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PIOTR BI OS 
I N A L C O ,  P a r y  

Znak samo wiadomy,  
czyli francuska szko a translatologii  

(Antoine Berman, Henri Meschonnic) 

We Francji refleksja przek adoznawcza w drugiej po owie XX wieku na-

biera tempa i zostaje poddana g bokiemu przeformu owaniu za spraw  

przede wszystkim dwóch badaczy. Celem mojego wyst pienia, bardzo 

skromnego i opisowego w zamierzeniu, b dzie przypomnienie ich sylwetek, 

przede wszystkim jednak zakre lenie koncepcji teoretycznych, które powo-

ali do ycia. To jest te  powód, dla którego nie b d  zajmowa  si  analiz  

zwrotu kulturowego, jaki nast pi  w badaniach nad przek adem. Daje on 

dzi  zna  o sobie zw aszcza w anglosaskim dyskursie naukowym, a w Polsce 

zosta  przypomniany przez Magd  Heydel w jej ksi ce o dorobku transla-

torskim Mi osza1. 

Wysi ek podj ty przez Antoine’a Bermana oraz Henriego Meschonnica 

(bo to o nich mowa) polega na wszechstronnym uwzgl dnieniu wniosków 

wynikaj cych z pewnej serii obserwacji i stwierdze , które postaram si  po-

krótce odtworzy . Zanim wymieni  te poszczególne punkty, przypomn  

tylko, e przedwcze nie zmar y Berman (1942–1991) by  germanist  i swoj  

refleksj  wysnuwa  z tradycji romantyków niemieckich2, podczas gdy Henri 

                                                           

1 M. Heydel, Gorliwo  t umacza. Przek ad poetycki w twórczo ci Czes awa Mi osza, Wyd. UJ, 

Kraków 2013. 
2 W pierwszej kolejno ci b dzie mo na si  odnie  do nast puj cych 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 dost pny fragment z pierwszej ksi ki: Przek ad jako 
do wiadczenie obcego, w: P. Bukowski, M. Heydel, red., Wspó czesne teorie przek adu. Antologia, 

Wyd. Znak, Kraków 2009. 
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Meschonnic (1932–2009) przek adoznawstwo radykalnie przemodelowa  dzi ki 

bezpo redniej konfrontacji z przek adem biblijnym si gaj cym do pierwowzo-

rów hebrajskich3. 

A na marginesie tych uwag pozwol  sobie dorzuci  pewne do  nieocze-

kiwane na wietlenie, które zawdzi czam niegdysiejszemu krytykowi filmo-

wemu Krzysztofowi M trakowi. W swoim Dzienniku przytacza  on takie oto 

sformu owania W adys awa Tatarkiewicza, stanowi ce ciekaw  analogi  do 

„niewidzialno ci t umacza” oraz tautologicznego definiowania przek adu, do 

jakiego dochodzi w tzw. zwrocie kulturowym w badaniach nad t  dziedzin . 

W jego ramach bowiem orzeka si , i  przek adem jest ka dy tekst, który 

uzyskuje taki status w okre lonej kulturze docelowej: 

Tatarkiewicz w Dziejach sze ciu poj : 

„Przed Herodotem i Ksenofontem nie wymieniano artystów z nazwiska. 

A jeszcze Arystoteles twierdzi , e artysta powinien zaciera  w dziele 

sztuki lady swej osoby. Produkcja artystyczna pojmowana by a rutyni-

stycznie. Wyst powa y w niej, wedle rozumienia Greków, jedynie trzy 

czynniki: materia , praca i forma. Materia  w sztuce jest dany przez natu-

r , praca nie jest ró na od pracy rzemie lnika, a forma jest, lub przy-

najmniej powinna by , jedna i wieczna. Brak o czwartego czynnika, który 

wyst puje w ogl dach nowo ytnych: wolnej i twórczej jednostki. Na od-

r bny czynnik twórczo ci w takim pojmowaniu produkcji nie by o miej-

sca”. Rzadko zdajemy sobie z tego spraw . Za to dzi  czytamy wyznania 

m odych plastyków w rodzaju: „Wszystko, co wypluje, jest sztuk , po-

niewa  jestem artyst ” (Schwitters) albo „Je eli kto  powie, e co  jest 

sztuk , to jest sztuk ” (Donald Judd). Ciekawe, jak by t  ewolucj  mog a 

„skomentowa ” sama sztuka, gdyby mówi  umia a4.  

