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{crónica}

Quem me dera sombras


Jakub Jankowski
Professor de Língua Portuguesa da Universidade de Varsóvia 

A lição da sombra


José Carlos Dias
Lector do Instituto Camões na Universidade de Varsóvia

Dizem que escrevo crónicas cada vez mais 
curtas, com epígrafes cada vez mais longas. Será 
mesmo? Mais uma crónica à sombra duma epí-
grafe volumosa? Nem pensar, não é desta que vou 

dar-vos essa satisfação! Sabem que na superfície da minha 
janela moram sombras?

Tenho um hábito péssimo (aliás, mais do que um...) de não 
limpar o meu quarto. Tudo começa aqui e depois rasteja por 
todo o apartamento. Às vezes fecho a porta do meu quarto 
para parar este cortejo celebre de pós, poeiras, folhas, folhe-
tos, revistas caducas, garrafas de plástico vazias, pacotes de 
sumo, sapatos... Mas não resulta. A última vez que limpei o 
meu quarto foi em Dezembro. De que ano?, estão a pergun-
tar, engraçadinhos. Do passado. Também em Dezembro, 
pela última vez, tratei das janelas... 

Atrás da minha janela cresce, desde sempre, um castanheiro. 
Quando não tem folhas, deixa entrar no quarto tanta luz for-
te, invernal, primaveril, outonal.... E veranil? Também, mas 
de modo mais modesto, seleccionando, escolhendo apenas 
os melhores raios. 

A primeira sombra que eu vi com olhos de ver estava guar-
dada dentro desse livro que abre infinitos, que é o Cosmos 
do Carl Sagan. Até aí as sombras, tinham-me passado des-
percebidas. Não as achavam muito interessantes - cresciam, 
encolhiam e pouco mais. Estavam aí, cinzentonas, para o 
que desse e viesse 

E foi então que a páginas tantas, estava eu fascinado a 
ler sobre a Biblioteca de Alexandria, quando a história 
de Eratóstenes me assombrou. Um homem lê uma coisa 
sobre uma insignificante sombra, que aparece num lado e 
não aparece noutro, e a partir destas informações começa 
a fazer contas e consegue, primeiro, demonstrar que o 
nosso planeta é esférico e, segundo, determinar, com uma 

O efeito de não limpar as janelas não tem nenhum nome 
científico. Talvez, sujidade provocada? Não me parece mas 
tanto faz. O efeito é palpável no vidro: é uma camada de 
ventos e chuvas acumuladas, de neve desaparecida e outros 
tais enfeites primaveris. Para alguns é uma simples camada 
de porcaria. Para mim, eis um palco fascinante. Um disco 
dual layer onde se gravam cenas únicas.

Quando a luz do Sol penetra a folhagem do castanheiro é 
como o director deste teatro temporário. Projecta sombras 
que são incrivelmente bem visíveis no vidro sujo. Mas se não 
fosse o vento, não havia movimento no palco. Este espectá-
culo tem dois realizadores, muitos actores e na maioria dos 
casos um só espectador. Embora o público não seja grande, 
os meus queridos amigos esforçam-se e fartam-se de ensaiar 
para realizar estas peças maravilhosas como se a plateia 
estivesse lotada. Convido-me sempre para as trevas desta 
imaginação assombrada.

Eis o meu teatro do imundo. 

Quem me dera sombras a tempo inteiro...

pequena margem de erro, o perímetro da Terra. E isto tudo 
no Século III a.C.!!

A Wikipédia pode contar-vos os pormenores melhor do que 
eu em http://pt.wikipedia.org/wiki/Erat%C3%B3stenes. Mas 
a verdade é que partir deste dia (e agora voltámos ao século 
XX), as sombras, e muitas outras coisas "insignificantes", 
passaram a ser tratadas com o devido respeito e carinho.

E não há sombra de dúvidas de que este número faz o 
mesmo, e de uma forma linguisticamente ainda mais ampla. 
O basco voltou para ficar com uma óptima BD e damos as 
boas-vindas ao primeiro artigo em asturiano. É, no mínimo, 
coisa assombrosa. E vamos continuar. Segue-se o mirandês!
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As sombras em Platão


Anna Myślińska
Estudante do 1º ano, Estudos Luso-brasileiros, Universidade de Varsóvia

{filosofia}

Platão de Atenas foi um dos mais importantes filó-
sofos na Europa. As suas teorias sobre o mundo e o 
homem são uma fonte de inspiração para variados 
filósofos e artistas na história da Europa. Discípulo 

de Sócrates, foi criador de uma filosofia nova que descreve o 
mundo de uma maneira diferente das anteriores. 

Mas quais foram as suas inovações? O que está na sua filoso-
fia que nos fascina? Platão apresentou uma solução extraordi-
nária. Segundo o especialista, Prof. Doutor Stanisław Tatar-
kiewicz, Platão acha que o mundo material na realidade não 
existe e é só uma cópia do mundo das ideias. As ideias são 
os modelos ideais das coisas. São as nossas noções, os nossos 
instrumentos para descobrir e definir o mundo. O mundo 
apenas parece material, porque existe nas nossas cabeças.1

Mas o que tem isto a ver com sombras? A resposta está na 
pequena história que se chama "A caverna", parte do seu livro 
A República, escrito no século IV a. C. É uma colecção de 
diálogos de Platão com o seus amigos. O filósofo explica-lhes 
as regras principais da sua visão do mundo. A história come-
ça assim: um grupo de pessoas está sentado numa caverna. 
Todos têm correntes. Por cima deles há um buraco através do 
qual brilha a luz. Atrás do grupo há outras pessoas que estão 
em cima do muro. Cada pessoa traz uma figura de pedra. As 
figuras representam animais entre outras coisas. Entre os 
dois grupos há uma fogueira. As pessoas com correntes não 
podem ver nada do que se passa atrás. Mas eles podem ver 
os resultados das acções dos outros através das sombras que 
aparecem na parede.2

E o que significa esta situação? Platão tinha uma teoria: a 
caverna é o mundo que podemos perceber pelos sentidos. 
As correntes são uma alegoria do corpo que limita a nossa 
visão do mundo. E as sombras? Elas representam as coisas 
que vemos no mundo a que chamamos material. As sombras 
são cópias das ideias que foram criadas pelo ser superior. As 
ideias são apresentadas como figuras de pedra. Mas o grupo 
não sabe que as imagens na parede são apenas sombras. Eles 
não podem ver isso, porque estão limitados pelas correntes - 
os sentidos. O que têm eles de fazer para reconhecer o que se 
passa na realidade? Têm de usar o conhecimento. Mas para o 
ganharem têm de sair da caverna. Não é uma coisa fácil, pois 
assim como a luz irrita os olhos quando saímos do escuro, 
o processo de aprender é difícil. Mas com tempo os olhos 
podem ver normalmente e começar a perceber a realidade. 

E, segundo Platão, apenas nesta altura podemos chamar-nos 
filósofos. Quem é o filósofo no mundo de Platão? O filósofo 
é a pessoa que chegou à luz e pode ver o mundo das ideias. 
É uma pessoa extraordinária. A sua função é levar os outros 

para a prudência. Uma pessoa que ajuda os outros a sair da 
caverna e do mundo das sombras.

Esta visão do mundo foi usada por variados artistas e escri-
tores. Uns concordaram, outros discordaram. No segundo 
grupo temos o laureado português com o prémio Nobel em 
1998, José Saramago. No seu romance A Caverna usou esta 
filosofia de maneira característica. Nesse livro a personagem 
principal, Cipriano Algor, com a sua família mora no Centro, 
que é como um centro comercial, mas com todas as institui-
ções como hospitais, escolas, etc. No Centro moram muitas 
outras pessoas. São pessoas que gostam da sua vida - uma 
vida artificial. Por exemplo, gostam mais de ar condicionado 
do que de ar livre. Não os incomoda o facto de a praia que 
está dentro do Centro ser de plástico. 

Apenas Cipriano e a sua família são diferentes. Ele foi o único 
que se interessou por um lugar que parece um crematório. 
Esse crematório estava debaixo de Centro. Na realidade é a 
caverna de Platão transferida para o romance de Saramago. 
Ali encontramos as mesmas seis pessoas, a mesma fogueira e 
a parede com as sombras.3 Nesta situação Cipriano é como o 
filósofo de Platão. Mas no romance de Saramago esses símbo-
los representam coisas diferentes do que em A República. 

José Saramago usou o motivo da caverna para criticar o 
mundo moderno, a sociedade ocidental onde as pessoas são 

“escravas” da sua vida. Onde a civilização transformou a hu-
manidade em egoístas que pensam só em ter dinheiro e uma 
vida agradável. Cipriano é uma pessoa que não se interessa 
por este mundo. Prefere a vida fora do Centro com a mulher 
que ama - a Isaura. Ele é o símbolo da pessoa que está fora da 
civilização moderna, a civilização da tecnologia.4  

O livro de José Saramago convida-nos à reflexão sobre a 
nossa vida, como no tempo antigo a filosofia de Platão. Faz-
nos parar e perguntar se nós não somos agora essas pessoas 
na caverna? Será que não nos tornámos indolentes no nosso 

“mundo perfeito”? Para mim, se começarmos a perguntar, isto 
é uma prova de que não. Mas temos de ter muito cuidado 
para não perder esta capacidade e não sermos seduzidos pela 
vida fácil, mas não autêntica. 

1 Stanisław Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. I, PWN, Varsóvia 2005, p. 86-89

2 Platão, A República. I. livro VII , trad. de W. Witwicki, Varsóvia 1958, p. 
358-361, 363-365

3 José Saramago, A Caverna, Editorial Caminho, Lisboa, 2000, p. 331-332

4 David G. Frier, Viagem para as Ilhas do Sul: uma leitura de A Caverna de 
José Saramago na Veredas. Revista da Associação Internacional de Lusitanis-
tas, volume 5, Porto Alegre 2002
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{psicologia}

A força das associações


Magdalena Żebrowska
Estudante do 3º ano, Filologia Ibérica, Especialização Portuguesa, Universidade Marie-Curie Skłodowska, Lublin

O fenómeno das associações está presente no 
nosso dia-a-dia. Muitas vezes ouvindo alguma 
canção associamo-la imediatamente a um ines-
quecível encontro ou a um bom filme. É que 

o conceito de associação é bem mais significante na nossa 
vida do que pensamos. Até a filosofia e a psicologia tratam 
este termo com muita atenção. Segundo várias escolas de 
pensamento, todas as ideias associadas presentes na cons-
ciência humana devem estar relacionadas com um princí-
pio. Antigamente, este princípio ligava-se a semelhança, a 
contiguidade e ao contraste. Com o tempo, contudo, outros 
valores foram sendo acrescentados.

Aproveitando a minha estadia 
em Portugal como estudante de 
Erasmus, decidi fazer uma pes-
quisa entre os outros estudantes. 
Perguntei a alunos dos vários 
países que estudam cursos dis-
tintos qual era a primeira ideia 
que associavam com a palavra 
sombra e o porquê dessa ideia.

Aproveitando a minha estadia em Portugal como estudante 
de Erasmus, decidi fazer uma pesquisa entre os outros es-
tudantes. Perguntei a alunos dos vários países que estudam 
cursos distintos qual era a primeira ideia que associavam 
com a palavra sombra e o porquê dessa ideia?

Perguntei primeiro ao Diogo, estudante do terceiro ano de 
Línguas e Relações Empresariais da Universidade de Trás-
os-Montes e Alto Douro. O Diogo respondeu que para ele a 
primeira ideia associada com a “sombra” é o “sol”. Porquê? 

“Porque a luz faz sombra e porque a sombra é um refúgio do 
sol.”

As mesmas perguntas, dirigi-as à Maruška, estudante do 
quarto ano de fisioterapia da Universidade Carolina de 
Praga. Ela disse-me que ouvindo palavra “sombra” pensa 
em assassinos e ladrões, porque a recorda de filmes policiais, 

nos quais uma sombra a rastejar em direcção à sua vítima, 
que juntamente com uma música especial, cria uma cena de 
suspense. 

Uma resposta mais curiosa será, com certeza, a de um 
estudante de informática do terceiro ano da Haute École de 
la Province de Liège, o William. Ele respondeu que pensa 
numa expressão que ele inventou com um amigo seu. A sua 
tradução literal será: Sais da sombra ou quê? Os rapazes 
utilizam-na se alguém lhes pergunta sobre alguma coisa 
óbvia ou irracional. Porque é que é essa a primeira ideia que 
lhe vem à cabeça? Porque está acostumado a utilizar a dita 
expressão com muita frequência.

A Paulina, estudante do terceiro ano de Tecnologia Ali-
mentar da Universidade SGGW de Varsóvia respondeu que 
pensa em sombras debaixo dos olhos. Vê, então, uma pessoa 
anémica, pálida, magra que não pode pregar olho, não tem 
acesso ao sol e está, simplesmente, cansada da sua vida. É 
uma resposta adequada para uma pessoa que estuda num 
curso como a Paulina e se preocupa muito com a saúde e 
com a alimentação.

Apesar de ter obtido respostas muito distintas e mesmo in-
teressantes, foi a de Özkan, estudante do terceiro ano de Pu-
blicidade e Relações Públicas da Universidade de Bahcesehir 
em Istambul, a que mais me impressionou. Assim como 
o Diogo, também ele escolheu o sol como resposta, mas a 
sua justificação foi distinta. Ouçam-no “Para mim todo o 
mundo está baseado em causas e consequências. Se estou 
a ouvir alguma coisa, primeiro penso na causa e depois no 
resultado.” É que durante a escola primária e liceu, o Özkan 
costumava jogar xadrez em competições escolares e por isso 
aprendeu a pensar desta forma, preparando as suas jogadas 
e prevendo os movimentos do adversário.

Para mim, a primeira associação com “sombra” foi um livro 
escrito por um autor espanhol contemporâneo, Carlos Ruiz 
Zafón, chamado A Sombra do Vento. Este livro tem, para 
mim, um forte valor sentimental. Recebi-o como presente 
de aniversário dos meus amigos do curso e assim que o 
comecei a ler já não pude parar. Fiquei muito impressionada 
pelo estilo do escritor e pela história que ele descreveu que 
se tornou na minha primeira associação com a sombra. 

Espero que através deste artigo tenha ficado claro que há 
vários factores que estimulam o nosso modo de pensar e de 
ver as coisas. As nossas características próprias, como sar-
casmo no caso do William, ou o curso que estamos a estu-
dar ou apenas uns filmes que ficaram na nossa memória, no 
caso da Maruška, podem modificar a maneira de percepção. 
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{natureza}

A sombra da marmota


Katarzyna Osińska
Estudante do 4º ano, Estudos Luso-brasileiros, Universidade de Varsóvia

Punxutowney Phil é uma marmota famosa 
oriunda da Pensilvânia, dotada de uma capacidade 
rara de... prever o tempo. Conforme as fontes oficiais 
do Clube da Marmota (Groundhog Club*), o ani-

mal tem mais de 120 anos de idade e prognostica a chegada 
da Primavera desde 1887. O seu método é tradicional e 
baseia-se numa regra simples: se no dia 2 de Fevereiro Phil, 
ao sair da toca, vir a sua sombra, o Inverno durará ainda 6 
semanas; se não, a Primavera chegará mais cedo.

O Dia da marmota (Groundhog Day) é uma festa tradicional, 
celebrada anualmente nos Estados Unidos da América e no 
Canadá. O mais popular espectáculo decorre em Punxutowney, 
distrito localizado no estado da Pensilvânia, no Condado de 
Jefferson. Hoje em dia, a celebração consiste na organização de 
um grande piquenique comercial, durante o qual a marmota, 
incentivada pelos dignatários vestidos de smoking e chapéu 
preto, lança o veredicto sobre o tempo. O seu discurso é 
interpretado por um dos membros do Círculo Restrito (Inner 
Circle) do Clube da Marmota – e transmitido ao público. Este 
ano, o Prognosticador dos Prognosticadores, como é designa-
do o animal, anunciou a continuação do Inverno. 

Conforme uma das hipóteses, a festa provém de um costu-
me  levado para a Pensilvânia pelos alemães no século XVIII. 
Segundo um antigo presságio era possível prever o tempo 
observando o comportamento de um animal (urso, texugo ou 
serpente). O ritual da previsão meteorológica deriva prova-
velmente da tradição celta do festival pagão de Imbolc. A 
festa comemorada no dia 1 de Fevereiro envolvia a predição 
mágica da chegada da Primavera. Com o advento do cristia-
nismo, as comemorações de Imbolc foram substituídas por 
uma festa religiosa chamada Candelária, celebrada a 2 de 
Fevereiro, mas, mesmo assim, a tradição pagã sobreviveu.

Outra teoria da origem da festa faz-nos lembrar que nos 
países do hemisfério norte o primeiro dia oficial da Prima-
vera ocorre a 20 ou 21 de Março, 7 semanas (46-48 dias) 
depois do Dia da Marmota. Antes da adopção do calendário 
gregoriano, o equinócio primaveril caía no dia 16 de Março, 
exactamente 6 semanas depois de 2 de Fevereiro. 

