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Znak samoywiadomy,
czyli francuska szkoa translatologii
(Antoine Berman, Henri Meschonnic)
We Francji refleksja przekâadoznawcza w drugiej poâowie XX wieku nabiera tempa i zostaje poddana gâębokiemu przeformuâowaniu za sprawĊ
przede wszystkim dwóch badaczy. Celem mojego wystĊpienia, bardzo
skromnego i opisowego w zamierzeniu, będzie przypomnienie ich sylwetek,
przede wszystkim jednak zakreœlenie koncepcji teoretycznych, które powoâali do ůycia. To jest teů powód, dla którego nie będę zajmowaâ się analizĊ
zwrotu kulturowego, jaki nastĊpiâ w badaniach nad przekâadem. Daje on
dziœ znaý o sobie zwâaszcza w anglosaskim dyskursie naukowym, a w Polsce
zostaâ przypomniany przez Magdę Heydel w jej ksiĊůce o dorobku translatorskim Miâosza1.
Wysiâek podjęty przez Antoine’a Bermana oraz Henriego Meschonnica
(bo to o nich mowa) polega na wszechstronnym uwzględnieniu wniosków
wynikajĊcych z pewnej serii obserwacji i stwierdzeľ, które postaram się pokrótce odtworzyý. Zanim wymienię te poszczególne punkty, przypomnę
tylko, ůe przedwczeœnie zmarây Berman (1942–1991) byâ germanistĊ i swojĊ
refleksję wysnuwaâ z tradycji romantyków niemieckich2, podczas gdy Henri
M. Heydel, Gorliwoœý tâumacza. Przekâad poetycki w twórczoœci Czesâawa Miâosza, Wyd. UJ,
Kraków 2013.
2 W pierwszej kolejnoœci będzie moůna się odnieœý do następujĊcych publikacji: L’Épreuve
de l’étranger. Culture et traduction dans l’Allemagne romantique, Gallimard, Paris 1984; Pour une
critique des traductions: John Donne, Gallimard, Paris 1995; La traduction ou la lettre ou l’auberge du
lointain, Seuil, Paris 1999. Po polsku jest dostępny fragment z pierwszej ksiĊůki: Przekâad jako
doœwiadczenie obcego, w: P. Bukowski, M. Heydel, red., Wspóâczesne teorie przekâadu. Antologia,
Wyd. Znak, Kraków 2009.
1
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Meschonnic (1932–2009) przekâadoznawstwo radykalnie przemodelowaâ dzięki
bezpoœredniej konfrontacji z przekâadem biblijnym sięgajĊcym do pierwowzorów hebrajskich3.
A na marginesie tych uwag pozwolę sobie dorzuciý pewne doœý nieoczekiwane naœwietlenie, które zawdzięczam niegdysiejszemu krytykowi filmowemu Krzysztofowi Mętrakowi. W swoim Dzienniku przytaczaâ on takie oto
sformuâowania Wâadysâawa Tatarkiewicza, stanowiĊce ciekawĊ analogię do
„niewidzialnoœci tâumacza” oraz tautologicznego definiowania przekâadu, do
jakiego dochodzi w tzw. zwrocie kulturowym w badaniach nad tĊ dziedzinĊ.
W jego ramach bowiem orzeka się, iů przekâadem jest kaůdy tekst, który
uzyskuje taki status w okreœlonej kulturze docelowej:
Tatarkiewicz w Dziejach szeœciu pojęý:
„Przed Herodotem i Ksenofontem nie wymieniano artystów z nazwiska.
A jeszcze Arystoteles twierdziâ, ůe artysta powinien zacieraý w dziele
sztuki œlady swej osoby. Produkcja artystyczna pojmowana byâa rutynistycznie. Występowaây w niej, wedle rozumienia Greków, jedynie trzy
czynniki: materiaâ, praca i forma. Materiaâ w sztuce jest dany przez naturę, praca nie jest róůna od pracy rzemieœlnika, a forma jest, lub przynajmniej powinna byý, jedna i wieczna. Brakâo czwartego czynnika, który
występuje w oglĊdach nowoůytnych: wolnej i twórczej jednostki. Na odrębny czynnik twórczoœci w takim pojmowaniu produkcji nie byâo miejsca”. Rzadko zdajemy sobie z tego sprawę. Za to dziœ czytamy wyznania
mâodych plastyków w rodzaju: „Wszystko, co wypluje, jest sztukĊ, poniewaů jestem artystĊ” (Schwitters) albo „Jeůeli ktoœ powie, ůe coœ jest
sztukĊ, to jest sztukĊ” (Donald Judd). Ciekawe, jak by tę ewolucję mogâa
„skomentowaý” sama sztuka, gdyby mówiý umiaâa4.

