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Meine Sätze erläutern dadurch, dass sie der, 
welcher mich versteht, am Ende als unsinnig 

erkennt, wenn er durch sie – auf ihnen – über sie 
hinausgestiegen ist. (Er muss sozusagen die Leiter 

wegwerfen, nachdem er auf ihr hinaufgestiegen 
ist.) Er muss diese Sätze überwinden, dann sieht 

er die Welt richtig. 
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Resumo 
 
 

A idea da nosa tese de doutoramento é o resultado directo do noso 

traballo tanto en calidade de profesores de lingua rusa, como de tradutores 

de textos literarios rusos cara ao portugués. Isto, xunto ao feito de 

traballarmos como voluntarios axudando aos inmigrantes nativos rusos en 

Portugal, fixo posíbel comprender as dimensións reais de prexuízos, ideas 

preconcebidas e estereotipos sobre Rusia. Algunhas destas ideas chegaron a 

se transformar, ao longo dos anos, en “mitos” reais, o cal supón un serio 

obstáculo á hora de establecer un Diálogo libre co Outro, que é, no noso 

caso, o Diálogo con todos os rusos e cos demais grupos étnicos que viven 

no amplo territorio de Rusia.  

Intencionadamente ou non, moi poucas obras literarias, filosóficas e 

científicas se traducen hoxe en día desde o ruso cara ao portugués, a pesar 

de que o número de libros publicados anualmente en Rusia é bastante alto.  
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 A maioría dos libros traducidos desde ruso cara ao portugués 

escribíronos autores famosos, concretamente escritores do século XIX. E 

mesmo a través destes autores non temos acceso ningún á tradución das súas 

obras completas. Maioritariamente, estes son os traballos de autores que 

mostraron algún tipo de admiración por Occidente ou, polo menos, que 

escribiron os seus traballos de acordo co canon literario occidental 

dominante no período da súa produción.  

Cando falamos de canon literario pensamos na definición de 

Boaventura de Sousa Santos, que se refire a todas as obras que nun 

momento histórico concreto os intelectuais e as institucións hexemónicas 

dominantes consideraban como as máis representativas, en termos de valor e 

autoridade. 

 É curioso decatarse de que, segundo Harish Trivedi (2004: 1), o auxe 

real das traducións de ficción rusa entre 1890 e 1930 non se debeu ao feito 

de que eses traballos foran escritos segundo o canon literario da época, 

senón, sobre todo, porque ao traducir estes textos ofrecéuselle ao lector a 

posibilidade de se familiarizar cun conxunto de obras imaxinativas dunha 

zona alén da Europa Occidental que era tan novidosa e apaixonante como 

para provocar o escándalo e, de feito, como para inducir a un estado ao que 

entón deron en chamar a “febre rusa”.  

En canto a Portugal, non podemos falar da tal “febre rusa”, xa que os 

escritores clásicos rusos foron traducidos moito máis tarde e, polo xeral, a 

través dunha terceira lingua, concretamente o francés e o inglés. Ao 

principio, o privilexio de ler tales libros reducíase a un pequeno grupo de 

intelectuais. Non se apreciou un profundo interese até finais da década dos 

sesenta do século XX. 
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 Isto pódese explicar tamén polo feito de que durante o período do 

fascismo en Portugal todo o que era ruso estaba considerado como 

“maligno”, aínda que estivese escrito antes da Revolución Rusa de 1917. A 

propaganda contra Rusia e os rusos estaba especialmente liderada pola 

Igrexa. Ao final das misas o sacerdote sempre tiña que dicir, “e roguemos 

pola conversión de Rusia”. 

Con todo, as obras traducidas cara ao portugués naquela época, e 

mesmo na atualidade, representaban unha porcentaxe moi pequena do que 

se escribiu en Rusia e por autores rusos en diferentes ámbitos, tanto literario 

como científico e filosófico. De feito, hai un elevado número de obras 

escritas por autores rusos, mesmo polos declarados disidentes do status quo 

soviético, que nunca chamaron a atención do lector portugués, nin sequera 

doutros editores ou lectores occidentais. 

Os motivos deste silencio, en particular con respecto ás obras que se 

escriben e se producen actualmente en Rusia, constitúe parte do obxecto da 

nosa tese. Deste xeito, a nosa intención é revelar as distintas formas de 

pensar e a riqueza da escritura rusa após a perestroika, establecendo un 

Diálogo con algúns dos seus autores, porque se a nosa intención é entender 

o Outro, entón teremos que “falar” antes de nada con el en igualdade de 

condicións, é dicir, como suxeito e non como simple obxecto.  

O certo é que chama a nosa atención que mesmo aquelas obras 

caracterizadas por un forte espírito ultraliberal, perfectamente aceptábel no 

que atinxe aos parámetros da cultura occidental, non reciban a atención de 

editores estranxeiros, por non falar dos editores portugueses que, polo 

momento, ignoran completamente a produción dos autores rusos 

contemporáneos, a pesar de que esas obras sexan verdadeiros best-sellers no 
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mercado editorial ruso, con edicións de máis dun millón de copias e que 

reciban premios de organizacións tan liberais como, por exemplo, a Unión 

de Xornalistas da Federación Rusa, como habemos de ver máis adiante no 

transcurso da nosa análise. Naturalmente, un pode dicir que dispoñemos de 

obras ultraliberais dabondo en Occidente como para se interesar por eses 

outros libros. No entanto, consideramos interesante presentar como lle están 

a chegar estas novas ideas ao lector ruso. 

Polo tanto, na nosa tese de doutoramento desenvolveremos cuestións 

tan relevantes a día de hoxe como as relacións entre Filosofía e Tradución, 

entre Ideoloxía e Tradución e entre Tradución e Políticas de Tradución, así 

como cuestións relacionadas coa Identidade e a Alteridade.  

 Estas cuestións son de suma importancia para a nosa tese, xa que o 

principal obxectivo é atopar respostas á “disfunción comunicativa” entre 

culturas nun mundo que se considera como o mundo da comunicación e 

onde a tradución se converteu nun acto de comunicación que  intenta 

transmitir, a través de fronteiras culturais e lingüísticas, outro acto de 

comunicación con distintos propósitos e destinado a lectores diferentes.  Por 

isto, consideramos que cómpre analizar as razóns culturais, ideolóxicas e 

económicas que subxacen en cada acto de comunicación. 

Esta tarefa parécenos moi importante, xa que favorecerá a 

comprensión entre todas as persoas do planeta, evitando a posibilidade de 

conflitos futuros. Os últimos acontecementos no mundo subliñan a 

importancia, na nosa opinión, deste tipo de investigacións.  

 Portugal viviu nos últimos anos un fenómeno case inexistente ao 

longo de toda a súa historia: de ser un país de emigrantes pasou a se 

converter nun país de inmigración. É certo que a maioría dos nosos 
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inmigrantes viñeron, inicialmente, de Brasil e das antigas colonias 

portuguesas. Mais, enseguida, o desenvolvemento de grandes proxectos de 

construcións públicas, como foi o caso, por exemplo, da construción de dez 

novos estadios de fútbol para o Campionato Europeo de 2004, aumentou 

moito o número de inmigrantes rusofalantes, aínda que só unha minoría 

insignificante proviña realmente de Rusia.  

Mentres que o pobo portugués do interior do país recibiu a esta nova 

poboación dun xeito que se pode describir como amigábel, os habitantes das 

grandes cidades, especialmente as que pertencían á clase media, tiveron 

unha actitude bastante diferente, que ía desde amosar unha completa 

indiferenza até unha hostilidade máis visible, en parte debido á influencia 

dos medios de comunicación, como veremos no capítulo 6. A maior parte 

destes inmigrantes tiña unha educación profesional moito mellor cá dos 

traballadores portugueses, o cal dificultou aínda máis a súa integración na 

sociedade lusa. Hoxe, moitos deles xa regresaron á súa terra ou traballan 

noutros países como, por exemplo, España.  

 No que respecta aos inmigrantes rusos en Portugal, recollemos unha 

análise de datos da web do Instituto Nacional de Estatística de Portugal 

(INE) que nos fai pensar que aínda hoxe en día o número de inmigrantes 

rusos é inferior aos sete mil. En realidade, os datos dispoñíbeis no informe 

do INE só recollen información do ano 2003, cando había sobre sete mil 

rusos vivindo en Portugal. 

A diferenza doutros grupos de inmigrantes en Portugal, os rusos que 

viven e traballan no país son, na súa maioría, membros de orquestras 

portuguesas, profesores de música, bailaríns de danza clásica e danza 

moderna en compañías portuguesas. Tamén  podemos atopar a moitos deles 
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traballando en oficinas de turismo, como tradutores para empresas rusas e 

portuguesas, así como profesores de lingua rusa na universidade ou en 

escolas de idiomas. A pesar disto, a relación entre estas comunidades e o 

pobo portugués non se pode cualificar como fácil. 

 Durante moito tempo, o estado ruso mostrou claramente o seu 

interese en ampliar as relacións culturais, científicas e comerciais con todos 

os países europeos. Unha visita á web do Presidente de Rusia ilustraranos 

claramente sobre o número de encontros de alto nivel que promoveu co 

obxectivo específico de crear unha nova atmosfera entre todos os países. 

Porén, estas relacións non parecen moi estábeis, especialmente porque Rusia 

aínda é vista, dalgún modo, coma un país que non é de fiar. Poderase atopar 

unha explicación parcial para este fenómeno no Capítulo 4 da nosa tese de 

doutoramento, no que se fai referencia á existencia de países que agardan 

unha nova crise en Rusia e, como consecuencia, un segundo 

desmantelamento da Federación Rusa. 

Realmente, existen pensadores rusos que cren que o obxectivo 

principal da nosa suprasociedade é reducir a poboación nova rusa 

perxudicando a súa saúde e, chegado o caso, eliminándoos fisicamente. 

Deste xeito, non habería sucesores da nación, ao que lle seguiría a idea de 

lexitimar a distribución da terra segundo o número de persoas dunha nación 

ao nivel das leis internacionais e, consecuentemente, xa existirían razóns 

legais para reducir a nación rusa, minorizada, a un territorio de reserva, 

igual caos indios de América do Norte.  

 Supónse que os rusos se concentrarían nunha parte relativamente 

pequena da Rusia europea. Aínda que isto pode soar a ciencia fición, o certo 

é que en todos os censos de Rusia se rexistrou unha redución duns oito 
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millóns de persoas. Por outra banda, non deberiamos esquecer que desde a 

Primeira Guerra Mundial, a ambición de Europa era para dividir o territorio 

de Rusia, moi rico en canto a recursos naturais. 

Probabelmente este sexa o principal motivo polo que os medios de 

comunicación occidentais lles dan tan pouca importancia aos asuntos que se 

tratan nas reunións das que falabamos anteriormente. É difícil, por exemplo, 

entender por que ninguén se centrou nas declaracións do Presidente de 

Rusia durante a rolda de prensa que concedeu o 1 de xuño de 2010, despois 

do cumio UE-Rusia en Rostov-on-Don, na que dicía que Rusia está 

preparada para avanzar na supresión de visados. Ademais, o presidente ruso 

tamén afirmou, naquel momento, que Rusia estaba preparada para atallar o 

problema e cooperar. Polo tanto, Rusia xa lles entregou aos seus socios 

europeos un proxecto de acordo para a supresión de visados para cidadáns 

rusos e europeos.  

