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No joelho do ventríloquo: Tradução como voz 
deflectida na poesia de Seamus Neaney 

É consideração quase inevitável na abordagem critica da produção poética irlandesa 
das últimas décadas o quanto esse corpus se revela auto-referencial, pela frequência com 
que processos de auto-consciência e de consciência mútua são evidenciados em textos de 
diferentes poetas. Vicissitudes historico-politicas, e as suas consequências culturais, instabi- 
lizaram uma identidade que procura confirmação nos referidos processos - facilitados por 
um universo de referência e estratégias de representação com áreas de partilha surpreen- 
dentemente amplas, e particularizados de forma mais evidente nas práticas da citação e da 
dedicação de poemas entre poetas. Define-se desse modo uma teia de relações com a 
qual se procede a exibição implícita de uma linhagem desejada; é um propósito igual- 
mente servido quando os poetas surgem como autores de uma produção critica reconheci- 
vel enquanto auto-leitura na obra de outros, ou como organizadores de antologias - abun- 
dantemente publicadas em anos recentes - com as quais se tranquilizem quanto ao reco- 
nhecimento da sua pertença (ver Crawford, 1989: 23). 

Diferentes circunstancias impõem, assim, a leitura dos poetas irlandeses contempo- 
râneos a inevitabilidade de modelos relacionais e de diálogo, tendo-se t o r~ado  um lugar 
comum da critica a invocação a este respeito, e mesmo que em termos conspicuamente 
vagos, de diversos suportes teóricos - desde a noção de tradição de T.S. Eliot a teoria de 
influência de Harold Bloom, ou ainda as diferentes configurações teóricas da intertextuali- 
dade. O propósito é, em qualquer caso, o de salientar como, nesse corpus tão obsessiva e 
inseguramente preocupado consigo e com os textos que o podem compor, e num espaço 
politico e cultural cujas tensóes são por demais conhecidas, se revela irrecusável o principio 
de nenhum texto existir senão pela sua relação - agonistica ou tuorgânica), -com outros (ver 
Eliot, 1919; Bloom, 1973; Riffaterre, 1990: 76; ver também Longley, 1990: 26). 

Como comecei por sugerir, a excepcional amplitude das modalidades intertextuais 
na poesia irlandesa contemporânea começa por incluir múltiplas instâncias do reconheci- 
mento mútuo através da citação, muitas vezes com desígnios de posicionamento estraté- 
gico. Verifica-se essa prática quer entre os protagonistas das últimas gerações poéticas. 
quer da parte destes em relação a textos das grandes figuras de um passado próximo que 
projecta a longa sombra tutelar de Yeats e Joyce - este último, afinal, laboratório favorito 
dos estudos de intertextualidade, e,  mais especificamente, paradigma da moderna recupe- 
ração e subversão da prática citacional (ver Topia, 1979; diversos ensaios em Attridge, 
1990; Santos, 1977:68). Tais autores são assim constituidos na ((reseiva de citaçõeso a 
que em regra os textos ~~clássicos~~ correspondem (ver Contini, 1977: 80-1). 
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Encontrar num tempo cronologicamente muito próximo referências que assumem 
este significado não implica, contudo, aheamento em relação aos textos de um passado 
mais remoto, face aos quais a atitude de vários poetas irlandeses contemporâneos tem sido, 
com alguma regularidade em anos recentes, a da tradução (ver Brom,  1992: passim; CIO- 
nin, 1991: passim; Peacock, 1992: passim) - uma prática que pode adquirir um peculiar 
valor de redignificação em culturas de algum modo inseguras ou conscientes da sua wrife- 
ria (ver Bassnett, 1991: xii; Venuti, 1995: passim). Os propósitos e as opções identificáveis 
nesses esforços confirmam a aguda consciência de si, na pluralidade dos seus textos, por 
parte da tradiçáo irlandesa, o que nos recorda como contributos recentes no âmbito da teo- 
ria da tradução têm reclamado a inevitabilidade de modelos relacionais com evidente saliên- 
cia nos estudos literários (intertextualidade, influência, etc.) serem reconhecidos como tendo 
uma manifestação privilegiada na tradução. A praxis irlandesa neste domínio tem igual- 
mente iluminado a possibilidade de nas traduçóes se reconhecerem como intertextos poe- 
mas do autor/iradutor em questáo, ou vice-versa - um nexo de consequência mútua que 
Willis Barnstone, num seu estudo de 1993, configurava também como uma inevitabiiidade 
(Bamstone, 1993: 8-9, 22-3,109; ver também Pires, 1980:152). 

