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Łódź

Kilka refleksji o przekładzie
To, co obce, zawsze było, jest i będzie dla własnej kultury i języka fermentem
sprzyjającym kulturowemu i językowemu spotkaniu. Istnieje produktywny
stosunek między tym, co obce, a tym, co własne, między różnymi językami,
rozumieniem tego, co obce najpierw w jego własnym kulturowym kontekście,
a rozumieniem jako porównywaniem z tym, co już 'znane - z własnymi
językowymi i kulturowymi horyzontami.
Żyjemy w czasach, w których wielość kultur i języków stawia na porządku
dziennym pytanie o przekładanie z jednego języka na drugi - z jednej
kultury na inną.
Hans Wandruszka, współczesny austriacki językoznawca, mówi w tym
kontekście o zdolności człowieka do wielojęzykowej kompetencji. „Ludzie
posiadają zdolność do osiągania wielojęzykowej kompetencji. Dlatego po
trafimy przekładać z jednego języka na dragi. Przekładamy już w naszym języku
ojczystym”1. Problem przekładania stał się w lingwistyce dopiero w ostatnich 30
latach przedmiotem badań2. Lingwistyka współczesna ujmuje nasze języki jako
zamknięte w sobie systemy form i funkcji. Tą drogą poszedł najdalej przede
wszystkim Noam Chomsky, który za pomocą „transformacyjnej gramatyki
generatywnej” próbował matematycznie zdefiniować niezawodnie funkcjonują
cy, idealny mechanizm operowania regułami języka. Chomsky założył w swojej
1 H. W andruszka, Interlinguistik, Umrisse einer neuen Sprachwissenschaft, Munchen 1977,
s, 9.
2 Ibidem, s. 133.
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teorii języka „idealnego mówcę - słuchacza, który żyjąc w homogenicznej
wspólnocie językowej w pełni opanował jej język”3.
Wbrew jednak temu, co twierdzi Chomsky, nasze języki nie są „strukturami
systematycznymi, które dałyby się zbudować w oparciu o bezbłędny, operacyj
ny mechanizm stosowania ścisłych reguł językowych4,
Nasze języki nie są także - jak twierdzą z kolei strukturaliści - systemami
zbudowanymi z immanentnych opozycji i korelacji. Nie są również makrosystemami założonymi z idealnych opozycyjnych mikrosystemów.
Dlatego też od „rozumienia” jakiegoś tekstu wymaga się czegoś więcej niż
wyliczenia reguł i konwencji, wedle których poszczególne sformułowania albo
ich kompleksy zostaną odszyfrowane. Należy wreszcie odejść w lingwistyce od
uznawania ludzkich języków za kody i przestać mówić o dekodowaniu,
odkodowaniu, zakodowaniu. Język bowiem jest czymś innym niż kod; jest on
także czymś bardziej złożonym od kodu.
Jedną z najbardziej fundamentalnych cech języka jest jego systematyczna
polimorficzność. Występowanie wielu form na oznaczenie tej samej funkcji
językowej odróżnia język naturalny od każdego języka komputerowego5. Te
wszystkie paradygmatyczne, leksykalne, gramatyczne, syntaktyczne polimorfie, które przyporządkowują wielość form tej samej funkcji językowej, ale
także wszystkie polisemie, które są komplementarne w stosunku do polimorfń
i które oznaczają - odwrotnie - że te same formy językowe posiadają różne
funkcje - są w sposób całkowicie niesystematyczny rozproszone w naszym języku6.
To, co wydaje się na pierwszy rzut oka czymś nieracjonalnym, nieekonomicz
nym - istnienie wielu form dla tej samej funkcji i tej samej formy dla wielu
fiinkgi - stwarza w zasadzie dopiero możliwość lepszego, bogatszego użycia już
istniejących form językowych. Polimorfle wraz z polisemiami, jako twory
zupełnie asystematyczne, są największą siłą naszego języka. Polisemie bowiem
przyczyniają się do tego, że każdego zwrotu możemy zawsze użyć w nowych
kontekstach - w nowych znaczeniach. Polisemie i polimorfle decydują więc
0 „ruchliwości, giętkości” w posługiwaniu się językiem7.
