
O RESPEITO PELO OUTRO E A JUSTIÇA
EM DUAS RELEITURAS TALMÚDICAS

Notas de Leitura do livro de LEVINAS,
Emmanuel — Quatre lectures talmudiques,
Paris, Minuit, 1968, trad. port. de Fábio Landa
com a colaboração de Eva Landa, Quatro
Leituras Talmúdicas, São Paulo, Perspec-
tiva, 2003.

PAULO FERREIRA DA CUNHA (*)

A justificação do interesse deste pequeno mas densamente pre-
cioso livro podemos encontrá-la precisamente num extracto do início
da quarta lição: “um texto talmúdico, mesmo que não procure prová-lo,
sempre prova que o judaísmo e os judeus são necessários para o mundo”
(143). Necessários, imprescindíveis, em diálogo e coexistência com
todos os outros povos, culturas, religiões, tradições… As Euménides
são magníficas, mas não chegam. Como nem sequer chega o Cântico
dos Cânticos, que as superaria, e que seria o fundamento da instituição
do sinédrio, tribunal que, afinal de contas, sustentaria o universo (“O uni-
verso subsiste somente em função da justiça que se faz no sinedrim”
— p. 155). O Mundo precisa de todas as suas culturas.

Independentemente do sempre algo caricato concurso entre a valia de
obras, e especialmente de obras-primas, a leitura, pelos jusfilósofos e pelos
juristas em geral, da obra singular de Levinas, e a janela aberta que nos pro-
picia para a cultura judaica, é hoje imprescindível a quem não queira acan-
tonar-se na suficiência de uma privação.

(*) Professor Catedrático, Faculdade de Direito da Universidade do Porto. Direc-
tor do Instituto Jurídico Interdisciplinar.
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Primeira Lição — Ioma: Com respeito ao Outro

JUSTIÇA, Sentido de / RITUAL — “Seria possível pensar que o sen-
tido de justiça que habita a consciência judaica — essa maravilha das
maravilhas — poderia prender-se ao facto de que, durante séculos, os
judeus jejuavam no Kipur, respeitavam o Schabat e as interdições ali-
mentares, esperavam o Messias e sentiam amor pelo próximo como se
isso tudo fosse um dever de piedade?” (39)

PALAVRA, RESPONSABILIZAÇÃO, SOCIEDADE — “(…) a pala-
vra, na sua essência original, é um compromisso junto a um terceiro com
relação ao nosso próximo: é um acto por excelência, é a instituição da
sociedade. A função original da palavra não consiste em nomear um
objecto a fim de comunicar-se com o outro, num jogo inconsequente, mas
sim em assumir por alguém uma responsabilidade em relação a outro
alguém. Falar é comprometer-se com os interesses dos homens. A res-
ponsabilidade configuraria a essência da linguagem.” (45)

MÉTODO PARADIGMÁTICO — “(…) método paradigmático: as
ideias não se separam jamais do exemplo que as sugere, exactamente por-
que o fixam.” (47)

EXPLORAÇÃO DO HOMEM PELO HOMEM, MODELO DA
OFENSA — Ponderar a história dos irmãos de José que o venderam como
escravo (Gén.50,17).

OFENSAS ACADÉMICAS — “Uma ofensa entre intelectuais pode-
ria ser a mais irreparável de todas? (…) A ofensa feita ao mestre difere de
qualquer outra ofensa. Mas o outro, não é ele num certo sentido sempre
o seu mestre?” (51)

HEIDEGGER E OS JUDEUS — “É difícil perdoar Heidegger. Se
Hanina não podia perdoar Rav, justo e humano, porque era também o
genial Rav, pode-se ainda menos perdoar Heidegger” (54)

Quarta Lição — Sanedrim — Velho como o Mundo?

ESCOLA E TRIBUNAL NO JUDAÍSMO — “Estudo da Lei e
jurisdição, teoria e acção, rigor e misericórdia — no judaísmo, todas as pola-
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rizações do espírito pertencem à dualidade da Casa de Estudos e do Tri-
bunal” (146). Investigar.

VOTAÇÃO E CONDENAÇÃO À MORTE — “Entre os judeus não
se condena à morte com a maioria de apenas um voto” (147). Correctíssimo.

DIREITO E AMOR — “Encontramo-nos em face de uma empresa
mais estranha: um texto erótico que funda um tribunal e uma justiça (…)
O versículo 3 do capítulo 7 do Cântico dos Cânticos anunciaria pois o
sanedrim. Como? Não se trata, seguramente, de afirmar um elo directo
entre a justiça e o amor. Isso seria um tanto fácil e um tanto superficial:
a justiça seria fundada na caridade e a caridade no erótico. Essa não!
(…) Talvez exista, para a justiça, um fundamento que se dá no controle da
paixão” (151). Subtil.

NAÇÃO / UMBIGO DO MUNDO — “O sanedrim acredita ser o
umbigo do mundo, mas toda a nação crê-se no centro do mundo! A pró-
pria ideia de nação surge cada vez que um grupo humano acredite repou-
sar no umbigo do mundo. Precisamente por isso é que se quer soberano
e reivindica todas as responsabilidades.” (154). Interessante observação.

DELFOS E JERUSALÉM — “Onde está, então, a diferença, entre
Delfos e Jerusalém? Desconfiemos das antíteses fáceis e retóricas: nós,
nós somos a justiça; eles, eles são a caridade; nós, nós amamos Deus;
eles, eles amam o mundo. Nenhuma aventura espiritual é poupada
(recusada?) às espiritualidades autênticas.” (154). Dicotomia real?

JUSTIÇA/VIRTUDE DOS JUÍZES — “Não há justiça caso os juí-
zes não possuam virtude no sentido moral mais superficial do termo.
Nesse caso, não pode haver separação entre a vida privada e a vida pública
do juiz. É lá no reduto mais íntimo de sua vida privada, no jardim — ou
no inferno — secreto de sua alma que se expande ou se altera a sua
vida universal. Alma e espírito não constituem duas categorias distin-
tas.” (158). Eco de uma visão unitária. E o Isolierung?

JUDEUS SÃO TODOS ELITE — “não há noção de massa na
ideia que o povo judeu faz de si próprio. Todos pertencem — ou devem
pertencer — à elite.” (citação não literal de Arnold Mandel, no mesmo
colóquio) (161). Ponderar.
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INFERNO / HITLER — “(…) é preciso, por toda a eternidade, pre-
ver e guardar aquecido um lugar para Hitler e os hitleristas. Sem um
inferno para o mal, nada mais no mundo teria sentido” (171). Não se
pode mesmo esquecer nenhum Hitler. Mesmo alguns teólogos cristãos
admitem que o inferno só “funcione” para os “Hitlers”…

HIERARQUIA NO MUNDO JURÍDICO — “No sanedrim a ordem
não é relativa. É lembrado àquele que se encontra no final da fileira supe-
rior que ele vale mais caso se encontre no final de uma fileira de leões do
que à testa de um bando de raposas.” (173)

Eis algumas fichas espassas que nos dão a cor-local de uma forma
secularmente sedimentada de pensar Deus, o Mundo e o Direito — que são
questões conexas.

Depois dos nossos estudos sobre Direito Muçulmano (v. g. recolhi-
dos em Arqueologias Jurídicas, e já em Pensar o Direito) e sobre Direito
Egípcio, por exemplo (em História do Direito, obra em colaboração),
afigura-se-nos interessante pesquisar também este quadrante cultural
riquíssimo.
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