No caso de Seamus Heaney, o mais conhecido poeta irlandês contemporâneo, a 
tradução tem desempenhado um papel por vezes determinante do curso da sua obra poé- 
tica; antes. porém, sublinhe-se como esse papel decorre da valorização pelo poeta dos 
vínculos intertextuais e inter-autorais, e se insere num entendimento mais amplo das for- 
mas de interrogaçáo e representação do Passado. Há mais de duas décadas declarava 
Heaney: <c[The effortj to define and interpret the present by bringing it into significant rela- 
tionship with the past L..) has to be urgently renewed" (Heaney, 1980: 60). 

Uma manifestação especificamente literária da preocupação com o Passado con- 
ceptualmente mais próxima de alguns dos modelos teóricos que mencionámos surge, con- 
tudo, em textos críticos da década de oitenta - com algum destaque, por razoes que o 
título desde logo sugere, para o ensaio "Envies and Identifications: Dante and the Modern 
Poetll. Iniciando-se com a citação de um passo sobre Dante do poema de Yeats "Ego 
Dominus Tuusll, à qual se seguem algumas linhas de comentário, o ensaio chega ao final 
do primeiro parágrafo com a afirmação de Heaney: 

I quote tliese tines at the outset as a reminder that when poets turn to tlie great masters 
of the past, they turn to an image of their own creation, one wliicli is likely to be a reflection 
of their own imaginative needs, their own artistic inclinations and procedures. (Heaney, 
1985: 5) 

Formulada com a certeza de um principio condutor da sua escrita, e que de algum 
modo se tem como garantido, esta afirmação segue-se a uma instância de Heaney-lendo- 
Yeats-lendo-Dante: uma rede intertextual, ou de diálogo a dois tempos, que o leitor de 
Heaney se habitua a encontrar. Surge, para além disso, em termos evocativos dos propó- 
sitos autopreocupados do (cefebo* perante o grande precursor segundo Harold Bloom (ver 
Bloom, 1973: passim) - o relacionamento complexo consagrado na dualidade do título, e 
a frequente utilização do termo  influência^^ ao longo do ensaio, justificam a inevitabilidade 
de uma referência que Heaney, contudo, náo invoca explicitamente. 

É sobre autoridade e modelos que Heaney escreve neste ensaio: 'AJirgil comes to 
Dante (...I as Dante comes to Eliot, a master, a guide and authorityn (Heaney, 1985: 5) - 
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uma grande linhagem, enfim, face à qual se pressente o desejo de a poder assumir como 
também sua (ver Heaney 1989a: 17). Heaney oscila, contudo, entre o modelo 1-paciiico~~ 
aqui ilustrado, de transmissão de um legado de mestre para discipulo, no qual todas as 
dívidas são reconhecidas, e (pelo menos) momentos nos quais um agon bloomiano se 
desenhe podendo esta aparente incerteza resolver-se na leitura de uma situação em que a 
ânsia individual de triunfo na re-criação do predecessor vise a segurança do que é comum 
e partilhável. 