Czy ujęcie języka jako „struktury niesystematycznej”, w której polimorfle
1 polisemie należą do jego jądra, ma jakieś określone konsekwencje dla teorii
przekładania?
Chciałbym udzielając odpowiedzi na to pytanie sięgnąć do hermeneutyki
o prowieniencji Heideggerowsko-Gadamerowskiej i zastosować ją do teorii
przekładu.
3 N. Chomsky, Aspects of the Theory of Syntax, Cambridge 1965, s. 3.
4 F. Paepcke, ffberseizen ais Hermeneutik. W: Im ffbersełzen Leben. Obersetzen m d Textvergleich, Tfibingen 1986, s. 102.
3 H. Wandruszka, Die Mehrsprachigkeit des Menschen, Mmnehen/Zurich 1979, s. 36.
6 H. Wandruszka, Interlinguistik, op.cit., s. 56-74,
7 Ibidem, s. 72.
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Hermeneutyka nie jest dla urnie ani sztuką rozumienia - jak dla Schlelermachera - ani metodą obiektywną nauk humanistycznych - jak dla Diltheya.
Zastosowanie hermeneutyki do teorii przekładu nie może więc, niejako ex
dejmitione, prowadzić do odkrycia intersubiektywnie’ dostępnego, jedynego,
obiektywnego sensu wypowiedzi, tekstu czy innych wytworów kultury, Z punk
tu widzenia doświadczenia hermeneutycznego, z jakim mamy do czynienia
w procesie przekładania tekstów, nigdy nie daje się z niego wyłączyć swoistości
poznającej i interpretującej osoby tłumacza.
Droga tłumacza leży pomiędzy hermeneutycznie zorientowaną filozofią
języka, historią języka i gramatyką. Problemy semantyczne są przy tym zarazem
problemami retoryki i stylistyki. Przekładanie albo tłumaczenie jakiegoś tekstu
- możemy zamiennie używać tych pojęć - jest syntaktycznym i leksykalnym
przeniesieniem tego tekstu w tekst drugi za pomocą środków syntaktyczno-leksykalnych, odpowiadających możliwościom języka przekładu (języka
docelowego).
Zanim jednak będziemy zastanawiać się nad procesem przekładu, należy
uprzednio wyjaśnić pojęcie „tekstu”.
Tekstem nazywamy zazwyczaj mowę utrwaloną w piśmie. Jednak pismo,
które zdaje się być konstytutywne dla tekstu, nie stanowi wystarczającego
kryterium odróżnienia mowy od pisma. Tekst jest przecież tylko uporząd
kowanym następowaniem - wyrażając to językiem de Saussure’a - evenements
de la parole. Mowa przy przejściu w pismo podlega nie tylko zmianie
spowodowanej zastosowaniem nowych środków wyrazu (głos przechodzi
w grafy), ale powstaje przy tym zasadniczo nowa sytuacja - zwrócił na to uwagę
Paul Rieoeur8-mianowicie teksty zostają w sposób niekontrolowany oderwane
od swoich znaczeń, od pierwotnych kontekstów od intencji autora.
Z tych też powodów maksyma nakazująca „dekodowanie” jako metodę
odkrywania prawdziwego sensu tekstu musi chybiać celu, bowiem teksty
uzyskują w nowej, historycznie określonej sytuacji, sens odmienny od tego, który
pierwotnie posiadały. Sprawia to, że tzw. „stawanie się sensu tekstu” w dziejach
daleko wykracza poza to, co teoria informagi nazywa „dekodowaniem” czy
„odszyfrowywaniem” sensu tekstu. Dekodować czy odszyfrowywać można
tylko takie systemy symboli, które każdemu jego elementowi przyporządkowywują w sposób trwały określone interpretacje. Ale właśnie tej cechy nie ma język
naturalny, którego elementom nie można przypisać trwałych znaczeń. Brak
ustalonego raz na zawsze znaczenia słów i ich związków leksykalnych zmusza
indywiduum do stale ponawianej próby wykładania ich sensu i tłumaczenia
nieznanych kompleksów znaczeniowych przez takie, które są mu już znane.