Este paso afianzaría, por suposto, a alianza estratéxica entre Rusia e a 

Unión Europea e facilitaríalle a vida a millóns de persoas que viven nos 

países da UE e na Federación Rusa. No Anexo 1 desta tese de doutoramento 

pódese atopar unha transcrición completa en inglés das declaracións do 

Presidente de Rusia, que tamén é accesíbel na web do Kremlin. 

Realmente cremos que esta é unha medida importante, xa que todos os 

cidadáns euroasiáticos serían libres para cruzar as fronteiras máis 

facilmente. É máis, a aplicación deste tipo de medidas levaría, de feito, á 

substitución da antiga división política entre eses dous “falsos” continentes, 

isto é, Europa e Asia, e a súa substitución por un único continente 

xeográfico, a saber, a Eurasia. 
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 Nos Capítulos 4 e 6 da nosa tese atópanse algunhas argumentacións 

plausíbeis para explicar o feito de que o vello continente europeo aínda non 

estea preparado para un cambio tan radical.  

 Os obxectivos principais da nosa tese de doutoramento son: 

 

1. Analizar os motivos culturais, ideolóxicos, económicos e 

outras razóns que expliquen a existencia de poucas obras 

traducidas do ruso cara ao portugués, o que, na nosa opinión, 

non axuda en absoluto ao desenvolvemento dun mellor 

entendemento entre ambas culturas, o que provoca que non 

exista un aumento no número de traducións, nin ningún outro 

tipo de intercambio cultural.  

2. Comprender tamén os motivos que sustentan a creación e 

diseminación ao longo dos séculos dos “mitos” sobre Rusia, 

o que fai que o público en xeral contemple esta parte do 

mundo cun certo grao de desconfianza, ignorando así a súa 

produción cultural, literaria, filosófica e científica que os 

editores estranxeiros non tiveron interese, até o de agora, en 

traducir cara a outras linguas. Esta cuestión é de suma 

importancia xa que, de acordo cos datos que recollemos, a 

actividade translacional en Rusia, pola contra, foi obxecto 

dun gran boom tralo inicio do proceso de democratización do 

país. E mentres que a maior parte dos títulos traducidos ao 

portugués se facían a través dunha terceira lingua, non 

ocorría o mesmo con Rusia, onde os libros se traducían 

directamente da lingua orixe para a lingua meta. Cómpre 

salientar que, segundo o Index Translationum da UNESCO, 
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en 1991, cando a situación do país era aínda moi complexa e 

dramática, a URSS ocupaba o quinto lugar na clasificación 

mundial en canto ao número de obras traducidas, tal e como 

se pode ver no Anexo 9A. Non obstante, tralo 

desmantelamento da URSS e mentres o país non se 

reorganizaba economicamente, os datos mostran unha 

redución no número de traducións. 

3. Desenvolver un diálogo, en termos Bakhtinianos, co 

Outro(s), nomeadamente co pobo ruso e cos seus autores: 

pensadores, publicistas, expertos políticos, escritores e 

historiadores que nós, en Occidente, insistimos en manter tras 

un groso Pano de Fume, parafraseando a expresión tan usada 

durante a Guerra Fría: Pano de Aceiro, para designar a 

división entre o Bloque Occidental e o Oriental. O noso 

obxectivo é contribuír, aínda que modestamente, á 

demolición definitiva do Muro que aínda subsiste entre o 

chamado mundo occidental e Rusia. 

4. Analizar os posíbeis factores que poden determinar as 

escollas dos editores, unha cuestión intrinsecamente ligada a 

outra rama principal dos Estudos de Tradución, por exemplo, 

a cuestión “Política e Tradución vs. Políticas de Tradución”. 

Preguntámonos que determina as seleccións dos editores, que 

peso ten a tradución na nosa construción doutra realidade, 

que a miúdo se atopa moi afastada de nós, que somos quen de 

ver, pero dun xeito distorsionado. Pensamos que estas son 

cuestións ben importantes posto que, até onde sabemos, o 

motivo do silencio arredor da produción rusa non ten nada 
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que ver cos problemas de aprendizaxe da lingua nin con 

atopar bos tradutores para a tarefa mediadora.   

Con respecto ao estado da arte e de acordo cos datos que 

recompilamos, consideramos que se escribiu moi pouco sobre este tema na 

Península Ibérica. Tendo presente a crise mundial que estamos a padecer, 

que vai máis alá da esfera económica, a nosa opinión é que estamos no 

momento álxido para usar a tradución e para iniciar un Diálogo aberto e 

libre de todo prexuízo, cun país que segue a ser o maior do mundo, incluso 

despois de ser desmantelada a URSS. Chegou o momento de dialogar cun 

país que integra e é o resultado dunha senlleira multiplicidade de culturas e 

linguas rexionais.  

Consideramos o obxecto da nosa tese moi pertinente no tempo, cando 

existe unha forte tendencia a reescribir e reinterpretar a Historia, sobre todo 

no que atinxe á II Guerra Mundial. Nestas novas lecturas da Historia é 

frecuente atopar novas achegas ao Tratado Molotov-Ribbentrop, e asemade 

novas interpretacións ao papel de Rusia na II Segunda Guerra Mundial. Esta 

tendencia revisionista da Historia trata de igualar o papel de Rusia ao de 

Alemaña. É posíbel atopar grupos dominantes que apoien esta tendencia, até 

mesmo dentro da propria Rusia, onde se teñen dado debates como os 

contemplados na primeira canle de televisión rusa (PTP/RTR) en que se 

discutían este e outros feitos históricos. Cremos que a lectura do Anexo 2 

resulta, en certo modo, esclarecedor no tocante a tales cuestións. 

Este é tamén un dos motivos polos que un dos temas que 

desenvolvemos na nosa tese ten que ver exactamente coa Historia, como 

Memoria e visto o dictum de Francis Fukuyama, expresado no texto The 

End of History and the Last Man (“A fin da historia e o último home”), 
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publicado en 1992, que predicía a fin da historia debido ao feito de que, 

desde o seu punto de vista, a evolución ideolóxica da humanidade chegara á 

súa conclusión, porque se decretara a fin da era das ideoloxías. Como 

resultado disto, Fukuyama defende que a humanidade xa estaba a vivir a 

universalización da democracia. Paso a paso, devagar, fomos testemuñas de 

todo tipo de intentos por destruír a Memoria colectiva a través da 

aceleración de diversos procesos de revisión da Historia -en realidade, 

revisión dos discursos históricos- desde dentro de cada Estado. 

Tal e como pretendemos demostrar coa nosa tese, non é razoábel 

reinventar ou reescribir a Historia, baseándose unicamente no cronotopo do 

presente. É máis, baixo o noso punto de vista, a destrución da Memoria 

colectiva é practicamente un crime, pois trátase da base que fai posíbel o 

desenvolvemento cultural. Ao longo da nosa tese recorremos con frecuencia 

ao traballo dun importante e famoso publicista ruso, ademais de historiador 

e pensador, Vadim Kozhinov, en canto a que o seu pensamento é esencial 

para desenvolver un Diálogo que atinxe ao pasado e ao presente de Rusia 

tanto en cuestións culturais como filosóficas. Alén disto, foi grazas aos 

esforzos deste pensador que se deu a coñecer a obra de Mikhail Bakhtin en 

Occidente.  E concordamos coa opinión de Vadim Kozhinov cando di que 

criticar o pasado é natural e necesario, mais renunciar ao legado do noso 

pasado é un acto de barbarie (cf. 2005: 15). 

Na nota final do libro de Primo Levi, Se non ora, quando?, o autor 

explica que escolleu este título para a obra dunha cita do Pirké Avoth, unha 

colección de ditos de rabinos famosos escritos no século II d. C. que forman 

parte do Talmud. Segundo a explicación de Primo Levi  no Capítulo I, § 13, 

o Rabino Hillel dixera: “Se non sono io per me, chi sara per me? E 

quand’anche io pensi a me, che cosa sono io per me? E se non ora, 
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quando?” Nós lembramos esas palabras porque cremos que as cuestións que 

se formulan son pertinentes en canto aos asuntos de identidade e alteridade, 

e porque cremos que chegou o momento de nos intentar coñecer mellor.  

Como cidadáns de países occidentais, debemos iniciar un Diálogo sen 

reservas co Outro que, no caso da nosa tese, é Rusia, un país en parte 

europeo que raramente se trata como tal e que está composto por múltiples 

voces, como teremos a oportunidade de demostrar ao longo do noso 

traballo. 

Para acadar os nosos obxectivos recorremos a miúdo á tradución, pois 

os autores cos cales pretendemos iniciar un Diálogo non están traducidos ao 

portugués. Ao igual que Boaventura de Sousa Santos (2006:114), somos da 

opinión de que é imposíbel explicar de forma teórica a ilimitada diversidade 

mundial –usando unha teoría xeral-, xa que esta sempre presupón a 

monocultura dunha totalidade dada e a homoxeneidade das súas partes.  

Concordamos, en gran medida, con este autor cando declara que a tradución 

é a mellor alternativa á teoría xeral, porque é un procedemento que permite 

establecer unha comprensibilidade recíproca entre distintas experiencias do 

mundo. 

Na nosa tese, a tradución convértese nun instrumento indispensábel 

para establecer o Diálogo cos distintos segmentos presentes en Rusia, é 

dicir, coas distintas Weltanschauungen que forman parte dese país. Tal e 

como veremos no Capítulo 4, Rusia é realmente un país moi rico en canto a 

multiculturalidade, multinacionalidade e ideoloxía, onde as diferentes 

concepcións do mundo –políticas, económicas, relixiosas e ideolóxicas-  

están claramente presentes nas obras dos autores que escollemos para o noso 

Diálogo, como resultado da súa actividade dialóxica co mundo circundante. 
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Até certo punto, isto explica por que os Estudos de Tradución e de 

cultura están tan intimamente ligados hoxe en día. Ademais, co 

desenvolvemento da Paratradución, outras ciencias humanas, 

nomeadamente a antropoloxía, a socioloxía e a etnoloxía, pasan a ser cada 

vez máis transversais para calquera traballo de tradución serio.  

Conscientes destes feitos, desenvolveremos un Diálogo, en termos 

bakhtinianos, con algúns dos máis destacados pensadores rusos dos séculos 

XX e XXI, ao tempo que traducimos e debatemos algúns temas que tratan 

as obras que eliximos, tentando sempre resistir a tentación de xulgar o 

Outro. Tentaremos, na medida do posíbel, tratar a Tarefa do Tradutor co 

mesmo sentido de misión e responsabilidade que tiña Walter Benjamin. 

 Na nosa opinión, a Tradución e a Paratradución son medios que nos 

dan a posibilidade, aínda que de xeito imperfecto, de coñecer mellor ao 

Outro(s) e, en consecuencia,  de nos coñecer mellor a nós mesmos. Cando 

dicimos que a Tradución e a Paratradución resultan imperfectas significa 

que tanto na Tradución como na Paratradución, o texto preséntase sen estar 

presente, é dicir, o lector do texto de chegada nunca estivo realmente en 

contacto co texto orixinal porque, para empezar, estamos a ler noutra lingua, 

cunha prosodia diferente que fai, por exemplo que a tradución da poesía 

sexa unha tarefa case imposíbel, por non falar das diferenzas en canto aos 

elementos intratextuais.  