W kulturze Zachodu, a byý moůe i we wszystkich typach kultur, przekâad
literacki realizowany jest przede wszystkim w obrębie tej odmiany języka,
którĊ okreœla się mianem „języka literackiego”, „wysokoartystycznego”,
znajdujĊcej się w gestii „warstw wyksztaâconych humanistycznie” (jest to
okreœlenie, za pomocĊ którego staram się oddaý francuski zwrot gens cultivés,
odnoszĊcy się do tych osób, które nie tylko posiadajĊ wyksztaâcenie, ale
ponadto sĊ biegâe w odczytywaniu rozmaitych kodów kulturowych, zwâaszcza
językowych i literackich). Tymczasem, jak âatwo moůna się przekonaý, to wâaDobrym wprowadzeniem, a zarazem podsumowaniem jego koncepcji, jest: Poétique du
traduire, Verdier, Paris 1999.
4 K. Mętrak, Dziennik z pawlacza, Puls, Londyn 1977, s. 91.
3

PIOTR BIOS: Znak samoywiadomy, czyli francuska szkoa translatologii…

391

œnie ten rodzaj języka, wyróůniajĊcy się pewnym wyrobieniem i owo wyrobienie
usiâujĊcy narzuciý normatywnie, stawia największy opór formom pochodzĊcym
z zewnĊtrz, czyli ze stref traktowanych jako obce. Literacki nadsystem językowy,
niejako na przekór znajdujĊcej się u jego podstaw nieuniknionej hybrydycznoœci
i ŭródâowej niesamodzielnoœci, z czasem staje się odporny na wpâywy zewnętrzne, albowiem jego funkcjonowanie odznacza się nasilajĊcĊ się dĊůnoœciĊ
do przestrzegania samopowielajĊcej się logiki immanentnej. Jego ewolucja przebiega odœrodkowo, co powoduje, ůe trudno go ruszyý od zewnĊtrz. Gdy jednak
podobne próby majĊ miejsce, uaktywnia on szereg mechanizmów samoobronnych: Antoine Berman nazywa je „tendencjami deformujĊcymi”, doliczajĊc się
ich aů trzynastu! Od racjonalizacji i nadmiernej klaryfikacji poprzez stylistyczne
upiększanie aů po wymazywanie warstwowoœci języka.
Kultura europejska, inaczej niů wiele innych kultur, wyrasta z przekâadu
i wâaœnie poprzez przekâad się rozwija. Linia podziaâu staje się jasna, kiedy
rozpatrzymy relację, jaka Europejczyków âĊczy z „tekstami œwiętymi”, zwanymi takůe „tekstami zaâoůycielskimi”, i skonfrontujemy jĊ ze stosunkiem
cechujĊcym inne cywilizacje – choýby indyjskĊ, chiľskĊ, japoľskĊ lub muzuâmaľskĊ nadal korzystajĊcymi, które nadal korzystajĊ z bezpoœredniego
kontaktu z oryginaâami ich tekstów œwiętych. W kulturze europejskiej, ustanawiajĊcej Biblię jako swój tekst œwięty, od momentu zarysowania się przejœcia
od judaizmu do chrzeœcijaľstwa, Biblia czytana jest wyâĊcznie w przekâadzie:
w pierwszej kolejnoœci z hebrajskiego na grecki, następnie z greckiego na
âacinę, w koľcu stopniowo z tej podwójnej podstawy (której akcenty róůnie
się rozkâadajĊ zaleůnie od koniunktury, w jakĊ jest uwikâana kultura docelowa) na poszczególne języki nowoůytne, etniczne i narodowe (po fr. les langues
vernaculaires). Przekâad grecki nosi nazwę Septuaginty, pochodzĊcĊ od liczby
tâumaczy, którzy na zlecenie faraona mieli braý udziaâ w pracach przekâadowych, toůsamej ponadto z liczbĊ dni, ile ów przekâad miaâ trwaý. Z punktu widzenia problematyki statusu i roli przekâadu w kulturze europejskiej
ciekawe jest to, iů podczas Soboru Trydenckiego przyjęto zasadę, ůe Wulgata
(a zatem przekâad na âacinę, którego dokonaâ œw. Hieronim) ma byý uznana
za tekst autentyczny i jedyny dopuszczalny w liturgii oraz wszelkim nauczaniu. W ten sposób powstaje precedens, na mocy którego przeâoůone dzieâo
podniesiono do rangi „wtórnego oryginaâu”, co stanowi niezwykle paradoksalnĊ konstrukcję myœlowo-kulturowĊ.