Teksty apelują do czytelnika (tłumacza) o współpracę, która zawsze musi
odwoływać się do ich rozumienia. Odnosi się to nie tylko do tłumaczenia, które
8 P. Riceur, Qu,est-ce ąu'un texte?. W: Hermeneutik und Dialekttk, Festschrift fur H.G.
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stale odbywa się w języku ojczystym, ale przede wszystkim do przekładania
tekstów napisanych w językach obcych na teksty napisane w języku ojczystym.
Wychodząc od tekstu wyjściowego tłumacz formułuje adekwatny doń tekst
w języku docelowym tłumaczenia. Język tekstu i język tłumaczenia nie są
językami identycznymi, ale nie można ich także od siebie ściśle oddzielać,
ponieważ przenikając się i określając wzajemnie stanowią dialektyczną jedność.
Tłumaczenie nie znosi tekstu pierwotnego, ale porusza się między jednym
tekstem a drugim aż do momentu, kiedy najdrobniejszy detal tekstu wyj
ściowego przejdzie w tekst docelowy.
Nie daje się zaprzeczyć temu, że każdy tekst operuje określonym kodem,
ujętym jako każdorazowo określony repertuar znaków i syntaktycznych reguł
ich powiązania; żadnego tekstu nie można zrozumieć bez takiego kodu. Ale
w tłumaczeniu nie możemy wyłącznie zdać się na zastosowanie kodu, ponieważ
ten, kto konstruuje nowy tekst, najpierw „rozrywa” tekst pierwotny, czyniąc go
elastycznym, przestawiając jego elementy, przenosząc je w nowe konstelacje,
próbując nowych leksykalnych i syntaktycznych możliwości i interpretacji,
ażeby w końcu opowiedzieć się za jedną z możliwych kombinacji. Dlatego
słusznie uważa się tłumaczenie za „proces wyboru między' kompleksowymi
zmiennymi”, O tym, czy tłumaczenie jest udane, rozstrzyga to, czy z przekształ
conych części powstaje zrozumiały sens całości tekstu.
Hermeneutycznie zorientowane tłumaczenie zakłada uprzednie zrozumienie
przekładanego tekstu. Kto tłumaczy teksty, ten musi je przede wszystkim
rozumieć. Rozumienie tekstu jest dla tłumacza najwyższym kryterium, a dla
czytelnika podstawą oceny poprawności tłumaczenia. Jest oczywiste, że udane
go tłumaczenia nie można sporządzić bez zrozumienia tekstu, i dlatego praca
interpretatora jest koniecznym założeniem pracy tłumacza. Przekładać bowiem
można tylko to, co zostało już uprzednio zrozumiane, i co za pomocą środków
języka przekładu zostanie na nowo sformułowane9. Pod pojęciem „rozumienia”
ujmuję aktywność, która w każdym momencie na nowo podejmuje wysiłek
projektowania sensu tekstu. Teksty i ich tłumaczenia pouczają nas o tym, że
dwie różne lektury tekstu czy dwa różne tłumaczenia nie pozostawiają pierwo
tnych znaczeń tekstu nienaruszonymi10.
Derrida posuwa się nawet dalej, twierdząc, że poszczególne sformułowania
i ich reprodukcja w akcie lektury nie oznaczają tego, że artykułujemy ten sam
łańcuch językowy, wręcz przeciwnie; za każdym razem mamy do czynienia
z inną artykulacją tego samego łańcucha językowego. To samo, co Derrida,
twierdził już Boeckh (jeden z najwybitniejszych, zapomnianych metodyków
Gadamer, hrg, R. Bubner, K. Cramer, R. Wiehl, Tubingen 1970, II, s, 181-200.
s F, Paepcke, Versłehen-Entscheiden-i)bersetzen. W: Im i)bersetzen Leben, op. ciL, s. 139.
10
M. Frank, Was heit einen Text yerstehen. W; Texthermeneutik, Geschichte, Kritik, Frankfurt
a/M. 1984, s. 104.