W kulturze Zachodu, a by  mo e i we wszystkich typach kultur, przek ad 

literacki realizowany jest przede wszystkim w obr bie tej odmiany j zyka, 

któr  okre la si  mianem „j zyka literackiego”, „wysokoartystycznego”, 

znajduj cej si  w gestii „warstw wykszta conych humanistycznie” (jest to 

okre lenie, za pomoc  którego staram si  odda  francuski zwrot gens cultivés, 
odnosz cy si  do tych osób, które nie tylko posiadaj  wykszta cenie, ale 

ponadto s  bieg e w odczytywaniu rozmaitych kodów kulturowych, zw aszcza 

j zykowych i literackich). Tymczasem, jak atwo mo na si  przekona , to w a-
                                                           

3 Dobrym wprowadzeniem, a zarazem podsumowaniem jego koncepcji, jest: Poétique du 
traduire, Verdier, Paris 1999. 

4 K. M trak, Dziennik z pawlacza, Puls, Londyn 1977, s. 91. 



PIOTR BI OS: Znak samo wiadomy, czyli francuska szko a translatologii… 391 

nie ten rodzaj j zyka, wyró niaj cy si  pewnym wyrobieniem i owo wyrobienie 

usi uj cy narzuci  normatywnie, stawia najwi kszy opór formom pochodz cym 

z zewn trz, czyli ze stref traktowanych jako obce. Literacki nadsystem j zykowy, 

niejako na przekór znajduj cej si  u jego podstaw nieuniknionej hybrydyczno ci 

i ród owej niesamodzielno ci, z czasem staje si  odporny na wp ywy ze-

wn trzne, albowiem jego funkcjonowanie odznacza si  nasilaj c  si  d no ci  

do przestrzegania samopowielaj cej si  logiki immanentnej. Jego ewolucja prze-

biega od rodkowo, co powoduje, e trudno go ruszy  od zewn trz. Gdy jednak 

podobne próby maj  miejsce, uaktywnia on szereg mechanizmów samoobron-

nych: Antoine Berman nazywa je „tendencjami deformuj cymi”, doliczaj c si  

ich a  trzynastu! Od racjonalizacji i nadmiernej klaryfikacji poprzez stylistyczne 

upi kszanie a  po wymazywanie warstwowo ci j zyka. 

Kultura europejska, inaczej ni  wiele innych kultur, wyrasta z przek adu 

i w a nie poprzez przek ad si  rozwija. Linia podzia u staje si  jasna, kiedy 

rozpatrzymy relacj , jaka Europejczyków czy z „tekstami wi tymi”, zwa-

nymi tak e „tekstami za o ycielskimi”, i skonfrontujemy j  ze stosunkiem 

cechuj cym inne cywilizacje – cho by indyjsk , chi sk , japo sk  lub mu-

zu ma sk  nadal korzystaj cymi, które nadal korzystaj  z bezpo redniego 

kontaktu z orygina ami ich tekstów wi tych. W kulturze europejskiej, usta-

nawiaj cej Bibli  jako swój tekst wi ty, od momentu zarysowania si  przej cia 

od judaizmu do chrze cija stwa, Biblia czytana jest wy cznie w przek adzie: 

w pierwszej kolejno ci z hebrajskiego na grecki, nast pnie z greckiego na 

acin , w ko cu stopniowo z tej podwójnej podstawy (której akcenty ró nie 

si  rozk adaj  zale nie od koniunktury, w jak  jest uwik ana kultura docelo-

wa) na poszczególne j zyki nowo ytne, etniczne i narodowe (po fr. les langues 
vernaculaires). Przek ad grecki nosi nazw  Septuaginty, pochodz c  od liczby 