O costume podia ter surgido de uma confusão criada pela 
colisão dos dois calendários e das distintas superstições. 
Para reconciliar as duas tradições sobre a transição do 
Inverno para a Primavera (no equinócio ou no Imbolc – 6 
semanas antes) foi necessário achar algum árbitro. Acabou 
por tocar à marmota. 

Punxutowney Phil viu a sua sombra 96 vezes. Conforme as 
testemunhas do Círculo Restrito, ele nunca errou nas previ-
sões. Na verdade, visto que, astrologicamente, a Primavera 
antecipada não existe, entre o Dia da Marmota e o equinócio 
há sempre seis semanas. Por isso, cada vez que a marmota 
vê a sua sombra e prevê a continuação do Inverno, ela tem 
razão; e cada vez que ela prognostica a chegada imediata da 
Primavera, está errada.

Além do nosso Phil, há outras marmotas famosas nos Estados 
Unidos e no Canadá, entre elas estão: Woodstock Willie de 
Woodstock (Illinois, USA), Jimmy the Groundhog de Sun 
Prarie (Wisconsin, USA), Brandon Bob de Brandon (Ma-
nitoba, Canadá) e Shubencadie Sam de Shubencadie (Nova 
Scotia, Canadá). O Dia da Marmota chegou ao conhecimento 
dos europeus com a divulgação do filme O Dia da Marmota 
(Groundhog Day) de 1993, estrelando Bill Murray e Andy 
MacDowell, onde as cenas da dita festa foram apresentadas 
de uma forma muito realista 

A 2 de Fevereiro, a toca da marmota no famoso Gobbler’s 
Knob, localizado a 3,2 km de Punxatowney, é de facto uma 
casinha aquecida escavada num tronco. Phil, ao sair pela sua 
portinha, traz a prognose do tempo já escrita num pergami-
nho. A cerimónia tem lugar na madrugada do último dia das 
comemorações. Ela é precedida e seguida de um arraial cheio 
de música, comida e diversas atracções para participantes de 
todas as idades. Este ano, as celebrações duraram quatro dias. 
Afinal, todos os motivos são bons para fazer uma festa, não é 
verdade?

 * http://www.groundhog.org/
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As sombras da África


Magda Sułek
Estudante do 3º ano, Filologia Ibérica, Especialização Portuguesa, Universidade Marie-Curie Skłodowska, Lublin

{sociedade}

Nas artes, tal como na literatura, apare-
ce muito frequentemente o motivo da vida 
como um caminho solitário ao longo do qual 
o homem tem de enfrentar as dificuldades que 

encontra. Contudo, esta comparação não é bem exacta, 
porque, na verdade, todas as pessoas estão sempre acompa-
nhadas por alguém. É a nossa sombra, o nosso duplo que 
intrometidamente imita tudo o que fazemos.

Do ponto de vista científico, uma sombra é uma região 
escura onde parcialmente não chega a luz por causa da 
existência de um obstáculo que a bloqueia. Por outro lado, 
pode-se interpretar este termo diferentemente associando-o 
com a Bíblia ou a Psicologia. O Antigo Testamento conta-nos 
a história dos dois primeiros filhos de Adão e Eva - Abel e 
Caim. O primeiro é bom e o segundo mau. Como sabemos, 
Caim mata o seu irmão e a psicologia analítica tem usado 
esta parábola para formular um novo conceito do homem. 
Em cada pessoa moram os dois irmãos - o claro (Abel) e o 
escuro (Caim). Assim, a sombra representa a parte escura 
da personalidade, os instintos mais primitivos do homem. 
Segundo o psiquiatra Carl Jung quando a parte escura do-
mina o ego humano, a pessoa torna-se má e selvagem. Mas 
o que a psicologia analítica já não explica é a razão pela qual 
o homem se deixa superar pela sombra? A resposta poderá 
estar no livro Joseph Conrad O Coração das Trevas.

Este romance foi publicado em 1902, na época eduardiana 
do Reino Unido. Contudo, a acção do livro contextualiza-se 
durante o período do colonialismo. O protagonista da obra, 
o marinheiro Marlow, parte de Inglaterra para comandar 
um navio a vapor (Nellie) num grande rio africano. Está 
ao serviço da Companhia Europeia e tem como missão 
procurar um agente chamado Kurtz. Durante a viagem 
Marlow descreve o continente africano que desde sempre 
o fascinara. Para expressar como é essa terra, Conrad usa a 
ideia de contraste luz/escuridão, branco/negro, civilizado/
selvagem. Desta forma, compreendemos a referência do 
autor a este duplo conceito da alma humana. Os coloniza-
dores que Marlow conhece em África parecem ser todos 
dominados pelas sombras. Por isso, comportam-se pior do 
que os selvagens africanos. Cometem crimes que para eles 
já não significam nada, são corruptos, aproveitam-se dos 
indígenas. São movidos pela cobiça, pelo desejo do lucro, da 
riquezas e do poder.

Passados 107 anos desde a primeira edição do livro de Jose-
ph Conrad, a situação no continente não mudou muito. A 
África ainda está dominada pelas sombras, continua a ser o 
coração das trevas. Os conflitos armados, o subdesenvolvi-
mento, a pobreza extrema, a fome, a violência étnica e civil 

e a pandemia da SIDA, tudo isso afecta todo o continente. 
Convivemos com notícias de que na Etiópia, todos os anos, 
pelo menos 20 mil jovens com idades entre os 10 e 18 anos 
são vendidos a traficantes; ou que o continente apesar de 
ser subdesenvolvido tem a taxa mais alta de telemóveis no 
mundo.

A África de hoje é um lugar cheio dos paradoxos e de de-
sigualdades. Os responsáveis desta situação são os coloni-
zadores que começaram a sua destruição, mas também os 
ditadores religiosos.

Alice Auma foi uma das primeiras, uma lenda do espiri-
tismo africano. Nasceu em Bungatira, Uganda e em pouco 
tempo autoproclamou-se profetisa que tinha o poder de 
falar com os espíritos. Em 1985 o Espírito Santo relevou-lhe 
os princípios da única “religião verdadeira” que era uma 
mistura do cristianismo europeu e do xamanismo africano. 
A mulher também levou a cabo a missão de “limpar” o con-
tinente dos infiéis. A partir deste momento, Auma assumiu 
o sobrenome Lakwena (que em língua Acholi significa 

“mensageiro”) e fundou o Movimento do Espírito Santo que 
no ano seguinte iniciou uma guerrilha contra o governo 
de Uganda. Os seguidores da Lakwena acreditavam que 
durante o combate estavam protegidos dos tiros inimigos 
pelo seu “óleo milagroso” com que cobria os seus corpos. 
Os guerreiros, armados só com machetes e pedras, achavam 
também que lutando com os seus adversário a profetisa ia 
tornar as pedras que usavam em granadas. Em 1987 foram 
derrotados e esta absurda guerra terminou, deixando cerca 
de 5 mil pessoas mortas.

Depois do sucedido, Auma cansou-se do movimento que 
tinha iniciado e retirou-se. Foi obrigada a fugir para o 
Quénia onde viveu até aos 50 anos. O seu sucessor foi o seu 
pai- Severino Lukoya que, em contraste, se considerava uma 
encarnação de Moisés e Jesus ao mesmo tempo.

Passaram apenas 2 anos quando os chefes mudaram outra 
vez. O Movimento do Espírito Santo foi substituído em 
1989 pelo Exército de Resistência do Senhor, dirigido 
por Joseph Kony, o sobrinho de Severino Lukoya. Até 
hoje, Kony é o último e o mais cruel de toda a dinastia dos 

“iluminados”. Filho de um catequista, Kony em criança era 
acólito. Como não conseguiu terminar a escola, participou 
no movimento da Lakwena e depois de algum tempo tam-
bém ele descobriu os seus poderes mágicos. À semelhança 
dos seus antecedentes, também Joseph queria melhorar o 
cristianismo acrescentando-lhe alguns conceitos do islão e 
do paganismo. Diz que agora ele pode falar com a Lakwena 
e com o Espírito Santo que lhe pediu para desalojar todos os 



Abril/Mayo 2009 7¿?

{sociedade}

pecadores e fundar um governo baseado nos Dez Manda-
mentos bíblicos. Para cumprir estes projetos, Kony dirigiu-
se primeiro à gente da sua própria tribo – Acholi, mas como 
já estavam cansados e fartos das guerras não o apoiaram. 
Assim, Kony com um pequeno grupo de seguidores procu-
rou outra maneira de recrutar soldados. Não precisaram de 
muito tempo para encontrá-la. As pessoas que se deixam 
convencer muito facilmente são obviamente os mais fracos, 
os mais indefesos, os mais pequenos...são as crianças.

Durante pelo menos 18 anos entre 25 e 60 mil crianças fo-
ram raptadas e transformadas em soldados do ERS. O rapaz 
mais jovem tinha 8 anos. As crianças podiam ser raptadas 
em todos lugares - em casa, nas escolas, nas ruas. Os meni-
nos preparavam-se para ser guerreiros e as meninas eram 
sequestradas para “produzir” novos soldados. Para facilitar 
o processo de aprendizagem aplicavam-se às crianças, fre-

A falta de luz pode matar?


Karolina Patyra
Estudante do 3º ano, Filologia Ibérica, Especialização Portuguesa, Universidade Marie-Curie Skłodowska, Lublin

quentemente, drogas e diferentes métodos de terror. Muitas 
vezes os jovens tinham que matar as suas próprias famílias 
e os que recusavam a obediência. Estas crianças chamam-
se “crianças invisíveis” porque depois de serem raptadas 
ninguém sabe mais nada delas. As que não estão no exército 
vivem em constante medo.

Como se pode ver, a África, parte do nosso mundo, ainda 
continua a ser uma área de sombras, escuridão e tristeza pro-
funda. Se por um lado, a destruição do continente começou 
com a chegada dos primeiros colonizadores, por outro lado, 
a descolonização deixou o poder nas mãos dos tiranos como 
Idi Amin Dada, Milton Obote ou Tito Okello. Naquela reali-
dade a vida humana perdeu o seu valor. O homem tornou-se 
selvagem, deixou dominar-se pelas sombras da sua alma. A 
miserável história da África parece não ter início mas o que é 
pior é que este coração das trevas parece não ter fim. 

Os polacos são tão agressivos porque não faz 
sol durante sete meses por ano e o Verão não é 
quente. Somente faz frio e chove, faz frio e chove 
neste lugar no centro da Europa”. O fragmento 

citado vem da canção “Quatro quartos”  de Kazik Staszewski 
e Edyta Bartosiewicz. Tanto a canção como a comum con-
vicção ligam o sol, ou melhor, a falta dele à agressividade e 
à depressão que pode levar o homem a suicidar-se. Falamos 
também frequentemente de um tipo especial de depressão 
que surge no Outono e no Inverno que é causada pela falta  
de luz.

A ligação do mau tempo com o abatimento físico, intelectual 
e psíquico tornou-se numa teoria que afirma que os habitan-
tes das regiões onde o Inverno é longo, muito frio e sem sol se 
suicidam com mais frequência do que as pessoas que moram 
nos países com o clima quente. A Polónia que fica no centro 
da Europa e que tem um clima temperado não é especialmen-
te afectada por este fenómeno mas os países escandinavos 
sim. De facto as pessoas que vivem nesta parte da Europa são 
consideradas frias, tristes e melancólicas. Porém, será mesmo 
a natureza, e neste caso o sol, tão poderoso que pode levar-
nos ao suicídio?

A OMS estimou que cada quarenta minutos alguém no mun-
do se suicida. Face a este número, esta organização decidiu 
investigar o problema e verificar quais as razões que levam 
as pessoas ao suicídio. Os resultados refutam totalmente a 
teoria acima referida. Os escandinavos não se destacam nas 

estatísticas. Na Noruega, em 2004, a taxa de mortalidade por 
suicídio entre homens constitui 16,9 mortes por cada 100 
mil habitantes e 6 por cada 100 mil mulheres. Na Suécia e 
na Dinamarca, em 2002, os resultados foram parecidos. A 
Polónia também não é um país de suicidas. Em 2004 puseram 
termo à vida 19,5 homens e 4,6 mulheres por cada 100 mil 
habitantes. As estatísticas parecem ser mais preocupantes em 
países como a França, a Bélgica, a Áustria, a Bielorrússia e a 
Rússia onde o número de suicídios é mais alto. No entanto 
a situação mais grave apresenta-se na Lituânia. No ano de 
2004, 70 homens e 14 mulheres por cada 100 mil habitantes 
cometeram suicídio.

As estatísticas, assim como os especialistas, não encontram 
nenhuma relação entre a falta de sol e o maior número de 
mortes causados por suicídio. Entre os motivos que provo-
cam o suicídio destacam-se a má situação económica, a falta 
de segurança, o nível e a possibilidade de obter a ajuda de 
especialistas. A carência de luz pode influir unicamente nas 
pessoas que já sofrem de depressão ou de outros distúrbios 
mas não se pode dizer que o mau tempo é uma das causas 
principais de suicídio*. No entanto, a pergunta persiste - 
porque é que as pessoas atribuem ao tempo um motivo para 
terminar com a vida? Talvez por ser muito difícil reconhecer-
mos que o problema está dentro de nós e é mais fácil procurar 
a culpa no exterior? A natureza é sempre uma boa culpada 
porque não pode queixar-se.

* http://gunzebra.wordpress.com/2008/07/09/skad-te-samobojstwa/
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A Sombra do Vento: 


Barbara Grabiwoda
Estudante do 4º ano, Filologia Ibérica, Especialização Portuguesa, Universidade de Varsóvia

Carlos Ruiz Zafón, escritor espanhol, tornou-
se um fenómeno editorial na Europa depois da 
publicação de A Sombra do Vento. Não acontece 
muitas vezes que um livro obtenha reconheci-

mento e aclamação do público e da crítica ao mesmo tempo. 
O livro está a venda em 17 países, teve cerca de 1 milhão de 
exemplares impressos e, além disso, alcançou a fase final 
dos prestigiosos prémios literários "Fernando Lara 2001" e 

"Libreter 2002". Não há dúvidas que A Sombra do Vento per-
tence ao grupo de livros que ultrapassam a triste realidade 
do crescente desinteresse pela literatura.

A acção de A Sombra do Vento passa-se em Barcelona, na 
primeira metade do século XX. Daniel Sempere é levado por 
seu pai a um lugar misterioso chamado “O Cemitério dos Li-
vros Esquecidos”. É um tipo de biblioteca secreta que protege 
os livros desconhecidos e abandonados. Ali o menino pode 
escolher qualquer livro, mas é ele que se vê escolhido por 
uma obra, A Sombra do Vento, de Julián Carax. Daniel fica 
fascinado pelo autor desconhecido e decide procurar mais 
obras e informações sobre ele. A pesquisa revela que alguém 
consecutivamente queima todos 
os livros de Carax e o exemplar 
tirado do “Cemitério” pode ser 
o único ainda existente. Mes-
mo que a busca do menino seja 
inocente no início, Daniel acaba 
envolvido numa rede de misté-
rios. Os acontecimentos levam 
o herói até ao ponto no qual o 
enigma de Julián Carax, se não 
for resolvido, pode ter uma influ-
ência trágica nas vidas dos que 
ama. No seu percurso pelas ruas 
de Barcelona, Daniel encontra 
personagens que pouco a pouco 
lhe revelam o segredo de Carax. 
A vida do autor desconhecido 
parece ser entrelaçada com a 
vida de Daniel, que, ao longo da 
sua busca pela verdade, amadu-
rece e descobre várias facetas da 
amizade, do amor e da paixão.

A história de Daniel Sempere é 
complexa e consequen-
temente ligada com o mote prin-
cipal, o livro esquecido de Carax. 
Nas 400 páginas Zafón consegue 
juntar as descrições minuciosas 
de Barcelona e o estudo psico-

lógico das personagens com uma acção tão atraente, que 
não nos permite deixar o livro sem ler mais uma, duas, três 
páginas... 

Antes de ler, tive dúvidas se A Sombra do Vento não seria 
um outro livro como O Código da Vinci, de Dan Brown. Já 
apareceram tantas que seguiam o mesmo padrão, baseado 
num mistério obscuro, com um herói investigador e uma 

relação amorosa. A Sombra do 
Vento tira muito desse padrão, 
mas acrescenta algo mais, a meu 
ver essencial para chamar o livro 
boa literatura: o estilo. Manten-
do o ritmo electrizante, Zafón 
conta a história de maneira 
eloquente, misturando frases 
às vezes poéticas com ironia e 
humor. 