A demanda de estratégias de confirmaçáo de uma identidade literária num lugar, 
o da escrita, que Heaney nomearia no  título de um ciclo de conferências de 1989 (Hea- 
ney, 1989b), é acrescidamente complicada, para o poeta noite-irlandês. pelo teste a sua 
cidadania, e às relações do ético com o estético, que constituirá a guerra civil nesse outro 
lugar que desde cedo sentiu ser o da não-escrita - como resultou claro da sua saida do 
Ulster em 1972 para uma experiência que reconheceria pessoalmente feliz e artistica- 
mente florescente. O distanciamento físico em relação a um espaço que crescentemente 
lhe exigiria a conçequência literária de lealdades sectárias não quer nem consegue ter, 
contudo, o sentido de uma evasão. A fase da obra de Heaney que lhe é sequente, e que, 
nesse domínio, só com o seu mais recente livro (Heaney, 1991) poderá ter sido ultrapas- 
sada, procede repetidamente a representação dos dilemas do poeta face ao conflito do 
Ulster, entre os vínculos pessoais e culturais a causa dos seus e as responsabilidades de 
uma produção pobtica que se não quer enfeudada. Nesse processo. marcado em especial 
pelo longo diferir da exorcização de uma culpa sentida mais por omissões do que por 
actos, assumirá lugar de destaque entre as estratégias de Seamus Heaney precisamente o 
esforço por uma confirmação de si através da projecção de enunciados em vozes outras - 
seja pela interposição de personae nos seus poemas, seja pela tradução. 

A assunção deda última prática teve uma das suas primeiras concretizações sobre 
um passo de Dante (o precursor paradigmático no citado ensaio de 1985), dos Cantos 
XXXII e XXXIII do Inferno, com o qual Heaney encerraria o seu volume de poemas Field 
Work, publicado em 1979. constituída em pronunciamento último do livro, essa versão 
permite que se identifique uma estratégia dominante confirmada por traduções posteriores 
de Heaney. e que outros poetas irlandeses igualmente têm assumido: na escolha dos tex- 
tos traduzidos, o convite a uma sua leitura como pronunciamento tendencialmente alegó- 
rico sobre a condição irlandesa; e uma '*naturalização" desses textos na escrita do poeta 
em causa que guia a leitura através do reconhecimento de conexões intertextuais com 
(outros) poemas do próprio. 

Esta assimilação de textos outros, traduzidos de forma a viabilizar a sua leitura 
como se pudessem ser não só textos .originaisx do sistema socio-Iinguístico. cultural e poli- 
tico de chegada, mas também parte integrante e indispensável da obra poética do seu tra- 
dutor, poderá, num primeiro olhar, surgir-nos como um exemplo paradigmático daquilo a 
que Lawrence Venuti, no seu recente estudo The Translator's lnvisibility, sub-intitulado 
A History of Translation, denomina t~domestication~~. Contrapondo-lhe a estratégia a que 
chamará "foreignizing translation*, Venuti reconhece o processo de ~~domestication,~ como 
em boa medida inevitável, mas teme e desaprova o que vê como a sua vocação totalizante 
e etnocêntrica: 

The aim of translation is to bring back a cultural other as the same, the recognizabie, 
! even the iamiliar and this aim always risks a wholesale domestication o1 the foreign text, 



178 Segundo Congresso de Literatura Comparado 

often in highly self-conscious projects, where translation sewes an appropriation of foreign 
cultures for damestic agendas, cultural, economic, political. (Venuti, 1995: 18) 

Note-se, contudo, que Venuti faz incidir o seu estudo antes de mais na tradução 
para o Inglês tomado como língua imperialista - como veiculo dos interesses de um Esta- 
blishment político, cultural e económico americano (ou, em menor escala britânico), e do 
consumo fácil de textos nos quais as marcas de culturas outras são elldidas por estraté- 
gias tradutórias que impõem a o  texto de chegada a configuração reconfortante do 
mesmo, anulada que está a alteridade do texto de partida. Muito diferentes destas serão, 
afinal, as condições dos recentes poetas/tradutores (norte-) irlandeses que, escrevendo 
embora em Inglês, o usam, não como a lingua de um poder anglocêntrico, mas antes 
como a que foi colonialmente "enxertada. na sua cultura (ver Montague, 1984: 31); e cuja 
estratégia tradutória, passando embora pela configuraçáo do texto traduzido com marcas 
discursivas especificas do sistema cultural e socio-linguistico de chegada, não visa produzir 
nos leitores que Ihes estarão culturalmente mais próximos a comodidade de uma 
leitura/consumo confirmativa de juizos mesmos, das suas expectativas culturais e politicas 
- mas antes o gerar de distancias conducentes a percepção súbita de como o que Ilies está 
próximo pode ser representável por um texto aparentemente tão remoto (em termos his- 
tóricos, em termos do real que nele encontra consequéncia) quanto (por exemplo) a 
Divina Commedia. 