t umaczy, którzy na zlecenie faraona mieli bra  udzia  w pracach przek a-

dowych, to samej ponadto z liczb  dni, ile ów przek ad mia  trwa . Z punk-

tu widzenia problematyki statusu i roli przek adu w kulturze europejskiej 

ciekawe jest to, i  podczas Soboru Trydenckiego przyj to zasad , e Wulgata 

(a zatem przek ad na acin , którego dokona  w. Hieronim) ma by  uznana 

za tekst autentyczny i jedyny dopuszczalny w liturgii oraz wszelkim naucza-

niu. W ten sposób powstaje precedens, na mocy którego prze o one dzie o 

podniesiono do rangi „wtórnego orygina u”, co stanowi niezwykle paradok-

saln  konstrukcj  my lowo-kulturow . 

Konsekwencje tego pozornego awansu okaza y si  jednak na d u sz  met  

niezwykle problematyczne: o ile przek adanie kanonicznych tekstów kultury 

mia o si  sta  zjawiskiem szeroko rozpowszechnionym, o tyle generalna 
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struktura kultury nakazywa a zacieranie ladów samych przek adów. Za 

dobry przek ad uchodzi  przek ad niewidzialny, czyli taki, którego autorstwo 

i kreatywno  mia y usun  si  w cie , bez czego nie by o mo liwe owo 

z udzenie przejrzysto ci orygina u, wyzieraj ce niejako spod pow oki prze-

k adu. Legitymizacja przek adu uzale niona by a nie tyle od tego, czy zdo a  

on wiernie odzwierciedli  orygina , lecz przede wszystkim od tego, czy 

brzmia  tak, jakby zosta  bezpo rednio napisany w j zyku docelowym. W a-

nie takie za o enia kierowa y przez wieki rozwojem cywilizacji europejskiej 

i to one upowa ni y Henriego Meschonnica do stwierdzenia, i  „Europa, 

w przeciwie stwie do innych kultur ze rodkowanych na sobie, ma korzenie 

wieloj zyczne, jawi si  jako ród owo i nieustannie oddana t umaczeniu”5. 

Przek ad literacki ró ni si  zasadniczo od pozosta ych praktyk t umacze-

niowych tym, e jego obiektem nie s  – jak zwyk o si  uwa a  w podej ciach 

kontekstowych (allotropicznych) – j zyk lub kultura, owszem, te czynniki 

i sk adniki odgrywaj  rol  przy ka dym t umaczeniu, ale to przede wszyst-

kim sam tekst, rozumiany przez Meschonnica jako powo ana do ycia przez 

podmiot pisz cy, dla którego pisanie równa si  dzia aniu, organizacja reto-

ryczna, jest tym, co t umacz powinien umie  odtworzy  w j zyku, na który 

t umaczy, i to nie inaczej, jak tylko twórczo i podmiotowo. Literacko  

przek adu pojmowana jest zatem jako wynik spotykania si  podmiotowo ci 

autora orygina u z podmiotowo ci  autora przek adu. 

Sam przek ad nie powinien powiela  gotowych i okrzep ych wzorców j -

zyka literackiego, lecz d y  do ukazywania oryginalno ci orygina u, jego 

w asnych szczelin, to jest rozlicznych linii napi cia, które go przenikaj , 

przez co powstaje grunt sprzyjaj cy odm odzeniu i od wie eniu j zyka doce-

lowego. Tymczasem na mocy swoistego efektu zwrotnego i dialogicznego, 

jaki wytwarza si  w przestrzeni pomi dzy orygina em a jego przek adem, 

orygina  w wietle przek adu nabiera dodatkowej wyrazisto ci: ujawnia pe-

wien potencja  drzemi cy w nim, który przek ad pozwoli  wydoby  na jaw. 

Antoine Berman i Henri Meschonnic ywi  krytyczny stosunek wobec 

u wi conych przez tradycj  praktyk t umaczeniowych, przy czym dzia al-

no  „t umacza” pojmuj  oni bardzo szeroko. W ich koncepcji przek ad 

rozpatrywany jest w jego cis ym powi zaniu z dzie ami literackimi, ale rozu-

miany jest tak e jako pewne bardzo ogólne nastawienie antropologiczne. 

