
i
i

i
i

i
i

i
i

Falando no neutro.
As traduções do conto A Máscara, de

Stanisław Lem1

Gabriel Borowski2

Para Mikhail Bakhtin e Valentin Voloshinov a palavra é “uma arena
de confrontos e cruzamentos de distintos acentos sociais ou cargas
ideológicas”3 – ou seja, um reflexo da sociedade e das tensões e assi-
metrias presentes na vida coletiva e perpetuadas através do exercício da
palavra. Um estudo da linguagem, portanto, pode evidenciar fenôme-
nos sociais que, devido ao automatismo dos usuários, são suscetíveis
de passar despercebidos. Parafraseando a famosa frase de Wittgens-
tein4, os limites da linguagem utilizada por um grupo podem sinalizar

1 Nota do Editor: Devido às questões da edição, os diacríticos utilizados na for-
mação dos caracteres da língua polonesa foram eliminados em todas as letras menos
o ł.

2 Universidade Jaguelônica em Cracóvia.
3 Mikhail Bakhtin e Valentin Voloshinov, Marxismo e filosofia da linguagem, apud

Ana Gabriela Macedo e Ana Luísa Amaral, “A palavra, a identidade e a cultura trans-
lativa”, in Ana Gabriela Macedo e Ana Luísa Amaral (orgs.), Dicionário da crítica
feminista, Porto, Edições Afrontamento, 2005, p. xxxii.

4 “Os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo” (5.6). Ludwig
Wittgenstein, Tratado lógico-filosófico. Investigações filosóficas, Lisboa, Fundação
Calouste Gulbenkian, 1987.
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também os limites do seu mundo social e da sua capacidade de concei-
tuação e comunicação intersubjetiva. Este potencial de apreensão sim-
bólica abre caminho para a exploração, e às vezes até para seu próprio
(auto)questionamento, através da ficcionalização inerente à produção
literária – especialmente pela ficção científica. A extensão do domínio
da linguagem, por sua vez, pode ser experimentada no ato de tradução
percebida como transposição criativa de conceitos, que, reelaborados
em um novo código e, assim, recontextualizados, ganham significados
inusitados.

No presente trabalho pretende-se discutir um importante aspecto es-
trutural de apenas um texto de ficção científica, de autoria de Stanisław
Lem – um dos autores poloneses mais lidos no exterior, com quase mil
edições da sua obra em pelo menos 41 línguas5 –, examinando as es-
colhas de tradutores do conto Maska (1976)6 para três línguas. A fim
de analisar a tradução indireta para o português, elaborada por António
Pescada e editada em 19907, é necessário levantar questões a respeito
da tradução francesa, de Laurence Dyèvre, de 19838, que lhe serviu de
base. Para deixar mais explícitas as dificuldades inerentes à tradução
desse conto, bem como as maneiras criativas de as ultrapassar, faz-se
também uma leitura analítica da tradução norte-americana, feita por
Michael Kandel e publicada em 19929.

A proposta analítica aqui apresentada constrói-se em torno da cate-
goria de gênero, que apesar da sua quase onipresença (detectável em
vários discursos interpretativos no âmbito de Estudos Literários e Es-

5 Stanisław Beres, “Galaktyka Lem”, in Elzbieta Skibinska e Jacek Rzeszotnik
(orgs.), Lem i tłumacze, Cracóvia, Ksiegarnia Akademicka, 2010, p. 19.

6 Stanisław Lem, “Maska”, in Stanisław Lem, Maska. Opowiadania, Varsóvia,
Agora, 2010.

7 Stanisław Lem, “A máscara” (trad. de António Pescada), in Stanisław Lem, A
máscara, Lisboa, Caminho, 1990.

8 Stanisław Lem, “Le Masque” (trad. de Laurence Dyèvre), in Stanisław Lem, Le
Masque. Nouvelles, Paris, Calmann-Lévy, 1983.