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filologii XIX wieku) mówiąc, „że nie można w języku tego samego jeszcze raz
wyprodukować”11. Dlatego też każda artykulacja w języku nie jest tylko
reproduktywna (nie jest powtórzeniem konwencji językowej), ale jako w sposób
systematyczny nie podlegająca kontroli jest także zawsze odkrywcza. Indywidu
um przesuwa granice językowej normalności, które do tej pory obowiązywały.
Z tych też powodów rozstrzygnięcie tego, jaki rzeczywisty sens ma jakieś
sformułowanie, zawsze ma charakter hipotetyczny12.
Ustalenie sensu tekstu (albo znaku) może mieć miejsce tylko w her
meneutyce. Użyte w tekście znaki uzyskują status znaków tylko na mocy
interpretacji. Tekst i interpretacja nie są dwiema stronami dającej się rozdzielić
pracy-produkcji i recepcji. Sam tekst posiada sens tylko dia hypotesin, czyli na
podstawie „przypuszczenia”. Faktycznie w każdym napisanym tekście zawarte
jest więcej sensu niż można w nim odkryć w określonym czasie. Dopiero fakt, że
znaki językowe zostają w dziejach poddane nieskończonej interpretacji, spra
wia, że teksty w ogóle mają swoją „historię oddziaływań” ( Wirkungsgeschich.te)n. Tego, że teksty i ich przekłady mają swoją „historię oddziaływań”, nie daje
uzgodnić się z teorią języka ujętego w formie kodu.
Język nie poddaje się przepisom uniwersalnego kodu. Nie istnieje żaden kod,
za pomocą którego bylibyśmy w stanie w pełni rozszyfrować indywidualne
użycie języka. Indywidualnego uporządkowania słów, które stanowi o okreś
lonym stylu wypowiedzi, nie daje się wyprowadzić z uprzednio istniejącego
kodu. Z systemu gramatyki, jako w sposób wirtualny i formalny deter
minującego język, nie daje się wyprowadzić określonego użycia języka.
Reguły języka, określające swoiste konteksty stylistyczne wypowiedzi, nawet
gdyby w ogóle istniały, nie mogłyby w zupełności determinować i antycypować
niepowtarzalności i kontekstowej aktualności sytuacji wypowiedzi językowej.
Języka nie daje się określić jako systemu „zamkniętych opozycji”. Z perspek
tywy systemu językowego można jedynie przedstawić określone typy wypowie
dzi i poszczególne przypadki. Ale nie jesteśmy w stanie w nim ująć tego, co
indywiduum dołącza do językowych typów idealnych w sposób, który nie daje
się dedukcyjnie wyprowadzić z systemu językowego. Istnieje nie dająca się
zasypać przepaść między uniwersalnym systemem językowym a poszczególnymi
w nim wypowiedziami.
Właśnie to miał na myśli Boeckh, kiedy mówił o indywidualnym wkładzie
(1indmduelkm Beisatz) do języka. Interpretacja mówiącego i piszącego dochodzi
do głosu w każdej mowie i w każdym tekście; może być ona minimalna, ale
nigdy nie równa się zeru.
11 A. Boeckh, Enzyklopadie m d Methodologie der philologbcMn Wissenschaften, hrg, E.
Bratuschek, Darmstadt 1966, s. 126.
j
12 M. Frank, Einleitmg, (wydawcy), Schleiermacher, Hermeneutik mdKritik, Frankfurt a/M.,
1977, s. 47.
13 M. Frank, Was heit einen Text verstehen, op.cit., s. 69,
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Język nigdy nie obywa się bez interwencji podmiotu, który na drodze
językowej interpretacji nadaje sens wypowiedzi czy tekstowi. Odwołanie się do
kategorii podmiotu jest w hermeneutyce przekładu czymś koniecznym. Podmiot
autora czy tłumacza przedstawia ostateczną instancję, która sprawia, że
każdorazowo sens jest wytwarzany, rozumiany i przekładany. Język nie mówi
sam z siebie, jak utrzymywał Heidegger i niektórzy neostrukturaliści. Język jest
bowiem zarazem czymś indywidualnym i ogólnym14.