O romance de Zafón deixou o 
topo da estante “bestseller” do 
Empik meses depois da publica-
ção, só para dar lugar a O Jogo 
do Anjo, a nova publicação do 
autor espanhol. O triste facto é 
que, no seu último livro, Zafón 
decidiu repetir o modelo de A 
Sombra situando a história no 
mundo dos livros e voltando ao 

“Cemitério dos Livros Esquecidos”. 
A decisão de seguir o caminho 
seguro decepcionou-me, mas isso 
é uma outra história.. Mesmo 
assim, continuo a recomendar a 
leitura de Zafón aos meus amigos 
e agora digo-vos a mesma coisa – 

“A Sombra do Vento” é uma leitura 
obrigatória.

 ... o menino pode 
escolher qualquer livro, 

mas é ele 
que se vê escolhido 

por uma obra..."
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Cando as cousas se perciben como sombras


Ana Somoza Cornes
Lectora de galego na Universidade de Varsovia

E así de poética 
é a definición 
de luscofusco. 
Luscofusco 

ou lusquefusque é ese 
momento do día, entre 
o día e a noite, en que a 
luz desapareceu case por 
completo e as cousas se 
perciben como sombras. 
Fermoso instante, pala-
bra e definición.

O día pódese dividir de 
moitas maneiras. Actu-
almente, nunha socieda-
de tan apegada ao reloxo, 
case que só contan as 
horas, os minutos e os 
segundos, mais antes, e 
aínda agora, pero me-
nos, a xente vivía e vive 
segundo o ritmo que 
lle marcan as luces e as 
sombras.

O galego conta con gran 
número de termos que 
se refiren a unha parte 
determinada do día ou 
da noite. E á súa vez, 
con moitos sinónimos 
destas palabras.

Pero comecemos polo principio, cando aparece a luz do sol 
pola mañá. Polo amencer. Alborexar ou amencer, amañecer 
ou clarear, digámolo como o digamos, o caso é que ocorre 
todos os días, e moi poucos ou case que ningún reparamos 
nel. Un intre tan fermoso que non valoramos. Só a lingua 
e o tempo soubérono valorar dándolle nomes tan líricos 
como: abrente, alba, alborada, aurora, rompente; e expresi-
óns como: abrir o día, raiar o día, romper o día ou vir o día.

Instante que dura pouco e que dá paso á mañanciña, a esas 
primeiras horas da mañá, nas que custa moito comezar a 
actividade, sobre todo se vai frío. E sobre todo se nos agarda 
una longa mañá de traballo.

Durante a mañá, nun impreciso período a partir das doce, 
o Sol chega ao seu punto máis elevado sobre o horizonte. 
Chegamos ao mediodía.

Comemos, traballamos e case sen darnos de conta, porque o 
tempo voa, pasou a tarde.

Comeza a pórse o sol, chegou a tardiña. Todo se tingue de 
ouro e encarnado. Quizais pola súa beleza ou pola infinida-
de de matices que nos brinda, este momento do día recibe 
nomes de igual variedade e beleza. Chamámoslle serán á 
parte do día que vai dende que comeza a agocharse o sol 
ata que se fai noite. Solpor, crepúsculo, ocaso, ao momento 
exacto no que se pon.

E xusto despois de meterse o sol, despois de que desapareza 
ese derradeiro punto de lume no horizonte, entramos no 
anoitecer, no luscofusco, na noitiña, na bocanoite. Cando as 
cousas se perciben como sombras. 

E dende a posta ata a saída do sol vivimos na noite. Tempo 
de lendas, contos, festas e de silencio.
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É na sombra que floresce a samambaia


Marta Machowska
Estudante do 5º ano, Estudos Luso-brasileiros, Universidade de Varsóvia

{gastronomia}

No primeiro dia do Verão astronómico, os nos-
sos antepassados costumavam procurar a flor da 
samambaia. E embora todos soubessem que as 
samambaias, ou os fetos, ou os Polypodiopsida 

não produzem flores, havia nisso a sabedoria profunda dos 
antigos eslavos, gente que ainda vivia em plena harmonia 
com a natureza. Supunha-se que a dita flor trazia felicidade e 
bem-estar a quem a encontrasse, como se pensa de todas as 
coisas cuja existência é dubitável: da pedra filosofal, do Santo 
Graal, do príncipe encantado com o seu cavalo branco. Mas 
enquanto os alquimistas perdiam a vista nos laboratórios, os 
nossos bisavós respiravam o ar fresco e luzente da mata decí-
dua temperada e procuravam no sítio certo. Pois há séculos 
que se sabe que a felicidade suprema é uma boa janta e que 
é na sombra do chão da floresta que se encontra o tesouro 
capaz de nos trazer essa felicidade: o cogumelo silvestre. 

Em termos da abundância de cogumelos e da quantidade 
das suas espécies o terreno habitado pelos eslavos está com 
certeza mais dotado do que as terras em que vivem os povos 
latinos. A trufa é aqui a excepção que confirma a regra. A 
maioria dos cogumelos gosta de lugares húmidos e dum 
chão de floresta muito rico. Aquilo que vemos e consumimos 
é fruto de um organismo que cresce por baixo do solo e que 
normalmente vive em simbiose com as raízes das árvores. 
As espécies têm as suas preferências e por exemplo a trufa 
cresce exclusivamente entre as raízes do carvalho. Existem 
também espécies parasitas que crescem nos troncos das 
árvores, como as espécies apreciadas nas culinárias asiáticas. 

Já que há diferenças na quantidade dos cogumelos silvestres 
que as florestas polacas e portuguesas oferecem, as nossas 
línguas não dispõem de nomenclaturas igualmente desen-
volvidas, ou seja, os nomes destas maravilhas da natureza 
são simplesmente desconhecidos da maioria do público 
gastronómico português. Portanto ofereço ao consumidor 
esfomeado uma lista de nomes das espécies mais conhecidas 
(na Polónia) em polaco e português. Seguem também nomes 

em latim, já que são usados em muitos textos em língua 
portuguesa sobre o tema. Os nomes portugueses que enume-
ro são fruto de uma procura na Internet, em vários artigos, 
fóruns e blogues de adoradores de cogumelos e não aspira a 
ser um dicionário oficial:

POlACO lAtIM PORtuguêS

pieczarka
 szlachetna

Agaricus 
campestris champignon

prawdziwek 
(borowik szlachetny )

Boletus 
edulis boleto

podgrzybek
brunatny

Xerocomus 
badius boleto-baio

kurka 
(pieprznik jadalny)

Cantharellus 
cibalius cantarelo

rydz 
(mleczaj rydz) 

Lactarius 
deliciosus sancha

boczniak 
ostrygowaty

Pleurotus
ostreatus

shimeji-preto, 
pleuroto

mun 
(uszak bzowy)

Hirneola 
auricula-judae

orelha-de-pau, 
orelha de judas

czarna trufla Tuber 
melanosporum trufa negra

Já que nos conhecemos de nome – a consumir! As possibi-
lidades são inúmeras. Primeiro, os cogumelos podem ser 
servidos frescos ou secos. O secar é uma maneira antiga de 
preservar o produto que dá resultados invulgarmente sa-
borosos. Secam-se principalmente boletos e boletos-baios 
que dão um cheiro muito forte e apetitoso, mas é possível 
preservar da mesma forma outras espécies. Os cogume-
los secos, demolhados, utilizam-se como acréscimo para 
vários pratos, o exemplo polaco mais famoso é o bigos. De-
pois vem uma variedade de croquetes, pastéis, tartes, piero-
gi – tudo aquilo que se pode rechear. Deste tipo de comida 
serve-se muito em Varsóvia e há escolha até para o cliente 
mais exigente, seja em termos de requinte ou do preço da 
refeição: o restaurante Siedem Grzechów situado na rua 
Krakowskie Przedmieście tem na ementa óptimos pierogi 
com cogumelos silvestres; muito perto dele o bar Pierogar-
nia na rua Bednarska propõe uma versão mais económica 
mas sempre saborosa– pierogi com chucrute e cogumelos. 
Bigos faz parte do cardápio de dezenas de restaurantes, mas 
gostaria de chamar a atenção para a variedade vegetariana 
que se pode comer na rede Greenway. A ideia é mostrar que 
prescindir da carne não faz mal a ninguém e o bigos realiza 

"Em termos da abundância de 
cogumelos e da quantidade das 
suas espécies o terreno habitado 
pelos eslavos está com certeza 
mais dotado do que as terras em 
que vivem os povos latinos."
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esta missão com sucesso: 
cogumelos e ameixas dão 
um sabor e cheiro riquís-
simos. O bigos é um desses 
pratos para os quais há 
tantas receitas quantos 
cozinheiros e donos/donas 
de casa, pois é uma coisa 
muito simples de fazer em 
grande quantidade, logo 
perfeita para todo o tipo 
de festas. Uma vez que co-
zinharem em casa, provem 
o arenque com boletos (ou 
boletos-baios) secos que 
vai ser uma delícia sur-
preendente – é só comer e 
engordar. 

Na época os restaurantes 
propõem uma riqueza 
admirável de refeições com 
cogumelos silvestres no papel principal. Em todo o lado nos 
meses do Outono, podemos pedir cantarelos em forma de 
sopa ou prato principal em que estes míscaros simpáticos 
vêm acompanhados de lombo de porco, peito de frango, 
peixe ou outra coisa. A minha opção preferida são placki 
ziemniaczane com cantarelos, por exemplo no Grill Bar Zgo-
da na rua Zgoda ou no Blikle em Nowy Świat. A quem estiver 
aborrecido com carnes e peixes mas quiser uma refeição 
tradicional, sugiro sanchas ou pleurotos fritos. Devido ao 
seu tamanho, um "chapéu" acompanhado de batatas e salada 
constitui uma refeição altamente satisfatória. Infelizmente 
estes nobres cogumelos são dificílimos de encontrar fora da 
época. 

Mesmo assim não desesperemos, pois o congelar é outra 
boa maneira de conservar e muitas espécies não perdem o 
sabor. Portanto o adorador de cogumelos silvestres pode 
satisfazer o seu paladar durante todo o ano. Para começar 
com entradas, proponho visitar o restaurante Barbakan na 
rua Freta e pedir refogado de cogumelos com natas servido 
dentro de um pão. Para continuar com as sopas, provem 

as deliciosas sopas de boletos – na versão mais chique no 
Qchnia Artystyczna (situado por trás do Centro de Arte 
Moderna no palácio Ujazdowski) ou numa versão muito 
bem-disposta no Kompania Piwna (ul. Podwale 25). Depois 
vem outra variedade – creme de boletos – e aqui destaca-se 
mais uma vez o bar Pierogarnia; aqui o creme é servido 
apenas em certos dias como sopa do dia, mas vale a pena 
caçá-lo. Depois da entrada e da sopa convém pedir um bom 
prato principal. A minha escolha recai novamente sobre 
os placki ziemniaczane, desta vez com boletos e boletos-
baios. Se for num dia mais atarefado e menos endinheirado 

– escolho Kulinarne Klimaty, mesmo em frente do prédio 
da Iberystyka. Se for uma ocasião mais afortunada, com 
tempo e dinheiro para gastar, será o Qchnia Artysytczna 
o sítio escolhido. E se não forem placki, que o ilustre leitor 
forme a sua própria lista – eu sou fiel consumidora deste 
prato simples. 

Além da cozinha polaca, também as culinárias asiáticas 
oferecem uma escolha de comidas que incluem cogumelos. 
Trata-se das mencionados espécies parasitas que cres-
cem em cima das árvores. Os mais fáceis de encontrar na 
Europa são as orelhas-de-judas. Servem-se normalmente 
cortados em fitas, como acréscimo a várias comidas. Os 
bares e restaurantes chineses têm nas suas ementas imen-
sos pratos com a orelha-de-judas. No papel principal não 
é muito frequente mas pode-se prová-lo, por exemplo, no 
restaurante Pekin na rua Senatorska. O mesmo restauran-
te oferece pratos baseados numa outra espécie asiática, o 
shiitake, que no cardápio do Pekin tem o charmoso nome 
de “cogumelo-flor”. 

Depois desta refeiçãozinha podemos considerar-nos felizes 
em qualquer sentido da palavra que quisermos: encon-
trámos um tesouro antigo, voltámos à Natureza, enfim 

– comemos que foi uma maravilha. A única coisa que não 
me deixa viver plenamente esta felicidade é haver ainda 
algumas espécies para provar. O champignon fica portanto 
para outra vez, assim como a trufa negra, isto se a conta 
bancária quiser. 
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A sombra sou eu


Marek Cichy 
Estudante do 4º ano, Estudos Luso-brasileiros, Universidade de Varsóvia

{ensaio}

Um dos meus livros favoritos. Como num bil-
dungsroman, lemos a história dum jovem que vai 
crescendo e reconhecendo os seus talentos (neste 
caso, mágicos). Ele entra numa escola de magos, 

faz amizades, mas também suscita forças sinistras. Para evi-
tar confusão: Joanne K. Rowling tinha 3 anos quando este 
livro foi lançado (em 1968).

O Feiticeiro e a Sombra é o primeiro tomo da série Terramar 
(Earthsea), da escritora estado-unidense Ursula K. Le Guin. 
Nele, seguimos os passos de Duny, um rapaz simples da 
ilha Gont, uma das maiores do universo de Terramar. Neste 
mundo, os poderes mágicos são muito frequentes – o mais 
simples pescador ou lavrador facilita o seu trabalho graças à 
magia. Um feiticeiro que controla os ventos, por exemplo, é 
um elemento indispensável na tripulação de qualquer navio. 
Uma outra característica deste mundo é que os nomes têm um 
significado especial: além dos nomes quotidianos, as pessoas 
têm seus nomes verdadeiros, que são mantidos em segredo. 
Quem sabe o nome de alguém, pode controlar aquela pessoa.

Com a magia, Le Guin não somente distingue a sua obra 
daquilo que é típico no bildungsroman, mas entra no género 
fantasy. E entra a criticar: Le Guin não segue “a assunção 
geral no género” de que os vários povos deviam ser de pele 
branca e que a sociedade devia reflectir os tempos da Idade 
Média. Em outras palavras, a autora consegue romper com 
o cânone de Tolkien. O universo do romance é em grande 
parte habitado por pessoas de cor vermelha ou castanha. Os 
Kargs - a raça mais próxima aos europeus quanto ao seu 
aspecto físico - são também os mais temidos e agressivos de 
todas as tribos de Terramar. 

Mas onde está a mencionada sombra? Voltaremos ao herói. A 
especial capacidade mágica de Duny atrai a ele vários mestres: 
primeiro, uma tia-bruxa ensina-lhe os feitiços mais básicos. 
Durante um ataque de piratas, o garoto salva a sua aldeia com 
um esforço mágico, mas entra em coma. Ao saber deste feito, 
Ogion, um mago velho e sábio, procura Duny e cura-o. Depois, 
revela o nome verdadeiro do rapaz (Gued) e dá-lhe uma al-
cunha (Gavião) pela qual será conhecido em todo o Terramar. 
Durante os estudos posteriores na casa de Ogion, no entanto, 
os poderes mágicos do rapaz crescem mais rapidamente do 
que a sua prudência. Tentado por uma moça, Gued mostra as 
suas capacidades sobrenaturais. Abre uma porta ao mundo dos 
mortos e deixa uma Sombra ameaçadora entrar no Terramar. 

Ogion salva-o pela segunda vez. O jovem, contudo, recusa a 
vida calma ao lado de Ogion. Este, por causa da impaciência 
e curiosidade do seu aluno, decide mandá-lo para a escola 
dos magos na ilha Roke. Na escola, Gued-Gavião torna-se um 

mago poderoso, mas a Sombra persegue-o. Gued, desafiado 
por um colega de Roke, chama a criatura sinistra outra vez. 
Um velho mago, o reitor da escola, vence-o, mas morre pouco 
tempo depois. O herói, dominado por um sentimento de 
culpa, tenta esconder-se numa aldeia remota de Low Torning. 
Depois, quer redimir-se dos erros da juventude ajudando os 
outros: pacifica um velho dragão que aterrorizava os lavrado-
res. Durante todas estas aventuras, porém, está a fugir do ini-
migo, e não é capaz de fazê-lo. Finalmente, num duelo com a 
Sombra, é esta quem pronuncia o nome de Gued, privando-o 
das suas forças. Exausto, o mago volta ao seu velho mestre. 
No recanto da sua casa, Ogion conscientiza o jovem que ele 
deve enfrentar directamente o mal que iniciou.

Os papéis se invertem: agora é Gued quem está a caçar o seu 
inimigo sinistro. Navega até ao fim do oceano, onde encon-
tra a Sombra perseguida. Aqui, pronuncia o nome do outro. 
O nome é : “Gued”. Os dois se abraçam e se unem. Final-
mente, Gued torna-se uma pessoa íntegra.