9 Stanisław Lem, “The Mask” (trad. de Michael Kandel), in Stanisław Lem, Mor-
tal Engines, San Diego; New York; Londres, Harvest; HBJ, 1992.
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tudos Culturais, e, portanto, demasiadamente abrangente para ser dis-
cutida neste lugar) provém da área de Linguística10. A pesquisadora
polonesa Anna Łebkowska enfatiza que

são essas correlações [entre a linguagem e os fenômenos anali-
sados no âmbito dos Estudos de Gênero – G.B.] que se revelam,
para esta vertente de estudos, assuntos de primeiro plano. [O]
gênero gramatical desnuda a dependência dos esquemas e expõe
a ubiquidade linguística das relações nele contidas11.

Alega-se que uma análise das capacidades de expressão discursiva
de gênero que estão ao alcance das sociedades postas em comparação –
sendo a tradução o elo necessário que viabiliza esse tipo de abordagem
– permite evidenciar as estruturas simbólicas inerentes às representa-
ções de gênero através da linguagem. Os limites impostas pelas res-
pectivas gramáticas balizam e definem os espaços discursivos em que
o sujeito enunciador precisa se colocar para compartilhar experiência.

***

Narrado em primeira pessoa, o conto Maska, considerado por Jerzy
Jarzebski “uma das obras mais misteriosas de Lem”12, abre com a cena
do “nascimento” de um(a) androide – máquina que assume a forma de
uma mulher extremamente bonita, mas que dentro do seu corpo encan-
tador esconde um enorme inseto – meio escorpião, meio louva-a-deus
metálico. Por ordem do seu criador, um imperador que reina sobre
um país retratado à semelhança da Europa Ocidental antiga, o robô se-
duz Arrhodes, um intelectual rebelde e considerado inimigo político.

10 Anna Łebkowska, “Czy ‘płec’ moze uwiesc poetyke?”, in Włodzimierz Bolecki
e Wojciech Tomasik (orgs.), Poetyka bez granic, Varsóvia, IBL PAN, 1995, pp. 78-
-79.

11 Ibidem, p. 79. Exceto onde indicado, todas as traduções são da responsabilidade
do autor.

12 Jerzy Jarzebski, Wszechswiat Lema, apud Wojciech Michera, Piekna jako bes-
tia. Przyczynek do teorii obrazu, Varsóvia, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawski-
ego, 2010, p. 73

www.lusosofia.net
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Depois de se extrair do seu envoltório feminino, a monstruosa máquina
passa a perseguir a vítima (que sai em uma fuga desesperada para salvar
a vida) e reflete profundamente sobre o problema da (in)dependência
do sujeito e da (in)existência da vontade própria face a condicionamen-
tos exteriores. Ainda que construída para executar a pena de morte, a
protagonista alega amar Arrhodes e não lhe querer mal. Porém, ela não
pode verificar se as suas emoções são genuínas, sendo possível que o
amor que está sentindo faça parte do programa elaborado pelo seu rei-
-construtor. Até o final do conto, quando a máquina pensante encontra
o seu amado-vítima prostrado em agonia, não se sabe se o instinto –
ou o programa pré-definido – a forçará a matar o rebelde, ou se antes
poderá ser controlado pelo arbítrio do sujeito. A pergunta essencial do
conto não acha resposta – pelo menos dentro do espaço textual.

O conto permite várias abordagens no âmbito de Estudos de Gê-
nero, como revelou não apenas um excelente ensaio de Jo Alyson Par-
ker13, mas também os importantes trabalhos de Małgorzata Glasenapp
ou Ulrike Jekutsch, que chamaram atenção a questões como a repre-
sentação do feminino enquanto uma força aniquiladora, a interligação
entre o desejo sexual e os mecanismos do poder, ou a situação do indi-
víduo perante as exigências e os condicionamentos sociais14. No pre-
sente trabalho, porém, o objeto de análise é muito mais específico e
focado – o que não significa que seja isento de significações pertinen-
tes, antes pelo contrário – uma vez que se propõe uma leitura dos três
primeiros parágrafos do conto enquanto um desafio tradutório que põe
em questão os limites da expressão e da conceituação de gênero nas
línguas discutidas.