Z tego, co już uprzednio powiedzieliśmy, wynika, że praktyka tłumacza ma
niewiele wspólnego z procedurą uczenia się określonej techniki tłumaczenia,
ponieważ tego, jakie reguły zastosujemy w tłumaczeniu, nie daje sprowadzić się
do żadnych ostatecznych reguł. Nie istnieje bowiem żaden algorytm reguł, który
można by zastosować w praktyce przekładania tekstów. Obiektywne po
stępowanie mające na celu konstrukcję ważnych technik przekładu można
wykluczyć już na podstawie logicznych przesłanek, ponieważ wybór reguł, jakie
należałoby zastosować w poszczególnych przypadkach, nie daje sprowadzić się
do jakiegokolwiek algorytmu - w ostateczności zależy od rozstrzygnięcia
tłumacza. Tłumaczenie nie jest więc całościowym, absolutnym odtworzeniem
tekstu w języku przekładu, ale tylko refleksyjnym, relatywnym zabezpieczeniem
tego, o co w języku oryginału chodzi.
Tłumaczenie nie powstaje przez przypadkowe ustawienie obok siebie
poszczególnych zdań tekstu, ale przez wypowiedzenie w adekwatnie sfor
mułowanych rekonstrukcjach tego, o co w tekście wyjściowym chodzi. Nie
tłumaczymy więc ani języków, ani slow, ale jedynie teksty15.
O. tekście powiedział Martin Gauger, że jest, z jednej strony, tkanką
elementów językowych, zaś z drugiej - jednocześnie tkanką tego, co językowe,
i tego, co niejęzykowe, przy czym to, co językowe, uważa się za nośnik tego, co
niejęzykowe. Gauger miał na myśli to, że każdy tekst jest odniesiony do
pozajęzykowo określonej sytuacji, której kontekst utrzymuje tekst w jedności.
Właśnie kontekst decyduje o sposobie powiązania syntaktycznych i semantycz
nych elementów w tekście. Dlatego też każdy tekst posiada niepowtarzalną
indywidualność, i nie rodzaj tekstu jest tu czymś rozstrzygającym w procesie
przekładu, ale - jak mówi Paepcke - jego „sumaryczna postać”. W ten sposób
w tłumaczeniu tekstów powstaje ukształtowana forma, która to, o co chodzi
w tekście oryginalnym, „przenosi” do tekstu sformułowanego w języku prze
kładu.
Tłumacz nie ma nigdy absolutnej racji w swojej praktyce przekładania,
bowiem stale może tylko kontynuować porozumiewanie się z tekstem prze
kładanym. W procesie przekładania tekst oryginalny znajduje się stale jakby „za
plecami” tłumacza. Właściwe obchodzenie się z tekstem i jego tłumaczeniem nie
14 M. Frank, Das Sagbare m d das Unsagbare, Frankfurt a/M, 1980, s. 27.
15 F. Paepcke, tłbersetzen ab Hermeneutik, op.cit., s. 107.
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może polegać na stwierdzeniu kauzalnego stosunku między nimi. To, co
kauzalne, nie daje się co.prawda z tłumaczenia w ogóle wyrugować, ale nigdy
też nie jest wystarczającą podstawą do osiągnięcia wysokiej jakości tłumaczenia.
Właściwie w tłumaczeniu nigdy nie chodzi o kauzalne wyjaśnienie, które dałoby
się wyprowadzić z ogólnie ważnej zasady celowości. Przecież to nie tekst
oryginału jest przyczyną tłumaczenia, ale tłumaczenie ma podstawę w nie
dającym się zdefiniować, wzajemnym wychodzeniu sobie naprzeciw języka
tekstu i języka tłumaczenia - a dla tego nie daje się ustalić żadnej przyczyny.
Tłumacz jest w małym stopniu teoretykiem, przede wszystkim jest graczem
(Spieler)16, Wymiar gry nie oznaczający żadnego subiektywnego sposobu
zachowania się interpretatora i tłumacza jest nadrzędną wielkością w teorii
tłumaczenia. Czyni ona przejrzystym językowe i tekstualne zachowanie się
czytelnika i tłumacza17. Kategoria gry została owocnie zastosowana w her
meneutyce przez Gadamera w Wahrheit und Methode, we Francji w teorii języka
przez Bartha, Derridę i Bourdieu, a w ostatnich łatach Wandruszka zwrócił
uwagę na doniosłość metafory gry w naukach o języku. Kategoria gry dobrze,
jak mi się wydaje, oddaje to, o co chodzi w praktyce tłumaczenia tekstów.
