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Dzień dzisiejszy społeczności polonijnej w południowej Brazylii określa 
znojna praca w sprzyjających na ogół warunkach klimatycznych. Współ-
czesna, tamtejsza wieś, to często zielone plantacje tytoniu oraz soi i wznoszą-
ce się nad nimi, wyniosłe araukarie1 i „parki” eukaliptusów. To efekt zmian 
w strukturze upraw ostatnich dekad, spowodowanych zmianami w globalnej 
koniunkturze gospodarczej. 

Na przełomie 2016 i 2017 r. prowadziłem badania etnograficzne w naj-
większym2 polonijnym skupisku wiejskim w Brazylii, w miejscowości Itaió-
polis, położonej w stanie Santa Catarina. Chodzi tu właściwie o jej część 
położoną w odległości 7 km od centrum tego 21-tysięcznego miasteczka, 
wieś (w miejscowej nomenklaturze – colonia) Alto Paraguaçu (czyt. Alto 
Paragłasu). Zamieszkuje ją dziś 120 rodzin potomków polskich imigrantów 
(ok. 500 osób) oraz przynajmniej trzy razy tyle ich pobratymców w naj-
bliższych przysiółkach (zwanych też koloniami), Świętym Janie, Świętym 
Piotrze i Świętym Antonim, Sersadeli i dziesięciu innych, mniejszych. Obraz 
etniczny tego miejsca dopełnia pięć rodzin niemieckiego i pięć ukraińskiego 
pochodzenia. Większość zawartych w artykule informacji jest rezultatem 
zasygnalizowanych wyżej badań3.

1 Zwane przez Polaków piniorami, piniorkami (szczególnie w odniesieniu do choinek 
bożonarodzeniowych), od port. pinheiro – choinka, drzewo iglaste, używane zazwyczaj 
zamiennie z araukaria na określenie drzewa iglastego z rodziny araukariowatych (za: 
I. Drozdowska-Broering, Po „gorączce brazylijskiej”. Pamiętniki emigrantów z pierw-
szych dekad masowego osadnictwa na południu Brazylii, [w:] Kultura wsi w egodoku-
mentach, pod red. H. Czachowskiego i V. Wróblewskiej, Toruń 2016, s. 55.).

2 Według informacji uzyskanych w Konsulacie RP w Kurytybie w 2017 r.
3 Egzotyczną dla Polaka jawi się tamtejsza przyroda. Oprócz subtropikalnej roślinności 

zdumiewa miejscowa fauna. Powszechne kolorowe papugi, tukany, motyle o najdziw-
niejszych barwach oraz buziły (czyli małpy – wyjce, które głośno krzyczą, zwłaszcza 
przed zbliżającym się deszczem, przemieszczając się całymi grupami z drzewa na drze-
wo) robią wrażenie na przybyszu z Europy. 
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Araukarie w ogrodzie botanicznym w Kurytybie*.1

* Wszystkie prezentowane tu fotografie zostały wykonane przez autora.

Plantacja tytoniu w Alto Paraguaçu. 
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Jeżeli chodzi o źródła zastane, to można powiedzieć, że prezentują się dość 
okazale w ogólnym temacie brazylijskiej Polonii. Przeważają tutaj opracowa-
nia historyczne, akcentujące dzieje osadnictwa i aspekty społeczno-polityczne 
rodaków w Brazylii. Interesująco przedstawiają się egodokumenty, które ode-
grały znaczącą rolę w poznaniu dziejów emigracji do obu Ameryk. Trudno 
tu mówić o typowych, etnograficznych opracowaniach. Informacji musimy 
często poszukiwać w dziełach innego typu4. 