Ao se pronunciar pela primeira vez, a instância narrativa no conto
lemiano não possui gênero. Reconhecendo-se como uma máquina

13 Jo Alyson Parker, ”(U/od)płciowienie maszyny. ‘Maska’ Stanisława Lema”
(trad. de Jerzy Jarzebski), Teksty Drugie, n.o 3(15), 1992.

14 A excelente e complexa monografia de Wojciech Michera (op. cit.), dedicada
exclusivamente ao conto em questão, faz uma preciosa revisão de um vasto leque de
levantamentos analíticos, apontando tanto para os estudos já realizados, quanto para
possíveis caminhos de pesquisa.

www.clepul.eu
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pensante mas assexuada, consciente mas privada de gênero, pronun-
cia-se no neutro, ou, como comenta mais tarde, “[formula os seus]
primeiros pensamentos, meio aninhados em palavras, segundo as re-
gras de um sexo indeterminado”15. Antes que assuma sua feminili-
dade, o que acontece só no quarto parágrafo, a narradora se pronuncia
num gênero que, embora se colocando entre o masculino e o feminino,
não coincide com nenhum deles. A indeterminação do sexo no origi-
nal lemiano está portanto vinculada ao gênero neutral, assumido pela
instância narrativa nos primeiros momentos de sua existência.

Para que isto seja possível na língua polonesa, na qual a indicação
de gênero – feminino ou masculino – nas formas da primeira pessoa
do pretérito é um aspeto obrigatório na flexão do verbo, Stanisław Lem
se serviu das chamadas “formas potenciais” do polonês, ou seja, das
construções como que “admitidas” pelo sistema gramatical, viáveis do
ponto de vista do funcionamento de estruturas flexionais, porém não
utilizadas no dia-a-dia da maioria dos falantes devido à falta de cir-
cunstâncias pragmáticas em que possam se tornar úteis16. A ausência
de situações comunicativas que façam com que essas formas que tor-
nem aplicáveis explica-se por um fato extralinguístico: uma vez que os
falantes funcionam sempre num meio social que representa o espaço de
operação dos micromecanismos de poder e dos padrões de identidade
quase-hegemônicos, eles acham-se obrigados a assumir – ou melhor:
desempenhar, no sentido performático do termo – um dos dois gêneros
considerados normativos, isto é, feminino ou masculino. Dado que essa
matriz binária, oriunda da oposição biológica entre machos e fêmeas,
não permite uma terceira opção – ou seja, um sujeito enunciador que
pretenda se expressar no neutro – as formas utilizadas pela instância
narrativa no conto em questão, embora corretas do ponto de vista do
sistema gramatical polonês, não passam de construções potenciais.

15 Stanisław Lem, “A máscara”, p. 131.
16 Cf. Consultoria de Língua Polonesa da Editora Científica Nacional (PWN),

http://poradnia.pwn.pl/lista.php?id=2370 (consultado a 10 de julho de 2013).

www.lusosofia.net
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A fim de elaborar uma linguagem potencial para uma voz narra-
tiva assexuada, o autor tomou como base as formas verbais do neutro,
cujo emprego na língua polonesa, em relação aos seres animados, se
restringe a crianças (dziecko) ou crias (szczenie, piskle, zrebie etc.), ou
seja, sujeitos tradicionalmente privados da palavra, antes discursiva-
mente representados (passivos) do que representantes (ativos). Como
observou Teresa de Lauretis a propósito do gênero neutral na língua
inglesa, ele se refere a “entidades assexuais ou assexuadas, objetos ou
indivíduos marcados pela ausência de sexo”17; embora eles possuam
um sexo “natural”, é só quando começam a representá-lo – e no conto
A máscara a representação está no próprio centro dramático do enredo
–, passam a ser designadas pelas denominações relativas à sua mascu-
linidade ou feminilidade. Bem como a narradora do conto, que repre-
senta (isto é: interpreta, é a imagem de. . . ) o ideal da sedutora beleza
feminina.