Najpierw chciałbym zwrócić uwagę na podstawowe właściwości samej gry.
Otóż uważa się, że w grze wyraźnie dochodzi do głosu to, że ten, kto gra,
pogrąża się w totalności. Gra nie pozwala na absolutną wolność grającego,
ponieważ ten, kto gra, musi zawsze przestrzegać reguł, których sam nie
ustanowił.
W grze istnieje, tak jak w języku, system reguł, zawierający wskazania użycia
tych reguł w określonych sytuacjach, jednakże bez możliwości kauzalno-logicznego uzasadnienia użycia tych reguł. Jak gra odwołuje się do reguł, tak
pisanie, mówienie, rozumienie i tłumaczenie odwołuje się do konwencji, które
ani nie niszczą tego, co kreatywne, ani go w ogóle nie wykluczają. Można nawet
powiedzieć, że kreatywność może dopiero wtedy manifestować się w pełni,
kiedy odnosi się do systemu reguł18.
Tłumacz jako gracz nie wyjaśnia sformułowań tekstu wyjściowego za
pomocą teorii reguł gry, ponieważ urzeczywistnienie się gry tłumaczenia
związane jest zarówno z dostosowaniem się do syntaktyczno-semantycznych
reguł gry, jak i z wolnością specyficznych dla tekstu sformułowań oraz
z powiązaniem przypuszczeń tłumacza z jego obserwacjami. Tłumaczenie nie
jest natomiast sprzężeniem przyczyny ze skutkiem, wedle zasady prawidłowości.
Językowe prawa są tylko warunkami wstępnymi, przy których założeniu
w ogóle może wystąpić językowe zdarzenie. To, że akurat te, a nie inne
“ Por. rozważania na ten tem at w książce F. Paepcke Im Dbersetzen teben, op. cit.
17 F. Paepcke mad P. Forget, Textverstehen und Ubersetzen - Omertures sur la tradiction,
Heidelberg 1987, s. 192.
18 F. Paepcke, Ubersetzen zwischen Regel und Spiel (1987). W: Im Dbersetzen Leben, op.cit., s.
127-135.
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możliwości zostaną w tłumaczeniu wybrane, i że kkurat to, a nie inne
sformułowanie zostanie w nim przytoczone, nie podlega żadnemu prawu,
Do udanego tłumaczenia należy specyficzna zdolność do wsłuchiwania się
w swoistość tekstu, następnie zdolność do ujmowania tego, co w tekście istotne,
żeby to w odpowiedni sposób odtworzyć w tekście docelowym. Dalej w prak
tyce przekładania potrzebny jest także zmysł, w wysokim stopniu rozwinięty,
odróżniania tego, co posiada wartość, od tego, co tej własności nie posiada. Nie
można tego osiągnąć za pomocą językowych sztuczek, które w najlepszym razie
tylko na krótko mogą zapewnić tłumaczowi popularność. Między tekstem
a tłumaczeniem istnieje permanentna dynamika, która nie daje się ostatecznie
skalkulować.
Między obu stronami tego procesu istnieje stosunek zgodności, wyznaczony
przez precyzyjną intuicję. „Specyficzna dokładność”, która odpowiada nauko
wej obiektywności, w tłumaczeniu przechodzi w „niespecyficzną dokładność”,
która jest właściwa sztuce19. Sztuka ogranicza tę wolność, wymaga jednak
sztuki20.
Tłumacz nie pełni żadnej funkcji dekoracyjnej, bowiem jego funkcja polega
na otwieraniu świata poprzez język. Porusza się on między demonstracyjną
celowością a otwierającym świat znaczeniem tekstu21.
W zasadzie wszystko można przetłumaczyć na każdy język, ponieważ
przygotowane przez język instrumentarium jest tylko inaczej zaprogramowane
w innym języku. W ścisłym sensie nie istnieje żadna nauka o tłumaczeniu,
istnieje co najwyżej tylko tłumaczenie sterowane przez teorię. Tłumaczenie jest
więc filozofią praktyczną22. Należy do retoryki, ponieważ przenosi tylko doxa
(mniemanie, przedstawienie), a nie epistemś (wiedzę, poznanie).