Wskazuje ono na zdolno  do podwa ania ram j zykowych i kulturowych, 

                                                           

5 „L’Europe, la différence d’autres cultures centrées sur elles-mêmes, est d’origine pluricul-

turelle, originellement, constamment traductrice”, Poétique du traduire…, s. 40.  
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w których dana jednostka by a wychowywana, do otwierania si  jej na 

wp ywy z zewn trz, do gotowo ci przyj cia „innego” w swoich progach. 

Wskutek tej wizyty owe progi nie trac  cech w asno ci, ale przechodz  me-

tamorfoz : ju  nigdy nie b d  takie same, przez co – paradoksalnie – staj  

si  bardziej w asne. 

Przek ad dos owny w optyce przyj tej przez Bermana nie polega na tym, 

e przek adamy s owo w s owo. D y on do uchwycenia, a nast pnie od-

wzorowania faktury tekstu traktowanej jako uprzywilejowany no nik zna-

czenia. 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 te  analizy Meschonnica i Bermana tropi  rozmaite strategie ma-

j ce na celu wymazywanie „obco ci” tekstu ród owego. Pod tym wzgl dem 

obaj badacze si  spotykaj , mimo i  ow  swoisto  tekstu oryginalnego ro-

zumiej  z nieco innej perspektywy: podczas gdy Berman trzyma si  okre le-

nia „obco ”, dla Meschonnica owa obco  wynika przede wszystkim 

z tego, co francuski badacz nazywa „rytmem”. Kategoria ta obejmuje wszel-

kie czynniki odpowiedzialne za ukszta towanie ruchomych cz steczek, 

z których sk ada si  tekst, zw aszcza taki, który jest wyrazem organizuj cej 

si  podmiotowo ci jego autora, a to jest w a nie aspekt stanowi cy wed ug 

tego badacza naczeln  cech  tekstu literackiego. 

Jak obaj badacze lubi  podkre la , t umacz, uleg y naporowi kultury doce-

lowej i niekiedy ufny w jej misj  cywilizacyjn , wstydzi si  odchyle , jakich 

orygina  dopuszcza si  wobec norm kszta tuj cych kultur , wewn trz której 

przek ad si  odbywa. Pragnie np. ukry , e tekstowi przez niego t umaczone-

mu obce s  pewne konwenanse nierozerwalnie kojarzone z dobrym smakiem 

w kulturze docelowej. A nawet je li, historycznie rzecz bior c, nast pi a w tym 

wzgl dzie pewna ewolucja, bo ograniczeniu uleg a cenzura moralna i obycza-

jowa, nie oznacza to, e wyrugowano wszelkie praktyki zniekszta caj ce orygi-

na . Praktyki te opieraj  si  na innych zasadach, ale nadal s  bardzo ywotne. 

Kultura to zespó  norm. To przestrze  zorganizowana, zespó  okre lo-

nych regu , z którymi jej u ytkownik sk onny jest uto samia  i s t o t  

r z e c z y  pojmowan  jako w a ciwy obraz tego, co uznaje on za istniej ce 

rzeczywi cie. Ka da kultura wytwarza swoist  iluzj  oczywisto ci. Podaje si  

za natur , czyli za to, co jest naprawd . Ow  niedaj c  si  wykorzeni  ten-

dencj  wszelkiej kultury Berman nazywa etnocentryzmem. By y czasy, kiedy 

z przek adów wyrzucano po prostu ca e fragmenty, bo uznawano je za nie-

stosowne. Taka praktyka le y u róde  tego rodzaju przek adów literac-
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kich, które we Francji ochrzczono mianem „pi knych niewiernych” (les belles 
infidèles). 

Komu , kto zadomowi  si  w danej kulturze, zawsze trudno b dzie spoj-

rze  na ni  z perspektywy innego, a zatem uruchomi  nieco inny system 

pojmowania samej rzeczywisto ci za pomoc  j zyka. Wystarczaj co du o 

w o y  on wysi ków w to, aby przyswoi  jej „kody” – ba, to w tym zadaniu 

dopatrywa  si  sensu swojego bytowania w kulturze – teraz, kiedy osi gn  

bieg o  i dobrze si  w niej czuje, mia by to wszystko rzuci  na szal  raz 

jeszcze, zaryzykowa  swój ca y w pocie czo a zdobyty maj tek! 