Olhemos, então, para o episódio do Inferno que Heaney traduz - um dos mais 
conhecidos e reproduzidos em séculos subsequentes, nas várias literaturas europeias. 
Trata-se do encontro com o conde Ugolino dela Gherardesca, um aristocrata gibelino 
que, acusado de traição, foi morto a fome no cárcere conjuntamente com filhos e sobri- 
nhos inocentes, por ordem do arcebispo Ruggeri degli Ubaldini; Dante representa os dois 
na zona resewada aos traidores da pátria. condenados a reproduzir, por toda a eterni- 
dade, o gesto retributivo do tormento de Ugolino, que crava os dentes na cabeça do arce- 
bispo. devorando-lhe perpetuamente o cérebro. Os temas da traição, do encarceramento. 
dos homens como predadores, e dos crimes dos pais recaindo sobre a cabeça dos filhos, 
sáo passíveis de adquirir, no contexto da obra de Heaney, o valor de comentário deflec- 
tido sobre os comportamentos e as obsessões da história irlandesa. Mas, desde o início, 
essa estratégia conjuga-se com a do também já referido envio para poemas anteriores nos 
quais o leitor atento identificará intertextos. 

Quando, logo nos primeiros versos da tradução de Heaney, Ugolino e Ruggeri são 
descritos como cdwo soldered in a frozen hole / On top of other,' (dJgolinox - Heaney, 
1979: 61), é quase inevitável que se pense no passo de um poema de North (o livro ante- 
rior de Heaney) (~Where two berserks club each other to death / For honour's sake, grea- 
ved in a bog, and sinking" (6inging School, 4. Summer 19698, - Heaney, 1975: 70) - e 
note-se que no poema/versão de Field Work cberserk~' ocorrerá, como adjectivo, para 
qualificar Tideu em gesto análogo ao de Ugolino. Descreviam os versos de North um de 
vários quadros de Goya que o poeta terá visto no Verão de 1969 quando passava férias 
em Madrid, e, estando em todos os noticiários internacionais as imagens da violenta 
repressão que por essa altura se verificava na Irlanda do Norte, se refugiava no Museu do 
Prado por entre uma crise de consciência quanto a melhor atitude cívica e artística; depa- 
rava ai com a obra de um pintor cuja representação da violência carreara uma inequívoca 
denúncia - adquirindo então os  quadros valor metafórico face a situação do Ulster 
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(Hughes, 1990: 61-2 identifica estes quadros). Se a visão de duas almas danadas imersas 
no gelo de um dos círculos do inferno, uma devorando a outra, pode enviar para o quadro 
de dois maníacos que, irnersos e afundando-se num pântano, se espancam até a morte, 
então a metaforização do conflito do Ulster que com uma das imagens se produzia é tam- 
bém convocada pela outra, conjuntamente com o estado de espírito do poeta perante o 
quadro de Goya. 