Konsekwencje tego pozornego awansu okazaây się jednak na dâuůszĊ metę
niezwykle problematyczne: o ile przekâadanie kanonicznych tekstów kultury
miaâo się staý zjawiskiem szeroko rozpowszechnionym, o tyle generalna
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struktura kultury nakazywaâa zacieranie œladów samych przekâadów. Za
dobry przekâad uchodziâ przekâad niewidzialny, czyli taki, którego autorstwo
i kreatywnoœý miaây usunĊý się w cieľ, bez czego nie byâo moůliwe owo
zâudzenie przejrzystoœci oryginaâu, wyzierajĊce niejako spod powâoki przekâadu. Legitymizacja przekâadu uzaleůniona byâa nie tyle od tego, czy zdoâaâ
on wiernie odzwierciedliý oryginaâ, lecz przede wszystkim od tego, czy
brzmiaâ tak, jakby zostaâ bezpoœrednio napisany w języku docelowym. Wâaœnie takie zaâoůenia kierowaây przez wieki rozwojem cywilizacji europejskiej
i to one upowaůniây Henriego Meschonnica do stwierdzenia, iů „Europa,
w przeciwieľstwie do innych kultur zeœrodkowanych na sobie, ma korzenie
wielojęzyczne, jawi się jako ŭródâowo i nieustannie oddana tâumaczeniu”5.
Przekâad literacki róůni się zasadniczo od pozostaâych praktyk tâumaczeniowych tym, ůe jego obiektem nie sĊ – jak zwykâo się uwaůaý w podejœciach
kontekstowych (allotropicznych) – język lub kultura, owszem, te czynniki
i skâadniki odgrywajĊ rolę przy kaůdym tâumaczeniu, ale to przede wszystkim sam tekst, rozumiany przez Meschonnica jako powoâana do ůycia przez
podmiot piszĊcy, dla którego pisanie równa się dziaâaniu, organizacja retoryczna, jest tym, co tâumacz powinien umieý odtworzyý w języku, na który
tâumaczy, i to nie inaczej, jak tylko twórczo i podmiotowo. Literackoœý
przekâadu pojmowana jest zatem jako wynik spotykania się podmiotowoœci
autora oryginaâu z podmiotowoœciĊ autora przekâadu.
Sam przekâad nie powinien powielaý gotowych i okrzepâych wzorców języka literackiego, lecz dĊůyý do ukazywania oryginalnoœci oryginaâu, jego
wâasnych szczelin, to jest rozlicznych linii napięcia, które go przenikajĊ,
przez co powstaje grunt sprzyjajĊcy odmâodzeniu i odœwieůeniu języka docelowego. Tymczasem na mocy swoistego efektu zwrotnego i dialogicznego,
jaki wytwarza się w przestrzeni pomiędzy oryginaâem a jego przekâadem,
oryginaâ w œwietle przekâadu nabiera dodatkowej wyrazistoœci: ujawnia pewien potencjaâ drzemiĊcy w nim, który przekâad pozwoliâ wydobyý na jaw.
Antoine Berman i Henri Meschonnic ůywiĊ krytyczny stosunek wobec
uœwięconych przez tradycję praktyk tâumaczeniowych, przy czym dziaâalnoœý „tâumacza” pojmujĊ oni bardzo szeroko. W ich koncepcji przekâad
rozpatrywany jest w jego œcisâym powiĊzaniu z dzieâami literackimi, ale rozumiany jest takůe jako pewne bardzo ogólne nastawienie antropologiczne.
Wskazuje ono na zdolnoœý do podwaůania ram językowych i kulturowych,
5

„L’Europe, la différence d’autres cultures centrées sur elles-mêmes, est d’origine pluriculturelle, originellement, constamment traductrice”, Poétique du traduire…, s. 40.
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w których dana jednostka byâa wychowywana, do otwierania się jej na
wpâywy z zewnĊtrz, do gotowoœci przyjęcia „innego” w swoich progach.
Wskutek tej wizyty owe progi nie tracĊ cech wâasnoœci, ale przechodzĊ metamorfozę: juů nigdy nie będĊ takie same, przez co – paradoksalnie – stajĊ
się bardziej wâasne.