Ademais, non podemos falar da existencia dunha sinonimia total, agás 

nalgúns casos illados. Este é o principal motivo polo que Umberto Eco, 

autor de Experiences in Translation (2001), fala na súa obra dalgunhas 

perdas absolutas, onde non é posíbel a compensación porque o tradutor é 
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incapaz de atopar unha tradución axeitada. Nestes casos, o tradutor ha de 

recoñecer esa derrota engandindo unha nota do tradutor. 

Pero á parte das dificultades textuais e pragmáticas, o tradutor 

enfróntase tamén a dificultades cognitivas e culturais xa que, como 

mediador entre diferentes culturas, non sempre está familiarizado cos temas 

que trata o autor e é incapaz de recoñecer as marcas culturais específicas 

dun determinado texto, isto é, dunha determinada “totalidade parcial”, tal 

como entende Boaventura de Sousa Santos (cf. Ibid.), como para facela 

claramente accesíbel ao lector de chegada, sendo consciente da posíbel falta 

de coñecemento da cultura orixe por parte do lector. 

Cremos que a tradución e a paratradución xogan un papel moi 

importante na intercomunicación entre mundos diferentes e entre realidades 

sociais e económicas tamén diferentes. Esta é a razón principal pola que 

escollemos empregar estes instrumentos no noso traballo. A súa 

interdisciplinariedade concédenos a oportunidade de nos atopar con 

distintos saberes, así como con diferentes prácticas e axentes.  

Polo tanto, este é o motivo polo que a tradución e a paratradución nos 

axuda a repensar a vida social e a ter unha visión máis ampla do mundo. 

Mesmo os traballos considerados de menor importancia ou de pouco 

interese poden contribuír á co-creación de novas relacións e realidades 

sociais a través do Diálogo, en termos bakhtinianos, cando a súa tradución 

axuda a reconstituír realidades humanas, pasadas ou presentes. 

O papel da paratradución é, así mesmo, moi importante na nosa tese, 

pois como sinala Xoán Manuel Garrido (2011), a paratradución é un 

concepto que pretende converterse no centro do coñecemento do Ser, é 
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dicir, das linguas e das culturas na modernidade, e quere ir máis aló da 

análise da tradución coma un simple exercicio de mediación lingüística. 

Non podemos esquecer a importancia de todos os elementos extratextuais, 

que condicionan o proceso de tradución. Os paratextos son, a miúdo, tan 

importantes coma o propio texto. 

De feito, na nosa tese a tradución e a paratradución usaranse para 

desenvolver o que Xoán Manuel Garrido chama a socioloxía do contacto 

cultural, pois o noso principal obxectivo é deixar que os textos falen por si 

mesmos, producindo distintas achegas a unha mesma realidade, no noso 

caso Rusia e as políticas editoriais portuguesas. 

Neste proceso, achegámonos non só á socioloxía da tradución, senón 

tamen á relación inevitábel entre Filosofía e Tradución, no caso de 

adoptarmos a definición wittgensteiniana de filosofía, concretamente se 

consideramos que filosofía «ist keine Lehre, sondern eine Tätigkeit» (1963: 

41), é dicir, „ein philosophisches Werk besteht wesentlich aus 

Erläuterungen“ (Ibid.). Esa é a razón pola que Wittgenstein consideraba que 

„das Resultat der Philosophie sind nicht ‘philosophische Sätze, sondern das 

Klarwerden von Sätzen“ (Ibid.). 

Para Wittgentstein, o mundo está determinado por feitos e é a 

totalidade dos feitos a que determina o que acontece, ou non. Estes son os 

principais motivos polos que tamén concordamos con Albert Ogien cando 

afirma, no que respecta á socioloxía, que o traballo de Wittgentstein ten un 

valor incalculábel, nomeadamente «celle de maintenir constante l’attention 

du sociologue à la nécessité de vérifier la pertinence de la moindre des 

assertions qu’il émet au sujet d’un phénomène social» (2007: 11).  
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Máis adiante, a obra de Wittgentstein inocula a calquera dos seus 

lectores «ce venin de la modestie et de la rigueur à qui fait métier de décrire 

une ‘réalité’» (Ibid.), ademais de reflexionar sobre unha das cuestións máis 

importantes para aqueles que, coma os paratradutores, se enfrontan a 

problemas etnográficos, procurando averiguar se a acumulación dun tesouro 

de datos empíricos sobre certas prácticas nos poderá levar algún día a 

entender o lugar que ocupan na vida e no espírito daqueles que, en verdade, 

as poñen en práctica. 

Segundo Wittgenstein, o mundo é un conxunto de feitos que o 

determinan (cf. Ibid: 11). Un feito enténdese coma un estado atómico de 

cousas ás que lles corresponden propiedades simples. Segundo el, a 

substancia do mundo está constituída polas cousas, é dicir, os correlatos 

ontolóxicos de signos simples ou nomes son a substancia do Mundo. Se este 

non tivese substancia, non cabería a posibilidade de trazar unha estrutura do 

mundo. (cf. Ibid: 12.14) A importancia destas definicións para o labor dun 

tradutor é que, dunha lingua para outra non existe unha sinonimia total, 

como xa indicamos. Aínda así, o mundo non perderá a súa substancia 

porque os signos simples son sempre correlacións ontolóxicas a través das 

cales acadamos a substancia. 

Non obstante, como veremos no Capítulo 2 da tese, existen diferenzas 

considerábeis entre as posturas que defende Wittgenstein e as que defende 

Bakhtin. Para nós, hai dous motivos fundamentais para seguir algunhas das 

ideas de Wittgenstein, como son o desexo de rigor nas nosas análises e o 

feito de considerarmos atinada a sua afirmación de que „das logische Bild 

der Tatsachen ist der Gedanke“ (Ibid: 19), é dicir, o pensamento é a forma 

lóxica dos feitos. Tal e como menciona Vadim Kozhinov (2005: 46), os 
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feitos non deberían ser simples exemplos, senón formas de pensamento e, 

polo tanto, tamén de coñecemento. 

Na nosa tese de doutoramento intentamos, primeiro, facer unha lectura 

hermenéutica dos textos que logo analizaremos e tamén recorremos á 

tradución de algunas partes das obras dos autores escollidos por nós e, 

sempre que for necesario, realizamos a análise paratradutiva das obras en 

cuestión.  

No Diálogo que pretendemos manter cos autores, aquí e alá, usaremos 

alguns principios da hermenéutica dialéctica tal e como a concebiu Paul 

Ricœur. Polo tanto, intentando evitar caer en contradicións cos fundamentos 

teóricos do noso traballo, aplicaremos o modelo dialéctico de explicación e 

de comprensión deste autor, porque no noso Diálogo precisamos recuperar 

as herdanzas culturais do pasado da alienación que provoca a distancia. 

Mediante a exposición de determinados feitos culturais e históricos 

instrinsecamente ligados a un autor ou obra en concreto, temos como 

obxectivo transformalos en pensamentos/ideas en tanto que iso é un modo 

heurístico de actualizar a súa importancia, outorgándolle a cada individuo a 

capacidade de se coñecer mellor a si mesmo, recoñecendo a identidade na 

alteridade. 

Como xa apuntamos, mostraremos con frecuencia a tradución que 

fixemos de determinadas pasaxes das obras. A nosa tradución está, 

obviamente, libre de calquera restrición dunha editora como poden ser os 

prazos, a supresión de pasaxes, o contexto de recepción do texto, os 

estándares de aceptabilidade do lector meta, etc.  Isto non significa que no 

acto tradutivo non teñamos que tomar certas decisións tradutolóxicas con 
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respecto á coherencia, á cohesión, á intertextualidade e ás demais 

dimensións da tradución. 

No proceso de tradución tamén intentamos seguir algunhas 

recomendacións básicas dun dos máis recoñecidos e mellor tradutor 

portugués de todos os tempos, Paulo Quintela. Concretamente, intentaremos 

manter unha posición de humildade e respecto no tocante aos textos, é dicir, 

trataremos de nos identificar a nós mesmos, ademais de cos textos, na 

medida do posíbel, coa situación dos mesmos, isto é, o cronotopo, porque 

non traducimos o que queremos, senón todo o que necesita ser traducido.(cf. 

1998:49) É máis, traducir require un gran sentido da responsibilidade en 

canto á nosa propia lingua. 

No proceso paratradutivo incluímos análises de peritextos, é dicir, de 

elementos como títulos, prefacios, notas, cubertas, etc., así como epitextos 

en sentido amplo, ou sexa, artigos da prensa portuguesa sobre Rusia que, na 

nosa opinión, inflúen ou, cando menos, explican en parte as decisións das 

editoras portuguesas sobre as traducións de obras rusas. 

Co fin de acadar os obxectivos que nos propoñemos nesta tese, 

decidimos organizala como segue: 

 No Capítulo 1, titulado “Prolegómenos à tradução do(s) 

Outro(s)”, expoñemos pormenorizadamente o obxecto da nosa 

investigación, é dicir, os autores, o(s) Outro(s), con quen 

dialogaremos ao longo de todo o noso traballo, e faremos unha 

primeira achega á situación actual no que atinxe á tradución de 

obras rusas cara ao portugués. Neste capítulo tamén faremos 

unha análise do Mein Kampf de Adolf Hitler, dado que a II 



_______________________________________________________Resumo 

XIX 
 

Guerra Mundial foi un dos máis terríbeis acontecementos no 

pasado recente de Rusia, que ten un forte poder simbólico para 

todos os cidadáns rusos e é un factor incuestionábel de unión. 

Para os rusos foi a Grande Guerra Patriótica. A análise do 

Mein Kampf dános a posibilidade de analizar o posicionamento 

dos países europeos na guerra para así entender mellor algúns 

dos textos que traducimos. Aproveitaremos tamén para 

analizar as repercusións das declaracións anti-rusas de Hitler, 

así como as súas posturas antisemitas.  

 O obxectivo do Capítulo 2 consiste en expoñer a metodoloxía 

que empregamos para desenvolver a nosa tese de 

doutoramento, concretamente o Diálogo bakhtiniano, 

entendido como unha ligazón dialéctica entre suxeitos. Este é o 

motivo principal polo que podemos falar de Diálogo, ou sexa, 

ningún dos suxeitos é tratado como un obxecto de observación. 

Neste capítulo non só tratamos de achegar a nosa 

interpretación do Diálogo de Bakhtin, senón tamén de escribir 

sobre os conceptos fundamentais de Bakhtin. Por último, pero 

non menos importante, presentamos unha breve análise das 

últimas investigacións na área de Estudos de Paratradución, 

seguida dunha explicación das principais prácticas 

paratradutivas levadas a cabo no noso traballo. 

 No Capítulo 3, titulado “Enquadramento teórico”, tras 

desenvolver algunhas cuestións xerais sobre a evolución dos 

Estudos de Tradución, analizamos os fundamentos principais 

do noso traballo que, como xa tivemos a oportunidade de 

mencionar brevemente, teñen moito que ver con conceptos 



Resumo_______________________________________________________ 

XX 
 

como Linguaxe e Tradución, os cales analizamos desde un 

punto de vista benxaminiano e bakhtiniano, así como a 

cuestión da Linguaxe e a Identidade. Máis adiante, facemos 

unha achega a cuestións como, por exemplo, Tradución, 

Cultura e Métissage ou Tradución e Memoria. Finalmente, 

tratamos de desenvolver o tema da presenza da ideoloxía en 

Tradución e Paratradución, empezando pola do autor ou autora 

e rematando pola do editor, sen esquecermos os personaxes, os 

ideoloxemas textuais e a ideoloxía do tradutor. 