Algo de idêntico se passa quando Heaney traduz ula've'I cewel s'aggiugne con Ia 
nuca>' (Dante, 1980: XXX11:129) por {where the neck and head /Are grafted to the sweet 
fruit of the brain') (Heaney, 1979: 61). Não é esta, de facto, a primeira ocorrência em 
Heaney da imagem de uma cabeça, ou de um cérebro, como um fruto, imagem não 
localizável no passo de Dante - e em que Heaney reincide quatro versos abaixo, com o 
símile "As if it were some spatiered carnal melon,). É uma imagem que toma mais com- 
plexo o horror, em especial quando o qualificativo ~ ~ s w e e t ~ ~  parece querer carrear a pers- 
pectiva do desejo antropofágico, e que ocorria também num poema de North intitulado 
precisamente (~Strange Fruib' (Heaney, 1975: 39) - um de vários poemas suscitados pela 
contemplação dos cadáveres de vítimas sacrificiais do período neolítico encontrados em 
perfeito estado de preservação nas turfeiras da Dinamarca: <'Here is the girl's head like an 
exhumed gourdn, assim abria o poema. Mas o título convocava um outro intertexto - na 
medida em que provinha de uma canção tomada famosa por Billie Holiday na qual os 
,,estranhos frutos,) eram cadáveres de negros enforcados em árvores no sul dos Estados 
Unidos (ver Parker, 1993: 138). A rede inteitextual que assim se define, e que reúne Está- 
cio (O autor latino onde Dante terá lido o episódio de Tideu e Menalipo), Dante, P.V. Glob 
(O arqueólogo em cuja obra Heaney tomou conhecimento dos referidos corpos das turfei- 
ras), Billie Holiday / Lewis Allan (autor do texto da canção Strange Fruit), e Seamus Hea- 
ney, constrói-se sobre as analogias que Heaney estabelece entre a violência, a intolerância 
e o ódio em diferentes tempos e espaços, com o propósito específico de um juizo sobre as 
lutas sectárias no Ulster. 

A desgraça histórica irlandesa particulariza-se, aliás, em diferentes incidentes ou 
cirunstâncias para os quais as opções de tradução de Heaney vão constituindo envios - 
como quando o verso de Dante ((e come I pan per fame si manducav (Inferno XXXII: 127) 
se torna em Heaney ~Like a famine victim at a loaf of bread". A particularização a que 
poeta/tradutor procede da <%vítima da fomel~ comporta para os seus compatriotas a alusão 
específica a um período desastroso na História irlandesa de meados do séc. XIX conhe- 
cido simplesmente como the Famine ou The Great Hunger, com consequências indeié- 
veis na economia, na demografia, na identidade cultural e na memória colectiva irlandesas 
tratando-se ainda, e uma vez mais, de um episódio sobre o qual Heaney já escrevera, em 
dois poemas do seu primeiro livro, de 1966 (Heaney, 1966, "At a Potato Digging., ,,For 
the Commander of the Eliza>~: 18-20, 21-2). Esta referência reforça-se mais adiante com 
as palavras de Ugolino 

Others will pine as I pined in that jaii 

Whicii is called Hunger after me (Heaney, 1979: 62) 

dentro dalia muda 
ia qual per me ha il titoi deiia fame, 
e'n che conviene ancor ch'altrui si chiuda (Dante, 1980: XXXIii:22-4) 
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-que adquirem, em contexto e na versão de Heaney, pela associação do cárcere à fome, 
o valor também de uma alusão a greve de fome de prisioneiros politicos, prática com 
longa tradição na Irlanda e que seria por coincidência, no ano a seguir a publicação de 
Field Worlc, retomada por membros do IRA na prisão de Maze, em Belfast. 

A versão de Heaney para os últimos versos do Canto W I  merece também aten- 
ção: 

if my tongue liy then's not witliered in my tliroat 
I wili report the truth and clear your name. (Heaney, 1979: 61) 

nel mondo suso ancora io te ne cangi. 
se queiia con ch'io parto non si secca. (Dante, 1980: XXXll:138-9) 

A tradução de um compromisso de dar testemunho, questão sempre dilemática 
para o modo como este poeta coloca a sua escrita perante o público e o politico, parece 
aqui a instância redentora de uma impotência verbal que num poema sobre a extinção do 
lobo irlandês, castração simbólica das energias nacionais, Heaney representara com as 
palavras: "The tongue's / Leashed in my throatl' (Heaney, 1972: 46). A respeito ainda do 
impacto público do pronunciamento poético, repare-se na consequència desesperada que, 
já no Canto XXXIII, Ugolino espera para as suas palavras - um anti-modelo a que a 
escrita de Heaney permanentemente se esquiva, mas de cuja prática no real do Ulster se 
faz ocasionalmente eco, e a que dá neste ponto uma conotação blasfema quando traduz a 
imagem da frutificação da infâmia pelo glosar do dictum divino crescei e multiplicai-vos. 
(Génesis 1: 22, 28 ,  aqui aplicado a palavras-como-maldições: 