Para quem leu algo de Jung, a personagem da sombra devia 
parecer familiar. De facto, a autora conhecia o arquétipo 
jungiano de “sombra” e usou-o conscientemente em O Feiti-
ceiro... Para quem não conhece este conceito psicológico, dou 
a palavra à própria Le Guin:

“A sombra está no outro lado da nossa psique, é o irmão 
escuro da mente consciente. Ela é Cain, Caliban, o monstro 
de Frankenstein, Sr. Hyde. É Virgílio, quem guiou Dante 
pelo inferno, Enkidu, o amigo de Gilgamesh; Gollum, o 
inimigo de Frodo. É o Doppelganger. Ela é o Irmão Cinzen-
to de Mowgli; o lobisomem; o lobo, o urso, o tigre de mil 
de contos populares; é a serpente Lúcifer. A sombra está 
na fronteira entre a mente consciente e o inconsciente; nós 
encontramo-la nos nossos sonhos, como irmã, irmão, amigo, 
besta, monstro, inimigo, guia. É tudo o que não queremos, 
não podemos, admitir ao nosso ser consciente, todas as 
qualidades e tendências dentro de nós que foram reprimidas, 
negadas, ou não usadas.” *(tradução do autor) 

Segundo Jung, a sombra não pode ser vista só negativamente. 
Não é só o animal em nós: é também responsável pela espon-
taneidade, pela criatividade, e pela emoção profunda, carac-
terísticas necessárias ao pleno desenvolvimento humano. A 
confrontação com a própria sombra é, segundo o psicólogo, 
uma parte indispensável do nosso currículo.

Gued já confrontou o seu irmão negro. E tu? 

*Ursula K. Le Guin: The Child and the Shadow, in: The Language of the Night: 
Essays on Fantasy and Science Fiction, New York, Harper Collins, 1989.
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A sombra que mede o tempo


Ewa Maria Sobolewska
Estudante do 4º ano, Filologia Ibérica, Especialização Portuguesa, Universidade de Varsóvia

{ciências}

No século VII o papa mandou 
pô-los no telhado de todas as 
igrejas. Ao longo dos séculos 
marcaram o ritmo dos dias que 

passavam. Hoje servem só como elementos 
de decoração, não obstante despertam inte-
resse. São os relógios de sol.

Há pouco tempo que se usa relógios mecâ-
nicos. Antes de aparecerem, no século XIV, 
a humanidade media o tempo a observar 
fenómenos naturais, como as f lores, o 
comportamento dos animais ou a sombra. 
O método baseado nas sombras sobreviveu 
até aos nossos dias e, ao longo dos séculos, 
não caiu em desuso. E funciona de forma 
bastante precisa: um dos relógios de sol mo-
dernos, construído por Martin Bernhardt, 
atrasa-se menos de um minuto.

“Do not kill time, for it 
will surely kill thee”, diz a 
inscrição num dos reló-
gios de sol. Este lema é 
um elemento que apare-
ce em muitos relógios. 

Não foi difícil, no começo de tudo, reparar 
que um homem projecta a sua sombra mais 
extensa ou mais curta à medida que o sol se 
desloca no céu. O comprimento da sombra, 
medido em pés, servia para estimar as horas. 
O método, usado mais frequentemente por 
pastores, levou à construção do protótipo de 
um relógio de sol. Quando a sombra que era 
provocada por um pau do tamanho de um 
homem (fincado verticalmente num tronco 
cortado) era de tamanho mínimo marcava-
se o meio-dia. Outro método consistia em 
marcar a hora cultivando a terra, consideran-
do que a sombra disposta paralelamente às 
linhas da plantação significava o meio-dia.

Quem divulgou os relógios de sol na Europa 
foi o 65º papa, Sabiniano. Governou a Igreja 

durante dois anos no século VII, tempo 
durante o qual foi criticado por ser um mau 
administrador. Porém, nem todas as suas 
decisões foram erradas. Aquela pela qual se 
tornou famoso foi a de pôr relógios de sol no 
telhado de todas as igrejas.

Os relógios de sol mais usados não mudaram 
muito desde aqueles tempos. Um ponteiro de 
horas, chamado gnómone, projecta a sombra 
para o mostrador. A sombra desloca-se indi-
cando as horas de modo igual a um ponteiro de 
relógio comum. O mostrador pode ficar numa 
superfície horizontal ou vertical. O gnómone 
no hemisfério setentrional tem de ser orientado 
exactamente para norte. Assim, o relógio de 
sol indica a hora solar aparente (para mostrar a 
hora padrão precisa-se de fazer as correcções). 
Nos dias actuais, ainda, existem os relógios de 
sol com mostradores digitais.

Existem muitas variedades de relógios de 
sol. O relógio equatorial, baseado na esfera 
armilar, tem um mostrador em forma de anel 
paralelo ao equador, enquanto o gnónome 
apresenta-se paralelo ao eixo da terra. Já o 
relógio multiface pode ter a forma de cubo e 
indica as horas de modos diferentes em cada 
parede. Os relógios de bolso, por outro lado, 
têm normalmente a forma de um octógono 
e contêm uma bússola pequena. A forma 
mais popular, contudo, foi a divulgada pelo 
francês, Butterfield, que introduziu muitas 
inovações, como um ponteiro com a forma de 
passarinho.

À noite mede-se o tempo com o relógio de lua. 
É um utensílio muito parecido ao relógio de 
sol, mas precisa do luar em vez da luz diurna. 
Tem uma única desvantagem – mostra a hora 
exacta só nas noites de lua cheia. Cada outra 
noite o relógio atrasa-se 48 minutos. 

“Do not kill time, for it will surely kill thee”, 
diz a inscrição num dos relógios de sol. O 
lema é um elemento que aparece em muitos 
relógios. Com eles os construtores, ao longo 
dos anos, muitas vezes de uma forma hu-
morística convidavam os peões a pensarem 
sobre tempo de uma forma diferente. Utere, 
non numera.
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{ensaio}

«Castelos de vento» e «ao vento as naves» 
ou as sombras mirandinas

de uma última aula de Literatura Portuguesa


Anna Kalewska

Professora de Literatura Portuguesa da Universidade de Varsóvia 

Antes de ser Estado, Portugal foi trova, cantar de amigo, flor de verde pinho, menina e 
moça de Bernardim. E também O sol é grande e Comigo me desavim de Sá de Miranda. 
E sobretudo Camões, a Lírica e Os Lusíadas, esse poema que é um verdadeiro acto de 
soberania espiritual. Esta é a verdadeira poética da criação de Portugal.

Manuel Alegre

Francisco Sá de Miranda. O soberano Projecto 
Vercial (e o soberaníssimo bom gosto) cita as datas 
da vida do Poeta. Era a primeira metade do século 
XVI. Sá de Miranda nasceu à data da subida de D. 

João II ao trono, após a morte de D. Afonso V. Lembram-se, 
ainda, do ano passado? Não? Pois bem. Estamos na quadra 
pascoal. Vamos, então, começar a última aula sobre a Lite-
ratura na Cultura Portuguesa dos Quinhentos.

Francisco Sá de Miranda nasceu em 28 de Agosto de 1481 
em Coimbra, filho de Gonçalo Mendes de Sá, cónego da Sé 
de Coimbra, e de Inês de Melo. Certamente por influência 
do pai frequentou, durante os estudos menores, o Mosteiro 
de Santa Cruz de Coimbra, que na altura ministrava uma 
boa formação humanística, nomeadamente o ensino das 
línguas latina e grega. Doutorou-se em Direito na Universi-
dade, então sediada em Lisboa, ministrando ensino acadé-
mico por algum tempo. Colaborou no Cancioneiro Geral 
de Garcia de Resende com cantigas, esparsas e vilancetes. 
Frequentou também a corte, até 1521, data em que – por 
curiosidade intelectual e para beber in loco as novas inspi-
rações da Renascença – empreendeu uma longa viagem até 
à Itália, onde permaneceu cerca de cinco anos, convivendo 
com os escritores e artistas italianos (Bembo, Sannazzaro, 
Sadoletto, Ariosto, Vitória Colonna, os amigos de Miguel 
Ângelo. Abraçou, depois, a estética literária que todos os 
humanistas cultivavam com gosto. Regressou a Portugal em 
1526, marcando esta data o início do Renscimento em Por-
tugal ou a introdução do classicismo, i. e., da Escola Italiana 
na Literatura Portuguesa (cronolgicamente, os tempos indo 
de D. João III a Infante D. Henrique, inquisidor-mor e rei de 
Portugal por dois anos).

Resultado da peregrinação italiana, Sá de Miranda trouxe 
para Portugal os novos géneros e novas formas literárias, 
introduzindo na Literatura Portuguesa o soneto, o terceto, 
a oitava, os subgéneros poéticos como a canção, a carta, a 
écloga e a elegia, o metro decassílabo e a comédia clássica. 
Concebeu, então, as primeiras expressões conhecidas do 

dolce stil nuovo -  os sonetos de padrão italiano (construído 
em duas quadras e dois tercetos), as éclogas polémicas e 
sociais (Basto e Montano, levando os títulos os nomes de 
pastores), duas comédias em prosa, à imitação de Plauto 
(Vilhapandos e Estrangeiros) e uma tragédia em verso 
(Cleópatra). 

Sendo um clássico renascentista (com algumas transigên-
cias, porém, para com a medida velha), Sá de Miranda foi 
imitador de autores greco-latinos, italianos, e castelhanos 
(Boscan e Garcilaso) que teriam tratado os temas, os géne-
ros literários e os cânones humanistas. Disso vem a adapta-
ção da longa tradição de Aristóteles, Horácio, Quntiliano e, 
em Portugal, de António Ferreira (1528-1569), seu discípulo 
e autor de A Castro (1587) – a primeira tragédia clássica em 
Portugal com o assunto histórico e nacional. 

No classicismo, a ar te exigia 
uma cultura vasta, o engenho 
(ingenium), isto é, o talento 
conjugado com cer tas capaci-
dades inatas, uma técnica apro-
priada, um árduo e prolongado 
estudo e a imitação da natureza 
(mímesis). 

No classicismo, a arte (artes) exigia uma cultura vasta, o 
engenho (ingenium), isto é, o talento conjugado com certas 
capacidades inatas, uma técnica apropriada (manifestada 
na rígida preceituação dos géneros literários), um árduo 
e prolongado estudo (studium) e a imitação da natureza 
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(mímesis). A natureza – mundo físico e humano – significa-
va os aspectos positivos encarnados em modelos universais. 
Ficava de fora o que fosse anormal, feio, horrendo, monstru-
oso, grotesco, eclético, emocionado ... A ascendência fidalga 
e a sua capacidade intelectual abriram a Sá de Miranda o 
prestígio do introdutor e exímio cultor da estética clássica 
em Portugal. «São preceitos de Horácio – me dirão:/ em al 
não posso, sigo-o em aparenças». 

Ó meu bom Sá de Miranda! Daqui para um ano de ti já 
não falarei. Ni a um rem. «Desarrezoado amor, dentro em 
meu peito».

Segundo Sá de Miranda, António Ferreira e os demais 
poetas clássicos a razão deve predominar sobre o sentimen-
to: é uma consequência da cultura, arte, engenho, mimese, 
verosimilhança e trabalho de limar o verso, partilhados e 
efectuados para um espírito forte, obra-prima de um Mestre 
que sabia refrear as paixões com a razão oposta à "vontade" 
i.e., à inclinação amorosa. 

Em 1530, Sá de Miranda retirou-se da corte de D. João III 
para a Quinta da Tapada no Minho onde passou o resto 
dos seus dias, entregue ao cultivo da terra e das letras. O 
poeta-lavrador não se conformou com o estado de coisas  
em Portugal, escrevendo comentários sociais saudosos e 
moralistas contra a dissolução de costumes resultantes da 
expansão ultramarina (fase colonial incipiente). Na famosa 
Carta a António Pereira, senhor do Basto, quando se 
partiu para a corte co´ a casa toda Sá de Miranda afirmou 
o temor do «cheiro desta canela» com que «o Reino se 
despovoa...».  Sá de Miranda nada é favorável à aventura 
ultramarina dos portugueses, que era contrária em tudo 
ao viver comprometido que o Poeta impugnava: a ambição 
do comércio, a guerra que afasta o homem da natureza, a 
corrupção da corte.

Pelos temas, o nosso Mestre pouco se afasta do poetar pala-
ciano e do «doce canto» dos melhores engenhos das épocas 
clássicas, i. e., do Renascimento e Barroco (o atrás-mencio-
nado António Ferreira, o imortal Luís Vaz de Camões, seu 
rival Diogo Bernardes, o calmo Pero Andrade de Caminha, 
o barroquíssimo D. Francisco Manuel de Melo). Mostra-se 
muito crítico no que toca ao estilo de vida do seu tempo. 
Manifesta reiteradamente nostalgia da vida simples e incor-
rupta do passado. Valoriza o viver rústico do campo face à 
vida de luxo e vaidade da corte. Nota-se aqui a influência do 
tópico horaciano de "áurea mediocridade", chamada também 
"feliz mediania" ou "bendita suficiência" (aurea mediocri-
tas). Outros temas recorrentes da obra mirandina (sobre a 
qual paira, inevitavelmente, uma sombra de esquecimento 
movendo-nos a escrever o presente texto-palestra à laia de 
um póstumo epitáfio em prosa imperfeita) são:

A defesa da superioridade das letras sobre a actividade •	
guerreira;
O estimulo ao aperfeiçoamento moral e literário pela •	
prática da virtude (virtus) e pelo estudo dos poetas 
estrangeiros,
A autenticidade e liberdade da vida rústica,•	
Temas bucólicos e mitológicos,•	
Temática pessoal (veja-se, por exemplo, o soneto à mor-•	

te de sua mulher), cívica (cartas poéticas dirigidas aos 
amigos todo-poderosos) e religiosa. 

É curioso notar que a parte mais original da obra poética 
de Sá de Miranda é em redondilha menor: são as cartas e as 
éclogas concebidas como sátiras de tipo horaciano. Contu-
do, para além do elogio da vida rústica, antes ainda de nos 
chegarmos para o fundo de austeridade estóica ou senequis-
ta em redondilhas ou "trovas à maneira antiga" (algumas 
delas sendo escritas em castelhano, fazendo-se ouvir a voz 
do protagonista lírico, exemplarmente triste e desdichado) 
ouvimos distintamente uma dolorosa invocação da situação 
existencial do desdobramento interior de ser humano que se 
tornou inimigo de si próprio. Citemos a famosa redondilha 

Comigo me desavim:
Comigo me desavim,
sou posto em todo perigo;
não posso viver comigo
nem posso fugir de mim.

Com dor, da gente fugia,
antes que esta assi crecesse;
agora já fugiria
de mim, se de mim pudesse.
Que meio espero ou que fim
do vão trabalho que sigo
pois que trago a mim comigo,
tamanho imigo de mim? 

(http://alfarrabio.di.uminho.pt/vercial/miranda.htm consultado a 24.03.2009)

invocada pelo poeta e escritor contemporâneo Manuel Ale-
gre, na qualidade do Presidente do júri do Prémio Leya aca-
bado de outorgar ao escritor brasileiro Murilo de Carvalho 
pelo seu romance O Rastro de Jaguar (citado no JL número 
1006, de 22 de Abril a 5 de Maio de 2009, p. 43).

É curioso notar que a parte mais 
original da obra poética de Sá 
de Miranda é em redondilha me-
nor: são as cartas e as éclogas 
concebidas como sátiras de tipo 
horaciano. 

Acedendo ao Projecto Vercial lemos mais uma redondilha 
sobre os «castelos de vento» tipicamente mirandinos, à 
fortuna queda ou as «esperanças caídas» irremediavel-
mente como os castelos erguidos sem fundamento, é de 
supor que fosse na areia. O motivo da instabilidade da 
Fortuna, ubíquo na poesia renascentista, maneirista e 
barroca traduz-se, na linha rudimentar de interpretação, 
pelas tramitações da vida e da sorte mirandinas, doente e 
atingido pelas mortes sucessivas e prematuras de fami-
liares: do filho primogénito em 1553, da mulher em 1555 
e de personalidades a quem estava ligado por fortes laços 
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afectivos e culturais, como o príncipe D. João (pai de D. 
Sebastião), falecido em 1554 e o Infante D. Luís (filho de 
D. Manuel), perecido em 1557 – ano da morte de D. João 
III, um dos seus grandes amigos. O próprio Poeta teria 
nos deixado pela metade de 1558, perto de oitenta anos. 
Foi sepultado na igreja de S. Martinho de Carrazedo, em 
Amares. Fez-se Portugal, pelo menos um dos seus melho-
res quinhões poéticos.