4 Ważniejsze prace, wyjąwszy najstarsze, przedstawiają się następująco: I. Drozdowska-
Broering, op. cit. ; Dzieje Polonii w Ameryce Łacińskiej: zbiór studiów, pod red. M. Kuli, 
Wrocław 1983; M. Kula, Polonia brazylijska, Warszawa 1981; K. Głuchowski, Mate-
riały do problemu osadnictwa polskiego w Brazylii, Warszawa 1927; B. Mrówczyński, 
Osada nad srebrnym potokiem, Warszawa 1965; Z. Malczewski, Polonii brazylijskiej 
obraz własny. Zapiski emigranta (2007–2010), Warszawa 2010; T. Paleczny, Rasa, 
etniczność i religia w brazylijskim procesie narodotwórczym, Kraków 2004; M. Pa-
radowska, Podróżnicy i emigranci. Szkice z dziejów polskiego wychodźstwa w Ame-
ryce Południowej, Warszawa 1984; idem, Polacy w Ameryce Południowej, Wrocław 
1977; T. Pindel, Za horyzont. Polaków latynoamerykańskich przygody, Kraków 2018; 
J. Pitoń, U źródeł emigracji polskiej w Brazylii, „Kalendarz Ludu”, 1973 (Kurytyba); 
S. Warchałowski, I poleciał w świat daleki… Wspomnienia z Brazylii, Polski i Peru, 
Wrocław 2009; W. Wójcik, Polacy w Brazylii, Argentynie i Urugwaju w XIX i XX w., 

Eukaliptusy przy drodze do Itaiópolis. 
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Odrębną partię źródeł stanowią, stosunkowo nowe, opracowania lokalne, 
które dostarczają wiele istotnych, przede wszystkim historycznych infor-
macji. Należy tu wymienić: Colônia Lucena – Itaiopolis. Cronica Dos imi-
grantes polonesas, Florinópolis – Itaiopolis 2002; Wilson Carlos Rodycz, Os 
imigrantes poloneses da Colônia Lucena Itaiopolis. Se um marreco Pisar no 
gelo Ele guebra, Porto Alegre 2011; Da ‘Polska’ à terra prometida. O lega-
do polonês Em Santa Catarina e um tributo à comunidade do Chapadão/
Orleans, Celso de Oliveira Souza, Marlene Zwierewicz (red.), Florianópolis 
2009; S. Turbański, Murici. Terra nossa, vol. I-II. 1978–2003, Curitiba 2005. 
Ostatnia pozycja dotyczy bardzo interesującego i prężnego, polonijnego śro-
dowiska miejscowości Murici, położonej blisko Kurytyby5.

Polacy udawali się do Brazylii przede wszystkim za chlebem. Jeszcze 
w XIX w. rozpoczęła się „gorączka brazylijska”, której towarzyszyła odpo-
wiednia agitacja. W apelu generalnego konsula brazylijskiego w Lizbonie 
czytamy: „Korzyści dla takich, którzy jadą do Brazylii, są następujące: po 
pierwsze, wolny przejazd do Bremy, Antwerpii, Marsylii aż do Santos lub 
Rio de Janeiro; po wtóre, wolny przejazd koleją żelazną do Bremy, Antwerpii 
lub Marsylii; po trzecie, przez cały czas podróży bezpłatne życie, mieszkanie, 
a także opieka w urządzonych na ten cel hotelach, dopóki emigrant nie przy-
będzie do wybranego przez siebie miejsca. Trzeba też wiedzieć, że ci, którzy 
jadą do Brazylii, nie są obowiązani zwracać kosztów, lecz zostają wolni, jak 
gdyby własnymi pieniędzmi zapłacili za drogę”6. Z kolei w „Liście otwartym 
do Polaków w zaborze pruskim” Alfreda d’Escragnolle Taunay pojawiały 
się następujące zachęty: „Rodacy Wasi w Europie są jeszcze ciągle skaza-
ni na niedolę i cierpienia. (…) Polacy, którzy tu, w Brazylii, korzystają ze 
wszystkich dobrodziejstw bezpieczeństwa i wolności, nie mogą chyba za-
pomnieć o tych, którzy tam za morzem są tak bardzo ciężko prześladowani. 
Byłoby zatem wskazane, aby wysłali bezzwłocznie listy do swych ziomków 
i wskazali im nasze Cesarstwo jako Ziemię Obiecaną. Rząd brazylijski udzieli 
przybywającym pomocy, ułatwi i zrobi, co trzeba, aby mogli osiąść u boku 
swych krewnych, przyjaciół i rodaków. (…) Napiszcie do wszystkich, którym 
tam los nie sprzyja, że tu istnieje NOWA POLSKA, gdzie panuje szczęście 

„Dzieje Najnowsze”, 1972, nr 2; W. Wójcik, Moje życie w Brazylii, Warszawa 1961; 
idem, Po dwóch stronach równika, Warszawa 1966.