Przekâad dosâowny w optyce przyjętej przez Bermana nie polega na tym,
ůe przekâadamy sâowo w sâowo. DĊůy on do uchwycenia, a następnie odwzorowania faktury tekstu traktowanej jako uprzywilejowany noœnik znaczenia. Znaczenie nie jest tym, co tekst przekazuje w sensie informacyjnym,
co ma on nam do powiedzenia na taki czy inny temat – to „tekst” jako taki
jest znaczeniem.
Dlatego teů analizy Meschonnica i Bermana tropiĊ rozmaite strategie majĊce na celu wymazywanie „obcoœci” tekstu ŭródâowego. Pod tym względem
obaj badacze się spotykajĊ, mimo iů owĊ swoistoœý tekstu oryginalnego rozumiejĊ z nieco innej perspektywy: podczas gdy Berman trzyma się okreœlenia „obcoœý”, dla Meschonnica owa obcoœý wynika przede wszystkim
z tego, co francuski badacz nazywa „rytmem”. Kategoria ta obejmuje wszelkie czynniki odpowiedzialne za uksztaâtowanie ruchomych czĊsteczek,
z których skâada się tekst, zwâaszcza taki, który jest wyrazem organizujĊcej
się podmiotowoœci jego autora, a to jest wâaœnie aspekt stanowiĊcy wedâug
tego badacza naczelnĊ cechę tekstu literackiego.
Jak obaj badacze lubiĊ podkreœlaý, tâumacz, ulegây naporowi kultury docelowej i niekiedy ufny w jej misję cywilizacyjnĊ, wstydzi się odchyleľ, jakich
oryginaâ dopuszcza się wobec norm ksztaâtujĊcych kulturę, wewnĊtrz której
przekâad się odbywa. Pragnie np. ukryý, ůe tekstowi przez niego tâumaczonemu obce sĊ pewne konwenanse nierozerwalnie kojarzone z dobrym smakiem
w kulturze docelowej. A nawet jeœli, historycznie rzecz biorĊc, nastĊpiâa w tym
względzie pewna ewolucja, bo ograniczeniu ulegâa cenzura moralna i obyczajowa, nie oznacza to, ůe wyrugowano wszelkie praktyki znieksztaâcajĊce oryginaâ. Praktyki te opierajĊ się na innych zasadach, ale nadal sĊ bardzo ůywotne.
Kultura to zespóâ norm. To przestrzeľ zorganizowana, zespóâ okreœlonych reguâ, z którymi jej uůytkownik skâonny jest utoůsamiaý i s t o t ę
r z e c z y pojmowanĊ jako wâaœciwy obraz tego, co uznaje on za istniejĊce
rzeczywiœcie. Kaůda kultura wytwarza swoistĊ iluzję oczywistoœci. Podaje się
za naturę, czyli za to, co jest naprawdę. OwĊ niedajĊcĊ się wykorzeniý tendencję wszelkiej kultury Berman nazywa etnocentryzmem. Byây czasy, kiedy
z przekâadów wyrzucano po prostu caâe fragmenty, bo uznawano je za niestosowne. Taka praktyka leůy u ŭródeâ tego rodzaju przekâadów literac-
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kich, które we Francji ochrzczono mianem „pięknych niewiernych” (les belles
infidèles).
Komuœ, kto zadomowiâ się w danej kulturze, zawsze trudno będzie spojrzeý na niĊ z perspektywy innego, a zatem uruchomiý nieco inny system
pojmowania samej rzeczywistoœci za pomocĊ języka. WystarczajĊco duůo
wâoůyâ on wysiâków w to, aby przyswoiý jej „kody” – ba, to w tym zadaniu
dopatrywaâ się sensu swojego bytowania w kulturze – teraz, kiedy osiĊgnĊâ
biegâoœý i dobrze się w niej czuje, miaâby to wszystko rzuciý na szalę raz
jeszcze, zaryzykowaý swój caây w pocie czoâa zdobyty majĊtek!
I tak w jednym z najbardziej reprezentatywnych dzieâ Bermana Doœwiadczanie obcoœci (L’épreuve de l’étranger) kultura rzymska opisana jest jako powstajĊca dzięki aneksji kultury greckiej, przyporzĊdkowaniu jej sobie i radykalnemu jej przetworzeniu. Rzym poůarâ Ateny i przeistoczyâ je w wytwór
będĊcy wyrazem jego wâasnych ůywotnych interesów.
