
(Continuação do fragmento anterior) 
 
 
Homens justos, bons, íntegros e generosos não existem? Existem, claro, noutra 

dimensão, no entanto, o plano da consciência; não vivem na busca dos holofotes, da fama e 
da riqueza, não é este o objetivo principal do que realizam, de suas vidas, não se vivem 
aplicando na imposição de suas ideias e convicções. Discretos, elegantes, se combatem — e 
não fogem ao confronto, se necessário —, combatem ideias com ideias, permitindo-se às 
vezes o linguajar direto e nominal quando se trate de contraditá-las em questões concretas 
definidas em termos de sujeito e objeto; sua retidão de comportamento, seu irremissível 
compromisso com a lhaneza, com a verdade e com a honestidade pessoal e intelectual 
forçam-nos à resposta oportuna a valentões tipográficos mal-educados e gratuitamente 
agressivos. Já escrevi alhures, e insisto na proposta, ser ético não é ser ingênuo, tolerante 
com a intolerância. 

 
 

The God, p. 28/Deus, p. 29 
 

Faz algum tempo, li entrevista de um Presidente de República concedida no avião, 
durante uma viagem de trabalho. O entrevistador perguntou-lhe como ele, o intelectual por 
excelência, arranjava tempo para ler, tão absorvente era a função presidencial. Sua resposta 
encantou-me: Havia uma pessoa que lia livros e preparava resumos orientados pelos temas 
de seu interesse. Sempre achei um bocado complicado esse tipo de coisa, a partir de casos 
nem tão raros assim de traduções de livros, passando por traduções feitas para legendar 
obras cinematográficas. Ler um livro, assistir a um filme pressupõe o trato  intelectual do 
pensamento do autor, do diretor, daquilo que, efetivamente, pretenderam expressar; é, de 
certa maneira, penetrar sua mente e desvendá-la através da sua obra. O problema está em 
que visões e interpretações diferem em razão do grau de cultura geral e específica quanto 
ao tema em foco, da largueza de concepção e do acumpliciamento necessário para sentir a 
obra como a sentiu quem a elaborou; às vezes alguns tradutores presos às suas ideologias, 
compromissos e submissões se permitem liberdades lesivas ao melhor sentido de trechos 
literários ou diálogos de um filme. Para uma avaliação precisa dessa questão, mantido por 
necessário o enfoque na religião, pense na farra dos copistas bíblicos e neotestamentários 
naqueles tempos de analfabetismo quase geral e circulação de textos por meio de cópias 
feitas à mão descompromissadas de qualquer padronização, de qualquer ordem, com suas 
milhares de alterações. Um tanto exageradamente, mas nem tão exageradamente assim, as 
“cópias” eram feitas de acordo com o propósito e o gosto da freguesia. Nesses nossos 
tempos estranhos de dissimulada restrição de direitos e liberdade as coisas não são, 
certamente, muito diferentes, ainda que guardados limites e proporções acorde o progresso 
cultural; o grau de controle, todavia, pode atingir níveis os mais elevados mercê dos 
imensos recursos tecnológicos a serviço dos articuladores e executores dessa atividade. 



Interesses diversos em cores e matizes rondam tudo à nossa volta, especialmente o que 
assistimos e lemos.  
 

Ao escrever um livro o autor intelectual e pessoalmente honesto derrama-se inteiro no 
texto, transmite emoções, impressões, seu modo de ser e pensar, desnuda-se, de certo 
modo; e faz isso no seu idioma natal. Quando sua obra é traduzida para outros idiomas, 
muito dele se perde na transposição porque nem sempre os tradutores, geralmente bons, 
alguns muito bons, “entram” no espírito do texto, interpretam-no à luz do que ele sentia no 
momento em que colocou palavras no papel ou na tela do computador. Há tradutores que 
“transplantam” obras para o seu idioma; são os luminares dessa classe de profissionais. 
Palavras e expressões, muitas vezes idiomáticas, com expressiva carga de significados 
desbordantes de sua literalidade, não têm com frequência, correlativos, correspondentes 
apropriados em outros idiomas. Na tradução, assim, o espírito original da obra perde sua 
inteireza por haver sido com tais palavras e expressões que o autor se “entregou” àquilo que 
escreveu, sem falar das traduções técnicas, científicas ou cujos originais encerrem trechos 
ou referenciais de tais espécies, quase nunca revisadas por pessoas qualificadas na área 
coberta pelo tema posto em tela, pela matéria desenvolvida. 

 
 
 
 
 

 
 

 


