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A Odisseia agora
Leia o poema de Homero e vacine-se contra a praga das sagas diluídas em moda, como A guerra dos tronos, Jogos
vorazes, Crepúsculo etc.
Luís Antonio Giron

Luís Antônio Giron 
Editor da seção Mente Aberta de ÉPOCA, escreve sobre os principais fatos do universo da literatura, do cinema e da TV

Você provavelmente leu, lerá ou pelo menos ouviu falar das séries “épicas” que geram fortunas a seus autores, que
redigem suas obras já pensando na venda de livros e no subsequente contrato para televisão ou cinema. São autores
que têm um olho no mercado de leitores outro no de espectadores – e outro ainda no da autopromoção. Sim, esses
seres literários de hoje em dia possuem três olhos, ou até mais. E os três ou mais olhos convergem para um ponto: o
êxito financeiro. É t anto barulho em torno deles, que a gente chega a esquecer que um dia, no século V III a.C. existiu
um poeta grego chamado Homero. Ele não tinha nem mesmo um olho. 

Com apenas dois livros, Ilíada e Odisseia, o aedo cego Homero lançou os fundamentos da cultura do Ocidente. E criou o
modelo de todas as epopeias que se seguiriam ao longo de 28 séculos – e de todas as diluições possíveis. Vivemos uma
era de fórmulas testadas e aprovadas pelo gosto rebaixado do leitor médio. Isso nos leva a esquecer o que é
fundamental. E o único remédio para a amnésia e decadência da sensibilidade literária é retornar ao primeiro criador. A
Odisseia, de Homero, acaba de receber uma nova tradução em português, pelo professor da Unicamp Trajano Vieira,
em lançamento da editora 34. 

Havia muito tempo, não aparecia uma versão brasileira da obra. A regra nos países civilizados é que surja uma t radução
por geração, algo como uma nova versão a cada vinte anos. No Brasil, demoramos mais... Mesmo assim, nunca é tarde
para recuperar o tempo perdido e retornar aos valores essenciais da cultura. E e les se apresentam de forma pálida,
quando simplesmente não comparecem, nas séries da moda. 

Todos os escritores atuais de “sagas” ficaram multimilionários; no caso de J.K. Rowland, da “saga” Harry Potter,
bilionária. Os sucessos atuais são os americanos George R.R. Martin, Suzanne Collins, Stephenie Meyer e Ricky Riordan e
o polonês Adrzej Sapkowski, responsáveis por megassucessos lítero-televisivos-cinematográficos. Martin - cuja assinatura
é um arremedo do erre duplo de J.R. R. Tolkien, autor do épico infanto-juvenil O senhor dos anéis, também ele uma
fantasia em torno de sagas arcaicas nórdicas – elabora o quarto volume de uma possível hexalogia intitulada As crônicas
de gelo e fogo. Ela agora chega à televisão, em uma série, The game of thrones (A guerra dos tronos, na tradução
brasileira), produzida pela HBO. Trata-se de um conjunto de tramas conspiratórias ambientadas na Inglaterra medieval.
Suzanne Collins já assinou contrato com uma corporação cinematográfica e sua trilogia, Jogos Vorazes, sobre uma
modalidade de luta de morte entre adolescentes na Washington convertida em território feudal em um futuro não
muito distante. Stephenie concluiu a tetralogia Crepúsculo – e o novo filme, Amanhecer, promete levar à histeria as fãs
tweens e teens do vampiro Edward. Ricky Riordan criou a saga de Percy Jackson, baseado nos mitos gregos, os
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mesmos usados por Homero. O filme foi um fracasso, e é quase certo que não terá sequência (ou, como prefiro dizer,
“sequela”). Mas Ricky já trabalha uma série sobre mitos egípcios. Aguardemos nos efeitos colaterais. Há, por fim, outro
autor denominado “mestre da fantasia”: o polonês Andrzej Sapkowski, autor da Saga do bruxo Geralt de Rivia, também
de ambientação medieval, cujo primeiro volume, O último desejo, acaba de sair no Brasil em edição da Mart ins Fontes. O
romance, em torno de um bruxo exterminador de malvados, já vendeu 1 milhão de exemplares no mundo todo. As
peripécias de Geralt inspiraram o videogame The Witcher – e logo chegará às telas. 