Vejamos um trecho do segundo parágrafo do conto, seguido de uma
tradução literal, para exemplificar a utilização das formas potenciais no
original lemiano – ou seja, uma fala no neutro:

Zza szkieł okragłych patrzał we mnie wzrok niezmiernie głe-
boki, nieruchomy i oddalał sie, ale to chybam ja sie przesuwało
dalej i wchodziło w krag nastepnego spojrzenia, budzacego
dretwote, szacunek i lek. Ta wedrowka moja na wznak trwała
czas niewiadomy, a w miare jej postepow powiekszałom sie i
rozpoznawałom siebie, doswiadczajac własnych granic, i nie
potrafie wyjawic, kiedym mogło juz dokładnie ogarnac własny
kształt, rozpoznac kazde miejsce, gdziem ustawało18.

Por detrás dos vidros redondos fitava-me um olhar extremamen-
te profundo, fixo, e afastava-se, mas devia ser eu que deslizava
adiante e entrava no círculo de uma nova mirada que suscitava

17 Teresa de Leuretis, ”A tecnologia do gênero”, in Heloísa Buarque de Hollanda
(org.), Tendências e impasses. O feminismo como crítica da cultura, Rio de Janeiro,
Rocco, 1994, p. 211.

18 Stanisław Lem, “Maska”, p. 257. Grifos meus.

www.clepul.eu
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torpor, respeito e receio. Este meu trajeto, de costas, durava
um tempo ignoto, e à medida da sua progressão eu aumentava e
me reconhecia a mim, experimentando os meus próprios limites,
e não consigo confessar em que momento eu já pude perceber
minha própria forma, reconhecer cada lugar em que parava.

As construções sublinhadas no original são exemplos de formas po-
tenciais na língua polonesa, construídas a partir da desinência -m, que
indica a primeira pessoa do singular, combinada com formas verbais de
neutro (note-se o morfema−o− indicando gênero neutral em powieks-
zało, rozpoznawało) ou acrescentada no final da partícula chyba (aqui
na expressão de hipótese) e das preposições adverbiais kiedy (“quando;
em que momento”) e gdzie (“onde; em que lugar”) combinadas com os
verbos no gênero neutral (com morfema gramatical −o−, mas já sem
a desinência −m: przesuwało, wchodziło, mogło, ustawało). Nesta
passagem, o estranhamento vem do fato de que o sujeito se pronuncia,
falando de si mesmo (em primeira pessoa), mas utilizando as formas
do neutro – reservadas, como foi referido, aos seres percebidos como
assexuados e privados do exercício da palavra (crianças, animais).

***

Servindo-se das potencialidades proporcionadas tanto pela ficção
científica, enquanto um dos gêneros mais abertos à experimentação,
quanto pela própria língua polonesa, Stanisław Lem rompeu com o au-
tomatismo do idioma. A invenção linguística do escritor polonês cons-
titui, no entanto, um grande desafio para os tradutores – vale só evocar
as palavras do próprio autor, pronunciadas numa entrevista a Stanisław
Beres:

Tenho consciência de que torno extremamente difícil, e por ve-
zes quase impossível, o trabalho dos meus tradutores, quando
em meus livros amontoo designações a que a língua polonesa
parece particularmente propensa, mas não posso fazer nada a
esse respeito19.

19 Cf. Elzbieta Skibinska e Jacek Rzeszotnik (orgs.), op. cit., p. 8

www.lusosofia.net
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O corpus do presente trabalho compreende traduções para duas lín-
guas românicas que em seus respectivos repertórios gramaticais não
possuem o gênero neutral que serviu de base para a criação de uma lin-
guagem peculiar da instância narrativa do conto, comparando-as com
uma tradução para o inglês enquanto um idioma com uma estrutura
muito diferente e, assim, apresentando outras dificuldades. O objetivo
principal, portanto, consiste em discutir as soluções propostas pelos
tradutores perante um desafio à beira da intraduzibilidade, fato que os
induz à exploração das potencialidades do idioma-alvo.

