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Percakapan bersama Sylvie Le Bon de Beauvoir di buku 

kecil ini berlangsung dalam acara diskusi dan peluncuran buku 

Beauvoir Melintas Abad yang diselenggarakan EA Books, Buku 

Mojok, dan Hypatia pada 14 Agustus 2021. Pertanyaan-pertan-

yaan dalam diskusi disusun oleh Ester Lianawati dan diajukan 

oleh Justinien Renauld dari Asosiasi Hypatia kepada Sylvie Le 

Bon de Beauvoir dalam bahasa Perancis.  Tiga pertanyaan ter-

akhir berasal dari peserta diskusi. Hasil diskusi diterjemahkan 

oleh Ester Lianawati. 
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Sylvie Le Bon de Beauvoir adalah pakar filsafat dan literatur, 

yang secara hukum juga anak angkat dari Simone de Beauvoir. 

Ia mewarisi sekaligus mengurus karya-karya Beauvoir. Sejauh 

ini Sylvie Le Bon de Beauvoir telah menerbitkan naskah-naskah 

Beauvoir, seperti buku harian, surat-surat dan korespondensi, 

cerpen, dan roman. Semua naskah ini belum pernah diterbitkan 

saat Beauvoir masih hidup. Ia juga menyusun album Beauvoir yang 

diterbitkan khusus untuk edisi Pleiade. Album ini menjadi salah 

satu referensi penting dalam buku Beauvoir Melintas Abad. 

Sebagai sahabat, putri angkat, pewaris, sekaligus pengurus 

karya-karya Beauvoir, kami meyakini bahwa Sylvie Le Bon de 

Beauvoir merupakan sumber yang dapat kita percayai untuk 

menyampaikan Kebenaran tentang Simone de Beauvoir. Kebenaran 

ini penting sebagai nilai yang sangat Beauvoir junjung sepanjang 

hidupnya. Kebenaran tentang Beauvoir juga menjadi penting 

mengingat banyaknya tuduhan terhadap Beauvoir, baik sepanjang 

hidup maupun setelah kematiannya. Tuduhan-tuduhan ini bukan 

hanya merusak pencitraan Beauvoir, tetapi juga menghambat 

pengenalan dan pemahaman yang benar akan filsafatnya. 

Filsafat tidak dapat dipisahkan dari kehidupan, demikian 

Simone de Beauvoir menegaskan. Memahami kehidupannya 

akan membantu kita memahami filsafatnya secara tepat. Kiranya 

transkrip diskusi dengan Sylvie Le Bon de Beauvoir di bawah ini 

dapat melengkapi buku Beauvoir Melintas Abad, untuk mengenal 
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kehidupan Simone de Beauvoir sebelum kita menikmati filsafat ala 

Beauvoir dalam Kebenaran utuh.   

1. Dapatkah Anda menjelaskan kepada kami mengenai 
hubungan Anda dengan Simone de Beauvoir? Ketika kita 
menyebut “putri angkat”, biasanya orang berpikir hubungan 
ini adalah antara ibu dan anak. Padahal Simone de Beauvoir 
mengatakan bahwa ia tidak ingin punya anak. 

Hubungan antara Simone de Beauvoir dengan saya adalah 

ibu angkat. Ia ingin saya mengurus karya-karyanya setelah 

kematiannya. Ia ingin ada ikatan resmi antara kami; adopsi 

menjadi satu-satunya cara yang memungkinkan untuk itu. Tentu 

saja menggelikan bagi saya ketika orang-orang menyebutnya “ibu 

Anda”. Hubungan saya (dengan Beauvoir) sebenarnya hubungan 

persahabatan, persahabatan yang sangat erat di mana perbedaan 

usia 30 tahun di antara kami terhapuskan. Saya tidak menyangkal 

bahwa adopsi inilah yang memberikan saya hak-hak secara hukum. 

Saya baru menyadari hal ini belakangan.  Jika saya tidak punya hak-

hak secara hukum, saya tidak akan punya kekuatan apa pun untuk 

mengurus karya-karyanya. 

