J. Bralczyk w książce Leksykon nowych zdań polskich. Od lat 70. do 
dziś (Warszawa 2005, s. 68); wielorako eksponuje ją w swoim studium o języku uczuć M. Kita (dz. cyt., 
s. 112–128, 170–19�). 
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miałości wobec zinfantylizowanej partnerki. I w tym traktowaniu kobiety jako istoty 
ludzkiej, która niejako zatrzymała się w rozwoju, jako „niedokończonego” człowieka, 
Mirbeau ujawnia chyba najwyraźniej własny mizoginizm23.

3. relacjonemy miłosne

Oddzielną uwagę poświęcam raz jeszcze specyficznej grupie leksykalnej (związanej 
z przestrzenią rozumianą metaforycznie jako wymiar afektywny), która wyraża relacje 
między interaktantami — relacjonemom, pokazując ich udział w budowaniu blisko-
ści, intymności. Jedną z podkategorii są tu afektonimy, czyli 

apelatywa występujące w postaci wyrazów lub zwrotów stosowanych w sytuacjach szczególnej zażyłości, 
najczęściej (choć może nie wyłącznie) w stosunkach między małżonkami, narzeczonymi, kochankami 
oraz w relacji rodzice–dzieci2�. 

Określane niekiedy także jako przezwiska intymne, charakteryzują się one tym, że

funkcjonują w zasadzie jedynie w relacjach dwuosobowych, a nie w obrębie większej grupy, mają silniejsze 
nacechowanie emocjonalne (z reguły pozytywne) oraz są często mało stabilne, wręcz okazjonalne i jed-
norazowe25. 

Analiza dyskursu miłosnego Kochanków pozwala na ujawnienie pewnych ogólnych 
tendencji, zarówno z punktu widzenia morfologicznej budowy afektonimów i bogac-
twa ich form, jak też pól semantycznych, w jakich najczęściej pojawiają się w oryginale 
i polskim przekładzie tego utworu. 

Można stwierdzić, że w tekście głównym jednoaktówki Mirbeau w funkcji afek-
tonimów występują w większości leksemy rzeczownikowe (na przykład cœur, amie) 
i przymiotnikowe (cher, sublime), te ostatnie również w formach wskazujących na 
podleganie substantywizacji (chéri). Pojedyncze leksemy należą przy tym zdecydowa-
nie do rzadkości, przeważają bardziej rozbudowane konstrukcje: dwu- i więcej wy-
razowe (chère âme, ma bien-aimée). Regułą jest łączenie podstawy rzeczownikowej 
lub przymiotnikowej z zaimkiem lub przymiotnikiem dzierżawczym, odpowiednio 
umieszczanym w ante- bądź postpozycji (mon chéri, chère mienne) i wskazującym na 
posesywność zachowań miłosnych. Stosunkowo częste są też szeregi tworzone z przy-

23 Ojciec, główna osoba w rodzinie, podobnie jak w społeczeństwie obywatelskim, swoją postacią zdomi-
nował historię życia prywatnego XIX stulecia w Europie i Francji. Na ten temat zob. np.: M. Bogucka, 
Między wiktoriańską obyczajowością a emancypacją, [w:] taż, Gorsza płeć. Kobieta w dziejach Europy od 
antyku po wiek XXI, Warszawa 2005; Historia życia prywatnego, t. �: Od rewolucji francuskiej do I wojny 
światowej, red. M. Perrot, wyd. 2, Wrocław 2006, s. 133–1�6. Mirbeau w Kochankach potwierdza siłę 
tego wzorca. 
2� J. Perlin, M. Milewska, Afektonimy w polskim, francuskim, hiszpańskim i niderlandzkim. Analiza morfo-
logiczna i semantyczna, [w:] Język a kultura, t. 1�: Uczucia w języku i tekście, red. I. Nowakowska-Kempna, 
A. Dąbrowska, J. Anusiewicz, Wrocław 2000, s. 165. 
25 Tamże.
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miotnikami (zwłaszcza petit, cher) i przydawkami rzeczownymi (trésor de mon cœur). 
W zakresie leksemów rzeczownikowych uwagę zwraca sporadyczne jedynie posługi-
wanie się formami zdrobniałymi, choć występowanie nazw deminutywnych stanowi 
dość charakterystyczną cechę morfologiczną afektonimów w języku francuskim. Dru-
gą typową cechą francuską, w dyskursie Kochanków obecną słabo, jest reduplikacja 
początkowej sylaby i używanie wyrazów zawierających reduplikację (mon cher petit 
tout-tout). W jednym wypadku tak zbudowana jednostka funkcjonuje jako składnik 
eksklamacji (Ô bébé... bébé... cher bébé!...).