Aby uwypuklić fakt, że między tekstem a tłumaczeniem nie istnieje żadna
kauzalna determinacja, lecz tylko rozwinięcie semantycznej przestrzeni gry,
należałoby wprowadzić kategorię ewidencji intuicyjnej. W ten sposób tłumacze
nie tekstów zostaje ściśle powiązane ze zmysłową inteligencją i z bogatym
doświadczeniem językowym tłumacza.
Tłumaczenie rozumiem jako praktykę filozofii hermeneutycznej. Każde
tłumaczenie ma swój czas, w którym może wysuwać roszczenie do ważności.
W dłuższym okresie roszczenie to zostaje ograniczone i popada w konflikt
z roszczeniami innych tłumaczeń do jedynie poprawnego przekładu tekstu.
W przypadku tłumaczeń aspekt recepcji zawsze z czasem przechodzi w aspekt
innowacji.
19 H. Dom in, Wozu Lirik heute - Dichtung und Leser in der gesteuerlen Gesellschaft, M um hm
1968.
20 K. Dedecius, Vom Pbersetzen, Frankfurt a/M. 1980, s. 60.
11 H.G. Gadamer, Wahrheit und Methade, Tubingen 1975, s. 415.
22 Ibidem, s. 35.
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Pamiętajmy jednak o tym, że praktyka tłumaczenia nie dostarcza żadnego
kryterium prawdziwości tłumaczenia. Nie istnieje żadne obiektywne prawo,
które mogłoby nam nakazać, jak należałoby w sposób ostateczny „sens”
jakiegoś tłumaczenia wyartykułować.
N ie istnieje w tym sensie najlepsze tłumaczenie jakiegoś tekstu Z naszej
perspektywy można zasadnie mówić o wielu udanych tłumaczeniach. Można
tę tezę uzasadnić w ten sposób, że każda identyfikacja znaków z jaką
mamy do czynienia w tłumaczeniu, pociąga za sobą interpelację; mianowicie
taką interpretację, której nie można wydedukować z systemu języka. Różne
tłumaczenia zakładają różne interpretacje tego samego słowa czy kompleksów
słów, i przez to ten sam element syntaktyczny rozumieją za, każdym razem
jako inny znak.
Nie istnieje i nie może istnieć najlepsze, bezbłędne tłumaczenie Ponieważ
w tłumaczeniu nie chodzi o tłumaczenie w sobie, ale o poszukiwanie stale
chwiejnej odpowiedniości czy adekwatności przekładu względem tekstu wyj
ściowego. Zamiast mówić o adekwatnych przekładach, należałoby postulować
prawie nieograniczoną otwartość tłumaczenia. Nie znaczy to jednak że tłumacz
posiada wolność czynienia z tekstem tego, co mu się żywnie podoba Celem
tłumaczenia jest raczej niedowolność rozstrzygnięcia, poprzez które p o szu k u je
on odpowiedniego sformułowania.
Niezbędnym warunkiem dla tej niedowołności jest uczestnictwo czyli
partycypacja. Tłumaczenie tekstu bierze swój początek w świecie życia autora
tekstu i zostaje związane ze światem życia i językiem tłumacza. Z asto so w an ie
kategorii partycypacji w odniesieniu do przekładu ma na celu uwypuklenie tego
momentu, że każde „szczęśliwie” udane tłumaczenie ma swoje źródło w życiu
i w doświadczeniu językowym tłumacza. W tym sensie pytania, jakie stawia on
pod adresem tekstu wyjściowego, a które określają przekład, są pytaniami
ważnymi dla niego, charakteryzującymi jego biografię, jeg0 d ośw iadczenia
historyczne i jego rozumienia języka, na jaki przekłada.
Z tej perspektywy tłumaczenie jest tożsame z doświadczaniem istnienia
języka w nadmiarze. Dlatego też metody lingwistyczne nie nadają się do tego,
żeby zdać nam z tego sprawę, iż tłumaczenie jest stale „byciem w drodze”.