2. Simone de Beauvoir mendedikasikan memoar terakhirnya, 
Tout compte fait, kepada Anda. Dapatkah Anda menceritakan 
lebih lanjut tentang hal ini? Bagaimana perasaan Anda atau 
bagaimana menurut Anda dedikasi ini?  

Dedikasi ini merupakan dedikasi yang terkait dengan 
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pendampingan saya saat itu, bahwa saya mendampinginya dalam 

hidupnya, khususnya saat itu, ketika ia sedang menulis buku Tout 

compte fait. Buku ini melengkapi karya-karya memoarnya. 

Simone de Beauvoir hanya mendedikasikan karya-karyanya 

pada orang-orang yang penting dalam hidupnya. Contohnya tentu 

saja Sartre, Jacque Laurent Bost, dan Olga. Ketika ia mendedikasikan 

bukunya kepada saya, ia memasukkan saya secara sangat intim 

dalam hidupnya. Tentu saja ini sangat penting buat saya.

3. Bagi Anda, kenangan apa yang tak terlupakan tentang 
Simone de Beauvoir? 

Sangat sulit, karena tidak terlupakan. Sangat sulit bagi saya 

untuk menjawab pertanyaan ini. Tapi baiklah, momen yang sangat 

berkesan bagi saya mungkin adalah ketika kami menghabiskan 

waktu setiap tahun di Roma setelah menyusul Sartre. Hidup bersama 

mereka di sana sangat indah. Sebab berbeda dengan saat di Paris, 

(di Roma) mereka jauh lebih bebas menjadi diri mereka sendiri. Di 

Paris, mereka selalu didatangi orang lain, dimintai tolong, mereka 

sangat sibuk, agenda mereka penuh, tidak punya waktu. Sedangkan 

di Roma, mereka sendiri, mereka bisa bersantai, menjadi diri mereka 

sendiri, tanpa kewajiban-kewajiban harus melakukan ini dan itu. 

4. Bagaimana Anda melestarikan memoar Simone de 
Beauvoir? Apa yang terus memotivasi Anda selama bertahun-
tahun hingga saat ini untuk mengumandangkan suaranya dan 
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mengusung karya-karya dan pemikirannya?  

Beauvoir tetap ada bagi saya saat ini, seperti saat dia hidup. 

Hubungan yang saya miliki dengannya adalah dalam bentuk 

kenangan. Ia hidup dalam saya, dia tinggal dalam hidup saya. 

Kado terakhir yang sangat besar, yang ia berikan pada saya adalah 

mewariskan pengurusan karya-karyanya, termasuk yang belum 

diterbitkan. Ini yang membuat saya hidup dengannya karena, saat ini 

misalnya, sejak kematiannya saya tidak pernah berhenti menyalin 

(menuliskan) manuskripnya. Dan hubungan dengan manuskrip itu 

sangat intim, sangat hidup. Manuskrip itu sangat hidup, seperti Anda 

menyentuh langsung orang yang menulisnya. Jadi buat saya, ia telah 

memberikan saya kado luar biasa yang memungkinkan saya untuk 

terus membuatnya hidup. Setiap detik melalui karyanya saya terus 

menghidupkannya melalui publikasi-publikasi (tulisan-tulisannya). 

Tahun lalu saya menerbitkan naskah yang belum pernah diterbitkan, 

Les Inséparables, yang berbicara mengenai persahabatan masa 

kanak-kanaknya dengan Elisabeth Lacoin. Jadi, itulah yang saya 

maksud dengan “ia terus mendiami hidup saya”.  

5. Bagaimana Anda menggambarkan Simone de Beauvoir? 
Apa yang paling Anda kagumi darinya? Karakter apa yang 
menurut Anda paling khas darinya?