I tak w jednym z najbardziej reprezentatywnych dzie  Bermana Do wiad-
czanie obco ci (L’épreuve de l’étranger) kultura rzymska opisana jest jako powsta-

j ca dzi ki aneksji kultury greckiej, przyporz dkowaniu jej sobie i radykal-

nemu jej przetworzeniu. Rzym po ar  Ateny i przeistoczy  je w wytwór 

b d cy wyrazem jego w asnych ywotnych interesów. 

Tymczasem – jak dowodzi Berman – wskutek tego przej cia i przemian 

ginie kszta t kultury podbitej, nazwany przez niego „liter ”, a zatem pier-

wotny uk ad formalny, sama cielesno  tekstu oraz wytworów kulturowych. 

wi ty Pawe  przedk ada  ducha nad liter , twierdz c, e „litera zabija, duch 

za  o ywia”. Jak dowodzi Berman, has o to st d si  wzi o, i  Biblia mia a 

trafi  do wszystkich narodów, a eby sta o si  to mo liwe, nale a o j  prze-

o y  na j zyk zrozumia y dla wszystkich – w owej wulgaryzacyjnej optyce 

liczy  si  przekaz sensu, nie za  utrzymanie formy, wszystkich jej poziomów. 

Ukrytym za o eniem takiego przekonania by o uznanie, i  sens istnieje nie-

zale nie od faktury, to jest od materialnej postaci, w któr  si  on obleka. 

Uznano, e mo liwe jest przekazanie sensu niezale nie od tego, jaki przybie-

ra on kszta t w danym j zyku, a kszta t ów traktowano jako co  drugorz d-

nego. Popularyzatorski cel u wi ca  rodki. Konieczno  udost pnienia 

przek adu prowadzi a do traktowania go w sposób instrumentalny. 

Budowa znacz cego (signifiant) ulega a upodrz dnieniu wobec naczelnego 

celu, jakim by o przekazanie sensu pojmowanego jako ponadmaterialny 

duch. Tak jakby te warstwy mog y by  od siebie niezale ne. Berman odwra-

ca t  perspektyw , twierdz c, i  przekaz lokuje si  w kszta cie przekazu, jego 

wielopoziomowej strukturze wzajemnie powi zanych sk adników. Dystan-

suje si  wobec twierdzenia, e u podstaw wszystkich j zyków, ponad ich 

ró nicami, jest mo liwe odnalezienie uniwersalnego Logosu, to jest jednego 

sensu, jednego scalonego znaczenia, jednego znaczonego (signifié) dost pne-

go w zhomogenizowanej postaci dla wszystkich mieszka ców tej ziemi. 

Takie prze wiadczenie ka e s dzi , e przek ad zawsze jest mo liwy, ale 
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prowadzi do lekcewa enia ró nic istniej cych pomi dzy j zykami; jego ukry-

tym za o eniem jest bowiem to, e przes anie pozostaje takie samo, nieza-

le nie od j zyka, w jakim jest sformu owane; forma, w jak  si  je obleka, jest 

drugorz dna. Koncepcja ta stanowi zaprzeczenie mitu wie y Babel i to 

wskutek niej ka dy j zyk docelowy b dzie d y  do wymazania orygina u, bo 

wraz z jego prze o eniem ów orygina  staje si  zb dny, a nawet k opotliwy. 

Tutaj w a nie tkwi  ród a przek adu, który Berman nazywa „hipertek-

stowym”, czyli takiego przek adu, w obliczu którego czytelnik ma wra enie, 

e zosta  on napisany bezpo rednio w j zyku przek adu. W jego ramach 

nagminnie stosowan  metod  jest upi kszanie tekstu, to jest czynienie go 

bardziej literackim, przez co po raz kolejny zatraca si  „litera” orygina u. Po 

francusku oba te terminy brzmi  bardzo podobnie: littérarité (literacko ) vs 

littéralité (literalno ). 