 O Capítulo 4, “Contextos nacionais históricos, políticos, 

culturais e discursivos”, pretende dar unha idea do 

desenvolvemento histórico que experimentou Rusia desde o 

inicio do século XIX até a actualidade, pois consideramos que 

para entender as tendencias actuais da sociedade rusa, debemos 

ter unha idea do seu desenvolvemento histórico, político e 

filosófico, sobre todo até 1917. Mais isto tamén é importante á 

hora de comprender as opinións dalgúns autores que 

analizamos. Máis adiante, tratamos de presentar visións 

confrontadas, por unha banda, o que un autor americano pensa 

que significa Occidente para os rusos e, pola outra, como ven 

realmente algúns pensadores rusos o Occidente. Por último, 

amosamos un panorama da Rusia actual como país 

multicultural. 

 O Capítulo 5, “Análise de dados estatísticos sobre tradução 

Russo-Portugês-Russo” consiste, primeiramente, nunha análise 

tan rigorosa como nos foi posíbel facer dos datos do Index 

Translationum da UNESCO; alén disto, engadimos os datos 
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que recollemos en liña da Cámara Rusa do Libro. A súa 

finalidade é ilustrar claramente a situación, non só no tocante á 

tradución do ruso ao portugués, senón tamén do portugués ao 

ruso. Para rematar, analizamos os datos recompilados das webs 

de venda de libros en liña e realizamos unha análise 

paratradutiva dun libro de poesía rusa que se publicou hai 

pouco en portugués. 

 “Síntese e problematização dos diferentes discursos / mitos 

sobre a Rússia” é o título do Capítulo 6. Nel trataremos de 

mostrar e de desarmar algúns dos mitos existentes sobre Rusia 

e asemade dar unha idea da influencia dos medios de 

comunicación nas políticas de edición. Co fin de analizar 

profundamente ámbolos temas, recollemos un amplo corpus de 

noticias sobre Rusia na prensa portuguesa, do cal intentamos 

empregar unha porcentaxe representativa e significativa.  

 As Conclusións da nosa tese preséntanse no Capítulo 7 e que 

irá a seguir a presente introdución, onde proporcionaremos as 

respostas ás preguntas que nos formulamos máis arriba. 

Ademais, tamén intentaremos responder algunhas cuestións 

derivadas do Diálogo cos autores ao longo de todo o traballo, o 

que agardamos que contribúa a desmitificar algunhas crenzas 

sobre Rusia. Finalmente, esperamos que as conclusións sirvan 

para abrir unha fenda no Muro que aínda existe entre 

Occidente e Rusia, mais tamén para ofrecer unha nova visión 

do(s) Outro(s), que lle dea pulo ao mercado editorial no 

tocante á tradución de obras de autoría totalmente descoñecida 

para o público portugués. 
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 Por último, os Anexos da tese divídense en catro grupos 

diferentes, que son: a) táboas estatísticas; b) pasaxes traducidas 

de obras dos autores que escollemos para o noso traballo e 

elementos paratradutivos das distintas obras traducidas; c) 

noticias da prensa portuguesa de carácter político, cultural, 

económico e social sobre Rusia. 

Co fin de ofrecer unha imaxe máis ampla de Rusia e para demostrar a 

súa polifonía e heteroglossia, entendidas como o conflito entre discursos 

“centrípetos” e “centrífugos”, “oficiais” e “non oficiais” no mesmo estatus 

lingüístico, o corpus que seleccionamos para analizar inclúe unha extensa 

escolma de pensadores, escritores, sociólogos e historiadores. Mais antes de 

falar sobre o noso corpus, consideramos importante dicir que falamos do 

ruso en tanto que lingua estatal, é dicir, o que a Constitución considera 

como lingua oficial en todo o territorio da Federación Rusa e que permite a 

comunicación entre todas as persoas e nacións que constitúen a mesma. De 

feito, en todo o territorio ruso existen máis de 80 linguas normalizadas. 

Dada a variedade de autores que escollemos, a metodoloxía máis 

apropiada era, na nosa opinión, o Diálogo bakhtiniano, que nos ofreceu a 

oportunidade non só de dialogar coa alteridade, senón que ademais nos 

permitiu establecer, até certo punto, un Diálogo entre autores de ideoloxías 

diferentes. 

No que atinxe aos pensadores e filósofos dos séculos XX e XXI, 

eliximos dúas obras de Alenxandr Panarin (1940-2003): Реванш истории 

(1998) e Народ без элиты (2001) . Unha tradución posíbel para ámbolos 

títulos sería A vinganza da Historia e Pobo sen elites, respectivamente.  
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Consideramos que as súas obras supoñen unha importante e 

representativa contribución ao desenvolvemento do pensamento ruso, sobre 

todo despois da perestroika.  Ademais de ser un pensador célebre, Alexandr 

Panarin foi un experto político e publicista.  

Durante varios anos, Alexandr Panarin foi un disidente liberal do 

período soviético. A análise da súa obra mostra claramente como o seu 

liberalismo se foi tornando pouco a pouco en oposición patriótica ao poder e 

para quen o renacemento político e espiritual de Rusia era a forma axeitada 

de lle devolver ao pobo a esperanza perdida no futuro. O primeiro libro do 

que falamos, A vinganza da Historia, foi galardoado co Premio Soljenitsin 

en 2002. 

Na análise que fixemos sobre os motivos da ignorancia case 

xeralizada en Portugal sobre o que estaba a acontecer hoxe en Rusia e, sobre 

todo, da forma en que os rusos ven o seu país e o mundo en xeral, decidimos 

traducir algunhas pasaxes das obras, ensaios e outros escritos de Vadim 

Kozhinov (1930-2001), un home que, xunto con Sergei Bočanov, persuadiu 

a Bakhtin para que revelase os seus manuscritos sen publicar e, máis tarde, 

axudaron a divulgar as súas ideas e obras por todo o mundo, especialmente 

nos países occidentais. 

Vadim Kozhinov foi o autor de máis de 30 libros e incontábeis ensaios 

sobre temas de Teoría da Literatura, Literatura rusa dos séculos XIX e XX e 

de Historia de Rusia.  Foi, sen dúbida, un dos maiores intelectuais rusos do 

último século e dedicou os seus últimos ano de vida á investigación 

histórica, intentando desarmar os pseudo-mitos existentes sobre o seu país.  
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Da súa extensa obra, imos empregar sobre todo dous libros de 

Historia: Грех и святость русской истории e Великая война России 

(2006). Unha tradución dos títulos podería ser O pecado e o sagrado da 

Historia de Rusia e A gran guerra rusa, respectivamente.  

Neste grupo de autores tamén incluímos a Alexandr Zinoviev (1922-

2006) e a súa obra Запад, escrita en 1995 que poderiamos traducir como 

Occidente. Segundo o escritor e sociólogo, a proposta de escribir un libro 

sobre Occidente fíxolla un editor francés cando aínda vivía en Munich.  

A vida deste escritor, pintor, sociólogo e pensador ruso foi moi 

complicada, pero non menos interesante. Xa en 1939 o expulsaron do 

Instituto de Filosofía, Literatura e Historia de Moscú e o meteron en prisión. 

Para non permanecer no cárcere alistouse como voluntario do Exército 

Vermello e combateu na II Guerra Mundial nas forzas acorazadas e como 

piloto.  

Alistouse no Partido Comunista Ruso en 1953 e foi membro del até 

1976. Durante os anos 60, Zinoviev, mientres traballaba de profesor na 

Universidade Estatal de Moscú, comezara a escribir algunhas obras de 

crítica non científica que enviou a Occidente, onde llas publicaron.  

Trala publicación de The Yawning Heights en Suíza, en 1976, onde se 

describía de forma satírica a vida na Unión Soviética (é considerado un libro 

anti-soviético), perdeu o seu traballo e ofrecéronlle a posibilidade de 

escoller entre ingresar en prisión ou abandonar o país. O autor optou por isto 

último. Polo tanto, resulta moi interesante seguir a súa evolución desde que 

foi disidente da Unión Soviética até opositor á renovación de Gorbachev e á 

destrución da Unión Soviética. Ao mesmo tempo, volveuse cada vez máis 
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crítico con Occidente, tal e como se pode concluír do libro que escollemos 

para o noso Diálogo.  

A principal cuestión que formula o autor na obra Occidente está 

relacionada coa influencia negativa que os países occidentais exercen sobre 

o resto do mundo. Segundo o autor, o século XXI pasará á historia como o 

século da occidentalización, da americanización e da globalización da 

humanidade e a volta a tráxicos tempos do pasado.  

Por último, pero non menos importante, e no tocante aos escritos de 

historiadores, decidimos incluír no noso Diálogo á escritora e historiadora 

rusa Natalia  Narotchnitzkaia (1948- ) coa súa obra  Россия и русские в 

современном мире (2009), que se podería traducir como Rusia e o pobo 

ruso no mundo moderno. 

Natalia  Narotchnitzkaia é a filla de Alexey  Narotchnitzkiy, un grande 

intelectual e historiador. Durante os primeiros anos da vida democrática en 

Rusia, Natalia foi elixida como membro da Duma, o Parlamento ruso, polo 

partido da oposición «Родина» (Patria). Na actualidade, é a directora da 

Sección de París do Instituto Ruso de Democracia e Cooperación.  

Fíxose especialmente coñecida como autora despois de 2003. A súa 

obra está dedicada principalmente a mostrar a outra cara importante do 

pensamento e da historia rusas, como o papel da Igrexa Cristiá Ortodoxa na 

construción dunha nova sociedade. 

Chegados a este punto, gustaríanos salientar que nos centramos sobre 

todo en autores como A. Panarin e Z. Zinoviev, xa que estes non só foron 

capaces de facer unha profunda análise das transformacións levadas a cabo 

na sociedade rusa, senón tamén de illar os feitos que derivaban directamente 
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do mundo globalizado no que vivimos hoxe, de cuxa magnitude non somos 

aínda conscientes, e miraron eses feitos coa lupa da análise filosófica, 

ofrecendo unha mostra racional e obxectiva das consecuencias desas 

transformacións, que xa se manifestaron e seguen a manifestarse a nivel 

civilizacional. 

En canto aos mitos arredor de Rusia, decidimos recorrer a tres libros 

que escribiu Vladimir Medinskiy (1970- ), e que levan no título exactamente 

esa mención, Мифы о России (Mitos sobre Rusia) (2008/2009). 

Descubrimos este autor nunha visita a Moscú e deleitámonos coa 

lectura dos seus libros. Entón decidimos que aquel podería ser un bo 

comezo para falar sobre os mitos que aínda existen dentro e fóra de Rusia, 

sobre todo porque o autor semella estar moi ben informado e os libros 

ofrecen unha rica bibliografía. 

En Portugal, por exemplo, os mitos sobre Rusia permanecen 

incriblemente activos e non cambiaron demasiado desde a época do 

fascismo, así que cremos que é de suma importancia analizar eses mitos, que 

tratamos no Capítulo 6, antes de falar das Políticas editoriais en Portugal.  

Pero hai outras razóns importantes polas que escollemos este autor. 