Yet whiie i weep to say them. i would sow 
My words like curses - tliat they miglit increase 
And muitiply upon this Iiead I gnaw. (Heaney, 1979: 61) 

Ma se le mie parole esser dien seme 
che frutti infamia al traditor cli' i' rodo, 
parlare e iacrimar vedrai iiiseme. (Dante, 1980: XXXIiI: 7-9) 

A alusão a actos de repressão de traições ou supostas traições, que tanto marcaram 
o relacionamento da Irlanda com o poder britânico, não deixará igualmente de perpassar 
pela versáo de Heaney Na formulação do castigo que Pisa, a cidade que foi cenário da 
história de Ugolino, deveria ter tido, Heaney dá a configuração precisa de um *extermínio. 
pelos <'estados vizinhos" aquilo que em Dante era a ~~punição~~ por 'vizinhosz, (que obvia- 
mente se subentendem como as cidades-estado ou outros poderes em condições de exer- 
cer essa punição): 

And since tlie neighbour states have been remiss 
In your exterminaiion (Heaney, 1979: 63) 

poi clie i vicini a te punir son lenti (Dante, 1980: XXXIII: 81) 

E, contudo, a traição de Ugolino, que em Dante se verbaliza como (,algo que se diz,) 
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(um rumor confirmado, é certo, pelo lugar que Ugolino ocupa no inferno), é  revista^^ por 
Heaney como uma certeza - mas registe-se a forma também mais enfática e universali- 
zante como Heaney verte a atrocidade da morte dos descendentes conjuntamente com 
Ugolino na fórmula tradicional (em Inglês) do castigo trans-geracional, um tema que parti- 
culariza O interesse de Heaney pelas recorrências da desgraça: 

For the sins 
Of Ugolino, who betrayed your forts, 
Should never have been visited on his sons. (Heaney, 1979: 63) 

Ché se 'i conte Ugolino aveva voce 
d'aver tradita te delle castella, 
non dovei tu i figliuoi porre a tal croce. (Dante, 1980: XXXIii: 85-7) 

A atracção de Seamus Heaney por Dante teria continuidade no volume de poemas 
seguinte, Station Island [1984), na medida em que a sequência de poemas que dá o título 
ao livro se configura como uma revisitação de mortos - entre os quais se incluem um sus- 
peito de traição a sua comunidade e uma vítima da greve de fome . . .  - enquanto se cum- 
pre imaginaiivamente uma uio sacra no mais antigo lugar de peregrinação da Irlanda; 
acrescente-se, quanto à marca de Dante, que cinco dos doze poemas, ou ~~es tações~~,  expe- 
rimentam prosodicamente as possibilidades da terza rima em Inglês, e que no poema final 
Joyce surge a Heaney no papel de guia que Virgílio desempenhava para Dante. 

Mas o volume Station Island não nos permite também esquecer que, cronologica- 
mente, entre Field Work e este outro livro se situa uma das duas traduções integrais que 
Heaney publicou até à data, com o título Sweeney Astray - versão inglesa do poema 
épico medieval em irlandês Buile Suibhne (Heaney, 1983). A terceira parte de Station 
Island, intitulada ~Sweeney Redivivusn, é, de facto, o registo da consequ&ncia do trabalho 
tradutório na escrita e na consciência do poeta, retomando, por um lado, a persona e 
situações da obra traduzida - mas, essencialmente, representando o sujeito enquanto tra- 
dutor. Mas a referida consequência da prática da tradução também não estaria ausente de 
poemas da primeira parte de Station Island, a qual incluía a mais evidente representa- 
ção de um empréstimo da voz (de uma ventriloquia, se quisermos) no brevíssimo poema 
*fWidgeon'> (Heaney, 1984: 48), sobre a experiência de soprar na laringe de uma ave 
morta, desse modo ressuscitando-lhe a voz - uma representaçáo de algum modo reminis- 
cente do dictum de Ezra Pound sobre o propósito da tradução como o de dar de novo 
vida a um morto (ver Bassnett, 1991: 83): 