Apagados na consciência dos leitores, com o decorrer do 
tempo, os breves traços biográficos teremos que procurar 
uma "chave" de interpretação da obra de Sá de Miranda 
segundo um código comum e universal. Trata-se da exis-
tência humana estendida no tempo e vocacionada para a 
morte, que se prende sobretudo com o ideário mirandino 
e a intenção filosofante que influenciaram decisivamen-
te escritores seus contemporâneos, atrás mencionados e 
posteriores, como Jorge de Sena, Gastão Cruz, Ruy Belo e 
António Lobo Antunes, entre outros. Alguns textos destes 
autores manifestaram nítida intertextualidade com textos 
do Poeta em questão, sobretudo com o tão conhecido soneto 
"O Sol é grande, caem có a calma as aves" que passamos a 
transcrever:

O sol é grande, caem có a calma as aves,
Do tempo em tal sazão, que sói ser fria.
Esta água que de alto cai acordar-me-ia,
Do sono não, mas de cuidados graves.

Ó cousas, todas vãs, todas mudaves,
Qual é tal coração que em vós confia?
Passam os tempos, vai dia trás dia,
Incertos muito mais que ao vento as naves.

Eu vira já aqui sombras, vira flores,
Vi tantas águas, vi tanta verdura,
As aves todas cantavam de amores.

Tudo é seco e mudo; e, de mistura,
Também mudando-me eu fiz doutras cores.
E tudo o mais renova: isto é sem cura!

(Ibid., consultado no mesmo dia)

O Poeta – em tal estação do ano que costuma ser fria – 
descreve um formoso dia de Outono ou Inverno, em que se 
sentiam excepcionalmente as calmas do Verão. É um dos 
mais belos e melancólicos sonetos da Literatura Portuguesa. 
Sá de Miranda exprime nele a inevitável (e fatal!) fuga 
do tempo, a transformação de todas as coisas e o gosto 
adstringente do amargor que tudo isso deixa no coração 
que se sente envelhecer, vendo só sombras ou as aparências 
platónicas de Ideias em vez dos seus entes mais queridos e 
amigos que já faleceram.

Na conclusão ou na "chave de ouro" do soneto (i. e., no 
segundo e último terceto) aprendemos que o eu lírico 
fez-se «doutras cores», porque aos seus lindos cabelos 
escuros sucederam as cãs da velhice, assim como o rosto 
corado deu lugar a uma carranca pálida senil. A nossa 
última máscara. A lição póstuma. E o vento levou tudo... A 
tese do soneto mirandino O sol é grande... está explicada, 

confirmada e concluída. Obrigada pela Vossa atenção. 
Ficamos por aqui.

*  *  *  *

Vira já, aqui também, as sombras da minha última aula da 
Literatura na Cultura Portuguesa dos Quinhentos. Mudaram, 
pois, as vontades dos dirigentes académicos mandando-me 
ensinar a minha cadeira habitual, no próximo ano lectivo, 
desde o ponto inicial chamado não Os Trovadores e Os 
Cancioneiros (boa pergunta para o último exame!), mas 
sim, partindo da Literatura na Cultura Portuguesa dos 
Oitocentos. 

Perder-se-á a verdade histórica e 
poética da criação mental e es-
piritual de Portugal? Ficará a Lín-
gua «como um livro» (sempre no 
entender de Manuel Alegre)?

Herculano, o autor do Bobo, séculos mais tarde, na sua 
quinta do Vale de Lobos, dará um sentido exemplar a esta 
mudança e ao seu retiro, adivinhando a passagem final para 
uma Quinta de Muitos Livros que todos habemus. Depois, 
ficarão as sombras e um maço de folhas «secas e mudas».

Perder-se-á a verdade histórica e poética da criação mental 
e espiritual de Portugal? Ficará a Língua «como um livro» 
(sempre no entender de Manuel Alegre)? A Língua que da 
colonização se transformou em língua de libertação, saiba 
quem souber decifrar os frisos na bandeira da liberdade. A 
última flor de Lácio, no dizer de Olavo Bilaque. Horácio, 
Sá de Miranda, António Ferreira, Luís Vaz de Camões 
et al. «Tresvaliando, como em sonho». Sonho, sombra, 
esquecimento ... 

E ainda um Dicionário de Literatura dirigido por Jacinto do 
Prado Coelho e o seu respectivo sub verbo (s.v.): Miranda, 
Francisco de Sá de, contido nas respectivas páginas da 
terceira edição (pp. 643-645), Porto 1976. Uma sombra 
do livro, sou sim. Sombra de um outro talento, para a 
posterioridade engenhosa.

1 de Maio de 2009

Bibliografia:

1. Projecto Vercial 
http://www.alfarrabio.di.uminho.pt/vercial/miranda.htm

2. Sá de Miranda, Poesia e Teatro. Introdução, selecção e notas por 
Silvério Augusto Benedito, Biblioteca Ulisseia de Autores Portugue-
ses, Lisboa s.d. (1989).
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O que vem da sombra?
ou algumas palavras sobre a simbologia das sombras...


Urszula Juran

Estudante do 3º ano, Filologia Ibérica, Especialização Portuguesa, Universidade Marie-Curie Skłodowska, Lublin

A sombra – segundo o dicionário de símbolos – é 
“o arquétipo do inconsciente, dos aspectos obscuros, 
reprimidos e negligenciados da personalidade que 
não encontram acolhimento em nossa vida cons-

ciente”1. Carl Gustav Jung, um psiquiatra suíço, disse que a 
sombra é a parte mais primitiva da natureza humana. Provém 
das formas inferiores da vida através de uma longa evolução, 
é algo que está além do nosso controlo, como um instinto 
que dorme dentro de nós e não podemos pressentir qual o 
momento em que sairá. Jung afirma que a sombra pode pos-
suir também um outro significado, mais positivo... Quando 
temos boa sombra, somos muito simpáticos e pelo contrário, 
se alguém tem má sombra, traz consigo a infelicidade.

As sombras podem ter várias noções – de mistério, segredo, 
algo triste, perigoso... mas também totalmente às avessas 

– podem ter um valor de segurança e uma noção de compa-
nhia, como por exemplo quando estamos à sombra de alguém, 
o que significa que estamos sob a protecção desta pessoa, sob 
o seu amparo. A mesma expressão pode também transmitir a 
informação de estarmos fora de um perigo eminente.
Quando vivemos na sombra, vivemos ignorados. Ninguém 
nos vê, ninguém se interessa por nós, porque nos afastamos 
do lado visível da vida... Deambulamos por aqui e acolá como 
se fôssemos fantasmas num submundo de trevas. Naquela 
situação, o único que podemos fazer é sair da sombra, deixar-
nos ver.

A sombra é também um símbolo de inquietação. Podemos 
dizer que tudo faz sombra a alguém, quer dizer que alguém 
está cheio de preocupações. Existe um provérbio Maori que 
diz: vire a sua face para o sol e as sombras ficarão para trás de 
você, ou seja, é preciso concentrarmo-nos nas coisas positivas 
e deixar de lado aquilo que nos perturba.

Longe de reduzir-se a uma visão cor-de-rosa da realidade, a 
sombra pode ter também um sentido de desvantagem... Con-
forme diz um provérbio egípcio: Enfrenta o sol e as sombras 
cairão sobre ti, ou seja, a inveja é a sombra da glória, porque 
não há sol sem sombra. Nestes três casos a sombra tem um 
factor negativo, é sinónimo de inconveniente.

Assim vemos que nem por sombras podemos contar todos os 
significados e possíveis interpretações das sombras.

1 http://www.scribd.com/doc/6929198/Dicionario-de-Simbolos

{cultura}



Abril/Maio 200918 ¿?

{ensaio}

A sombra


Dorota Węglińska
Estudante do 3º ano, Filologia Ibérica, Especialização Portuguesa, Universidade Marie-Curie Skłodowska, Lublin

Lembro-me bem do dia em que nos encontrámos. 
Foi uma situação inconveniente e fatal nas con-
sequências... Começou inocentemente. Por acaso, 
pisaste no meu pé, sem notar. Perdi um sapato. 

Virei-me furiosa com um olhar que dizia tudo, mas tu não 
disseste nem desculpe nem olhaste para mim. Foi como se 
eu não existisse! Nem o teu rosto traiu qualquer sentimento 
de culpa. Porém nestes curtos momentos reparei que eras 
um homem bem feito, um moleque mas prometedor. 

Já estava muito atrasada por isso decidi deixar-te rompendo 
este silêncio inquietante. Há pouco tempo notei que tu me 
seguias. Nem passou pela minha cabeça que isto poderia 
acontecer, como seria possível? No início, o teu comporta-
mento enterneceu-me, só depois comecei a tremer. Íamos 
aos mesmos restaurantes, teatros, fazias compras nas mes-
mas lojas, dávamo-nos com as mesmas pessoas. No cinema 
sentavas-te à minha frente, talvez, tendo em vista o meu 
conforto. Estavas sempre ao meu lado, no café gostavas de te 
sentar perto da janela como eu, sempre sorridente e encan-
tador para as empregadas de mesa. Às vezes não te entendia, 
comigo nunca passaste além do contacto visual, nem por 
puro acaso tocaste a minha mão. Tudo então seria óptimo, 
se dissesses qualquer coisa, bastaria um simples bom dia! 
Mas continuavas a fazer estas asneiras e eu andava a ignorar-
te. Porém a tua presença tornou-se de súbito imprescindível, 
não podia imaginar a minha vida sem tua constante atenção. 

E aconteceu... num minuto passaste ao meu lado. Parecias 
zangado, mas não sabia a razão da tua fúria. Corri atrás de ti, 
chamei-te mas não te viraste. Choquei contra muitas pessoas, 
pensava só numa coisa - não podia perder-te. Queria deter-
te, corri perto demais e com toda a irritação lançaste-me na 
parede... doeu um pouco... disseste silenciosamente desculpa 
e afastaste-te de mim. Não podia compreender como seria 
possível que me amasses tão fortemente e de repente deixas-
ses de me amar. Irritava-me imenso este jogo de fingir que 
não sentias nada.

Depois deste acontecimento, a tua adoração tornou-se em to-
lerância. Deixavas-me bondosamente acompanhar-te como 
um prémio de consolação. Mas eu sabia que pouco a pouco 
te esquecias de mim. Quando passeávamos tu ias com pressa 
e eu ficava para trás.

Uma noite, parámos em frente da tua casa, Como convém, 
disseste adeus mas em vez de me despedir sem palavra subi 
as escadas atrás de ti. Nunca na minha vida me comportei 
assim. Deitaste whisky no copo, nervosa bebi de um gole só. 
Começaste a despir-te e eu fiz a mesma coisa... Fomos para a 
cama, tapaste-me com o edredão porque tive frio e viraste as 

costas para mim. Adormeceste de imediato. Eu aconchegada 
às tuas costas tentei ver a lua, mas tive medo de te despertar. 
O clima romântico sempre se rende à realidade. Sentia-
me como um mendigo do teu amor, cada comportamento 
negligente teu tornava-me mais sombra. De repente, surpre-
endentemente, viraste-te e abraçaste-me. Mas curiosamente 
mesmo que estivesses muito perto de mim estava com frio.
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Como e quando é que o samba apareceu na sua vida?

Dizem que nada acontece por acaso, mas a verdade é que 
nada indicava que, um dia, me iria ocupar profissionalmente 
do samba. Há alguns anos trabalhei com deficientes. Mas o 
que eu queria era elevar as minhas qualificações e tornar-me 
dançaterapeuta. Inscrevi-me no curso de samba para relaxar 
porque o curso de dançaterapia era muito difícil. Agora sigo 
com as duas técnicas, mas é o samba que sinto mais próximo. 
Fiquei totalmente contagiada pela febre desta dança.

O que é e o que expressa o samba?

No samba vemos uma clara divisão 
entre os homens e as mulheres. A 
mulher seduz, exala beleza e sex 
appeal, enquanto o homem 
sobretudo adora, expressan-
do a sua admiração pelos 
movimentos sensuais da 
sua parceira. É um tipo 
de flirt, que pouco tempo 
dempos pode realizar-se 
também na vida real. No 
Brasil tudo acontece rapi-
damente, dinamicamente 
e dançando. O samba está 
presente em tudo. O lugar e 
a ocasião não têm importân-
cia, o que conta é a energia 
da dança. Pode-se dançar na 
praia, na rua, debaixo das luzes 
vermelhas do semáforo, no museu, 
em qualquer lugar esquisito, onde nós 
der a vontade. Ninguém vai reagir contra a 
nossa espontaneidade. Há pessoas que chamam ao 
samba de dança da reprodução. No Brasil é uma desonra para 
o homem quando uma mulher dança sozinha. Os Brasileiros 
não percebem como na Europa se pode dançar individual-
mente, sem se tocarem, sem seduzir de maneira evidente. 
O homem é para adorar a mulher, a mulher para engatar o 
homem; estes são os nossos papéis na vida e não há sentido 
nenhum em mudá-lo.

Quais são os elementos mais importantes no samba?

Em poucas palavras: as ancas, as pernas e o dinamismo dos 
movimentos. O samba é chamada de dança sobre carvões 
ardentes. Enquanto as ancas fazem rapidamente os círculos, 
as pernas parecem como se quisessem fugir do fogo. Parece 
uma coisa muito difícil, que somente pode ser atingida pelos 

Sair da sombra com samba
Entrevista com Anna Tarka, fundadora da escola Samba Legal.


Agata Jankowska 

Estudante do 3º ano, Filologia Ibérica, Especialização Portuguesa, Universidade Marie-Curie Skłodowska, Lublin

brasileiros. Porém existem bons métodos polacos para apren-
der esta dança tão alegre.

O samba trouxe alguma mudança na sua vida?

Desde que conhecí o meu professor e depois o samba, a 
minha vida mudou completamente. Pode-se dizer que 
tudo passou ao estilo brasileiro. Em agosto fiz um curso de 

samba e em setembro comprei logo o bilhete para ir 
ao Brasil. Pedí a demissão do meu trabalho. Sabia 

que se passava algo importante, mas não fazia 
ideia de como ia ser o meu caminho. Foi um 

tempo de decisões malucas, de caos, de 
muitas emoções. Para mim o samba 

significa a mudança, a viragem e 
muita alegria de ser quem sou; 

na forma em que fui criada, é o 
orgulho de ser uma mulher.

Pode contar as suas 
impressões da viagem a 
Salvador da Bahia, no 
Brasil?

Logo depois de sair de 
avião  senti o lindo cheiro 
das flores e das ervas. 

Fiquei surprendida pela 
gentileza das pessoas e o seus 

sorrisos amplos a ouvir a pa-
lavra POLÓNIA. Nos seguintes 

dias tive impressões muito diversas. 
Todos sabemos que o Brasil é um país 

de extremos. Os grandes e modernos 
prédios e a sociedade muito rica convivem 

com zonas onde reinam o crime, as doenças, o 
sofrimento e a morte. Quando fui a Salvador estava bem pre-
parada teoricamente, sabia do que podia esperar lá. Mas saber 
e ver com os olhos próprios é  uma coisa totalmente distinta. 
É muito difícil andar pelas ruas decoradas e ao mesmo tempo 
não prestar atenção às crianças famintas que pedem esmola. 
Infelizmente muitas vezes essas crianças servem de emissários 
dos ladrões que tentam aproveitar-se dos turistas. O Brasil 
apaixona, encanta, enlouquece; é o sabor nítido da vida real: 
ácido, doce, salgado, amargo; um sabor sempre acompanhado 
pelo som da batucada.

Como se ensina uma dança tropical num pais tão frio e 
culturalmente diferente do Brasil?

Lublin tem fama de ter as mulheres mais bonitas da Polónia, 

{dança}
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e as polacas têm fama de ser umas das 
mais bonitas mulheres do mundo. Infe-
lizmente não tiramos alegria desse dom. 
Isso nota-se na postura que apresentamos 
andando pelas ruas: cabeça inclinada, as 
costas corcundas. Não é bem visto se uma 
mulher move muito as ancas. 

Nós, os polacos, (...)
somos mentalmente 
parecidos com os bra-
sileiros, só que fomos 
educados a viver de 
outra maneira

E por isso quis ensinar o que tinha 
aprendido lá em Salvador: a alegria do 
facto de ser uma mulher! O samba é para 
mim uma dança terapêutica, que tem o 
poder de tirar a mulher da sombra, dos 
complexos que a limitam - sem a aceitação 
do próprio corpo é impossível libertar 
as emoções. O samba é também uma 
excelente dança para os homens, pois 
dançando têm a oportunidade de mos-
trar a sua força e a a sua vitalidade, a sua 
masculinidade. Mas para dizer a verdade, 
quase que não aparecem homens nas 
minhas aulas. Mas conto muito com a sua 
coragem. Acho que o ano novo é um bom 
tempo para romper com os velhos estere-
ótipos. Nós, os polacos, somos uma nação 
muito alegre, só que escondemos as nossas 
emoções. Somos mentalmente parecidos 
com os brasileiros, só que fomos educados 
a viver de outra maneira. Portanto tenho 
uma missão que herdei do meu professor: 
contagiar com a febre de samba (sambri-
na?) a Polónia!.

Onde podemos assistir às suas aulas do 
samba?