Keberaniannya. Beauvoir adalah seseorang yang tidak takut 

menceritakan kebenaran yang paling kejam sekalipun. Dalam setiap 

karyanya, ia sungguh-sungguh berani menghadapi kondisi manusia 
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dalam semua aspek. Tidak semua kebenaran baik untuk diceritakan 

(dalam arti tidak semua orang siap untuk mendengarkan/mengetahui 

kebenaran). Contohnya ketika ia menuliskan Le Deuxième sexe, 

bisa dibilang bahwa ia mengungkapkan Kebenaran tentang kondisi 

perempuan, mitos-mitos yang “menyelimuti” perempuan. Dan 

(pengungkapan Kebenaran) ini menggusarkan banyak orang. 

Perlu banyak keberanian untuk dapat mengungkapkan Kebenaran 

semacam itu. Jadi saya tempatkan keberanian sebagai karakter 

yang paling saya kagumi dari Beauvoir. Tapi juga kemurahan 

hatinya. Lagipula, keberanian dan kemurahan hati saling terkait, 

khususnya untuk mempertahankan ide-idenya. Beauvoir juga 

murah hati terhadap orang lain. Ia sangat perhatian pada orang 

lain, ia punya kehangatan dalam hubungannya dengan orang lain. 

Itu adalah bentuk kemurahan hati ketika seseorang memberikan 

waktunya, menawarkan pertemanan.. Jadi saya kira, keberanian 

dan kemurahan hati. 

6. Bagaimana menurut Anda hubungan Beauvoir dengan 
Sartre? Dalam berbagai buku, para pengarang memperlihatkan 
bahwa Beauvoir tidak bahagia dalam hubungannya dengan 
Sartre. Mereka bahkan mengatakan bahwa Beauvoir sendiri 
yang menyatakan hal ini dalam wawancara-wawancara yang 
mereka lakukan untuk penulisan buku. Padahal Beauvoir 
sendiri menyatakan dalam salah satu memoarnya, La Force 
de l’âge, bahwa Sartre adalah keberhasilan terindah/terbaik 
dalam hidupnya. Anda yang pernah mengenal akrab mereka 
berdua, bagaimana Anda melihat relasi mereka? 
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Saya tidak mengerti dari mana para penulis itu bisa punya 

ide-ide demikian. Ini adalah ide-ide yang bersifat prasangka, yang 

memuaskan mereka tetapi sama sekali tidak menggambarkan 

kenyataannya. Biar bagaimanapun saya bersama Beauvoir dan 

Sartre selama 26 tahun. Saya dapat menjamin bahwa yang dikatakan 

Simone de Beauvoir adalah benar. Mereka sangat bahagia satu sama 

lain. Kita juga harus tahu bahwa hubungan Beauvoir dan Sartre 

menjengahkan orang lain karena hubungan mereka tidak dapat 

digolongkan; hubungan mereka tidak dapat dimasukkan dalam 

pengategorian tradisional yang klasik, dan ini mengganggu banyak 

orang. Hubungan ini bebas karena mereka menolak ikatan sosial 

eksternal seperti perkawinan, hubungan ini bebas dan hubungan ini 

hidup, bahkan tetap hidup setelah 50 tahun. Kita harus percaya pada 

Simone de Beauvoir ketimbang mereka yang memberi komentar. 

Beauvoir dan Sartre punya keselarasan luar biasa, mereka bahkan 

sangat ceria tiap kali bersama. 

7. “Dalam kenyataannya, tidak ada perceraian antara filsafat 
dan kehidupan. Setiap langkah yang diambil manusia dalam 
kehidupannya adalah pilihan filosofis.” Demikian pernyataan 
Simone de Beauvoir dalam L’existentialisme et la sagesse des 
nations (p. 9).

Apa saja elemen-elemen kunci dalam kehidupan Beauvoir 

yang perlu kita ketahui untuk memahami filsafatnya? Dapatkah kita 

membahas sedikit di sini mengenai peran ayah dalam kehidupan 

Beauvoir? Kita dengarkan terlebih dahulu Simone de Beauvoir 
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dalam audio berikut.