Não será por falta de sagas produzidas agora mesmo que o público vai morrer de inanição. Mas talvez o público se canse
e sucumba ao abuso do lugar-comum e das ideias preestabelecidas com que os “mestres” atuais produzem suas poções.
Seus livros são muitas vezes divertidos, ainda que engolfados na suprema banalidade. Por dever de ofício, sou obrigado
a lê-los – e coleciono decepções à medida que avanço pelas páginas dos grossos volumes. 

Não vou me deter em citar muitas passagens ruins, pois elas abundam nesses volumes, e basta folheá-los para deparar
com parágrafos supostamente solenes. É o caso desta sequência da A guerra dos tronos: “Se as lendas falavam a
verdade, tinham visto Brandon, o Construtor, assentar a primeira pedra; tinham visto as muralhas de granito do castelo
crescer à sua volta. Dizia-se que os filhos da floresta tinham esculpido as caras nas árvores durante os séculos de
alvorada, antes da chegada dos Primeiros Homens, vindos do mar estreito”. Ou de O último desejo: “Entrou com muito
cuidado, em silêncio, deslizando pelo aposento como um fantasma, uma aparição. O único ruído que acompanhava seus
movimentos era o da capa roçando-lhe a pele desnuda. E foi justamente esse tênue e quase inaudível som que
despertou o bruxo- ou talvez a penas o tenha emergido do estado de sonolência no qual se embalava
monotonamente, como se estivesse submerso em profundezas insondáveis, pairando entre o fundo e a superfície de
um mar sereno, cercado por ondulantes algas marinhas”. Não há dúvida que esses poetas best-sellerianos trabalham
com ecos de ciclos medievais e da Odisseia de Homero. Trabalham para criar sagas pomposas sabor fantasia. 

A quem interessar possa, vou revelar o segredo dos novos “mestres”; um segredo de polichinelo: está tudo em
Homero, e tais livros não passam de paráfrases canhestras e superelaboradas do original. Vivemos em um mundo de
fórmulas. São padrões racionalizados e estabelecidos que se consagram por repetição. Homero usou reiterações
também, mas ele era um poeta de verdade e produziu poemas até hoje vivos, retraduzidos e recitados. Homero foi um
dos primeiros a coletar, organizar e redigir as antigas narrativas dos aedos, que contavam histórias e lendas oralmente,
de geração em geração. Mas Homero compôs poemas escritos, infundindo à história uma carga densa de imagens e
palavras cultas. O próprio poeta se tornou uma lenda, e há dúvidas até mesmo de ele ter sido o autor de seus dois
livros. Para muitos estudiosos, Odisseia é muito diferente da Ilíada. É mais moderno e afeito à mentalidade
contemporânea. Lembra demais as fantasias atuais que inspirou. 

A nova tradução da Odisseia tenta recuperar o tom, a atmosfera fonética e o esquema métrico originais da epopeia,
nem tão erudito como a tradução de Manuel Odorico Mendes, de 1874, nem tão popular como a de Carlos Alberto
Nunes, dos anos 60, ainda em circulação. A versão de Trajano V ieira é complexa, magnífica e fiel às fontes, produzida
por um professor da Unicamp. O autor, helenista renomado, já havia colaborado em 2002 com a versão da Ilíada, em
parceria com o poeta Haroldo de Campos. Haroldo morreu antes de começar seu projeto seguinte, de “transcriar” a
Odisseia. O resultado do esforço de Vieira é recompensador. Ele verte o esquema homérico – o hexâmetro datílico –
para o dodecassílabo, sem descuidar dos termos cultos, Vieira ressuscita as aventuras de Odisseu (Ulisses). Para os
eruditos, a edição contém o texto grego original. 