Primeiro, por ser membro da nova xeración. Aínda que moi novo, é Doutor 

en Ciencias Políticas polo Instituto Estatal de Moscú de Relacións 

Internacionais do Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia.  

Por un lado, poderiamos dicir que xa goza dunha posición destacada, 

dada a súa idade, pois é membro da Duma polo Partido Единая Россия 

(Rusia Unida), así como tamén do Comité Xeral do mesmo. Tamén é  

membro da Delegación Permanente da Duma Rusa no Comité de 
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Cooperación “Rusia-Unión Europea”. Por todos os motivos que citamos, 

consideramos de grande interese ver como un membro da nova xeración de 

expertos políticos analiza asuntos coma o dos mitos arredor de Rusia e a súa 

evolución ao longo dos séculos. 

Para completar o panorama, decidimos escoller de entre a ampla 

polifonía de voces na área da literatura e da poesía, tres representantes que, 

pola súa diversidade, constitúen un pequeno abano do que se produce neste 

campo en Rusia hoxe en día e que, por distintos motivos, son total ou 

parcialmente descoñecidos en Portugal. 

Un destes autores é Leonid Borodin (1938- ) e o seu libro 

autobiográfico Без выбора (2003), cuxo título poderiamos traducir como 

Sen alternativa. 

O motivo da nosa escolla é o feito de que este autor foi galardoado co 

Premio Soljenitsin en 2002. Este premio está considerado como un dos máis 

importantes premios literarios en Rusia na actualidade, e cremos que Leonid 

Borodin o merece porque, igual que Soljenitsin, foi disidente e encarcerado 

desde 1967 até 1973 e, de novo, de 1982 ata 1987. Este foi o momento no 

que empezou a escribir poesía e prosa. Publicáronse as súas obras para 

circularen clandestinamente en Rusia polo sistema do Samizdat, isto é, un 

sistema de reprodución manual da obra que despois pasa de man en man 

entre os lectores.  

Aínda que foi un disidente, nunca chamou a atención dos cazadores de 

disidencias ou dos que loitaban pola liberdade en Occidente debido á 

peculiaridade do seu traballo. Borodin foi membro de diversas 

organizacións que loitaban ao mesmo tempo pola liberdade relixiosa, un 
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tema non tan importante como a disidencia política, o que impediría que os 

seus libros chegasen a ser best-sellers en Occidente. 

De feito, un home que estivera a loitar por ideais como o da 

cristianización da política, da economía e da cultura, non lles interesaba aos 

editores estranxeiros e, polo tanto, ninguén escoitara nunca oír falar del en 

Occidente, malia que algúns dos seus escritos se enviaran e se publicaran 

fóra de Rusia a través do sistema do Tamizdat, é dicir, publicando algunhas 

das súas obras no xornal ruso Грани (Grani), que se distribuíu en Rusia e 

Frankfurt-am-Main de 1946 a 1991. Desde o 2008, Borodin é director do 

xornal literario Москва (Moscú). 

Tamén decidimos escoller outro disidente, Aleksandr Soljenitsin 

(1918-2008), que abandonou Rusia en 1974 e decidiu regresar en 1994. 

Como escritor e disidente, é completamente distinto dalguén como 

Zinoviev, cuxos libros eran o resultado do Carnaval no sentido bakhtiniano, 

xa que os seus personaxes eran normalmente xente do común e a parodia era 

o estilo máis frecuente.  E cando Zinoviev regresou en 1999, volveu como 

opositor á perestroika. 

Soljenitsin, ademais de considerar a perestroika un proceso 

importante para o renacemento da Rusia pre-revolucionaria, converteuse 

nun disidente famoso en Occidente grazas aos libros que escribiu sobre o 

Gulag, especialmente Архипелаг ГУЛАГ (Arquipélago Gulag), a dramática 

historia dos prisioneiros nos campos de traballo. De calquera xeito, os dous 

escritores tiveron a mesma sorte, logo de regresar a Rusia, ninguén se 

volveu interesar máis polo que escribiran, pois o Bloque Comunista 

rematara.  
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En Portugal traducíronse e publicáronse algúns libros de Soljenitsin, 

sobre todo nas décadas dos 70 e 80. Estes libros traducíanse normalmente a 

partir da versión en francés, xa que naquela época había moi pouca xente 

que traducise directamente do ruso. Pero tralo regreso a Rusia, non se 

traduciu nin se volveu mencionar nos xornais especializados ningún dos 

libros que se escribirían posteriormente.  

Mais Zinoviev e Soljenitsin tiñan algo máis en común. Ambos 

estudaran no Instituto de Filosofía, Literatura e Historia de Moscú. En 1941, 

ao rematar os seus estudos, Soljenitsin alistouse no exército e foi enviado á 

Fronte Prusiana. O 9 de febreiro de 1945 arrestárono por primeira vez, 

acusado de criticar a Stalin de forma contundente. 

En 1953, enviaron a Aleksandr Soljenitsin á cidade de Aul Kok Terek, 

na República Soviética de Kazakhstan, onde ensinou matemáticas e física. 

Na mesma época, tiveron que tratalo dun cancro no Instituto Médico de 

Tashkent, na República Soviética de Uzbekistan. A trama da súa novela 

Раковой корпус (Sala de Oncoloxía) estaba, en parte, baseada na propia 

experiencia no hospital. O libro foi publicado e difundido a través do 

sistema do Samizdat, antes de que o traduciran en Occidente. 

Ao inicio da nova era de Nikita Khrushchev, Soljenitsin tiña liberdade 

para publicar algunhas das súas novelas como, por exemplo, Один день 

Ивана Денисовича (Un día na vida de Ivan Denisovich), en 1962. Mais 

enseguida comezou a ter problemas de novo e expulsárono da Unión de 

Escritores despois de se publicar, en París, o seu primeiro volume do libro 

Arquipélago Gulag e, logo de que a KGB lle confiscara o manuscrito, o 

autor perde a cidadanía soviética e é expulsado do país. Como xa sinalamos, 

volve a Rusia en 1994, onde segue a escribir e a publicar até a fin dos seus 
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días. Para o noso traballo, escollemos unha das súas obras que aínda non se 

traduciron ao Portugués. De feito, só se traduciu ao francés e ao alemán. 

Estamos a falar da obra en dous volumes Двести лет вместе 

(Douscentos anos xuntos). Moita xente considéraa unha obra polémica, pois 

o obxectivo do libro é realizar unha análise e ofrecer un panorama das 

relacións entre rusos e xudeus durante os últimos douscentos anos. Para isto, 

o autor emprega algunhas fontes xudías, e o seu principal propósito é 

contribuír a un mellor entendemento, que, segundo el depende do 

recoñecemento, por ambas partes, de todos os erros que cometeron. 

Seleccionamos tamén un autor liberal: Maxim Kantor (1957 -) quen, 

ademais de ser escritor, é pintor, e do que non se traduciu ningún dos seus 

interesantes libros ao portugués. 

Ao inicio da súa carreira e tras rematar no Instituto de Polígrafia de 

Moscú, Maxim Kantor abre o seu propio estudo e organiza diversas 

exposicións de pintores independentes entre 1983 e 1987. En 1993, publica 

a súa primeira colección de relatos curtos, e desde entón non parou de pintar 

nin de escribir. 

Como pintor, é moi recoñecido a nivel internacional, aínda que non se 

pode dicir o mesmo como escritor. 

A partir da súa obra, analizaremos una colección de ensaios, o que nos 

axudará a completar a polifonía da nosa tese, concretamente, Медленные 

челости демократии (As mandíbulas lentas da democracia) (2008). A 

cuberta do libro deseñouna o propio autor e é moi suxerente xa que, na súa 

opinión, a democracia implica sempre un certo grao de explotación do pobo 

ou doutros países.  
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Por último, decidimos incluír ao novo escritor e xornalista, Alexandr 

Nikonov, ultraliberal, cuxos libros son verdadeiros best-seller en Rusia. 

Porén, non hai traducións dispoñíbeis dos seus libros, a pesar dos premios 

que recibiu de organizacións liberais como a Unión Rusa de Xornalistas da 

Federación Rusa. 

Para os obxectivos da nosa tese, eliximos o libro Свобода от 

равенства и братства (2008). Unha posíbel tradución sería Librémonos 

da igualdade e da fraternidade.  

Este autor é interesante para o desenvolvemento da nosa tese, dado 

que achega unha visión obxectiva do desenvolvemento cultural e social de 

calquera comunidade. É seguidor das teorías de Ayn Rand, expostas no libro 

Atlas Shrugged (1957) que, segundo Nikonov, é o segundo libro máis 

vendido nos Estados Unidos despois da Biblia. 

Polos autores que seleccionamos e as ideas que desenvolven nos seus 

traballos, cremos poder chegar facilmente á conclusión de que a sociedade 

rusa non difire demasiado doutras sociedades, á parte de ser un país 

multicultural, onde aínda se poden atopar tanto a polifonía como a 

heteroglosia. 

 En canto ao Capítulo 5, os datos que usamos na nosa análise 

recollémolos da Cámara Rusa do Libro (Российская Книжная Палат), do 

Index Tranlationum da UNESCO e de tendas online de venda de libros, 

como son www.ozon.ru, para o mercado do libro ruso, e www.wook.pt, para 

levar a cabo unha análise do mercado portugués. 

Finalmente, no Capítulo 6, atoparemos un corpus diferente de 

análise, constituído por máis de 300 noticias sobre Rusia recollidas de 
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xornais portugueses como o Diário de Notícias, en Lisboa, e Público, en 

Porto. Todas as noticias seleccionadas refírense aos anos 2008, 2009 e 2010. 

O noso obxectivo é detectar signos da presenza dos mitos que analizaremos 

no Capítulo 6.  

Tendo en conta que a tradución é sempre unha achega crítica para a 

comprensión do libro traducido. as opcións que o tradutor escolle en 

determinados niveis do texto poden influír, até certo punto, na lectura do 

receptor do texto meta.  

Algunhas destas opcións salientan o feito de que a tradución non se 

debe ver só desde un punto de vista lingüístico. Se o facemos, estariamos a 

esquecer a subxectividade do tradutor e a verdadeira natureza da tradución. 

Ambos aspectos son de suma importancia cando analizamos a tradución 

coma un acto eminentemente cultural e antropolóxico, cuxo propósito é 

acadar o coñecemento do Outro.  

Por outra banda, todo acto tradutivo é tamén un acto paratradutivo, 

porque os paratextos, é dicir, todos os elementos extratextuais, deben ser 

analizados e estudados desde o punto de vista político, ideolóxico, cultural e 

social, sen esquecer todas as producións paratextuais limítrofes coa 

actividade de traducir (Yuste Frías, 2010). 

Ao traducirmos e paratraducirmos diversas pasaxes, cubertas e 

elementos extratextuais, cremos que o noso traballo contribuirá, de feito, a 

comprender mellor a realidade rusa e que, ademais, servirá para que 

aumente o número de libros traducidos do ruso ao portugués. 