Observemos primeiro a tradução para o francês:

C’est là que commençait le monde, menaçant, flamboyant, obs-
cur; puis l’agitation cessa et les minces tiges articulées qui
m’avaient fait avancer, m’avaient doucement soulevé(e) en l’air,
remis(e) entre les poignes de fer, offert(e) aux lèvres plates
entourées d’étincelles, disparurent, et je restai couché(e), sans
forces bien que déjà capable de me déplacer par mes propres
moyens, mais pleinement conscient(e) que l’heure n’était pas
encore venue. C’est dans cette inclinaison engourdie – j’étais
alors étendu(e) sur un plan incliné – qu’une dernière décharge,
viatique haletant, baiser désordonné, me raidit20.

Como se vê, Laurence Dyèvre, tradutor para o francês, resolveu
marcar a indeterminação de gênero acrescentando a desinência do fe-
minino−e, entre parênteses, no final das formas de particípio (soulevé,
remis, offert, couché, étendu) e do adjetivo (conscient), nas quais a indi-
cação do gênero, conforme a gramática francesa, é obrigatória21. Con-

20 Stanisław Lem, “Le Masque”, pp. 147-148. Grifos meus.
21 Importa observar, porém, que esta solução poderia possuir uma certa vantagem.

Se tratarmos a narrativa como uma confissão oral ou um texto sobretudo performá-
tico, destinado a uma leitura em voz alta, a desinência -e, que não muda a pronúncia
do particípio nas formas terminadas em vogal, como soulevé ou couché (e outras, em
trechos que já não há como citar aqui), permite ainda que os primeiros parágrafos
do conto não indiquem o gênero da instância narrativa. Infelizmente, as formas re-
mis, offert e conscient impedem esse tipo de leitura, já que a vogal final altera sua
pronúncia.

www.clepul.eu
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forme essa proposta tradutória, a falta de gênero, ou a sua neutralidade,
que (des)caracteriza a instância narrativa nos primeiros parágrafos do
conto, assume forma de ambiguidade, apreendida (conforme sua raiz
etimológica) como qualidade do que tem dois sentidos. Por outras pa-
lavras, na tradução francesa o sujeito enunciador não deixa de sucum-
bir à matriz binária de gênero, e a desejada indefinibilidade reside na
oscilação entre o masculino e o feminino. A desinência feminina, no
entanto, não passa de um acréscimo que tanto pode ser integrado às for-
mas ditas universais (isto é, masculinas), como não possui um vínculo
inextrincável com o vocábulo de base.

Comparemos a estratégia de Dyèvre com a tradução portuguesa
construída à base do mesmo trecho retirado do início do conto em ques-
tão:

Era ali que começava o mundo, ameaçador, flamejante, obs-
curo; depois a agitação parou e as finas hastes articuladas que
me tinham feito avançar, me tinham levantado suavemente aos
lábios lisos rodeados de centelhas, desapareceram, e eu fiquei
deitado(a), sem forças, embora já capaz de me deslocar pelos
meus próprios meios, mas plenamente consciente de que ainda
não chegara a hora. Foi nesta inclinação entorpecida – eu estava
então estendido(a) num plano inclinado – que uma última des-
carga, viático arquejante, beijo desordenado, me pôs tenso(a).22

Na língua portuguesa os particípios passados nos tempos verbais
compostos não exigem concordância com o complemento direto, pelo
que o gênero da instância narrativa pode ficar indeterminado. No en-
tanto, é necessário que na voz passiva o particípio esteja de acordo com
o gênero do sujeito. António Pescada entendeu plenamente a estratégia
implicada pelo texto francês (que lhe serviu de base) e resolveu tentar
reproduzi-la na língua portuguesa. Nesse caso, porém, a vogal a que
aparece entre parênteses atropela a leitura, uma vez que já não se trata
de um acréscimo, em que o feminino resulta da acumulação de duas