Pernyataan Beauvoir dalam video tersebut dapat diterjemahkan 

kurang lebih sebagai berikut: 

“Saya sangat muak terhadap keborjuisan. Kemuakan ini tumbuh 

perlahan, sedikit demi sedikit. Dimulai dari ketidaknyamanan 

ketika melihat inkoherensi antara apa yang orang-orang katakan 

dan apa yang mereka lakukan, bahwa ada banyak kebodohan dalam 

cara mereka menjalani hidup, mereka tidak tahu bagaimana caranya 

menjalani hidup. Saya mulai memikirkan ini ketika saya berusia 

sekitar 12-13 tahun, bahwa orang-orang melakukan sesuatu yang 

tidak ada landasannya, bahwa mereka sebenarnya harus melakukan 

sesuatu tetapi justru tidak melakukannya. Sedikit demi sedikit 

tanpa pemberontakan yang nyata, saya jelas melihat kebodohan luar 

biasa (dalam keborjuisan) yang membuat saya ingin membebaskan 

diri darinya, dan saya pun berupaya membebaskan diri. Ketika saya 

sudah kuliah, saya mulai membuat perencanaan dalam hidup dan 

saya mulai menjauhkan diri dari skema yang sudah terbentuk ini.“

Anda menyebut ayahnya. Saya kira sebenarnya tidak hanya 

mengenai ayahnya. Beauvoir berbicara juga mengenai ibunya, 

keluarganya, lingkungannya. Dia bicara mengenai pemberontakannya 

saat ia remaja terhadap lingkungannya. Ini sangat penting. Kita bisa 

lihat dalam buku hariannya (saat ia kuliah) tentang perjuangannya 

selama bertahun-tahun, pergumulannya yang sangat sulit melawan 
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lingkungannya, karena sedikit demi sedikit, meskipun ia sangat 

mencintai orang tuanya pada masa kanak-kanaknya. Ia memuja 

ibunya, mengagumi ayahnya. Tapi seperti yang ia katakan dalam 

wawancara ini (audio), sejak berusia sekitar 13-14 tahun, matanya 

mulai terbuka mengenai Kebenaran di sekitarnya. Dan ini, kita 

sering membicarakan ini, adalah kebohongan dan kebodohan. Ia 

membicarakan dua hal ini (dalam audio). Kebohongan: mengatakan 

satu hal tetapi melakukan hal lain. Kebodohan: peringatan/

larangan dan kewajiban-kewajiban yang tidak masuk akal. Dan 

pemberontakan terhadap lingkungan borjuis ini menjadi bagian 

dari pembentukan dirinya, dia menciptakan dirinya sendiri dari 

dirinya yang sebelumnya merupakan hasil bentukan. Awalnya dia 

dibentuk. Ini semua adalah filsafat eksistensialis, sebagaimana 

setiap kita, dia (Beauvoir) telah lebih dahulu dibentuk. Kita adalah 

apa yang kita lakukan, dari apa yang telah membentuk kita, dari 

apa yang orang lain telah lakukan terhadap kita. Dan dia (Beauvoir) 

membentuk dirinya melawan lingkungannya. Yang membuatnya 

benar-benar memisahkan diri dan menjauhkan diri dari lingkungan 

borjuis adalah kematian Zaza, sahabatnya. Sebab ia menilai bahwa 

prasangka, kebohongan, dan kebodohan dari lingkungan borjuis 

inilah yang telah membunuh Zaza. 

8. Dari karya-karya Beauvoir, mana yang paling Anda sukai? 
Dan mengapa? 

Ini juga pertanyaan yang sulit dijawab tapi baiklah. Misalnya 
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Les Mandarins. Secara subjektif, saya bilang buku ini sangat penting 

bagi saya. Sejak saya kuliah, saya punya kebiasaan membacanya 

kembali, kadang-kadang secara kebetulan-tanpa direncanakan 

karena saya mengenal buku ini dengan baik. Mengapa? Saya 

kira buku ini membuka wawasan saya tentang dunia, dan pada 

saat yang sama tentang kebebasan karena (buku ini membuat) 

kita merenungkan hidup. Jadi saya sangat suka Les Mandarins. 