 

http://www.joseyustefrias.com/index.php/publicaciones/capitulos-de-libro/174-informacion.html


_______________________________________________________Resumo 

XXXIII 
 

Así, o obxecto desta tese era analizar varias cuestións intimamente 

relacionadas coa tradución e a paratradución a través dun Diálogo con 

autores rusos dos séculos XX e XXI. Co fin de ampliar o espectro da 

análise, os autores que escollemos para tal propósito pertencen a distintas 

áreas, a saber, a Filosofía, Socioloxía, a Análise Política e a Literatura; 

campos que, na nosa opinión, non están desligados, senón que interactúan, 

desde o punto de vista do Slovo, principalmente, como un fenómeno social 

en termos bakhtinianos. Ademais, esta interacción, que se pode considerar 

como social, axuda ao investigador a acadar unha posición sustentábel no 

tocante á identidade e á alteridade, á ideoloxía e á tradución e, finalmente, ás 

políticas de tradución.  

En primeiro lugar, os autores, que estiveron no centro do Diálogo que 

se desenvolve nesta tese, permitiron construír, en certo modo, unha idea 

clara dos problemas que afronta Rusia na actualidade e que poderían 

converterse nos nosos propios problemas no futuro se lembramos a análise 

de Panarin sobre as estratexias xeopolíticas mundiais actuais. Polo tanto, a 

nosa primeira conclusión é que debería haber un cambio nas políticas 

editoriais en países como Portugal, onde as consecuencias dos cambios 

económicos e sociais se están a sentir máis profundamente ca en calquera 

outro país europeo.  

En segundo lugar, Rusia é un claro exemplo de país que pertence ao 

continente xeográfico da Eurasia. Dada a polifonía presente en moitos dos 

textos, incluso en Rusia existen distintos puntos de vista sobre esta cuestión. 

Isto ten unha grande importancia, xa que en Rusia aínda podemos atopar 

dous tipos distintos de vida social, en parte debido á súa localización 

xeográfica. Unha vida social baseada no individualismo, máis presente na 
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megalópole e unha vida social baseada no comunalismo, a que se observa 

nalgunhas rexións rurais e lugares afastados das grandes urbes.  

Polo tanto, mentres o proceso de occidentalización semella ser unha 

realidade na parte occidental de Rusia, non se pode dicir o mesmo doutras 

partes do país, sobre todo daquelas situadas na zona asiática. 

Ademais, Rusia, en particular, e o mundo, en xeral, xa non se poden 

entender desde os fundamentos sociolóxicos tradicionais. Igual que é difícil 

de entender, se non imposíbel, a época presente coma un simple problema 

económico. 

Os poderes tradicionais non son formas reais de poder se os 

comparamos coas novas formas de poder que foron xurdindo. Os últimos 

son quen de manipular a sociedade indirectamente, sobre todo a través dos 

poderes tradicionais que foron reducidos á categoría de meros instrumentos, 

de simples fíos de Suprasociedade. Esta é unha das razóns polas que o 

problema da globalización ou a sociedade global é o problema número un 

hoxe en día. Onde se localiza o poder actualmente? Como goberna/domina a 

sociedade? As ideas sociolóxicas tradicionais non nos permiten movernos 

facilmente nestas novas áreas. Como indica Boaventura de Sousa Santos, a 

tradución (e nós engadimos a paratradución), é a única alternativa á teoría 

xeral, pois hoxe é imposíbel falar de Coñecemento como totalidade. (cf. 

2006: 114-115). 

O papel da tradución e da paratradución é, de feito, máis importante ca 

nunca, porque se poden atopar moitas totalidades parciais na totalidade 

ilimitada das diferenzas abisais aínda existentes no noso mundo. Este é o 

motivo polo que a tradución podería asumir a forma da hermenéutica 
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dialóxica e diatópica, facendo así posíbel o labor de interpretación entre 

dúas ou máis culturas, así como identificar as similitudes e diferenzas das 

respostas proporcionadas por cada unha delas aos principais problemas que 

atinxen aos grupos sociais ou sociedades que representan. (cf. Ibid.). 

Tendo en conta as cuestións que acabamos de mencionar, pódese dicir 

que en Rusia existe máis dunha totalidade parcial en canto a organización 

social e Weltanschauungen, dado que pertence a Euroasia. Este é un feito do 

que non só os políticos rusos son conscientes, senón que tamén nós 

deberiamos ter en conta. A Europa Occidental deulle as costas a Asia hai 

moito tempo. Mesmo hai xente que simplemente ignora os países que 

existen realmente hoxe en Asia. Quizais Asia, máis do que a Rusia 

occidental, é a nosa alteridade porque é a outra cara da moeda, aínda que 

non hai un esforzo real por desenvolver un Diálogo con ela, libre de 

prexuízos, mitos e estereotipos.  

Así, o Diálogo co Outro é o primeiro paso para coñecérmonos, para 

desenvolver novas ideas e ideais, para experimentar e estar expostos a novas 

realidades e historias. Este é outro motivo para un cambio radical no campo 

das políticas de tradución e, consecuentemente, no da paratradución. Como 

apunta Italo Calvino (2010: 305-307) nunha das súas cartas, quizais debería 

haber tamén un cambio radical na práctica crítica actual. En Portugal, a 

maior parte das recensións literarias ou científicas son demasiado curtas e a 

miúdo reducidas a un simple signo, normalmente unha estrela. Cantas máis 

estrelas reciba un traballo, mellor é, segundo algunhas apreciacións críticas. 

En relación coa práctica da crítica literaria ou de tradución, ocorre que o 

autor da recensión, a miúdo, adopta unha postura eurocéntrica ou, para ser 

máis precisos, un punto de vista céntrico-occidental, onde se aprecia unha 

carencia de análise dialóxica e diatópica.  
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No tocante á Cultura e Métissage, Rusia foi durante moito tempo un 

exemplo de país multicultural, cun alto índice de mobilidade dos seus 

habitantes. Se existe un país onde sexa difícil establecer todas as rutas e 

raíces de cada membro da sociedade, ese lugar é, seguramente, Rusia. A 

riqueza cultural das súas tradicións, as decenas de diferentes comunidades 

lingüísticas, que poden consistir en pequenos grupos ou abranguer grandes 

rexións, así como os bruscos cambios da paisaxe, están presentes como un 

tipo de heteroglosia indefinida nalgúns dos textos que analizamos. Con isto 

queremos dicir que o discurso dalgúns dos autores que presentamos e aos 

que paratraducimos na nosa tese está cheo de voces en sentido polífonico, 

con voces do pobo ruso, o que máis sufriu cos cambios que se levaron a 

cabo no país despois de 1989. 

Os proveitos destas mudanzas, se houber algunha, están lonxe de 

acadar todos os espazos, intimamente relacionados coas relacións de 

produción e coa “orde” que esas relacións impoñen, así como con todo o 

pobo do país. Especialmente aqueles que viven afastados das grandes urbes 

continúan a esperar polos “proveitos prometidos” da nova orde, é dicir, 

polos milagres que lles prometeron os líderes da perestroika. Polo tanto, 

unha vez máis, a conclusión poderíase plasmar así: deberíanse traducir máis 

libros do ruso ao portugués para coñecermos mellor outras realidades que 

nos poden axudar a entender os posíbeis cambios na futura realidade. 

Mentres que a memoria dos ordenadores é cada vez maior, a nosa 

Memoria faise cada vez menor. A única forma de manter viva a Memoria é 

o Diálogo aberto co Outro para que non se volvan repetir os erros do 

pasado. Por desgraza, a maioría dos editores portugueses parecen non pensar 

o mesmo; pola contra, o pobo xa está a ser testemuña dos cambios no 
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comportamento da autodenominada Nova Orde do mundo e as súas políticas 

de medios. 

Cando falamos de evitar cometer os erros do pasado referímonos non 

só ao perigo das guerras mundiais, senón a calquera cambio na sociedade 

que se estableza sen a participación do pobo e, aínda máis, que ignore as 

súas opinións sobre os problemas de carácter social. Os factores que 

contribúen a esta situación están fortemente relacionados co feito de que o 

cambio ideolóxico en Rusia se deu primeiro na mente das clases altas, dos 

seus líderes e das súas elites intelectuais e ideolóxicas, e os seus síntomas 

máis importantes foron a perda da responsabilidade cívica, do sentido do 

deber co país e co pobo e a incapacidade para comprender as economías 

soviética e occidental obxectivamente. 

 Como se demostrou na tese, a contrarrevolución non revelou a súa 

intención de involución no social no primeiro momento. Cada paso que se 

deu, produciuse por separado; polo tanto, nin semellaba unha 

contrarrevolución, nin tampouco eses pasos tiñan conexión aparente con 

ningún outro. En canto ao pobo, a súa posición social e a experiencia do 

pasado fixeron que confiasen nas decisións do seu goberno. Ninguén 

sospeitaba que todos eses movementos tiveran como obxectivo final o 

colapso do conxunto da sociedade. Cando o proceso de destrución comezou 

a se estender e as masas foron conscientes diso, a contrarrevolución xa se 

instalara.  

O desbaratamento da economía, da ideoloxía, da cultura, do sistema 

educativo, do sistema sanitario e doutras esferas sociais foi total. O pobo 

non logrou reaccionar contra iso a tempo e, no que atinxe aos países 

occidentais, pódese dicir que, unha vez máis, o pobo non importa cando 
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están en xogo outros obxectivos máis importantes. Este é un dos motivos 

polos que se escribiu tan pouco na prensa occidental sobre a traxedia que 

atravesaba o pobo ruso naqueles días. A destrución podíase comparar coa 

dunha guerra. E o máis importante, e que aínda hoxe esquecen os líderes 

políticos rusos, é que Rusia non se pode reducir ás megalópoles de Moscú e 

San Petersburgo.  

Dialogar co outro ao longo desta tese tamén ilustrou como Rusia é 

hoxe un país democrático, especialmente ao compararmos o seu sistema 

político co da maioría dos países europeos onde a democracia, está lonxe de 

ser real, é dicir, a participación do pobo na vida política está moi regulada 

en todas partes, sendo que a vella Agora practicamente desapareceu.  

De feito, en vez de considerar as especificidades de Rusia para 

desenvolver un proxecto con base científica para o país, os axentes da 

transformación social rusa tomaron os modelos xa vixentes en Occidente. 

Ao adoptalos, os responsábeis das reformas de Rusia ignoraban 

completamente as consecuencias sociolóxicas de copiar un modelo que non 

é universal nin vale para calquera época nin para todo o mundo. Ignoraron o 

feito de que, ao aplicarlle o mesmo modelo a unha realidade diferente 

produciríanse resultados distintos aos esperados, por non dicir 

completamente opostos. Os resultados da transferencia deste modelo alleo 

foi un desastre, en canto ás masas se refire. 

Con todo, non é de sorprender que a occidentalización do mundo non 

occidental se converteu nunha arma moi poderosa na loita de Occidente por 

lograr a supremacía mundial sobre outros países e os seus recursos. A razón 

pola que o proceso de occidentalización comezou co desmantelamento da 

URSS foi a necesidade de reducir os poderes centrais do mundo a un único 
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polo, de maneira que se puidese acadar unha Suprasociedade ao final do 

proceso. Como lembra Zinoviev (2010), para que esta Suprasociedade 

manteña o control eficiente sobre todo Occidente e sobre os países 

occidentalizados, son necesarias unhas forzas armadas, un sistema político, 

uns servizos secretos, uns medios de comunicación poderosos con 

capacidade manipulación tecnolóxica. Polo tanto, podemos concluír que 

moitas das decisións editoriais con respecto á produción do libro ruso foron 

manipuladas política e ideoloxicamente, pois aínda existe moita xente que 

difire da ideoloxía principal.  