It Iiad been badly shot. 
Wliiie lhe was pluclcing it 
he found, he says, Lhe voice box - 

like a flute stop 
in the broken windpipe - 

and blew Upon it  
unexpectedly 
his own srnall uidgeon cries (Heaney, 1984: 48) 
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Quanto aos propósitos de tais aressuscitaçõea~ na produção de Sweeney Astroy, 
Heaney foi claro num comentário retrospectivo sobre esse trabalho: ({In the anxiety of 
those times, the abiding problem was to discover a properly literary activity which might 
contain a potentially public meaningn (Heaney, 198%: 15). O reconhecimento - implicito 
e ,  insista-se, retrospectivo -da  inadequação da ((sua', poesia (se aceitarmos que a tradu- 
ção o não é, ou pelo menos o será de outro modo) a uma voz pública era assim projec- 
tado por Heaney sobre um momento da sua obra que testemunhava, apesar de todos OS 

sinais de hesitação, um curso contrário a esse reconhecimento ... A mesma avaliação 
retrospectiva frisava, aliás, de modo inequívoco, a intencionalidade retórica que movia a 
vontade de traduzir Bude Suibhne: «My hope was that that book might render a Unionist 
audience more pervious to the notion that Ulster was Irish, without coercing them out of 
their cherished conviction that it was British>) (Heaney, 1989c: 16). Moderava embora, 
poucas linhas abaixo, a ambição ingénua que aqui parecia transparecer, admitindo por fim 
que, nos mais de dez anos que tinham mediado entre o inicio da traduçáo e a data em que 
a publicou, o entusiasmo interventivo pela recuperação do texto medieval para esclareci- 
mento de circunstancias do presente teria dado lugar a preocupações mais autotélicas: <cby 
the time Sweeney Astroy appeared, I had got fed up with my own mournful bondings to 
the rnatter of Ulster' and valued more the defined otherness of Buile Suibhne as a tb  (Hea- 
ney, 1989~: 20). 

A ttalteridade" a que Heaney se referia neste passo era contudo, ao nivel mais ime- 
diato da leitura. a condição da personagem central da narrativa em causa, um rei gaélico 
que, em consequência de afrontas feitas a um clérigo, se vé proscrito, enlouquecido, con- 
denado a habitar os bosques sob a forma de um pássaro. A identificação do poeta, no 
retiro rural a que se remeteu ap6s deixar o Ulster, e no qual iniciou a tradução em causa, 
com a figura de Sweeney, subtraído as batalhas do seu lugar por um impulso alienante 
para os bosques, era quase explicita na Introdução, quando Heaney propunha Sweeney 
como também ((a figure of the artist. displaced. guilty33 (Heaney. 1983: s.p.1. O sentido da 
alienação que fazia de Sweeney persona de Heaney, na acepção dupla da loucura e da 
remissão para lugares alheios, era contemplado no modo como Heaney traduzia o título 
(cuja versão mais comum é "Mad Sweeneyjl, ou "The Madness of Sweeney" - Kinsella, 
1986: 397;  O'Rourke + MacKillop, 1987: 29): Sweeney Astroy - astroy podendo signifi- 
car quer .transviador ou    vagueando^^, quer (no Inglês da Irlanda do Norte)  perturbado^^ 
(Todd, 1990). 

S e  a persona Sweeney comporta a assunçào de uma postura alienada e associal 
por parte do poeta, o acto que possibilita a proposta da persona - a tradução - pode 
simultaneamente redimi-lo dessa postura, pela vontade a que corresponde de aceder e 
facultar o acesso a uma alteridade. E esta uma leitura que pode decorrer de considerações 
de Rosanna Warren na Introdução a uma colectânea de testemunhos sobre a experiência 
da tradução: 