Berikutnya jenis lain, saya kira adalah Mémoires d’une jeune fille 

rangée, ini adalah karya besar (masterpiece), saya kira Une Mort très 

douce juga karya besar. Sangat sulit (menentukan yang paling saya 

sukai). Dan tentu saja Le Deuxième sexe adalah yang esensial. Tapi 

ini semua adalah preferensi, bukan? Sebab biar bagaimanapun saya 

ada dalam karya-karyanya, saya melihat logikanya, saya melihat 

kontinuitasnya. Jadi semua hanya preferensi. 

9. Le Deuxième sexe saat diterbitkan menimbulkan skandal 
sebagaimana yang diceritakan Simone de Beauvoir dalam 
video ini. Menurut Anda, mengapa Simone de Beauvoir 
dikritik, diserang, dihina, dijadikan sasaran? Apakah karena 
ia perempuan yang menulis esai (bukan roman), ia berbicara 
mengenai perempuan kepada sesama perempuan, ia berbicara 
mengenai laki-laki dan menyentuh bagian yang paling sensitif?

Dalam video ini, pembawa acara Michel Drucker 

mengonfirmasi alasan-alasan Beauvoir bersedia menerima tawaran 

membuat film tentang dirinya. Bahwa salah satunya adalah untuk 

meluruskan kesalahpahaman-kesalahpahaman terkait dirinya. 
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Beauvoir membenarkan hal ini. Ia menambahkan bahwa hal ini 

memang dikarenakan ada banyak orang yang memang tidak 

membaca karya-karyanya dan mengenal Beauvoir hanya melalui apa 

yang ditulis media sementara tidak sedikit jurnalis yang juga tidak 

menulis sesuai kenyataan karena mereka juga tidak membaca karya-

karyanya. Konsekuensinya adalah citra yang tidak tepat mengenai 

sosok Beauvoir itu sendiri. Beauvoir mengharapkan pembuatan dan 

penayangan film tentang dirinya ini dapat memberikan gambaran 

yang lebih tepat, yang lebih nyata dan hidup tentang dirinya. 

Di antara hal tidak benar yang dituliskan atau dikatakan orang 

tentang dirinya, yang mana paling tidak menyenangkan Beauvoir? 

Beauvoir menjawab banyak dan dia tidak bisa memberikan detailnya. 

Tapi kemudian ia memberikan contoh, salah satunya adalah tentang 

penerbitan Le Deuxième sexe. Banyak orang yang mengkritik 

dan menyerangnya saat itu. Yang paling menyakitkan Beauvoir 

adalah serangan Albert Camus, yang merupakan sahabatnya, 

yang mengatakan bahwa Beauvoir telah mempermalukan laki-laki 

Prancis. 

Dia terlalu baik, Simone de Beauvoir. Sambutan terhadap 

Le Deuxième sexe sangat kejam dan mengerikan. Saya harus 

katakan bahwa buku ini tidak hanya membuat gusar laki-laki 

tetapi juga banyak perempuan. Sebab, justru itu, ini luar biasa. 

Kita menyentuh pusat dari upayanya. Kita tidak dapat memisahkan 

literatur dan filsafat dalam karya-karyanya. Upayanya adalah upaya 



a

demistifikasi. Upaya ini terlihat dari tulisan-tulisan teoretisnya 

seperti Le Deuxième sexe maupun roman dan otobiografinya. Di 

situlah kita benar-benar menyentuh titik pusat upayanya, yaitu 

keinginan demistifikasi. Dan dalam Le Deuxième sexe, kita 

menyerang mitos-mitos perempuan. Padahal mitos-mitos yang 

menyenangkan laki-laki ini juga menyenangkan banyak perempuan. 

Akibatnya Beauvoir banyak mendapatkan penentangan dari hampir 

semua orang, tidak semuanya tentu saja. 

Mitos-mitos yang menenangkan semua orang, zona aman dan 
zona kenyamanan, inersia. 

Ya, dan jangan lupa bahwa mitos juga menjamin kekuasaan. 