Lublin é a cidade onde nasci. Aqui vivo 
e ensino. No entanto, tenho uma alma 
inquietante  que não me deixa permanecer 
num só lugar. Actualmente  dirijo um cur-
so em Wrocław e também desde o mês de 
Janeiro em Varsóvia. Queria dizer-vos que 
são todos bem-vindos às minhas aulas.

Muito obrigada pela conversa, desejo-lhe 
uma verdadeira epidemia de samba na 
nossa região e no nosso país.

Obrigada também





Fotografías de Abel Murcia 





Estaré donde menos 
lo esperes 
por ejemplo
en un árbol añoso
de oscuros cabeceos. 

Estaré en un lejano 
horizonte sin horas, 
en la huella del tacto,
en tu sombra y mi sombra.

Mario Benedetti
(1920-2009)
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{poesia}

OMBRES

El llum a l'escriptori és tènue. Només
projecta ombres en els objectes a penes
vistos. Els diccionaris, joiers empolsegats
que amaguen sentits encara no descoberts.
Els bolígrafs, que mai no acabaran
d'escriure el que els queda de vida,
en la tinta que s'assecarà abans no tinguin
temps de formular cap desig en el paper.

La resta queda en la penombra, els sofàs
que potser ja no recorden el pes dels cossos.
L'armari, privat de pensaments, amb maletes
buides. Records de molts viatges i de promeses
que encara han d'arribar. El sostre alt, ningú
no ha pensat a rebaixar-lo S'hi escola el fred
i no et deixa cap engruna d'escalfor. És allí
on les ombres es persegueixen sense atrapar-se.

I	l'ordinador,	l'únic	que	queda	il•luminat,
les tecles amb què omplo la blanca pantalla.
No, no tinc els dits negres de tinta, ja no.
Als dits només queden les pulsacions, els cops
que repercuteixen en la buidor, un record
de carícies, de punts que arriben fins a un cos.
Els dits ja no s'embruten de tinta per escriure
un poema, sinó d'ombres. Les de la teva absència.

Xavier Farré

*Xavier Farré és traductor i poeta. 
Lector de català a la UJ de Cracòvia
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{poesía}

EntRE SOMBRAS

Cuando la luz se adentra en este cuarto,
las sombras la acompañan
y dibujan el mundo
con toscas pinceladas
de silencio. Los objetos
desfilan inmóviles entre manchas
de diferentes grises

-qué son sino esas blancas
y negras transparencias de la vista-,
y acuden las palabras
para formar rápidamente el mundo.
 
En un rincón, aguardo tu llegada.

Abel Murcia

*Abel Murcia es traductor y poeta. 
Director del Instituto Cervantes de Cracovia.

*Xavier Farré és traductor i poeta. 
Lector de català a la UJ de Cracòvia
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{poesia}

*Carol Beltrão é professora e acidentalmente escreve algumas coisas. 
Ensina no Instituto de Estudos Ibéricos e Ibero-americanos da Universidade de Varsóvia.

carol beltrão

EM CASA XXXVI 

Recebeu um desenho de sombras e neve.
Tinha também uma escada que dava para a lua. 
Quando quisesse fugir, era aquela escada que devia usar.
Mas não tinha manual.
E o desenhista amava verdadeiramente.

EM CASA XXXIII 

uma sombra
a mão faz

que vai comer 
a minha boca

senão a tua
me pede mais

EM CASA XXXIV 

no espelho 
as ondas
lambiam-na
na cara
e pediam 
pra ficar
ali dentro 
dela

CRACÓVIA-BERLIM V 

uma mulher
para sempre
uma outra
um nome
qualquer
da tua 
imaginação
de loucos
de prostitutas
é tua
e vive



{poesia}

*Florbela Espanca (1894-1930) considerada como uma das vozes mais 
interessantes da poesia portuguesa das primeiras décadas do século XX.

SOMBRA

De olheiras roxas, roxas, quase pretas,
De olhos límpidos, doces, languescentes,
Lagos em calma, pálidos, dormentes
Onde se debruçassem violetas...

De mãos esguias, finas hastes quietas,
Que o vento não baloiça em noites quentes...
Nocturno de Chopin... risos dolentes...
Versos tristes em sonhos de Poetas...

Beijo doce de aromas perturbantes...
Rosal bendito que dá rosas... Dantes
Esta era Eu e Eu era a Idolatrada!...

Ah, cinzas mortas! Ah, luz que se apaga!
Vou sendo, em ti, agora, a sombra vaga
D’alguém que dobra a curva duma estrada...

  in Livro de Sóror Saudade

Florbela Espanca
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*Gerardo Beltran es traductor y poeta. 
Profesor de el Instituto de Estudos Ibéricos e Iberoamericanos, de la Universidade de Varsovia.

{poesía}

El HOMBRE, El nOMBRE Y lA SOMBRA

El hombre
es un reflejo 
de su sombra.

El nombre
es una sombra
del hombre.

La sombra
es un reflejo
sin espejo,
un reflejo
sin nombre.

     de Breve paisaje con sombras

lAS CRIAtuRAS DE lA nOCHE

Cuando el sol se apaga,
despiertan las criaturas de la noche,
salen del armario, de la estufa,
se descuelgan de los cuadros,
se desprenden de los marcos de las puertas.

Son del tamaño de los espacios sin luz.

Algunas quieren escapar por la ventana,
pero las detienen los anuncios luminosos,
intermitentemente.

Se trata de una especie de vampiros
que no proyectan sombra,
porque son sombras,
sombras que proyectan luz,
una luz incomprensible.

Toda luz,
por así decirlo,
es la sombra de una sombra;
las criaturas de la noche
son los únicos testigos.

     de Breve paisaje con sombras

gerardo Beltrán

la sombra

de los

ángel es

se muev e

a la

ve lo c i  d a     d

de la

luz

       de Poemas magnéticos
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{poesía}

* * *

Bajo el olivo
se extiende tu belleza:
el sol se asombra.

        de Ha(n)iku

 * * *

creo
que debes apagar
                              la luz
de vez en cuando
para que nadie pise tu sombra
para que lo único que eres
                                            desaparezca

       de La vida no pasa en vano por Moras

BREVE PAISAJE COn SOMBRAS                   

 
Por la ciudad aún sin nombres
vagan las sombras
y los nombres de las sombras.

Vieja ciudad,
ciudad de piedra,
de hiedra sobre la piedra,
dura hiedra.

Ciudad de luz
sin luz.
Hoja dorada
tirada.
Cruz
sobre cruz.

Por la ciudad,
en la penumbra,
busco la sombra
del nombre
que me alumbra.

     de Breve paisaje con sombras
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{poesía}

DIBAXu

V

Qui lindus tus ojus/
il mirar di tus ojus más/
y mas il airi di tu mirar londji/
nil airi stuve buscandu:

la lampa di tu sangri/
sangri di tu solombra/
tu solombra
sovri mi curasón/

Juan gelman

*Juan Gelman, poeta, periodista y traductor argentino nacido en Buenos Aires en 1930 de padres judíos ucranianos. 
En 1976 sus hijo y su nuera fueron secuestrados y asesinados por la dictadura militar argentina y Gelman comenzó 
su exilio, primero en Roma, Madrid, Managua, París, Nueva York y, finalmente, en México, donde vive hasta la fecha. 
Autor de más de veinte libros de poesía, en 1994 publicó Dibaxu, constituido por 29 poemas escritos directamente en 
judeoespañol. En 2007 se le otorgó el Premio Cervantes, el más prestigioso de la literatura en lengua española.
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{poesía}

Xuan Bello, ún de los escritores más destacaos de la lliteratura contaemporánea en llingua asturia-
na, nació en Paniceiros en 1965. Bello tien espublizaos cinco llibros de poemes: Nel cuartu mariellu 
(1982), Llibru de les cenices (1988), Los nomes de la tierra (1991), El llibru vieyu (1994) y Los 
caminos secretos (1997), amás de l’antoloxía La vida perdida (1999). Ye autor tamién de llibros de 
ensayu, narrativa, lliteratura infantil y traducción, especialmente d’autores portugueses.

A lA SOlOMBRA D’unA ZREZAl

El día que morrió mio buelu suañó que taba
a la solombra d’una zrezal cerca del ríu, durmiendo.
Y mentes dormía suañaba que les zreces yá madures
de xuno apicalvaben, poníense verdes y espalmaben
ente la fueya rosao d’una antigua mañana de marzu.
Suañó que los caminos ermos abríen al pasu de la xente
que volvía con cantares na boca y palabres perdíes
cuantayá pela xamasca. Suañó cases que nacíen del fueu,
yerba del gadañu, árboles de la madera.
Suañó una vieya furmosa que yera a cada día que pasaba
muncho más nueva.
Y cuando acordó, un nenu salió d’él,
camín del ríu, corriendo.
 

Xuan Bello
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Silines II


Katarzyna Hajost-Żak y Sylwia Jakubas
Escritoras

5. tiempo: Bach “Concierto para dos violines” + lavadora 
centrifugando 

las sombras sobre el río Hudson le tapan el sol a Sasha que 
está tumbado en su manta a la orilla del río. Hacen que vuel-
va al pasado y piense poco en un futuro incierto que espera 
acechando. Su pasado está descompuesto como la hormiga 
que descubre en la hierba al lado de la manta. Abandonada 
por las malas hormigas cuando su etapa de productividad 
alcanza su final. Nadie necesita un muerto así que mejor 
abandonarlo en un río sombrío. El río lo absorbe todo y lleva 
con la corriente a otro sitio, lejos de su origen y rápidamente. 
Hace desaparecer el remordimiento y la sombra del presente 
la convierte en pasado. La hormiga importa poco y a pocos, 
por tanto nadie se molesta en hacerla desaparecer. Tranquila 
descansa en la sombra de una lata de coca-cola. 
las sombras sobre el río Hudson no han cambiado gran 
cosa ni para los judíos ni para el american dream. Para 
Singer tampoco. Al fin y al cabo él mismo era una sombra 
más. Sombra de otro mundo que estaba desapareciendo en 
las cámaras de gas selladas con una esvástica. Y una sombra 
vegetariana, una sombra mártir y triste se deshace con el 
sol neoyorquino que sólo sabe respetar a los que creen en el 
progreso, la lucha y el dinero. La sombra no es políticamente 
correcta. Oculta remordimientos, peleas y las tetas de silicona 
de las putas del bar de la esquina. Eso no se admite en una 
sociedad blanca. La única sombra con visado es la sombra de 
una lata de Coca-Cola.

6. tiempo: tiempo que pasa volando

tenía miedo de su propia sombra porque igual que Peter 
Pan no quería ser perseguido por su pasado. Sobre todo 
ahora. Desde que cumplió cuarenta, su sombra que hasta 
entonces le llegaba a la altura de los ojos, lo superó por unos 
centímetros. Lo interpretó como su propia fecha de caduci-
dad. Ahora su sombra era él: iba al trabajo en su coche, a la 
cama con sus amantes y de copas con sus amigos. Y mientras 
su sombra llevaba una vida despreocupada, él se arrastraba 
inadvertido. Y mientras la sombra era más, él menos, mien-
tras más sombra, menos él. Y con el paso de tiempo se con-
virtió en el campo conceptual de la palabra sombra.

tenía miedo de su propia sombra, lo que le causaba unos 
estados de estrés exagerados. Pero este miedo era el resultado 
de un estado anterior cuya causa solo él conocía. Se sentía 
ridículo huyendo de su sombra porque se imaginaba a sí mis-
mo como un gato que persigue su propia cola. Una actitud 
inútil y estresante a la par que ridícula y cómica. Al fin y al 
cabo, la sombra es como el doble del espejo pero sin una cara 
a la que dirigir la mirada. Omnipresente y multidireccional, 

imita, deforma y oscurece. Pero la sombra no es más que el 
resultado de la luz. Sin luz, la oscuridad no tendría lugar y la 
sombra tampoco. Pensando todo esto y sin poder eliminar 
la causa principal de su miedo decidió apagar la luz, ya que 
sin ella ya no tendría que ver su sombra. Se quedó dormido y 
soñó con el campo conceptual de la palabra sombra.

7. tiempo: café y papas en la terraza

Alicia ya no escribe a Papá noel porque sus padres no la 
dejan. La han hecho crecer demasiado rápidamente y le han 
quitado la ingenuidad infantil. Y tiene rencor y está enfadada 
porque los demás niños la pegaron e insultaron por blasfemar 
que Papa Noel no existía. Quiso convencerles con argumentos 
de adultos, pero los niños gritaban más y pegaban más fuerte. 
Quiso que nada de esto ocurriera y que sus padres no fueran 
tan despiadados con ella. Se suponía que era por su bien y que 
en el futuro lo apreciaría. El futuro que no llegará nunca si este 
presente doloroso sigue igual. Tragándose su humillación junto 
con sus lágrimas y las estúpidas convicciones de sus padres ya 
no quiso participar más. Alicia ya no quiso nada más. 

Alicia ya no escribe a Papá noel. 
No quiere regalos ni sentirse agradecida./Ya no./Ya no le 
gustan los hombres con barba./Ya no quiere fingir que sí./No 
quiere escribir a un hombre que vive lejos rodeado de elfos, 
nieve, renos y cartas./Ya no./Ya no le gustan las relaciones a 
distancia./Ya no quiere fingir que sí./Alicia ya no espera. No 
quiere./Coge el arma y apunta contra su sien. /Alicia ya no. 
Alicia ya no quiso más.

8. tiempo: Quinteto Montelirio “Opaco”

Dicen que el té verde es sano./Dicen que la vida no./Dicen que 
el té verde no te deja engordar,/pero no dicen por qué.
Y que el té verde te hace vivir más,/pero no explican para qué.
Que tienes más energía,/pero ignoran que no quiero./Que es de 
China y antiguo/y a mí ¿qué más me da?/Dicen que antes la 
vida era sana./Antes el té verde me gustaba más.

Dicen que el té verde es sano y antioxidante. Previene las 
arrugas y mantiene el cuerpo joven y despierto, siempre y 
cuando uno quiera permanecer así. En los tiempos modernos 
todos pretenden ser lo que quieren y no lo que realmente 
son. Vivir sano es llegar a la jubilación y disfrutar de los 
ahorros que acumula una vida esclava y productiva. Antes 
todos tomaban café y vivían igual o mejor. Antes, la vida 
parecía más lenta y tenía más sabor. Ahora se ha llenado de 
vacío y además muy rápido. El té verde parece sólo uno de los 
indicios de la globalización y un buen saber vivir. Antes el té 
verde me gustaba más.  

{prosa}
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{prosa}

un pez con bici


Katarzyna Hajost-Żak
Feiticeira

A mediodía no tengo sombra. Me abandona diciendo: aquí te quedas bonita. Y yo me 
quedo. Y por un instante la sombra soy yo. Siempre y cuando esté en Ecuador.
 Pero aquí la sombra me persigue y no se me pierde cómo a Peter Pan. Parece 
que alguien me la ha clavado con chinchetas. 
 Vamos, que parezco una eminencia gris. Suena bien, pero ni siquiera. Soy una 
sombra ordinaria, el desecho orgánico de la luz. Soy mujer, género no masculino, sombra 
del pene, y te digo querida de Beauvoir que no puedo ser lo que no soy, y no ser lo que soy. 
Para ti no soy libre, soy otra y oprimida. Suena grave y reivindicativo. Y no basta con que 
sea la sombra de un varón, encima tengo que ser una sombra privada, sumisa y casada. 
Si no, seré sombra de la sombra. 
 La sombra siempre tiene propietario: es de algo o de alguien. La hija de su papá, 
la madre de sus hijos, la mujer de…, ama de casa, reina de mi corazón, señoritas y seño-
ras de alguien. Somos un verdadero ejército de sombras y nadie quiere caer en la sombra, 
y mucho menos permanecer allí, a menos de que se trate de un sitio para ver los toros 
o un lugar para tomar cañas en verano. Pero si eres una sombra, no te queda otra que 
acostumbrarte a tu grisura, ausencia e invisibilidad. Soy lo que soy, Simone, te guste o 
no. No puedo ser la yo de mí misma, la luz me devora sin piedad masticando mi útero 
y escupiendo mis ovarios. Sólo al final del día las sombras se alargan, asustando a la luz, 
invitando a la penumbra y al amor. 
 Hembras, sombras del hombre, promesas de placer, objetos de deseo, sujetos 
sin esencia, esclavas uterales. No nacemos así, llegamos a serlo. Antes nosotras también 
éramos luz. Luego “cada hombre un voto, cada mujer un coño; y  si esto no es democra-
cia, que venga Dios y lo diga”1. Damos a luz y seguimos siendo sombras, aunque esa es la 
única razón por la que todavía se acuerdan de nosotras. 
 Algunas sombras de Beauvoir dicen que una mujer sin hombre es como un pez 
sin bicicleta. Un pez es lo que es y no necesita la bici porque no tiene patitas para pedalear. 
Tal postulado implicaría la reafirmación de un slogan rapero I´m what I´m y se trata de 
ser lo que uno no es y no ser lo que uno es. ¿Verdad Simone? Por consiguiente la libertad 
existencialista en la publicidad de Nike consistiría en decir  I´m not what I´m y I´m what 
I´m not. 
 Yo de mayor quiero ser un pez con bici. Hasta entonces me toca esperar en la 
sombra. 