5 Znajduje się tam okazałe, polskie muzeum, w którym prezentuje się dzieje i kulturę 
lokalnej społeczności.

6 Pindel, op. cit., s. 70–71.
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i bezpieczeństwo, w przeciwieństwie do nieszczęść i niepewności w STAREJ 
POLSCE”7.

Wielu Polaków na tego typu obietnice i zachęty reagowało pozytywnie. 
Podobnie zachowywali się przedstawiciele innych nacji Europy Środkowej 
i Południowej, w tym Niemcy, Włosi i Ukraińcy, obok których w tej „ziemi 
obiecanej” przyszło naszym rodakom mieszkać. Począwszy od wspomnianej 
wyżej „gorączki brazylijskiej”, która rozpoczęła się około 1890 r., do 1914 r. 
z ziem polskich i innych terytoriów europejskich zasiedlonych przez ludność 
polską, między innymi z Bukowiny, przybyło do Brazylii ponad 100 ty-
sięcy ludzi8. Pionierem polskiego osadnictwa był Edmund Woś Saporski9, 

7 Ibidem.
8 Por. m.in.: Paradowska, Polacy…, passim.
9 Jego życie i działalność warte jest bliższego przedstawienia, gdyż stanowi modelową 

ilustrację dziejów polskiej imigracji w Brazylii. Urodził się w Starych Siołkowicach 
na Opolszczyźnie 19 stycznia 1844 r. Był drugim dzieckiem Szymona Wosia i Jadwi-
gi Kampy. Miał trzech braci i sześć sióstr. Ukończył szkołę podstawową w rodzin-
nej wsi i kontynuował naukę w Opolu. Uczył się oczywiście w języku niemieckim. 
W 1867 r. opuścił Śląsk, by uniknąć służby wojskowej w armii pruskiej. Wyjechał do 
Londynu i tam wsiadł na żaglowiec „Emma”, który płynął do Ameryki Południowej. 
W czerwcu 1867 r. Saporski przybył na brazylijskie wybrzeże. Żaglowiec przycumo-
wał w porcie Paranaguẚ, na wybrzeżu stanu Paranẚ. Jednak wtedy Saporski tam nie 
wysiadł. Postanowił płynąć dalej tym samym statkiem, do Urugwaju. W Montewideo 
poznał pewnego Niemca, który zamierzał udać się do Brazylii. Saporski przyjął jego 
zaproszenie do zawrócenia i do osiedlenia się w kolonii Blumenau (która do dziś jest 
prężnym ośrodkiem mniejszości niemieckiej w stanie Santa Catarina). W miejscowości 
przyległej do tej osady, zwanej Gaspar, poznał księdza Antoniego Zielińskiego, który 
stał się później jego wielkim sprzymierzeńcem w organizacji imigracji Polaków. Ra-
zem postarali się na brazylijskim dworze o koncesję na kolonizację terenów w stanie 
Paranẚ przez polskich imigrantów. Dlatego, kiedy w 1869 r. Saporski dowiedział się, 
że 16 polskich rodzin z Górnego Śląska przybyło do kolonii Brusque, postanowił wyjść 
im na spotkanie i zrobił, co możliwe, aby przenieść ich i osiedlić na ziemiach parań-
skich. W 1870 r. przybył do Kurytyby. Po uzyskaniu pozwolenia miejscowych władz, 
śląscy pionierzy rozpoczęli podróż z Brusque do Kurytyby. Do tej grupy dołączyło 
jeszcze 16 rodzin polskich przybyłych z portu Itajai. Te 32 rodziny założyły kolonię 
Pilarzinho i uważane są za pionierskie w historii imigracji polskiej do Parany. W 1873 r. 
kolejne 64 rodziny polskich imigrantow z Prus przybyły do Brazylii przez port São 
Francisco w Santa Catarinie. Tym razem ofiarowane zostały tereny w dzielnicy Ahú 
w Kurytybie, a kolonia otrzymała nazwę Abranches, na część ówczesnego prezydenta 
stanu, Federico Abranches. W pierwszych latach w Brazylii Saporski był nauczycielem 
w kolonii Blumenau i w Kurytybie. Uczył matematyki, geometrii i języków. W 1874 r. 
zdał egzaminy w Ministerstwie Rolnictwa w Rio de Janeiro i otrzymał tytuł inżyniera 
mierniczego gruntów. Od tego czasu zaczął przygotowywać w Paranie dom dla setek 
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z którego inicjatywy Polacy kolonizowali tereny w stanie Paranẚ, zakładając 
między innymi miejscowość Pilarzinho koło Kurytyby. Region ten bywał 
nawet nazywany Nova Polonia10. 