Dari sisi laki-laki, sudah pasti. Jadi tentu saja, ini menjadi seperti 

gempa bumi. Kita bisa melihat hari ini, seperti yang dikatakan 

Beauvoir, bahwa zaman memang sudah berubah tetapi seperti yang 

bisa kita lihat dengan adanya gerakan Me Too, kebencian terhadap 

perempuan masih jauh dari menghilang (belum hilang, masih ada). 

10. Menurut Anda, apakah masih penting bagi generasi zaman 
sekarang memahami filsafat dan feminisme Beauvoir yang  
dianggap ketinggalan zaman oleh sebagian orang?  

Filsafatnya filsafat kebebasan, bukan? Kita perlu memahami 

bahwa filsafatnya tidak hanya ditujukan bagi perempuan melalui Le 

Deuxième sexe. Bahkan Le Deuxième sexe pun ditujukan juga bagi 

laki-laki karena kedua jenis kelamin sama-sama dikenai stereotipe-
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stereotipe yang menindas mereka. Perempuan tentu menjadi yang 

pertama tertindas, tetapi laki-laki juga tertindas oleh sejumlah 

stereotipe. Dan dalam masyarakat mana pun, saya kira kita belum 

selesai dengan persoalan ini. Jadi filsafat kebebasan, upaya yang 

setiap orang harus lakukan sebagaimana yang diajarkan Beauvoir 

melalui karya-karyanya, baik dalam roman maupun karya teoretis 

(esai), masih akan berlaku lama. 

Satu hal yang juga penting, yang hampir metafisik karena 

menyentuh kondisi manusia. Maksudnya setiap orang harus 

berhadapan dengan dirinya masing-masing, membentuk dirinya. Itu 

adalah syarat dari kebahagiaan. Dan ini sangat sulit, berlaku baik 

bagi perempuan maupun laki-laki. Kita harus membentuk diri kita 

sendiri. Saya mau kembali pada pemikiran yang tadi sudah saya 

katakan. Pertama-tama kita lahir dalam satu masa, satu lingkungan, 

dan dalam keluarga, yang semuanya ini telah membentuk kita. 

Setiap orang tidak dapat menghindari hal ini. Tapi daya kebebasan 

membentuk diri, menciptakan diri sendiri, dan menemukan diri 

sendiri di dalamnya. Dan ini sering kali berbeda dengan diri 

yang sudah orang lain bentuk pada kita. Filsafat ini akan berlaku 

sepanjang peradaban manusia. 

11. Apakah laki-laki perlu membaca Le Deuxième sexe? 

Dari segala sudut pandang, filsafat Beauvoir penting dan 

perlu. Sangat. Lagipula laki-laki juga membaca Le Deuxième sexe. 
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Di antara generasi muda, justru seorang pemuda yang membuat saya 

menyadari hal ini. Ia sendiri, dengan membaca Le Deuxième sexe, 

jadi menyadari adanya stereotip yang telah ditimpakan kepadanya. 

Ia mengerti bahwa ia harus berjuang untuk membebaskan diri dari 

stereotip-stereotip ini. Sebab kebebasan adalah pembebasan, dan 

ini bukan sesuatu yang terberi, ini harus kita raih. Jadi ya, saya 

merekomendasikan laki-laki Indonesia untuk membaca buku Le 

Deuxième sexe.  

12. Dari berbagai kritik terhadap The Second Sex terdapat 
kritik mengenai interpretasinya dalam berbagai bahasa. Apa 
sejauh ini terdapat kesalahan interpretasi atau ketidaktepatan 
penerjemahan dari The Second Sex asli dalam bahasa Prancis 
(Le Deuxième sexe) dan The Second Sex dalam bahasa lain? 