1  Tal finura se debe al ilustrísimo Stuart Mill.
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{traducción}

A miseria está negra en torno deles


Aneta Juchniewicz, Weronika Krzewińska & Ania Szewczyk
Alumnas de Galego, Universidade de Varsovia

Na obra de Rosalía de Castro son abundantes as referencias ás sombras. Xeralmente estas sombras representan a 
tristura, a soidade, ou mesmo o recordo de persoas ausentes. Neste caso, son os rostros dos emigrantes os que se ven 
sombríos pola pena que senten ao ter que deixar pola forza a terra. Son sombras errantes que deambulan apesaradas 
pisando, quizais por derradeira vez, a terra que os viu nacer.

V
As viudas dos vivos e as viudas dos mortos
¡Pra a Habana!

II
Cando ninguén os mira,
vense rostros nubrados e sombrisos,
homes que erran cal sombras voltexantes
por veigas e campíos.
Un, enriba dun cómaro
séntase caviloso e pensativo;
outro, ó pé dun carballo, queda imóbil,
coa vista levantada hacia o infinito.
Algún, cabo da fonte recrinado,
parés que escoita atento o murmurío
da augua que cai, e eisala xordamente
tristísimos sospiros.
¡Van a deixa-la patria!...
Forzoso, mais supremo sacrificio.
A miseria está negra en torno deles,
¡ai!, ¡i adiante está o abismo!...

 (Follas Novas, 1880)

V
Wdowy po żywych i wdowy po zmarłych
Do Hawany!

II
Kiedy nikt się wam nie przygląda,
przybieracie oblicza pochmurne i zgaszone
ludzi, którzy błądzą jak cienie smętne
przez pola i łąki
Jeden, ponad pastwiskiem
siedzi zafrapowany i zamyślony
Inny, pod dębem zastygł nieruchomy
ze wzrokiem utkwionym w bezkres.
Kolejny, wsparty o brzeg fontanny
zdaje się wsłuchiwać w szept
spadającej wody, wydając z siebie
smutne westchnienia.
Opuszczą ojczyznę...
Wymuszone, największe poświęcenie.
Czarna rozpacz wokół nich
Aj! A przed nimi przepaść...

 (Follas Novas, 1880)
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{traducción}

negra Sombra


Zuzanna Anczewska
Alumna de Galego, Universidade de Varsovia

Negra Sombra é, quizais, o poema de Follas Novas (1880) de Rosalía de Castro que acadou máis sona, e todo grazas 
ao músico Xoán Montés Capón, quen en 1890 conseguiu casar á perfección a letra cun alalá. A composición foi 

presentada por primeira vez no Gran Teatro da Habana no ano 1892. Pola súa profundidade e fermosura está considerada 
unha das cancións máis fermosas e emblemáticas de Galicia.

Cando penso que te fuches, 
negra sombra que me asombras, 
ó pé dos meus cabezales 
tornas facéndome mofa. 

Cando maxino que es ida, 
no mesmo sol  me amostras, 
i eres a estrela que brila, 
i eres o vento que zoa. 

Si cantan, es ti que cantas, 
si choran, es ti que choras, 
i es o marmurio do río 
i es a noite i es a aurora.

En todo estás e ti es todo, 
pra min i en min mesma moras, 
nin me abandonarás nunca, 
sombra que sempre me asombras

 (Follas Novas, 1880)

Gdy pomyślę, że odszedłeś 
czarny cieniu, w którym znikam, 
stojąc obok mego łóżka, 
odwracasz się, by kpić ze mnie.

Gdy uwierzę w twe odejście, 
w samym słońcu cię znajduję, 
i jesteś gwiazdą, która świeci 
i jesteś wiatrem, który szepcze.

Gdy śpiew słyszę, twój głos woła, 
gdy płacz, to ty łzy ronisz, 
i jesteś szmerem potoku, 
i jesteś nocą i świtaniem.

We wszystkim tyś i wszystko tobą, 
dla mnie i we mnie żyjący, 
nigdy mnie nie opuścisz, 
cieniu w którym stale niknę. 
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{traducción}

lendas con Sombras
Lendas polacas traducidas ao galego


Magdalena Duszczyk, Milena Górnicka e Zuza Anczewska

Alumnas de Galego 1, Universidade de Varsovia

CIEń BARBARY

Żałosny król Zygmunt August po stracie ulubionej swej 
żony, Barbary Radziwiłłównej, cień jej przynajmniej oglądać 
pragnął. 

W wychowaniu niewieścim młodości swojej nasłuchał się 
tysiącznych powieści, jak dusze osób zeszłych, lub same 
dobrowolnie, lub wy wołane sztuką czarnoksięską, ukazywały 
się żyjącym. O możności więc nie wątpił, chęci swej zwierzył 
się dworakom ubiegającym się w staraniach zadosyć uczy-
nienia żądzy swego pana. Sprowadzono zewsząd do dworu 
ludzi w sztuce czarnoksięskiej biegłych, obiecano sowitą 
nagrodę, kto by dokazał tego, iżby król skutkiem swych chęci 
pocieszony został. Podjął się tego Twardowski, czego inni nie 
śmieli i królowę Barbarę chodzącą królowi pokazać przyrzekł. 
Zawierza król przyrzeczeniu i czasu ku temu przeznaczone-
go z największą niecierpliwością oczekuje. Ostrzega tylko 
Twardowski Augusta, aby w milczeniu i spokojnie siedząc na 
widok ukazującej się królowej z miejsca się swego nie ruszył, 
inaczej za duszę i za życie króla nie zaręcza.

Poddaje się August tak twardemu i tak trudnemu do zach-
owania warunkowi, byle dopiąć celu swych chęci. Nadeszła 
pożądana chwila; wywołana z cieniów śmiertelnych zjawia 
się mara. Ledwie zdołał Twardowski na miejscu króla 
zatrzymać, tak żywo się porwał i chciał lubą marę uściskać, 
aż wtem widmo zniknęło.

ZAMEk W WYSZYnIE

Wieś Wyszyna, położona o milę od Warty, ma zamek leżący 
śród lasów. Jest podanie, że król Batory polował w tych 
borach; pokazują bowiem kamień, zwany grobowiskiem 
misia (niedźwiedzia) przez króla ubitego. W czasie tych 
wspaniałych łowów, córka Melchiora z Górowa, ówczes-
nego dziedzica Wyszyna, wystrzałem, przez nieostrożność 
polujących, życie postradała. Cień jej błąka się po rozwalina-
ch ojczystego zamku i otaczających go zaroślach. Cień smętny, 
ale nieszkodliwy, bo jak mówią włościanie: nie zwodzi, nie 
topi, nie przeszkadza, tylko żałosnym jękiem przeszłość 
wzywa i wspomina.

A SOMBRA DE BARBARA

Despois da pérdida da súa muller querida, Barbara 
Radziwiłłówna, o apesarado rei Zygmunt Augusto, aínda que 
fora a súa sombra ver quería.

Nos tempos da súa infancia, miles de contos oíra, nos que as 
almas dos mortos, ben pola súa propia vontade, ben esconxu-
rados por medio de artes máxicas, aos vivos se lles aparecían. 
Convencido da veracidade das historias, confesoulles o seu 
devezo aos seus cortesáns que por compracelo entre eles 
competían. Trouxeron magos de cada recuncho do mundo e 
prometeron unha gran recompensa ao home que ao rei con-
solar puidese. Un deles, Twardowski, a facer o que aos demais 
lles daba medo atreveuse e prometeu ao rei mostrarlle viva a 
raíña Barbara. O rei confiou nel e con impaciencia os resul-
tados esperaba. Twardowski aconselloulle que cando vira á 
raíña nin un cabelo movese e sen dicir palabra permanecese. 
Doutro xeito, Twardowski, da súa alma e vida, responsable 
non se faría.

O rei Augusto rendiuse e, con tal de ver cumplido o seu dese-
xo, aceptou tan dura e difícil condición. Por fin, o momento 
anhelado chegou e polo conxuro, das sombras apareceu a 
fantasma da raíña. Polos pelos conseguiu Twardowski deter 
ao rei, que xa coma un raio se levantara para ir apertar a súa 
prezada fantasma, e nese xusto momento a ánima desapare-
ceu.

O CAStElO En WYSZYnA

Nun lugar chamado Wyszyna, situado a unha milla do río 
Warta, entre os bosques hai un castelo. Según conta a lenda, 
o rei Batory cazaba neses bosques. Alí, os aldeáns mostran 
unha pedra, chamada a tumba do oso que, fai moito tempo, 
matara o rei. Durante esa fabulosa caza, a filla de Melchor de 
Górowo, o señor de Wyszyna, dun tiro e por falta de coidado 
dos cazadores perdeu a vida. A súa sombra paséase entre as 
ruínas do castelo da familia e as maleza que creceu ao redor. 
É unha sombra triste pero inofensiva porque como din os 
campesiños, non engana, non afoga, non molesta. Só co seus 
laídos cheos de dor chama o pasado e o evoca.

Non foi tarefa doada atopar lendas polacas relacionadas coas sombras. Neste pobo, as sombras producen desacougo 
ou mesmo temor, e quizais é por iso polo que non forman parte do maxín colectivo. Se aparecen, como ocorre nos 

contos traducidos, fano de maneira inofensiva, humanizadas, e sen ter ningunha vinculación coa escuridade ou o mal, ou 
mesmo a tristura, que é co que xeralmente se relacionan as sombras na literatura galega.
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traduções não são como sombras


Jakub Jankowski (coordenação)
Professor do Departamento de Estudos Portugueses da Universidade de Varsóvia

{tradução}

Já sabemos que traduções não são como pedras: 
imóveis, intransferíveis, imutáveis. Mas também não 
são como sombras: bidimensionais, escuras, ilusórias. 

São de letra e pensatempos. São brilhantes conforme a 
opacidade do objecto que se utiliza para serem projectadas. 
Talvez sejam antes de tudo um reflexo perfeito, com a parte 

esquerda verdadeiramente esquerda, e a direita verdadeira-
mente direita? E Nós não queremos permanecer à sombra 
das convenções, das regras académicas... Queremos rimar 
despreocupadamente, queremos sair da sombra, quere-
mos projectar e brilhar. Queremos cantar na penumbra do 
pinhal e até mesmo assombrar o grande poeta D. Dinis.

1 Esta tradução nasceu de uma aula de língua portuguesa e participaram as seguintes sereias da tradução: Agata Bojanowska, Agata Derdak, Agata Klima, 
Agnieszka Kowal, Aleskandra Józiak, Anna Lenkiewicz, Anna Wilk, Karolina Anna Olędzka, Karolina Kowalska, Katarzyna Dembowska, Magdalena Pękala, 
Magdalena Przeździak, Marta Mieszczanek, Marta Sadluk, Weronika Gwiazda, Zuzanna Miłaszewska.

D. DInIS

Na noite escreve um seu Cantar de Amigo
O plantador de naus a haver,
E ouve um silêncio múrmuro consigo:
É o rumor dos pinhais que, como um trigo
De Império, ondulam sem se poder ver.

Arroio, esse cantar, jovem e puro,
Busca o oceano por achar:
E a fala dos pinhais, marulho obscuro,
É o som presente desse mar futuro,
É a voz da terra ansiando pelo mar.

  in Fernando Pessoa,  A Mensagem (1934)

D. DInIS
(vesão de Henryk Siewierski & Agostinho da Silva)

Nocą pisze swoją Pieśń Miłosną
Król, siewca przyszłych naw,
I słyszy głos szumiącej w sobie ciszy:
To łoskot sosen, które falując niewidzialnie, rosną
Niby pszeniczny tego Imperium łan.

Ta pieśń jak strumień czysta i jak strumień młoda,
Tęskni za nie odkrytym jeszcze oceanem;
Ta mowa sosen, szum nieznanej fali,
Jest głosem, którym dzisiaj mówią przyszłe morza
I ziemia morzu zwierza swoje pożądanie.

D. DInIS
(versão dos Estudantes do 2º ano, Secção Luso-Brasileira da U.V.)1

Nocą Pieśni Miłości pisze
Siewca łodzi, które wypłyną,
I w sobie szemrzącą słyszy ciszę:
To trzeszczą sosny, wiatr je kołysze
I jak zboża Imperium za horyzontem giną.

Jak strumyk, ten śpiew, czysty i młody,
Szuka oceanu nieznanego;
A mowa sosen, mroczne fale wody,
To dźwięk przyszłej morskiej przygody,
To głos lądu morza spragnionego.
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En torno a las sombras
Explotación didáctica de algunos textos literarios

*Raquel HoRcHe laHeRa
Profesora de Lengua Española, Universidad de Varsovia

{didáctica}

I. A continuación tienes cuatro tipos de texto ¿sabrías identificarlos?

Refrán1. 

Microrrelato2. 

Poema3. 

Greguería4. 

A.

“No se enamoró de ella, sino de su 
sombra. La iba a visitar al alba, 
cuando su amada era más larga.” 

B.

“El lápiz sólo escribe sombras de palabras.”

C.

“Quien a buen árbol se arrima, 
buena sombra le cobija.” 

D.

“La vejez (tal es el nombre que los otros le dan) puede ser el 
tiempo de nuestra dicha.

El animal ha muerto o casi ha muerto.
Quedan el hombre y su alma […]”

Con esta explotación didáctica de textos 
literarios pretendo defender que la 
literatura es un elemento fundamental 
en el aprendizaje de una lengua ex-

tranjera. El texto literario no sólo es fuente 
de información cultural sino también una parte 
esencial en nuestra educación como personas. 
La literatura es patrimonio de un país, pero no 
porque el autor haya nacido en él, sino porque 
es el escritor a través de sus textos quien 
dice lo que fue, lo que es y lo que podrá ser un 
país. 

Muchos de los grandes filósofos, por no decir 
todos, tienen una amplia formación lingüística, 
pero incluso algunos eran lingüistas de forma-
ción. Esto nos indica que nuestro conocimiento 
del mundo y nuestra relación con él, viene de-

terminada por el lenguaje. Y la máxima expre-
sión del lenguaje es la literatura. La Enseñanza 
de una lengua no es únicamente enseñar a ma-
nejarse en la cotidianidad, es abrir las puertas 
a otra forma de entender el mundo y la mejor 
forma de mostrarlo es mediante la literatura.

Todos los textos aquí propuestos, así como 
las actividades, giran en torno a las sombras, 
tema del que nos ocupamos en este número de 
la revista. Veremos referencias literales a las 
mismas, pero también las más metafóricas y 
filosóficas. Vamos a trabajar con cuatro tipos 
diferentes de textos literarios y terminare-
mos con un ejercicio propiamente lingüístico 
que nos remitirá a las expresiones y locuciones 
adverbiales de uso cotidiano que incluyen la 
palabra sombra.
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REFRANES

Un refrán es una frase, generalmente breve, que expresa una sentencia, un dicho o un consejo útil sobre la vida 
cotidiana. Son, en su mayoría, expresión de la sabiduría popular. “Quien a buen árbol se arrima, buena sombra 
le cobija” es un refrán que establece una metáfora entre el resguardo que proporciona la copa frondosa de un 
árbol, con la protección de la que disfruta el que goza de los favores de una persona poderosa.

II. Vamos a aprender algunos refranes más, relacionados con la sombra. Si unes adecuadamente los 
elementos de la primera columna con los de la segunda, los encontrarás.

1. A la sombra de un hilo, A. se la pega una mujer a su marido 

2. Compañía no engañosa, B. como la sombra al cuerpo

3. En febrero, C. yo y mi sombra

4. La envidia sigue al mérito, D. busca la sombra el perro

MICRORRELATOS

Un microrrelato es una construcción literaria narrativa cuya principal característica es la brevedad de su 
contenido. Recordemos el microrrelato de Alejandro Jodorowski titulado “Calidad y cantidad”:

No se enamoró de ella, sino de su sombra. La iba a visitar al alba, cuando su amada era más larga.

III. Vamos a escribir nuestro propio microrrelato con una actividad denominada sustitución léxica, esto 
es, vamos a cambiar cada una de las palabras subrayadas por una de nuestra elección para crear un nuevo 
microrrelato. Por ejemplo:

No se vengó de ella, sino de su hermana. La iba a golpear al amanecer, cuando su sueño era más profundo.

Es el momento de escribir tu propio microrrelato:

No se ___________ de ella, sino de su ___________. La iba a ___________al ___________, cuando 

su ___________ era más ___________.

POEMAS

El poema es otro de los textos que hemos elegido para este artículo. En la actividad inicial hemos leído el 
comienzo del poema “Elogio de la Sombra” de Jorge Luis Borges. 