Tlie psycliic health of an individual resides in the capacihi to recognize and welcome the 
"Other". The same could be said o1 civilization. Our word "idiot" comes from tlie Greek (...) 
fwordl whose primary sense is of privacy, peculiarity, isolation. A person or culture guarding 
its privacy to an extreme extent becomes "idiotic", even autistiç and such resistance to the 
foreign, such incapacihi to translate, spells its doom. (Warren, 1989: 3) 
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Se conjugarmos as implicações deste passo com a descrição por Heaney, na Intro- 
duçáo de Sweeney Astray, do alter ego artístico ~assuaging himself by his utterancell 
(Heaney, 1983: s.p.); e com a revelação também pelo poeta, nas notas sobre a tradução 
de Buile Suibhne que acima citávamos e que integravam os testemunhos reunidos por 
Warren, de que entre os seus propósitos se contava o de dar a conhecer a comunidade 
unionista do Ulster alguma da especificidade e riqueza cultural gaélica, então Sweeney 
Astray e outras traduções publicadas por poetas irlandeses, em especial desde os anos 
oitenta, podem ser lidas como contribuios para a sanidade de uma cultura cujas principais 
comunidades tendem para a (~idiotia,,, para a recusa do outro a que Warren se referia. 

O triunfo. mesmo que produzido por meios oblíquos, sobre a proscrição e o isola- 
mento seria precisamente consagrado com Tlie Cure at Troy, a versão do Filoctetes que 
Heaney publicaria em 1990. A história de um homem abandonado numa ilha por compa- 
nheiros que não suportam a ferida incurável que ele ostenta e os queixumes constantes 
que lhe suscita, mas dotado de uma arma cobiçada pela qual se toma objecto de tentativas 
de aliciamento e engano, não podia deixar de oferecer analogias a um poeta cuja continu- 
ada representação dos ferimentos morais causados pela divisão na sua ilha tem prosse- 
guido num esforço de isolamento sempre perturbado pelas dúvidas, suas e de outros, 
sobre a legitimidade de tal postura. 

Não haverá, na presente situação, o tempo nem as condiçóes para o levantamento 
de instâncias específicas, ao nível de opções de tradução e de acrescentos de Heaney ao 
texto de Sófocles, do modo como o texio clássico é aqui configurado em fonte de metáfo- 
ras para a situação irlandesa (ver Tracy, 1991: 31). Em relação a The Cure a i  Troy inte- 
ressar-nos-á. neste ponto, acima de tudo realçar como a sua acção é informada por um 
propósito de recuperação do protagonista daquilo que o aliena - objectivo que Heaney 
realçou ao mencionar uma fccuran no seu título - a o  mesmo tempo que se desenha a possi- 
bilidade de uma saída dos nexos dilemáticos em que o poeta se foi enredando desde os 
anos setenta, para seu cansaço e de alguns dos seus leitores. Se o interesse de Heaney 
pela tradução, tal como se revelava em Stueeney Astray, levantava desde logo essa possi- 
bilidade, Tlie Cure ot Troy, para além de constituir, enquanto tradução, outra instância de 
ventriloquia autorial, leva as últimas consequências, porquanto é texio dramático, a plu- 
raiização da voz em personae a que nos referimos a propósito de poemas dos anos 
oitenta. A opção dramática para a verbalização das preocupações civico-políticas encontra 
o seu aval genérico na compreensão do drama como Sone of the most social of all art 
forms), (Williams, 1965:  271), cthe theatre [beingl the place where a nation thinks in 
public in front of itself. (Esslin, 1976: 98) - a forma e o espaço adequados a o  acolhimento 
de (passe a redundância) autodramatizaçóes que antes experimentavam o seu pouco a- 
vontade num discurso lírico que se reconhece e se quer do privado, da voz subjectiva (ver 
Peacock, 1992: 237-8, 245; Crotty, 1991-92: 1191. 

A confirmar-se a possibilidade que The Cure at Troy siigere, Seamus Heaney 
poderá então ter encontrado numa dupla estratégia de alteridade a solução para um 
impasse que ameaçava perpetuar-se: pela prática de um género-outro, no qual se plura- 
lizam as vozes; e através da abeiiura para a voz do  outro em si comportada pela assun- 
çáo do poeta como tradutor. 
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