Tymczasem – jak dowodzi Berman – wskutek tego przejœcia i przemian
ginie ksztaât kultury podbitej, nazwany przez niego „literĊ”, a zatem pierwotny ukâad formalny, sama cielesnoœý tekstu oraz wytworów kulturowych.
Œwięty Paweâ przedkâadaâ ducha nad literę, twierdzĊc, ůe „litera zabija, duch
zaœ oůywia”. Jak dowodzi Berman, hasâo to stĊd się wzięâo, iů Biblia miaâa
trafiý do wszystkich narodów, a ůeby staâo się to moůliwe, naleůaâo jĊ przeâoůyý na język zrozumiaây dla wszystkich – w owej wulgaryzacyjnej optyce
liczyâ się przekaz sensu, nie zaœ utrzymanie formy, wszystkich jej poziomów.
Ukrytym zaâoůeniem takiego przekonania byâo uznanie, iů sens istnieje niezaleůnie od faktury, to jest od materialnej postaci, w którĊ się on obleka.
Uznano, ůe moůliwe jest przekazanie sensu niezaleůnie od tego, jaki przybiera on ksztaât w danym języku, a ksztaât ów traktowano jako coœ drugorzędnego. Popularyzatorski cel uœwięcaâ œrodki. Koniecznoœý udostępnienia
przekâadu prowadziâa do traktowania go w sposób instrumentalny.
Budowa znaczĊcego (signifiant) ulegaâa upodrzędnieniu wobec naczelnego
celu, jakim byâo przekazanie sensu pojmowanego jako ponadmaterialny
duch. Tak jakby te warstwy mogây byý od siebie niezaleůne. Berman odwraca tę perspektywę, twierdzĊc, iů przekaz lokuje się w ksztaâcie przekazu, jego
wielopoziomowej strukturze wzajemnie powiĊzanych skâadników. Dystansuje się wobec twierdzenia, ůe u podstaw wszystkich języków, ponad ich
róůnicami, jest moůliwe odnalezienie uniwersalnego Logosu, to jest jednego
sensu, jednego scalonego znaczenia, jednego znaczonego (signifié) dostępnego w zhomogenizowanej postaci dla wszystkich mieszkaľców tej ziemi.
Takie przeœwiadczenie kaůe sĊdziý, ůe przekâad zawsze jest moůliwy, ale
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prowadzi do lekcewaůenia róůnic istniejĊcych pomiędzy językami; jego ukrytym zaâoůeniem jest bowiem to, ůe przesâanie pozostaje takie samo, niezaleůnie od języka, w jakim jest sformuâowane; forma, w jakĊ się je obleka, jest
drugorzędna. Koncepcja ta stanowi zaprzeczenie mitu wieůy Babel i to
wskutek niej kaůdy język docelowy będzie dĊůyâ do wymazania oryginaâu, bo
wraz z jego przeâoůeniem ów oryginaâ staje się zbędny, a nawet kâopotliwy.
Tutaj wâaœnie tkwiĊ ŭródâa przekâadu, który Berman nazywa „hipertekstowym”, czyli takiego przekâadu, w obliczu którego czytelnik ma wraůenie,
ůe zostaâ on napisany bezpoœrednio w języku przekâadu. W jego ramach
nagminnie stosowanĊ metodĊ jest upiększanie tekstu, to jest czynienie go
bardziej literackim, przez co po raz kolejny zatraca się „litera” oryginaâu. Po
francusku oba te terminy brzmiĊ bardzo podobnie: littérarité (literackoœý) vs
littéralité (literalnoœý).
Na przeciwstawnym biegunie tendencja do klaryfikacji, czyli wyjaœniania
i upraszczania, pociĊga za sobĊ ten sam skutek. Zwykây tekst, tekst uůytkowy,
instrumentalny, to taki tekst, który ogranicza się do przekazywania informacji,
jest ŭródâem wiedzy; jego ksztaât nie odgrywa znaczĊcej roli. Tymczasem
w literaturze noœnikiem sensu jest sama budowa, uksztaâtowanie, faktura tekstu,
czyli wszystkie te aspekty, które Berman nazywa „literĊ”. „Ciaâo sâowne – oto
częœý, której nie daje się przeâoůyý czy teů przenieœý w obcy język”6 (J. Derrida).