IV. Ahora vamos a leer el poema completamente, pero para ello tendrás que colocar en el lugar adecuado 
las diez palabras que te damos a continuación.

ojos caminos arrabales ayeres vejez

animal generaciones penumbra tiniebla amigos

{didáctica}
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"Elogio de la Sombra"

de Jorge Luis Borges 

La _________ (tal es el nombre que los otros le dan) 
puede ser el tiempo de nuestra dicha. 

El _________ ha muerto o casi ha muerto. 
Quedan el hombre y su alma. 

Vivo entre formas luminosas y vagas 
que no son aún la _________. 

Buenos Aires, 
que antes se desgarraba en __________ 

hacia la llanura incesante, 
ha vuelto a ser la Recoleta, el Retiro, 

las borrosas calles del Once 
y las precarias casas viejas 

que aún llamamos el Sur. 
Siempre en mi vida fueron demasiadas las cosas; 

Demócrito de Abdera se arrancó los _______ para pensar; 
el tiempo ha sido mi Demócrito. 

Esta _________ es lenta y no duele; 
fluye por un manso declive 
y se parece a la eternidad. 

Mis ________ no tienen cara, 
las mujeres son lo que fueron hace ya tantos años, 

las esquinas pueden ser otras, 
no hay letras en las páginas de los libros. 

Todo esto debería atemorizarme, 
pero es una dulzura, un regreso. 

De las _____________ de los textos que hay en la tierra 
sólo habré leído unos pocos, 

los que sigo leyendo en la memoria, 
leyendo y transformando. 

Del Sur, del Este, del Oeste, del Norte, 
convergen los caminos que me han traído 

a mi secreto centro. 
Esos _________ fueron ecos y pasos, 

mujeres, hombres, agonías, resurrecciones, 
días y noches, 

entresueños y sueños, 
cada ínfimo instante del ayer 
y de los ________ del mundo, 

la firme espada del danés y la luna del persa, 
los actos de los muertos, 

el compartido amor, las palabras, 
Emerson y la nieve y tantas cosas. 

Ahora puedo olvidarlas. Llego a mi centro, 
a mi álgebra y mi clave, 

a mi espejo. 
Pronto sabré quién soy. 

{didáctica}
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{didáctica}

GREGUERÍAS

Una greguería es una sentencia ingeniosa y, por lo general, breve que surge de un choque casual entre el 
pensamiento y la realidad. El inventor de este género, Ramón Gómez de la Serna, la definió como la unión del 
humorismo y la metáfora. 

V. Recordemos la greguería de este autor que hemos leído al comienzo del artículo: “El lápiz sólo escribe 
sombras de palabras”. Vamos a leer algunas más de este mismo escritor; para ello elige la opción más 
adecuada en cada una de las siguientes frases: 

Los negros son negros porque sólo así obtienen/son capaces/logran estar a la sombra bajo el sol de 1. 
África.

En los alucinaciones/ilusiones/sueños del calvo no hay sombra.2. 

El sexo/pasión/efusión es sombra.3. 

Escribir con lápiz es enmarcar/marcar/hacer una marca sólo la sombra de las palabras.4. 

Todos los textos trabajados en este artículo tienen un denominador común: están relacionados con la sombra. 
Antes de terminar, vamos a hacer un último ejercicio en el que vamos a localizar las expresiones más utilizadas 
en español relacionadas con la sombra.

VI. Une las dos columnas y encuentra las seis expresiones relacionadas con la sombra.

1. Hacer sombra A. Haber cambiado mucho y desventajosamente

2. No ser ni sombra de lo que era B. Carecer absolutamente de algo 

3. No tener ni sombra de algo C. Triste y desasosegado por la falta de algo que se desea 

4. Estar a la sombra D. Con mala idea o intención 

5. Tener alguien mala sombra E. Hacer que aparezcan atenuados los méritos de otra persona por 
comparación con los suyos 

6. Estar peleado con su sombra F. Estar en la cárcel 

Soluciones:

I. 1C; 2A; 3D; 4B

II. 1A; 2C; 3D; 4B

IV: vejez; animal; tiniebla; arrabales; ojos; penumbra; amigos; generaciones; caminos; ayeres.

V. 1.logran; 2.sueños; 3.sexo; 4.marcar.

VI. 1E; 2A; 3B; 4F; 5D; 6C
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El amor es una cucaracha sin sombra


Gerardo Beltrán
Profesor de la Universidad de Varsovia

{¡qué bonito es el amor!}

Sombras nada más /entre tu vida y mi vida.
Sombras nada más / entre tu amor y mi amor. 
  (Javier Solís)

El amor es una cucaracha sin sombra que pasa a 
toda velocidad frente a nosotros para rápidamente 
esconderse en los rincones más oscuros y más 
inaccesibles, no sólo a nuestra visión, sino también 

a nuestra conciencia. Con tantas y tan ágiles patas es 
imposible perseguirlo y, desde luego, alcanzarlo -de no ser 
por accidente: con la escoba del azar o con algún aerosol 
(que más bien le hace cosquillas y le provoca una risa 
incontenible -porque nadie puede negarles a las cucarachas 
un gran sentido del humor y una alegría de vivir que podría 
calificarse como genética).

El amor no tiene sombra porque es en sí mismo sombra, es 
decir, todo ese espacio detrás de un objeto opaco con una 
fuente de luz frente a él. 

La luz -no sobra decirlo- tampoco tiene sombra, la sombra 
pertenece a lo que ilumina. 

Así, luz y sombra (o luz obstaculizada) quedan definidas por 
oposición, o incluso por inversión, a través de su punto de 
contacto: el objeto de deseo, pues como dicen los entendidos: 

"la sección eficaz de una sombra es una silueta bidimensional 
o una proyección invertida del objeto que bloquea la luz".

En conclusión, las cucarachas pueden ser luz o sombra, 
según la velocidad a la que pasen, hacia dónde se dirijan y el 
tipo de obstáculos -o no- que encuentren en su camino.

II

Peter Pan es una cucaracha con gorro. Una cucaracha asus-
tada -no tanto por su objeto de deseo, sino por el perro del 
susodicho objeto, que, además, ha tenido a bien arrancarle 
la sombra a mordidas. Y qué cosa más preciada se puede 
perder por amor, qué cosa más valiosa y más fundamental 
que la propia sombra. Cuánta eternidad se puede soportar en 
la tierra de Nunca Jamás o yendo de un lado a otro por los 
Jardines de Kensington como cucaracha en incendio. Cuánto 
y de qué manera se puede esperar a que alguien le devuelva a 
uno su sombra para volver a ser lo que era, esto es, un cucara-
cha con sombra.

Porque la sombra es el alma de las cosas. Sin sombras el 
mundo es plano y la vida superficial. El arte está en entrarle 

a la luz por diferentes ángulos para producir, según el áni-
mo, sombras más largas o más cortas y de mayor o menor 
intensidad. Lo que diría un poeta amigo mío: "ir de la 
umbra a la penumbra sin dejar sol- a- la sombra" (y mucho 
menos dejar la sombra al sol, porque se destiñe).

III

Y a propósito de amigos, las reflexiones anteriores se las 
debo en su totalidad a un amigo cucaracha que tuve hace 
algunos años y que se llamaba Gregorio S. (sus padres per-
tenecían a la inteligencja y habían leído mucho a Kafka, pero, 
como se ve, no tenían imaginación propia).

Gregorio me miraba y me dejaba hablar. Nunca iba a nin-
gún lado, siempre estaba ahí, mirándome y escuchándome. 
Es lo que tiene la amistad, que no pasa corriendo ni se es-
conde en los rincones más oscuros. Se queda ahí, toda ojos, 
toda oídos, como una sombra permanentemente atenta.

Si yo le preguntaba algo, él no decía nada, pero un breve 
movimiento de alguna de sus antenas me hacía compren-
derlo todo y actuar en consecuencia. Su método era la 
envidia de Freud, que, a pesar de todo, nunca pudo pres-
cindir del lenguaje. Envidia de la buena, claro, pues a pesar 
de la tendencia general, el padre del psicoanálisis no podía 
culparse a sí mismo de tener menos patas y ninguna antena.
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Jogo de luz e sombra


Daniela Capillé
Leitora de Língua Portuguesa na Universidade estatal de Ierevan, Arménia

{¡qué bonito es el amor!}

Mas não, não vá agora
Quero honras e promessas

Lembranças e histórias
(Renato Russo)

Ela se sentia um pouco perdida no tempo e 
espaço. Uma sensação típica de quem já está em 
fevereiro e ainda não sabe o que será para o ano.  
E por outro lado já perdeu as esperanças de 

cumprir as resoluções feitas no ano novo. Eram ainda os 
dias em que a neve se derretia pelas ruas e a luz branca se 
refletia por todo canto.

Ela então andava pela cidade, com suas botas coloridas, 
com muito cuidado, para não resvalar e não podia esconder 
que alguma coisa gris lhe comia por dentro. A incerteza do 
futuro. E uma solidão pesada de quem já há muito não se 
desperta ao lado de alguém.

Foi numa dessas noites de sapatos divertidos e ânimos 
baixos que uma amiga lhe sugeriu ler-lhe o futuro no 
fundo da xícara de café. Ela olhou descrente, de resvalo, e 
sorriu um pouco daquela crença tão desta parte do mundo. 
Preparou então, sem muita idéia do que fazia, um pouco 
de café armênio no seu jazzve, a fogo lento, conversando 
sobre um milhão de coisas e rindo-se de tudo, enquanto 
mexia, em movimentos irregulares, o café com a colher. 
Tremia um pouco por dentro, na expectativa do futuro.  
E como sempre, deixou o café ferver demais e transbordar 
sobre o fogão. 

“Nossa, menina, esta é a xícara mais esquizofrênica que já 
vi na minha vida!”, gritou Anna.

Respirou fundo e olhou para o fundo da xícara de café 
armênio. Se concentrou um pouco, tragando o cigarro que 
segurava na outra mão. Os olhos grandes mirando aquelas 
sombras no fundo da porcelana branca, tentando decifrar 
um destino

“Tantas possibilidades, meninas. Tantas! E todas tão boas...”. 
Tragou mais uma vez o cigarro. “Vê essas formas aqui? São 
coisas muito boas, você logo vai ver.” E sorriu muito since-
ra, com os grandes olhos escuros de armênia.

Ela também sorriu um pouco, tentando entender o que 
eram aqueles desenhos que para ela não significavam mui-
to e sentiu por dentro umas coquinhas boas pela primeira 
vez em muito tempo.

Foi assim então que o ano de fato começou e o futuro das 
previsões armênias começou a transformar-se em dia-a-dia. 
Quando a neve se derreteu por completo, a vida já tinha 
ganhado ares de festa permanente. 

Embora trabalhasse pela tarde, ela gostava de acordar cedo 
e preparar o café, enquanto o seu compañero de piso dan-
çava balé pela cozinha e lhe contava como havia passado a 
noite. Viver com Gustavo era sempre estar preparada para 
rir a todo momento e fazê-lo rir de qualquer coisa. Era pre-
parar o café e depois o jantar, enquanto ele treinava alguns 
passos de balé na sala de estar. Era também falar de tudo. 

Un día, cuando desperté, Gregorio S. ya no estaba ahí. Se 
había ido para siempre sin decir adónde. Yo, a pesar de ser 
menos observador que él, me había fijado en que última-
mente arrastraba una especie de nostalgia, nostalgia de 
la sombra, diría yo (aunque Freud, que tiene sus manías, 
prefiere otra vez llamarlo „envidia” -de la buena, claro). 
Sospecho, pues, que mi compañero de elucubraciones se 
fue tras de la sombra que siempre había anhelado. Deseo de 
todo corazón que la haya alcanzado y que habite en o con 
ella para bien y para siempre.

Pero Gregorio no se fue sin decir adiós. Me dejó una nota 
junto con un atillo de manuscritos que me pidió destruir 

tras su partida (él a pesar de todo, era demasiado sentimen-
tal). Desde luego, me autorizaba a leerlos antes.

¿Qué habría sido de Kafka sin Max Brod, y de la reflexión 
sobre las sombras sin los manuscritos de Gregorio S.?

Que me perdone mi buen amigo por no haber cumplido su 
voluntad.

IV

Una buena noticia: cuando todo haya muerto / aún habrá 
cucarachas / y abundarán las sombras.
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E querer de uma maneira muito especial. “Nunca pensei 
que nos daríamos mal. Mas não é que nos damos muito 
bem?”, disse num desses momentos de tomar café juntos 
pela manhã, e ela riu muito feliz de ser tão querida assim 
por um amigo.

Porque dizer adeus é uma arte 
das mais difíceis de se aprender 
e ela havia entrado então no pro-
cesso de despedidas que mar-
cam o vai-e-vem da vida no meio 
do Cáucaso. 

Quando chegou o carnaval, ela se vestiu de cigana e passou a 
noite toda dançando e lendo a mão dos que passavam. E as-
sim, conversando, rindo-se muito e tocando lhe a mão, que 
descobriu que se sentia muito bem com aquele homem que 
lhe acabara de aparecer pela frente. Foi então nessa noite que 
nevou depois de muito tempo, quando ninguém já pensava 
que nevaria e ela olhava tudo isso admirada, enquanto lhe 
tocava a mão, já sem pensar em ler nenhum futuro. 

A verdade é que nunca se sabe quando as coisas vão aconte-
cer e ela se surpreendeu na escuridão daquele pequeno apar-
tamento, tateando as paredes, tentando encontrar a cama, 
procurando o corpo do outro, perdendo-se um pouco entre 

conversas e risadas. E passava os dedos lentamente pela pele 
muito macia, cheirando-o muito, tentando guardar as coisas 
que podia. As horas escorrendo, a noite cada vez mais curta. 
Alguma coisa perdida entre o claro e o escuro. Quando o 
sol ameaçou nascer, ele se vestiu, enquanto ela preparava 
um café italiano na pequena cozinha e foi quando então se 
livraram das sombras do quarto e se puderam olhar clara-
mente, naquele longo processo de despedida. 

Ele tomou um pouco do café, acendeu um cigarro, enquan-
to ela se aconchegava ao seu lado, com sua personalidade 
um pouco de gata. Ele a olhou com seus olhos pequenos. “ 
É que tenho que te dar adeus e não sei o que te dizer”. Ela 
sorriu, apertando os olhinhos míopes e pensou que ne-
nhum amante seu nunca lhe dissera nada tão sincero. 

Porque dizer adeus é uma arte das mais difíceis de se 
aprender e ela havia entrado então no processo de despedi-
das que marcam o vai-e-vem da vida no meio do Cáucaso. 
E algumas semanas depois teve que dizer adeus ao amigo 
bailarino, ao apartamento, à vida no centro da cidade.

A primavera começou trazendo-lhe realmente vida nova e 
ela se concentrou em todas as pequenas coisas boas daquela 
mudança de ares. Adorava então seu novo caminho para o 
trabalho, as novas paisagens, o movimento distinto daque-
le que antes vivia no centro. 

Ela então caminhava um pouco e sentia o cheiro das ruas, a 
primavera louca. Porque abril é um mês em que tudo parece 
passar em uma velocidade diferente, um tempo diferente, no 
limite das sensações. Como um vai-e-vem de sentidos. Do 
frio ao calor, da alegria ao medo, de um lado ao outro da rua, 
e ela seguia em zig-zag, cruzando de um ponto ao outro.

Foi em abril que teve que dizer adeus à Anna e nesse mo-
mento já sabia o que ela queria dizer com as previsões boas 
da xícara de café. Os desenhos escuros parados no fundo, 
antes só sombras, agora pareciam muito claros. E ela sabia 
que era tudo verdade.

Mordia um pouco o lábio, olhando para as coisas de uma 
maneira distinta. Porque se havia dado conta de que já 
não lhe parecia loucura estar ali. Que sua pele já se havia 
acostumado com as coisas daquele lugar, com a umida-
de do metrô, com a secura do ar, com a luz dourada que 
cobre a cidade e desenha as montanhas. E nesse dia achou 
doce ouvir as pessoas nas ruas, reconhecer duas palavras, 
descobrir-se como que em casa depois de tanto tempo. 
Achou tudo meio mágico, porque é muito fácil que te 
encante descobrir algo novo, mas não tanto a descoberta de 
que algo é velho.

Ela então se sentiu confortável e fresca, vendo pela peque-
nina janela do quarto que o sol aparece cada dia mais cedo 
e se vai cada noite mais tarde, enquanto ela olha e pensa na 
vida e fecha muito apertado os olhinhos oblíquos cada vez 
que lhe passa por debaixo o metrô, para sentir como lhe 
treme a cama, e o estômago. É nesses jogos do subterrâneo 
que ela se perde e perde um pouco também o medo de que 
venha maio e depois o verão e todas as coisas doces e dou-
radas das mudanças das estações.

{¡qué bonito es el amor!}
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