22 Stanisław Lem, “A máscara”, pp. 117-118. Grifos meus.

www.lusosofia.net
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desinências (como na referida tradução francesa), mas antes do efeito
de uma só desinência que desempenharia sua função semântica só atra-
vés da substituição do morfema final −o. Assim sendo, enquanto no
texto de Dyèvre o leitor da tradução pode procurar a indefinibilidade
de gênero da instância narrativa no intervalo quase imperceptível entre
os signos do masculino-universal (o particípio) e o signo do feminino
(a desinência −e), a mesma fresta de sentido desaparece no texto por-
tuguês, que retrata apenas a alternativa das duas modalidades reci-
procamente exclusivas.

Note-se, portanto, que em ambas as traduções as soluções linguís-
ticas que pretendem dar conta da indeterminação de gênero do sujeito
enunciador no original lemiano sempre o colocam dentro de um quadro
binário, isto é, um sistema que assenta na oposição entre o masculino
e o feminino. Sublinha-se o fato de que os sistemas das línguas româ-
nicas em questão não apenas inviabilizam enunciações em um terceiro
código (o hipotético gênero neutral), que rompa ou exceda essa opo-
sição, mas nem sequer permitem exprimir a diferença fora de sua
própria matriz binária. Por outras palavras, tanto em francês como
em português o sexo indeterminado do sujeito enunciador só pode ser
apreendido enquanto uma crase do masculino com o feminino, a não
ser que se violem gravemente as regras da gramática.

Nesse sentido vale a pena discutir a terceira das traduções evoca-
das, elaborada por Michael Kandel, famoso tradutor da obra de Lem,
que muitas vezes superou as difíceis idiossincrasias do autor, sendo
“fiel pela infidelidade”23. No caso dos primeiros parágrafos do conto
Maska, Kandel se achou perante uma dificuldade antípoda aos traduto-
res para as línguas românicas: enquanto estes tiveram que escolher en-
tre os dois gêneros que a sua língua admitia, o tradutor norte-americano
não dispunha de construções gramaticais que lhe permitissem realçar a
indefinibilidade do gênero da instância narrativa. (Como se sabe, as
enunciações autorreflexivas na língua inglesa não indicam o gênero do

23 Cf. Michael Kandel, “Wierny przez niewiernosc [entrevista a Marek Oramus]”,
in Marek Oramus, Bogowie Lema, Przezmierowo; Zakrzewo, Kurpisz; Replika, 2007.
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sujeito enunciador.) O mesmo fato linguístico que permitiu elaborar,
entre outros, a linguagem do romance Written on the Body, de Jeanette
Winterson (em que o sexo do sujeito não se revela em nenhum ponto
da narrativa, flagrando os esquemas que fundamentam a percepção da
identidade narrativa24), mostra-se, na tradução do conto lemiano, um
obstáculo muito sério: se um discurso em inglês prescinde de uma in-
dicação de gênero do sujeito enunciador, como transmitir o próprio
conceito da indeterminação, tão evidente no original?

Kandel resolveu recorrer a um jogo delirante de pronomes, como
vemos no trecho da tradução, que corresponde às passagens já referidas
em francês e português:

There the world began, thundering, flaming, dark, and then the
motion ceased and the delicate flitting of articulated limbs,
which handed the me to me, lifted lightly up, relinquished that
me to pincer hands, offered it to flat mouths in a rim of sparks,
disappeared, and the it that was myself lay still inert, though
capable now of its own motion yet in full awareness that my
time had not come, and in this numb incline – for I, it, rested
then on a slanting plane – the final flow of current, breathless
last rites, a quivering kiss tautened the me [. . . ]25.