W opozycji do tych tendencji Berman lokuje stwierdzenie, ůe to nieprzekâadalnoœý bĊdŭ raczej opór wobec bycia przeâoůonym stanowi miarę tekstu
literackiego z uwagi na nierozerwalny ukâad, jaki wprowadza on między
znaczeniem a jego materialnym ksztaâtem, na który skâadajĊ się zarówno
brzmienie, rytm, jak i wszelkie stosunki tworzĊce wielopoziomowĊ strukturę
wypowiedzi literackiej. Jeůeli tâumaczĊc, dĊůyý będziemy jedynie do przekazania treœci komunikacyjnej, pozostawimy w cieniu to, co pozwala tekstowi
afirmowaý siebie samego, mianowicie jego ksztaât materialny, a to wâaœnie
w ów ksztaât wciela się subiektywna etyka tekstu, coœ, co nazwaý by moůna
jego modalnoœciĊ istnienia w języku i kulturze.
Na zakoľczenie pozwolę sobie na przywoâanie kontekstu kultury francuskiej, z której owe koncepcje wyrastajĊ. Naleůy mieý na uwadze, ůe owa
kultura – by tak rzec – niezwykle mocno trzyma się w siodle. Jest to kultura bardzo pewna siebie dzięki temu, ůe w kaůdej sytuacji sięga gâęboko
w przeszâoœý, a nawet ůywi przekonanie, iů siebie samĊ konstytuuje poCytat pochodzi z L’écriture et la différence, Seuil, Paris 1967, s. 312. Cytuję za Antoine’em
Bermanem, który go podaje w La traduction et la lettre ou l’auberge du lointain…, s. 41.
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przez permanentne odwoâywanie się do korzeni cywilizacji europejskiej:
hebrajskich, greckich, rzymskich, a nawet obcych – sama kolejnoœý tych
odwoâaľ podlega nieustannym wariacjom, nie zmienia to faktu, ůe
uwzględnianie caâej tradycji kultury stanowi tâo, wobec którego „Francuz”
(to sâowo w tym kontekœcie staram się rozumieý nie jako obiekt empiryczny, lecz jako pewien model kulturowy) się okreœla. Dzięki temu francuska
humanistyka wydaje się doœý silnie uodporniona na mody, bo zajęta jest
przede wszystkim uprawianiem – by tak rzec – nauk fundamentalnych,
czyli refleksjĊ nad pryncypiami kultury jako takiej, w caâej jej rozpiętoœci.
StĊd teů wynika – jak mniemam – swoistoœý refleksji przekâadoznawczej,
jaka powstaâa na gruncie tamtejszej kultury. Berman i Meschonnic nie
zachâystujĊ się zwrotem kulturowym w zakresie nauk o przekâadzie literackim, lecz z góry go zakâadajĊ i niejako integrujĊ, bo caây wysiâek ich myœli
kieruje się w stronę przezwycięůenia zarówno dualizmu znaku i sensu, jak
i dualizmu ŭródeâ i celu, to jest mocno wyabstrahowanej (i dodajmy: nienowej) opozycji pomiędzy domenĊ wyjœciowĊ a kulturĊ przyjmujĊcĊ i adaptujĊcĊ. Wysiâek ten zmierza do pokazania dialektycznej relacji, jaka u podstaw zachodzi pomiędzy tzw. oryginaâem a tzw. przekâadem.
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The self-aware sign, a new French access to translation studies
(Antoine Berman, Henri Meschonnic)
European tradition is deeply rooted in translation. Nevertheless, it didn’t guarantee in the
past a solid, legitimated ground to this activity, because of the prevalence of Plato’s metaphysics which use to consider the signified (the meaning) to be separable from the signifier
(the letter). This paper raises up the way two French modern philosophers and humanists, in

PIOTR BIOS: Znak samoywiadomy, czyli francuska szkoa translatologii…

397

accordance to the Romantic idea that the author’s subjectivity is embodied in his thought and
his thought cannot exist apart from its sensual, material, concrete expression (non only represented by sounds and letters but also by rhythm), have raised translation to a fundamental
issue, beyond mere communication, which interrogates the relationship between the language
of the other and the mother tongue and requires a decentred, not ethnocentric, space. Although this openness to the foreign things opposes the meaning-oriented French translation,
it doesn’t imply a simple “source text-oriented approach”. Those two authors reflect on the
dialogic, mutual influences between the considered realms as far as the translated version of
a text is predestined to pursue the mission of rejuvenating and extending the vital presence of
the original text.
Keywords: Platonism, A. Berman, H. Meschonnic, literature, translation, ethnocentrism,
hybridization