Jedną z grup emigranckich byli górale polskiego pochodzenia z Bukowiny, 
którzy interesowali mnie szczególnie podczas badań na przełomie 2016 
i 2017 r. Górale czadeccy mieszkają na Bukowinie od początku XIX w. 
Przybyli tam z Okręgu Czadeckiego, który dziś znajduje się na terenie 
Słowacji. W latach 30. i 40. założyli „na surowym korzeniu” w górach Obcina 
Mare wsie Nowy Sołoniec, Pleszę i Pojanę Mikuli. Tą ostatnią zasiedlili 
z Niemcami pochodzącymi z Lasu Czeskiego. W pamięci moich bukowiń-
skich rozmówców zachowały się informacje o emigracji do Brazylii. Znalazł 
się w Pojanie Mikuli przypadek powrotu jednego emigranta z Brazylii, który 
rozczarowany tamtejszymi warunkami życia jako jedyny zdecydował się wró-
cić. Do końca życia nazywano go Brazylianem. 

Mieszkający w Pojanie Mikuli Niemcy w latach 1887–1895 zaczęli dość 
tłumnie opuszczać wieś (nazywaną przez nich Buchenhain), kierując się 
przede wszystkim do Rio Negro w Brazylii, w stanie Paranẚ. Do dziś w mie-
ście tym, położonym nad rzeką o tej samej nazwie, na granicy stanów Parana 
i Santa Catarina, mieszka wielu ich potomków, zrzeszonych między innymi 
w towarzystwie Niemców pochodzących z Bukowiny, z którymi miałem oka-
zję w 2016 r. rozmawiać. W latach 1888–1900 podążyli za nimi nasi górale. 
Między innymi do1895 r. z Nowego Sołońca wyemigrowało przez Bremę do 
Passa Tres w Brazylii kilkanaście rodzin. W latach 1891–1892 założyli wraz 

polskich osadników. Pracował przy budowie kolei. 15 czerwca 1890 r. zostało założone 
Towarzystwo Polskie im. Tadeusza Kościuszki, a Saporski był jednym z jego funda-
torów. Kilka lat później, razem z sześcioma innymi Polakami, założył Towarzystwo 
Wydawnicze „Gazeta Polska” w Brazylii, które miało na celu prowadzenie pierwszej 
gazety w języku polskim w tym kraju. W 1912 r. Saporski został posłem stanowym 
z ramienia Parańskiej Partii Republikańskiej, stając się pierwszym posłem polskiego 
pochodzenia w parlamencie parańskim. W 1920 r. Sebastian Edmund Woś Saporski 
otrzymał tytuł „Ojca Imigracji Polskiej w Brazylii”, nadany przez pierwszego polskiego 
konsula w Kurytybie. W 1924 r. otrzymał krzyż orderu „Polonia Restituta”. Ożenił się 
z Indianką. Zmarł 6 grudnia 1933 r. w KutytybieW 1953 r. odsłonięto kamienny obelisk 
na Placu Siostry Teresy przy kościele Św. Anny w dzielnicy Abranches. W 1971 r. na 
obelisku postawiono popiersie Saporskiego z brązu. W Kyrytybie znajduje się szkoła 
jego imienia, Liceum Stanowe im. Sebastiana Saporskiego, w dzielnicy Taboão. (na 
podstawie materiałów do wystawy poświęconej Saporskiemu w siedzibie Sociedade 
Cultural Abranches, tekst: Priscila Camargo Jacewicz).

10 Paradowska, Polacy..., passim.
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z osadnikami niemieckimi i góralami z Pojany Mikuli, jak również Polakami 
z innych ziem polskich oraz włoskimi emigrantami, miasteczko Lucena, 
o którym będzie mowa w dalszej części artykułu. W 1906 r. żyło w nim już 
około 50 rodzin polskich z Bukowiny. Nie była to ostatnia, jak się miało 
niebawem okazać, bukowińska emigracja w tym kierunku. W okresie między-
wojennym, w latach 1923–1924 około 3 tysięcy osób polskiego pochodzenia, 
w tym wielu z Bośni, dokąd wcześniej emigrowali za chlebem nasi górale 
z bukowińskich wiosek, wyemigrowało do Nowego Świata, w tym wielu do 
Brazylii. Bukowińczycy, jak i Polacy z innych części ziem polskich, na zasa-
dzie powiązań rodzinnych, kierowali się do rolniczych ośrodków Parany. 