Pola semantyczne, w jakich usytuowane są afektonimy inkrustujące mowę posta-
ci scenicznych w Kochankach, przedstawiają się — w kolejności hierarchicznej, pod 
względem wielkości — następująco26:

— leksemy oznaczające ‘kochanie, uwielbienie, przyjaźń, coś drogiego’: ma bien-
aimée [A 107] > moja umiłowana [K 20�], chère âme [A 107] > droga duszo [K 201�], 
cher trésor de mon âme [A 107] > drogi skarbie mojej duszy [K 20�], chère aimée [A 107] 
> ukochana miła [K 207], chère adorée [A 108] > uwielbiana miła [K 207], chère mienne 
[A 108] > miła moja [K 207], votre plus cher ami [A 110] > pani najmilszy powiernik 
[K 210], mon cher cœur [A 111, 11�] > moje drogie serce [K 213, 219], chère amie 
[A 113] > droga przyjaciółko [K 217], chère, chère aimée [A 113] > miła, ukochana miła 
[K 220], mon chéri [A 116] > najdroższy mój [K 223], chère... chère adorée... [A 116] > 
miła... uwielbiana miła... [K 225], chéri (dwukrotnie) [A 117] > najdroższy (dwukrot-
nie) [K 226];

— nazwy cech psychicznych i ich nosicieli (z wariantami): ingrate [A 112] > nie-
wdzięczna [K 216], oublieuse [A 112] > niepomna [K 216], ma sublime amie [A 115] 
> moja przyjaciółko przeczysta [K 222], méchant [A 115] > niedobry [K 223], mon 
intelligence [A 116] > moje światło [K 225], [Tu es] ma force... ma chère force [A 116] > 
[Z ciebie płynie] moja siła... z miłej mojej [K 225];

— wyrazy denotujące ‘ogół rzeczy i spraw’: mon tout (dwukrotnie),mon cher tout, 
mon cher petit tout-tout [A 116] > moje wszystko (dwukrotnie), moje drogie wszystko, 
moje drogie małe wszystko-wszystko [K 225];

— nazwy małych dzieci: ô bébé, bébé, cher bébé [A 116] > o dziecino, dziecino, dzie-
cino miła [K 22�], à ton petit bébé [A 116] > swojej dziecinie [K 226];

— leksemy o znaczeniu astronomicznym: mon soleil [A 116] > moje słońce 
[K 225].

Kolejność poszczególnych grup semantycznych z punktu widzenia częstości po-
świadczeń źródłowych jest, w przypadku grupy trzeciej i czwartej, dość problematycz-
na, ze względu na bardzo duże wyrównanie frekwencji i brak wyraźnej przewagi któ-
rejś z wymienionych kategorii. Nie ulega natomiast żadnej wątpliwości wysoka ranga 
leksemu o znaczeniu ‘kochany, drogi’ (cher z wariantami), podobnie jak zdecydowanie 
bardzo niewielki, w zasadzie incydentalny, udział nazw zjawisk astronomicznych. Po-

26 Dla przejrzystości egzemplifikacji używam znaku graficznego >, który oznacza kierunek tłumaczenia, 
tworząc rodzaj strzałki. 
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nadto charakterystyczne jest występowanie w funkcji afektonimów nazw uważanych 
powszechnie za neutralne, często wręcz przeciwstawianych uczuciom (intelligence), 
a także pejoratywnych (méchant). W większości afektonimów można odróżnić płeć, 
jednak niektóre z nich (nawet wyraźnie zdeterminowane rodzajowo, typu: trésor) 
mogą być odnoszone do kobiety, mężczyzny lub dziecka. 

Na podstawie zestawienia cytatów z polskiego przekładu i — porównawczo — fran-
cuskiego tekstu wyjściowego można wskazać kilka najważniejszych typów przyjętych 
działań translatorskich. Pierwszy typ obejmuje te sytuacje, w których użyty w polskim 
przekładzie afektonim znajduje pełne odzwierciedlenie w postaci afektonimu występu-
jącego w tekście oryginalnym, to znaczy stanowi konsekwencję obecności takiej akurat 
jednostki w tekście francuskim, przy czym obie pozostają ekwiwalentne na poziomie 
znaczenia i struktury gramatycznej. Są to odpowiedniości w rodzaju: chère âme > droga 
duszo, cher trésor de mon âme > drogi skarbie mojej duszy. Drugi typ reprezentują te 
spośród wyodrębnionych przykładów, w których afektonim użyty w polskim tekście 
został zastosowany jako następstwo istnienia afektonimu w tekście wyjściowym, re-
lacja między nimi jest oparta także na odpowiedniości semantycznej, jednak różni je 
skład lub układ leksykalny, na przykład: chère aimée > ukochana miła, chère adorée > 
uwielbiana miła, [Tu es] ma force... ma chère force > [Z ciebie płynie] moja siła... z miłej 
mojej. Do typu trzeciego kwalifikuje się odosobniony przypadek całościowego przekal-
kowania z oryginalnej wersji francuskiej, w czego rezultacie język docelowy naśladuje 
strukturę przejętego słowa i wyrażenia czułościowego przy użyciu rodzimych jednostek 
leksykalnych: mon cher petit tout-tout > moje drogie małe wszystko-wszystko. W ostatniej 
grupie znajdują się afektonimy, które mogłyby zostać przetłumaczone wierniej, wybra-
no jednak inne rozwiązanie, kierując się zasadą ekwiwalentu drugiego wyboru, jak na 
przykład ma sublime amie > moja przyjaciółko przeczysta [dosł. szlachetna].