Á parte do sistema político, en Rusia hai moitas organizacións 

cidadás, é dicir, o exercicio da cidadanía é unha realidade, ao igual que 

noutros países occidentais. A participación en asociacións non fai que un 

individuo teña máis probabilidades de ter relacións directas co goberno. Ao 

contrario, é unha forma de se aproximar ao ideal democrático. En vez de se 

centrar no comportamento electoral ou nas actividades partidistas, o 

compoñente civil da cidadanía debería operar cando os cidadáns procuran o 

acceso aos bens públicos necesarios para gozar dos dereitos que constitúen o 

real exercicio dunha cidadanía contemporánea. 

Polo tanto, traducir podería axudar a pór fin a algúns dos mitos que 

aínda hoxe perviven na mentalidade portuguesa, para así destruír finalmente 

o muro que separa os países occidentais dos antes orientais, aínda que hoxe 

moitos deles sexan membros da Unión Europea. 

A ideoloxía, entendida como a propia Weltanschauung dun individuo, 

non está ausente en absoluto en ningún dos libros que escollemos. É máis, 

debido á polifonía neles presente, tamén sentimos a presenza doutras 

ideoloxías / Weltanschauung, que completan o panorama heteroxéneo do 
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pensamento ruso actual: desde o eurasianismo até o eslavofilismo, do 

ultraliberalismo ao comunismo, do centrismo á occidentalización, por non 

falar das distintas visións relixiosas da sociedade. 

Polo que levamos lido e paratraducido, consideramos que será difícil 

establecer unha comunicación co pobo ruso a todos os niveis da vida social 

se anteriormente non somos capaces de desenvolver un Diálogo coa 

alteridade (neste caso, o pobo ruso), libre de calquera prexuízo. Esta 

actuación contribuiría para o Ser da humanidade como acto holístico co-

ocorrente, o que nos axudaría a entender por que para Bakhtin non era 

necesario intentar resolver as cuestións do dualismo resultantes da fenda 

entre percepción / cognición do mundo e da vida en si, entre pensamento e 

realidade concreta como resultado da cognición teórica. Segundo Bakhtin, a 

solución para o abismo de tal dualismo encóntrase na comuñón entre o 

suxeito da cognición co acto histórico real, postupok, que ten lugar no Ser.  

Tras vinte anos de existencia como Estado libre baseado nunha 

constitución nova e democrática, onde o proceso de occidentalización, 

especialmente na zona europea do país e nas cidades de Moscú e San 

Petersburgo, vai demasiado rápido, hai motivos para crer que existen razóns 

políticas e ideolóxicas que inflúen nas decisións dos editores relativas á 

produción do libro ruso, que nin se traduce nin sequera se critica. 

Unha vez rematada a tese, chegamos á conclusión de que, en primeiro 

lugar, canto menos sabemos sobre o Outro, máis fácil é crer en todo aquilo 

que lemos nalgúns medios de comunicación sobre a Alteridade. No canto de 

atravesar barreiras para  diminuír a fenda entre as intencións e as palabras, 

os medios tenden a facela máis grande debido ao peso ideolóxico desas 

intencións. Por causa do forte individualismo que caracteriza a nosa cultura, 
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esquecemos hai tempo que Ser sempre implica Ser co Outro, pois depende 

da interacción dos dous. De feito, existimos en canto o Outro existe. Para 

ser un Eu-para-min, antes temos que ser un Eu-para-o-outro. 

En segundo lugar, canto máis grande sexa o silencio que rodea ao 

Outro, máis fácil será facer que a xente pense que algo vai mal nun país e 

que se debe intervir para poñer iso en orde. De feito, é coma se os rusos 

aínda fosen os 'portadores' da 'infección' comunista ou, polo menos, esa é a 

impresión que nos dá cando lemos artigos sobre Rusia. E por que é así? 

Existen dúas posíbeis respostas que van no mesmo sentido: 

1) ao final, é posíbel desmantelar Rusia tal e como Hitler imaxinou 

en 1925; 

2) segundo a teoría da Suprasociedade Global, podemos imaxinar 

que a maior tentación dos xefes/donos da Suprasociedade Global é 

colonizar o fabulosamente rico territorio ruso, reemprazando os 

rusos por outros pobos capaces de vivir en condicións climáticas 

adversas e que posibelmente serían menos esixentes do que os 

rusos en relación ao estándar de vida.  

Sabemos que todo isto pode soar a ciencia ficción, mais é moi 

probábel que ocorra e iso explica as campañas negativas sobre o país e os 

seus gobernantes. Polo tanto, se temos en conta o que acabamos de sinalar, 

non sería de estrañar que o silencio sobre a produción do libro ruso 

continuase. Na opinión dalgúns autores, isto daría a posibilidade de 

desenvolver artificialmente problemas separatistas entre as diferentes 

nacións da Federación ou grupos étnicos.  Estamos a pensar en zonas coma 

o Cáucaso, porque aí Rusia limita con Azerbaixán, Xeorxia e Armenia e 
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onde é posíbel un intento de balcanización. Tamén en Siberia, o corazón de 

Rusia, porque é visíbel unha diminución da poboación, o cal a volve 

vulnerábel á penetración estranxeira. De feito, esta podería ser unha das 

razóns para manter o libro ruso fóra do mercado portugués, especialmente 

cando sabemos que hai profesionais suficientemente bos para traducir cara a  

esta lingua. 

Ademais dos motivos expostos máis arriba, a modo de conclusión do 

Diálogo que establecemos con diferentes autores, non atopamos razóns para 

que nos artigos dos medios de comunicación e mais no cine se sigan 

alimentando os mitos sobre Rusia. 

Todos sabemos que os principais medios de comunicación e as 

estruturas editoriais están en mans dos intereses máis poderosos xa que só 

seis enormes multinacionais controlan o maior subministro de imaxes e 

noticias do mundo e son quen realizan a manipulación hoxe en día. Quizais 

deberiamos concluír que estes métodos aínda se utilizan no que atinxe a 

Rusia e ás súas producións. Os medios tratan a Rusia coma un país que non 

existe porque todo apunta cara a un segundo desmantelamento do país. Por 

exemplo, cantas películas rusas se emiten na televisión? En Portugal, 

ningunha. Á parte dalgúns programas de música clásica, non se amosa 

ningunha produción rusa. Os motivos expoñémolos na nosa tese. Só hai un 

gran distribuidor cinematográfico en Portugal, non obstante, a maior parte 

dos filmes que podemos ver son americanos, nin sequera europeos. 

Outra conclusión é que a lectura de libros rusos recentes podería facer 

que a xente cambiase de opinión sobre ese país e, máis aínda, Rusia podería 

converterse nun país que daría cabida a científicos, intelectuais estranxeiros 

e pobo en xeral que xa terían comprendido a solución: a única forma de 
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loitar contra a globalización segundo a imaxinou o poder económico 

suprasocial do mundo, é ir cara ao leste, onde aínda se pode ter o sentimento 

anovado de tempo e espazo. Porén, foi Rusia a que escolleu a dirección cara 

ao Atlántico e é por iso polo que o país perdeu moitos dos seus mellores 

científicos. 

En canto ao noso coñecemento sobre as políticas do mercado editorial, 

ningún editor, nin sequera autónomo, está interesado en traducir literatura 

rusa dos séculos XX e XXI, non porque esta estea pasada de moda nin sexa 

de mala calidade, senón porque os medios de comunicación occidentais se 

ocuparon e continúan a ocuparse en escribir moitas páxinas que van en 

detrimento de Rusia. De feito, sería probabelmente unha gran sorpresa para 

todos descubrir que foi un verdadeiro sen sentido acuñar todas as obras do 

século XX como froito do “realismo socialista”, cando, en realidade, está 

moito máis próximo ao hiperrealismo americano. O mesmo ocorre coas 

artes visuais. Se alguén visitase a galería Tretiakovskaia, enseguida 

descubriría que cambiaría todo o que se escribiu nas últimas décadas sobre a 

arte rusa. 

O silencio dos medios occidentais con respecto ás últimas obras de 

autores como Soljenitsin ou Zinoviev, que gozaron dun gran recoñecemento 

en Occidente cando estaban exiliados, só se pode explicar polo feito de que 

declararon o seu amor e o seu vencello ao país e á eslavofilia, entendida 

como unha antiga ligazón aos países, mormente eslavos ou ortodoxos, coma 

Grecia, ben pouco querido en Europa polo simple feito de asumir sempre 

tanto a herdanza occidental coma a oriental. 

Baseándonos na nosa propia experiencia e na análise das obras, 

poderiamos dicir que existe aínda unha fenda importante entre o pobo ruso e 
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a maior parte da intelligentsia do país. Isto tamén ocorre con respecto aos 

tecnócratas e akademiki que están involucrados na rápida occidentalización 

do país. 

Non se pode dicir que o capitalismo West Made fose apropiado para o 

modo de vida ruso e a súa mentalidade. O fracaso da orde social de tipo 

occidental debeuse tamén ao feito de que a estrutura social da comunidade 

humana colapsara, deixando atrás o seu fundamento material e cultural, 

factores que garantían ao novo sistema, a emerxer dos fragmentos do vello, 

a repetición das características deste último en moitos aspectos importantes. 

Segundo Alexandr Zinoviev (2010), non se pode construír un rañaceos a 

partir dos fragmentos dunha leñeira. Só podes construír outra leñeira peor cá 

primeira. A estrutura social da Rusia actual é, en moitos aspectos, 

semellante á soviética, é dicir, moita xente vive coma se non houbese 

sucedido ningunha contrarrevolución e coma se as condicións de vida 

mudasen, nalgúns casos, para peor, sobre todo fóra das grandes urbes. 

Mais a vida nas megalópoles rusas non é en absoluto diferente da vida 

en calquera outra grande cidade do mundo, a non ser porque o pobo ruso 

está mellor informado sobre os asuntos políticos internos e externos. 

Ademais, se alguén visita os grandes centros urbanos de Rusia, 

decatarase ao momento de que os rusos que alí viven ven os mesmos filmes, 

len os mesmos libros, falan bastante ben linguas estranxeiras, escoitan a 

mesma música, gústalles o mesmo tipo de arte vangardista, o número de 

tabloides é enorme e os xornalistas escriben cousas que serían inaceptábeis 

mesmo en países occidentais, sobre todo contra os políticos máis populares. 

Quizais, tamén se pode percibir que os rusos fan o mesmo tipo de series 

cinematográficas ca en Occidente, aínda que non pillaron a ningún axente da 



_______________________________________________________Resumo 

XLV 
 

CIA nas súas misións. E pódense ver mozos drogaditos e venda de drogas 

en calquera sitio. 

Entre mentres, esa persoa non terá oportunidade de ver que destruíron 

os sistemas educativo e sanitario, o que fai que Rusia se pareza máis aos 

Estados Unidos. Entón, a que lle temos medo? Non tememos a Rusia, 

estamos agardando a súa próxima caída. 

E que ocorreu con todos os xudeus que eran demasiado vellos para 

abandonar Rusia? Van e veñen, porque Israel decidiu non requirir visados 

dos rusos, o que fai que Rusia tome a mesma medida con Israel. E van e 

veñen con frecuencia? Si, fano, e xogan o mesmo papel ca na Guerra Fría. 