É como se uma velha leitura voltasse à vida e encantasse como da primeira vez. A viagem de Odisseu (Ulisses) de volta
para casa, a ilha de Ítaca, depois de dez anos vagando por terras e mares misteriosos, revela-se mais uma vez
encantadora. Brilha mais uma vez aos olhos do leitor a “aurora dedirrósea, filha da manhã”, Atenas de “olhos azuis” (e
não “glaucos” como ensinava a tradição) e Odisseu, herói “multiversátil”, a “esbórnia” em que os ambiciosos
pretendentes de Penélope mergulham, tudo fica novamente de pé, e moderno, embora não banal. Eis Odisseu a
combater e amar seres fantásticos como o Ciclope, a feiticeira Circe e as sereias. 

A leitura pode ser a princípio difícil, mas o tradutor teve o cuidado de anexar à edição mapas, uma planta baixa do
palácio de Ítaca e um resumo da trama dos 24 cantos do poema – aquele tipo de resumo que os estudantes gostam
de caçar na Internet. Além disso, o livro traz um posfácio do tradutor, citações críticas e um ensaio do italiano Italo
Calvino, “As odisseias na Odisseia”, publicado no jornal La Repubblica em 1981. Nele, Calvino demonstra que a saga de
Ulisses é a da luta contra o esquecimento do que pode acontecer. Ulisses se extravia de si próprio, enfrenta perigos e
pode se esquecer de que o projeto é voltar ao que ele foi no passado. O projeto do retorno, portanto, se verifica
quase intransponível. Ao se realizar, Ulisses já não é o mesmo de dez anos antes – e, ainda assim, retoma a posse de
suas propriedades e  da amada Penélope. O crítico Harold Bloom menciona as versões que Ulisses t eve na literatura – e
demonstra que seu caráter varonil muitas vezes se une à malandragem. Afinal, foi Ulisses quem planejou o golpe do
Cavalo de Troia. E também se disfarçou de mendigo para surpreender Penélope cercada pelos pretendentes em Ítaca. 
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O pensador George Steiner, citado na nova edição, não tem dúvidas de que Homero foi o autor da Ilíada e da Odisseia.
E lança uma hipótese. No primeiro poema, o poeta cego unificou as lendas sobre as batalhas da tradição micênica. Para
isso, centrou sua narrativa em versos na Guerra de Troia, na fúria de Aquiles pela perda de Helena, capturada pelo
monarca de Troia, Páris. Segundo Steiner, a Odisseia exprime a visão que o próprio Homero lança sobre o mundo
mediterrâneo que testemunhou. Daí a diferença entre os dois livros. A Odisseia é contada por diversas vozes e em
vários planos. Como Vieira chama atenção, não se t rata de uma narrativa linear. Ora é Odisseu quem conta, ora é o
poeta ou os personagens coadjuvantes. Os “discípulos” – ou epígonos – atuais de Homero tratam de criar histórias sem
nenhum tipo de interrupção. Nesse sentido, regridem às fontes mais primitivas de Homero: as fábulas e lendas
populares. Homero é o poeta que, segundo Steiner, “que continua moldar muitas das principais formas da imaginação
ocidental”. 

Por isso, se o estimado leitor quiser um conselho, abandone todas as ilusões quanto às “sagas” contemporâneas, pois
elas não são mais que diluições pálidas de um original que você pode ler agora mesmo. Não perca seu tempo. A Odisseia
não é apenas a base de tudo. É o que de melhor se produziu no gênero. Como diz Calvino, cada viagem que fazemos,
por menor que seja, será sempre uma “odisseia”.  

(Luís Antônio Giron escreve às terças-feiras.)
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