Saya harus bisa dua bahasa (bahasa Prancis dan bahasa buku 

terjemahan) untuk dapat mengetahui hal ini. Dan ini “gila” karena 

Le Deuxième sexe diterjemahkan di seluruh dunia. Tetapi ada satu 

skandal, yaitu terjemahan awal dalam bahasa Inggris di Amerika 

Serikat ketika Simone de Beauvoir masih hidup. Penerjemahnya 

bahkan mengevaluasi apa yang ditulis Simone de Beauvoir. Ia 

mengoreksi Simone de Beauvoir, ia memberikan penilaian bahwa 

pernyataan Beauvoir yang ini salah, yang ini tidak benar. Itu 

adalah skandal. Butuh waktu lama untuk melaporkan skandal 

ini. Skandal ini diangkat dalam beberapa koran besar di Amerika 

Serikat seperti New York Times dan lain-lain. Dan baru pada abad 

ke 21, penerjemahan yang baru sudah dilakukan. Saya tidak bisa 
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mengatakan bahwa tidak ada kesalahan sama sekali, saya tidak 

bisa menilai. Tapi sepertinya sudah jauh lebih baik. Jadi sangat 

mungkin dalam bahasa lain juga ada kesalahan, tetapi saya tidak 

bisa membaca dalam bahasa Jepang, Korea, Rusia, dan sebagainya. 

Tapi mungkin seperti yang terjadi di Amerika Serikat, sedikit demi 

sedikit kesalahan yang ada akan dikoreksi, setidaknya itu yang bisa 

kita harapkan. 

[Jika saya boleh menambahkan mengenai hal ini, saya kira 

akan selalu ada ketidaktepatan atau kekurangtepatan penerjemahan. 

Dalam karya-karya Beauvoir khususnya, beberapa ketidaktepatan 

dapat kita lihat dari judul, seperti L’Invitée yang diterjemahkan 

menjadi She came to stay, Mémoires d’une jeune fille rangée 

yang diterjemahkan menjadi Mémoires of a Dutiful Daughter, 

dan La Femme rompue yang diterjemahkan menjadi The Woman 

Destroyed.  Mengenai ketidaktepatan ini dapat dilihat dalam buku 

Beauvoir Melintas Abad, masing-masing pada halaman 194, 276, 

dan 286. Ketidaktepatan semacam ini sangat mungkin terjadi 

karena berbagai alasan. Pertama, tidak selalu mudah menemukan 

kata atau istilah yang benar-benar bermakna sama dengan kata 

atau istilah asli. Kedua, untuk teks tertentu sepertinya perlu 

pemahaman mendalam akan budaya dan mentalitas masyarakat 

penutur bahasa asli. Dapat kita bayangkan bahwa kemungkinan 

ketidaktepatan menjadi lebih besar dalam double traduction. Contoh 

double traduction adalah buku The Second Sex bahasa Indonesia 
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yang diterjemahkan dari bahasa Inggris yang juga terjemahan, 

bukan bahasa asli (Prancis). Namun demikian, saya kira setiap 

upaya penerjemahan perlu dihargai karena telah memungkinkan 

kita mendapat akses pengetahuan. Optimisme Sylvie Le Bon de 

Beauvoir patut dicontoh, bahwa kualitas penerjemahan dapat selalu 

diperbaiki. Untuk itu saya kira perlu ada kerja sama bagi mereka 

yang memang menguasai bahasa tersebut. Kita dapat memberikan 

masukan bila memang ada ketidaktepatan dan tentunya pihak 

penerjemah perlu pula kerendahan hati untuk menerima masukan 

dan memperbaiki penerjemahannya]. 

Dapatkah Anda menceritakan lebih detail proses pengurusan 
karya-karya Beauvoir? Apakah ada kesulitan-kesulitan yang 
Anda alami?  

Simone de Beauvoir mempercayakan kepada saya arsipnya; 

ada banyak tulisan yang belum pernah dipublikasikan. Ada tulisan 

tangan, karya-karya yang sudah dipublikasikan. Saya pergi ke 

Perpustakaan Nasional Prancis (Bibliothèque nationale de France) 

tempat semua peneliti dari penjuru dunia datang untuk berkonsultasi 

(untuk membaca karya-karya Beauvoir ini) untuk bekerja. Ada pula 

naskah-naskah yang belum pernah dipublikasikan, dan pada bagian 

inilah saya banyak bekerja. Saya menerbitkan korespondensinya 

dengan Sartre, Nelson Algren, dan Jacques Laurent Bost. Saya 

menerbitkan buku harian Simone de Beauvoir di masa muda 

(saat ia duduk di bangku kuliah). Dan saya baru saja menerbitkan 
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romannya, Les Inséparables (Sylvie Le Bon juga menerbitkan buku 

harian Simone de Beauvoir yang ditulis pada masa perang, tetapi ia 

tidak menyebutkan dalam acara diskusi). 