Como se vê, o sujeito apreende-se a si mesmo enquanto um objeto,
um “aquilo” passivo, privado não só de sexo, mas também de oportu-
nidades de agir ou de se pronunciar. Há também uma cisão do “eu”:
o sujeito enunciador (que está presente, embora só implicitamente –
enquanto o centro díctico – nos demonstrativos como the, that) não se
identifica com o referente do pronome oblíquo “mim” (me, myself ). A
não-coincidência entre o I e o self reflete muito bem uma discrepân-
cia entre a instância emissora da enunciação e o seu próprio corpo

24 Cf. Zbigniew Białas, “Pułapki płciologocentryzmu: esej o przekładaniu Written
on the Body Janette Winterson na jezyk polski przepleciony kilkoma dygresjami na
tematy Shakespeare’a”, in Piotr Fast (org.), Płec w przekładzie, Katowice; Czesto-
chowa, Ed. Slask, 2006.

25 Stanisaław Lem, „The Mask”, pp. 181-182. Grifos meus.
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enquanto objeto dos atos enunciativos. Não seria descabido dizer
que a tradução norte-americana desdobra a metáfora geral de sujeito-
-eu (the general subject-self metaphor), postulada por George Lakoff
e Mark Johnson, segundo a qual uma pessoa se divide em duas instân-
cias interdependentes mas não coincidentes: o sujeito (“o eu como o
conhecedor”) e o self (“o eu como o conhecido”)26. O primeiro, uma
consciência que existe só no presente, é capaz de produzir enunciações,
enquanto o outro consiste no corpo da pessoa, nos seus papéis sociais
e nos estados situados no tempo, conceituados sobretudo como obje-
tos27. No caso do conto intitulado A máscara, a percepção do corpo
enquanto uma persona – tanto no sentido original do termo, quanto na
dimensão que assume na teoria de Jung, como imagem com que o indi-
víduo se apresenta em público – realça a dualidade do sujeito, que está
subentendida no original polonês e fica cristalizada na tradução para o
inglês.

Importa realçar que o jogo pronominal na tradução de Kandel, ain-
da que chame atenção a um aspecto que o original lemiano não expli-
cita, mas implica, representa a falta de gênero enquanto uma desper-
sonalização – uma despersonalização que se realiza, aliás, através da
ênfase dada à persona, isto é, a máscara.

***

Para concluir, os parágrafos incipientes do conto Maska de Staniław
Lem, enunciados por um sujeito (ainda) assexuado, compõem um dis-
curso no neutro, facultando que o sujeito se coloque a si mesmo, e não
seja apenas colocado, numa “terceira margem”. Através de uma breve
análise de três traduções pretendeu-se evidenciar as diferentes capaci-
dades de expressão dessa particularidade em três línguas em questão,

26 George Lakoff e Mark Johnson, Philosophy of the Flesh. The embodied mind
and its challenge to the western world, New York, Basic Books, 1999. Cf. tam-
bém Anna Zabicka, Pojecie jazni: konceptualizacja i wyrazanie a jezyk, Cracóvia,
Universitas, 2002.

27 George Lakoff e Mark Johnson, op. cit., p. 269.
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sendo estas os instrumentos dos quais as respectivas sociedades se po-
dem servir para comunicar a diferença.

As duas traduções para as línguas românicas, que não dispõem das
formas do neutro, tentaram retratar a mesma indeterminação enquanto
uma aporia entre o masculino e o feminino, ou seja, dentro do sistema
binário de gênero. A tradução norte-americana, ao superar os obstá-
culos oriundos da especificidade da língua inglesa, não apenas evita as
indicações de gênero através do emprego alternado de pronomes, mas
também explora o conceito de sujeito que fundamenta tanto o sistema
metafórico de expressão de subjetividade na língua inglesa, quanto a
construção da protagonista-androide incapaz de indicar onde termina o
sujeito, e onde começa a máscara.
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