Globalna strategia przekładowa zmierza do zachowania stereotypowej poetycko-
ści oryginału27. Stereotypowość ta na poziomie leksyki wymusiła kilkakrotnie wybór 
jednostek archaizowanych, rzadkich, podniosłych, które odsłaniając swoją sztuczność, 
budują dystans między mową codzienną a tekstem (niepomna). Na poziomie zdania 
najczęstszym sposobem upoetyczniania dykcji jest szyk przestawny w tej jego odmianie, 
która ustawia zaimek dzierżawczy lub przymiotnik w postpozycji, jak w wyrażeniach: 
ma sublime amie > moja przyjaciółko przeczysta, cher bébé > dziecino miła. Czasem mo-
dyfikowano afektonim źródłowy, wspierając go dodatkową motywacją, choć w orygi-
nale jest bardziej zwyczajnie: [Tu es] ma force... ma chère force > [Z ciebie płynie] moja 
siła... z miłej mojej. W jednym przypadku górę wzięła potrzeba zastąpienia neutralnego 
i naukowego mon intelligence przez moje światło (domyślnie i metaforycznie: rozu-
mu); w jeszcze innym — konwencjonalnego chéri/e (‘kochanie’) przez superlatyw- 
ne, bardziej liryczne: najdroższy/a. To, co w poetyce Mirbeau niepastiszowe — własne 

27 Nieuzasadnione przypadki wprowadzania stereotypu do przekładu interesująco przedstawia J. Jarnie-
wicz w szkicu Kto tak pięknie gra? Stereotyp poetyckości w polskich przekładach poezji współczesnej, [w:] 
tenże, Gościnność słowa. Szkice o przekładzie literackim, Kraków 2012.
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i odkrywcze: rwana, nieciągła składnia, jakby poszukująca odpowiedniego słowa, pró-
bująca wypowiedzieć treści, o których pisarz wie, że do końca wypowiedzieć się nie 
dadzą, częste oddzielanie zdań lub ich segmentów wielokropkami, eksponujące rolę 
aposjopezy, jakby je ktoś pod wpływem emocji przerwał i porzucił — to składniowe 
nieuporządkowanie i syntaktyczna nieciągłość, które zaordynował dialogom Mirbeau, 
zostało „ocalone w tłumaczeniu”28.

* * *

Każde tłumaczenie stanowi element serii, o czym szczegółowo pisze Edward Bal-
cerzan w bestsellerowej książce Tłumaczenie jako „wojna światów”29. Zawsze możliwy 
jest nowy, konkurencyjny przekład danego dzieła, nawet wtedy, jeśli nie dochodzi on 
do skutku. Balcerzan nazywa to zjawisko „otwarciem”. Przekład otwiera się na tekst 
źródłowy oraz na inne potencjalne przekłady, które mogą powstać w przyszłości. Dra-
mat Kochankowie nie miał pola porównawczego, po polsku drukiem ukazał się po raz 
pierwszy. W ten sposób stał się ogniwem zainicjowanej serii translatorskiej. 

 
love discourse in octave mirBeau’s the Lovers

as reflected in translation

Summary

The aim of the article is to present Octave Mirbeau’s play The Lovers (190�) with regard to the issues of 
the art of translation. The study is focused entirely on the linguistic and literary methods of how the love 
discourse is shaped in the play and, within this topic, on the issue of the relationship between feeling 
and time, the typology of spatial behaviour in the lovers’ interaction, affective nouns, and their role in 
building intimacy. The theoretical framework is primarily based on literary studies, which include the 
elements of modern translation study concepts and the achievements of the linguistic research on verbal 
and non-verbal forms of expressing feelings. The French source text is studied and, with regard to its 
equivalence, contrasted with its first printed translation — a text in Polish, functioning within the Polish 
culture and the Polish language. The results of the presented analyses serve, among others, as a justifi-
cation for the thesis that The Lovers is an intentionally anachronistic play, whose role is to demystify the 
entanglement of the then-modern conceptualisation about Eros’s affairs with the still romantic patterns 
and schemas.
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28 S. Barańczak, Ocalone w tłumaczeniu: szkice o warsztacie tłumacza poezji z dołączeniem małej antologii 
przekładów, Poznań 1992.
29 E. Balcerzan, Tłumaczenie jako „wojna światów”. W kręgu translatoryki i komparatystyki, Poznań 
2011, s. 13.
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