Kesulitan yang saya alami dalam pengerjaan naskah-naskah 

Beauvoir adalah tulisan Simone de Beauvoir yang sangat sulit untuk 

dibaca. Ia sendiri mengatakan bahwa ia tidak bisa membaca ulang 

tulisannya. Jadi saya berjuang selama 30 tahun dengan tulisannya. 

Sebab bagaimanapun saya bisa membaca semuanya. Seperti yang 

dikatakan Sartre: saya membaca tulisanmu dengan mata cinta. Sebab 

memang sangat sulit, ya. Saya sendiri mengatakan pada diri saya 

bahwa saya harus bisa menuliskan semuanya supaya semua orang 

nanti bisa memahami manuskritnya. Sebab saya tidak tahu apakah 

nanti mereka bisa membacanya seperti saya. Yang menarik adalah 

ketika kita sudah berhasil memecahkan kodenya (mengartikannya), 

kita bisa mengenali bahwa memang itu yang ia tuliskan; tetapi 

untuk memecahkan kode ini (untuk memahami tulisannya) kita 

tidak bisa (sulit).  Beauvoir memang selalu bermasalah dengan hal 

ini (dengan tulisannya). Tapi saya membaca semua tulisannya, dan 

seperti yang barusan saya katakan, saya mentranskrip semua karena 

saya berpikir akan masa depan.  

Bagaimana Simone de Beauvoir (karya-karyanya; 
persahabatan Anda dengannya) mentranformasi diri Anda? 

Saya mulai membaca karyanya ketika saya masih duduk di 
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bangku SMA. Saya kemudian mengirimkannya surat. Jadi yang 

esensial di antara kami adalah harmoni intelektual. Bagi saya tentu 

saja Beauvoir membantu saya dalam pembentukan diri. Saya masih 

muda, teramat muda, saya masih pelajar. Bisa berdiskusi semua hal 

dengannya sangat luar biasa. Ketika saya kuliah filsafat, kami juga 

berdiskusi tentang filsafat. Ya, tentu saja, semua itu mentransformasi 

saya, membantu saya karena sejumlah pemikirannya membantu 

saya mengambil pilihan-pilihan pribadi dalam hidup. Dan semua 

itu tidak pernah berakhir. Sebab yang Beauvoir tunjukkan, saya 

kira adalah bahwa kita tidak pernah berhenti mengambil pilihan. 

Kita tidak bisa mengatakan bahwa eksistensi manusia itu sudah 

berakhir kecuali jika manusia itu sendiri sudah mati. Tetapi 

sebelum kematian, manusia tidak akan pernah berhenti menentang 

dirinya (dalam upaya), membangun dirinya. Jadi ya tentu saja itu 

memengaruhi saya. Sangat menstimulasi, sangat menginspirasi. 

Apakah Anda tahu pada siapa Anda akan mewariskan karya-
karya Simone de Beauvoir? 

Ya, tentu saja. Saya tidak bisa mengungkapkannya saat ini. 

Saya kira itu adalah tanggung jawab saya. Sudah cukup lama saya 

memikirkan hal ini. 

Simone de Beauvoir mengharapkan seseorang yang mengerti 
karya-karyanya untuk menjadi pewarisnya. Apakah Anda 
menemukan orang ini? 
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Ya, tetapi saya tidak bisa mengharapkan dapat menemukan 

ekuivalen dari hubungan yang saya miliki dengan Simone 

de Beauvoir. Saya sudah memikirkan semua itu, kita akan 

membicarakan hal ini lebih lanjut. 