Todas as reformas económicas foron pensadas por xudeus e, segundo algúns 

autores, esta é a razón pola que moitos dos oligarcas coñecidos en Rusia son 

xudeus. A poboación xudía en Portugal é relativamente alta e moitos deles 

saíron de Rusia con suficiente diñeiro para mercar unha casa. Cando se lles 

pregunta por que non aman o seu país, Rusia –e non debemos esquecer que 

a maioría non falan hebreo, non saben nada de Hakallah nin de historia 

xudía-, eles responden que os rusos son cortos de mente, insulsos e nada 

cosmopolitas. Teñen un forte sentimento de superioridade sobre outros 

rusos e moitos deles adoran os Estados Unidos. 

Os rusos que viven nas metrópoles de Moscú e San Petersburgo non 

cambiaron demasiado desde os anos setenta. Non aceptan facilmente 

inmigrantes doutros países como Uzbequistán, Cazaquistán e Taxiquistán, 

aínda que cremos que non hai moita xente nesas cidades que acepten facer o 

traballo que eles fan e nas condicións nas que o fan. 
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E u-lo pobo ruso? Que ocorreu co pobo ruso? Moitos deles viven peor 

do que antes da perestroika, non teñen dereitos específicos en canto a 

horarios e condicións de traballo, e a inestabilidade laboral hoxe en día é 

máis elevada. Os traballadores non están recoñecidos socialmente como 

deberían. De todas formas, resolvéronse algúns problemas en comparación 

cos anos 90. Mais a perestroika deixou profundas pegadas psicolóxicas na 

alma de moita xente que vivía fóra das grandes cidades. O país continúa a 

ser o maior do mundo, malia ao desmantelamento da URSS, pero a súa 

poboación segue a decrecer, polo que o país non posúe man de obra 

suficiente para abranguer un territorio tan grande. 

Se aínda estivese vivo, Dostoievski probabelmente diría: “Voltade ao 

rural!”. E Tolstoi engadiría: “ficade xuntos e aprendede!”. O carácter 

híbrido do sistema administrativo resultante da fusión entre os antigos 

apparatchiki, os novos tecnócratas e a vella e nova intelligentsia non axuda 

ao desenvolvemento do país. O nivel de corrupción é similar ao que se dá en 

Portugal e noutros países europeos aínda que para os medios occidentais 

sexa tabú dicilo e tardaremos moito en lelo. 

A total desideoloxización da política exterior tivo unha importancia 

tremenda para o estabelecemento de relacións normais con outros países. 

Pecháronse numerosas embaixadas, especialmente en África, xa que despois 

da contrarrevolución de Gorbatchev o país enteiro ficou en estado caótico e 

practicamente á venda. Robert English describe pormenorizadamente estes 

procesos no seu libro Russia and the Idea of the West (2000), considerado 

de gran importancia en moitas recensións. 

Certamente, durante os anos noventa Rusia caeu nunha total 

desregulación interna, debido á ausencia de lexislación e á ruína do sistema 
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de goberno. Hoxe, o país está nunha encrucillada. A maior parte do pobo 

sabe que non se pode dar nin un estado totalmente democrático nin un 

estado autocrático. Saben que non se pode estar nin nunha economía 

totalmente liberalizada nin nunha totalmente colectivizada. Mais como 

enfatizou Zinoviev no seu libro The West, hai partes do país, especialmente 

na megalópole, onde a xente é, e vive, de xeito máis individualista e outras 

partes onde o pobo se ten acostumado desde vello a vivir de xeito colectivo. 

Estes son os factores que probabelmente determinarán o devir de Rusia no 

mundo, onde aínda se pode escoller entre vivir anonimamente entre as 

masas dunha metrópole ou compartir una vida comunal con outros, como se 

dá nas pequenas vilas e aldeas. 

Tamén cómpre dicir que o peor está posibelmente aínda por vir. Rusia 

non voltou a asumir o seu vello papel de lideranza nas políticas mundiais, o 

que provocou unha grande inestabilidade en todo o planeta. As forzas 

políticas do mundo non teñen moito que ofrecer, a recesión económica ten 

pinta de que veu para ficar e existe unha profunda crise de valores morais e 

culturais. 

Moitos autores rusos cos que dialogamos ao longo desta tese fixeron 

que ollásemos algo que Nós sabemos, mais que non queremos aceptar: o 

feito de que Occidente está a vivir por riba das súas posibilidades e recursos 

e é por iso polo que máis dous terzos da poboación mundial non ten a 

posibilidade de ter unha vida mellor. E Nós debemos pensar que os recursos 

son finitos e que non nos podemos permitir nin comprar un coche novo cada 

ano nin cambiar de móbil cada dous meses. 

Estes autores, moitos deles nacidos e educados baixo o comunismo e 

que agora viven nunha democracia, chegaron rápido á conclusión de que a 
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calidade de vida non se atopa no diñeiro, senón nunha relación equitativa 

entre todas as persoas do mundo. 

Os nosos escritores, igual ca outros provenientes de países 

multiculturalmente ricos, axúdannos a ter unha imaxe máis ampla da 

realidade. Non miramos os feitos só desde o noso punto de vista occidental, 

senón que somos capaces de ter un maior entendemento da complexidade da 

política e da economía global. 

A cultura é o concepto principal á hora de definir identidade e 

alteridade. No caso de Rusia, a coexistencia de distintas culturas é unha 

realidade; polo tanto, debemos considerala coma un estado multicultural 

onde non só se recoñecen as diferenzas reciprocamente, senón que tamén 

teñen unha longa experiencia no Diálogo intercultural.  

Ademais, o estado ruso recoñece no texto completo da Constitución o 

dereito de cada comunidade a ter o seu propio órgano de goberno local. Non 

obstante, cada República ten o dereito de establecer a súa propia lingua 

oficial, que serán usadas conxuntamente coa lingua do estado. 

E aínda máis importante é o feito de que o Estado ruso realmente 

garanta a igualdade dos dereitos humanos e civís e a liberdade, 

independentemente do sexo, raza, nacionalidade, linguaxe, orixe, estado 

material e oficial, relixión, conviccións, membros de asociacións públicas 

ou outras circunstancias. 

Na actualidade, o Estado está a tomar unha serie de medidas para 

poñer fin aos problemas sociais que ocasionou a perestroika e cuxo 

obxectivo é unha mellor redistribución dos recursos do país e incluír a todos 

os cidadáns nos asuntos do estado. É obvio que estas decisións políticas 
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requiren inventar procesos dialóxicos e diatópicos para construír novas 

formas de participación na vida social. 

Moita ideoloxía dominante e medios de comunicación estranxeiros 

declaran e mesmo acusan que o nacionalismo en Rusia está a aumentar 

perigosamente. Primeiro, e como se apuntou nesta tese, o nacionalismo non 

sempre é sinónimo de chauvinismo. Mais no tocante a Rusia, non podemos 

falar de nacionalismo, todo o contrario, pois o goberno está a loitar contra 

todo signo de nacionalismo, incluso no que atinxe ao nacionalismo 

futbolístico. En cambio, debemos falar dun sentimento patriótico crecente 

baseado nas cerimonias en lembranza das grandes perdas humanas na 

“Guerra Patriótica Rusa”, que reunía a todo o pobo ruso baixo un mesmo 

himno e que fixo posíbel que soportasen a crueza do cambio. E non se pode 

pasar por alto o papel da Igrexa Ortodoxa neste contexto. 

Como xa se comentou anteriormente, Rusia sempre foi un país 

multinacional e multicultural. Pobos con distintas tradicións, con linguas 

distintas e de relixións diferentes sentíanse rusos de corazón e de espírito. 

Senten e saben que comparten un mesmo destino e un mesmo camiño na 

vida. Todos saben o que significa a guerra e o que as discrepancias lle poden 

traer ao país. O patriotismo e a relixión foron as principais armas do pobo 

para loitar contra os terríbeis golpes do desenvolvemento post-comunista. 

Tamén un xeito de manter a xente unida; o pobo non só sabe que a 

poboación está a decrecer, senón tamén que o seu país ten o maior número 

de fronteiras. 

No estrato das masas, a nova onda de patriotismo é capaz de unir 

diversas actitudes conservadoras no mesmo marco. Ofrece solidariedade e 

formas de actividade corporativas para previr un maior desmantelamento do 
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país por causa da caída da poboación e de  falta de unidade. Por suposto, 

isto non significa que, a pesar dalgúns problemas internos, o “crisol” 

soviético fallara. Todo o contrario, é porque aínda está vivo que o 

patriotismo non-xenófobo representa unha verdadeira unión na diversidade. 

Mais, por outra banda, non debemos esquecer que unha grande parte 

da poboación, sobre todo aquela que vive nas megalópoles ou no 

estranxeiro, son cada vez máis conscientes dun certo estatus de clase, 

considerándose a si mesmos cidadáns do mundo e, polo tanto, tendo sufrido 

xa unha considerábel perda de identidade. 

Cando falamos de comunicación escrita, incluímos que esta se debe 

establecer a distintos niveis: intratextual / extratextual; suprasegmental; 

texto / paratexto. É interesante que non só as cubertas, a disposición das 

imaxes, dos títulos, a posíbel presenza de prefacios, ilustracións e tantos 

outros elementos, poidan influír na escolla do lector, así como na 

interpretación do propio texto. Atrevémonos a dicir que mesmo a textura do 

papel no que se imprimiu o libro e a súa influencia nos sentidos pode ser de 

grande importancia con respecto á súa selección por un comprador 

potencial. 

Ao desenvolver a nosa investigación, logo chegamos á conclusión de 

que, desafortunadamente, moitas das pescudas feitas hoxe en día sobre 

cuestións sociais son asépticas en termos ideolóxicos, precisamente nun 

período de cambio civilizacional no que ninguén debería permanecer 

indiferente. Con certeza, podemos falar dun movemento de investigación 

alter-globalizada que inclúe, por exemplo, moitos investigadores coñecidos 

que están implicados en movementos sociais opostos aos efectos da 

globalización económica, especialmente en ámbitos coma o da protección 
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ambiental, os dereitos económicos e laborais, a proteccion das culturas 

locais, etc. O seu obxectivo non é só protestar, senón informar e facer que a 

xente tome conciencia das terríbeis consecuencias da desarticulación das 

economías locais. Como movemento, realizan investigacións para o ben da 

xente e, polo tanto, considéranse a si mesmos coma unha alternativa á 

globalización neoliberal. 

Como xa sinalamos anteriormente nesta tese, un destes investigadores 

comprometidos é o sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos, aínda 

que xa tivemos oportunidade de citar a outros como Samir Amin, Toni 

Negri, Noam Chomsky e Daniel Bensaïd. O problema é especialmente grave 

na área da economía, pois os denominados expertos económicos aínda son 

capaces de convencer á xente de que as súas análises e conclusións son 

correctas porque son “científicas”, é dicir, neutrais e inevitábeis. 

En relación á metodoloxía empregada para escribir esta tese, seguimos 

a: a) Walter Benjamin, ao destacar a importancia da historia oculta das 

vítimas axudounos a mirar na profundidade de cada un dos traballos, 

procurando as voces do pobo, das masas; b) o Diálogo de Bakhtin, que nos 

permite falar libremente cos autores mantendo unha orientación cara ao 

presente e cara ao futuro, deu lugar a novas preguntas en cada paso deste 

traballo; c) as prácticas tradutivas e paratradutivas permitíronnos analizar en 

profundidade algúns textos. 
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