Na przeciwstawnym biegunie tendencja do klaryfikacji, czyli wyja niania 

i upraszczania, poci ga za sob  ten sam skutek. Zwyk y tekst, tekst u ytkowy, 

instrumentalny, to taki tekst, który ogranicza si  do przekazywania informacji, 

jest ród em wiedzy; jego kszta t nie odgrywa znacz cej roli. Tymczasem 

w literaturze no nikiem sensu jest sama budowa, ukszta towanie, faktura tekstu, 

czyli wszystkie te aspekty, które Berman nazywa „liter ”. „Cia o s owne – oto 

cz , której nie daje si  prze o y  czy te  przenie  w obcy j zyk”6 (J. Derrida). 

W opozycji do tych tendencji Berman lokuje stwierdzenie, e to nieprze-

k adalno  b d  raczej opór wobec bycia prze o onym stanowi miar  tekstu 

literackiego z uwagi na nierozerwalny uk ad, jaki wprowadza on mi dzy 

znaczeniem a jego materialnym kszta tem, na który sk adaj  si  zarówno 

brzmienie, rytm, jak i wszelkie stosunki tworz ce wielopoziomow  struktur  

wypowiedzi literackiej. Je eli t umacz c, d y  b dziemy jedynie do przeka-

zania tre ci komunikacyjnej, pozostawimy w cieniu to, co pozwala tekstowi 

afirmowa  siebie samego, mianowicie jego kszta t materialny, a to w a nie 

w ów kszta t wciela si  subiektywna etyka tekstu, co , co nazwa  by mo na 

jego modalno ci  istnienia w j zyku i kulturze. 

Na zako czenie pozwol  sobie na przywo anie kontekstu kultury fran-

cuskiej, z której owe koncepcje wyrastaj . Nale y mie  na uwadze, e owa 

kultura – by tak rzec – niezwykle mocno trzyma si  w siodle. Jest to kultu-

ra bardzo pewna siebie dzi ki temu, e w ka dej sytuacji si ga g boko 

w przesz o , a nawet ywi przekonanie, i  siebie sam  konstytuuje po-

                                                           

6 Cytat pochodzi z L’écriture et la différence, Seuil, Paris 1967, s. 312. Cytuj  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 odwo ywanie si  do korzeni cywilizacji europejskiej: 

hebrajskich, greckich, rzymskich, a nawet obcych – sama kolejno  tych 

odwo a  podlega nieustannym wariacjom, nie zmienia to faktu, e 

uwzgl dnianie ca ej tradycji kultury stanowi t o, wobec którego „Francuz” 

(to s owo w tym kontek cie staram si  rozumie  nie jako obiekt empirycz-

ny, lecz jako pewien model kulturowy) si  okre la. Dzi ki temu francuska 

humanistyka wydaje si  do  silnie uodporniona na mody, bo zaj ta jest 

przede wszystkim uprawianiem – by tak rzec – nauk fundamentalnych, 

czyli refleksj  nad pryncypiami kultury jako takiej, w ca ej jej rozpi to ci. 

St d te  wynika – jak mniemam – swoisto  refleksji przek adoznawczej, 

jaka powsta a na gruncie tamtejszej kultury. Berman i Meschonnic nie 

zach ystuj  si  zwrotem kulturowym w zakresie nauk o przek adzie literac-

kim, lecz z góry go zak adaj  i niejako integruj , bo ca y wysi ek ich my li 

kieruje si  w stron  przezwyci enia zarówno dualizmu znaku i sensu, jak 

i dualizmu róde  i celu, to jest mocno wyabstrahowanej (i dodajmy: nie-

nowej) opozycji pomi dzy domen  wyj ciow  a kultur  przyjmuj c  i adaptu-

j c . Wysi ek ten zmierza do pokazania dialektycznej relacji, jaka u pod-

staw zachodzi pomi dzy tzw. orygina em a tzw. przek adem. 
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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 meta-

physics 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 
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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 repre-

sented 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. Alt-

hough 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 