Po długiej i uciążliwej podróży europejscy emigranci trafiali do puszcz 
południowej Brazylii. I. Drozdowska-Broering odnotowała na ten temat: 
„Wszystkie niemal pamiętniki łączy opis podróży przez ocean jako bardzo 
trudnego i niekiedy traumatycznego przeżycia, a także rozczarowanie oraz 
żal po przybyciu do Brazylii. W zderzeniu z wygórowanymi oczekiwaniami 
podsycanymi przez agentów emigracyjnych surowe warunki parańskich osad 
zdają się piszącym jeszcze trudniejsze do zniesienia. Obce staje się tu syno-
nimem gorszego, budzącego lęk, a czasem również pogardę”11. Rząd prze-
kazywał rodzinie z reguły ziemię w wielkości około 25 hektarów. Obietnice 
nie spełniały się. Nie było przygotowanej ziemi. Osadnicy sami musieli wy-
karczować las, postawić domy i zacząć uprawiać pole. Państwo dostarczyło 
narzędzi, maczet i siekier. Polskich chłopów cieszył nadmiar drewna, czego 
nie było w kraju. Wycięte rośliny podpalano, co przyczyniało się do użyź-
nienia gleby. Siano i zbierano z reguły zboża znane z ziem polskich. Była 
to kukurydza, żyto, czarna fasola, ziemniaki, bataty i maniok12. Osadnicy 
poznawali nowe metody upraw. Zarzucano uprawę pszenicy. Ziemniaki sa-
dzono dwa razy w roku. W tamtejszych warunkach klimatycznych trudno się 
je przechowywało. Hodowano przede wszystkim świnie, także kury, które 
jednak często dziesiątkowały epidemie. Powszechne były ogrody z warzy-
wami i owocami13. 

Zauważyć można było, że poszczególne nacje „specjalizowały” się w róż-
nych uprawach. Przykładowo zdecydowanie inaczej przedstawiały się uprawy 
Polaków i Włochów. Pierwsi uprawiali żyto, podczas gdy drudzy winorośl. 
Jak pisał w klasycznej Historii stanu Parana Ruy Christovam Wachowicz, 

11 I. Drozdowska-Broering, op. cit., s. 56.
12 Pindel, op. cit., s. 85.
13 Ibidem, s. 86.
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przemierzając Paranę można było rozpoznać po uprawach, z jakim narodem 
ma się do czynienia14. 

W źródłach o charakterze historycznym oraz w relacjach moich rozmów-
ców pojawiały się opowieści o konfliktowych z reguły kontaktach z przed-
stawicielami ludności autochtonicznej. W jednym z domów w Itaiopolis po-
kazywano mi obrobione kamienie, które rzucano w kierunku Polaków. Służą 
dzisiaj do podpierania drzwi. Polacy nazywali Indian Bugrami. W książce 
Tomasza Pindela znajdujemy następujące tłumaczenie pochodzenia tej nazwy: 
„(…) to ma związek ze słowem „Bułgar”. W Bułgarii istniał kiedyś ruch reli-
gijny bogomiłów, uważany przez Kościół za heretycki. Tak francuskie słowo 
bougre – od Bułgara – zaczęło oznaczać heretyka. Stopniowo, na Zachodzie, 
znaczenie tego słowa przenosiło się ze świata religijnego do świeckiego, sta-
ło się synonimem wszetecznika, sodomity, człowieka niewiernego, któremu 
nie można ufać. I tak Europejczycy zaczęli odnosić się także do Indian. (…) 
Dziś to słowo ma w Brazylii konotację raczej pejoratywną, chociaż nie każ-
dy tak czuje. Prości ludzie bardzo często mówią „jestem Bugre”, to znaczy 
„mam pochodzenie bugre”. Ale powiedzieć tak do Indianina to co najmniej 
niegrzeczne. Dzisiaj właściwie słowo Indio też już zrobiło się pejoratywne. 
Oficjalnie powie się raczej Indigena, tubylec”15. 

Jedna z moich informatorek16 bardzo ubolewała nad losem okolicznych 
Indian, którzy zostali całkowicie zdominowani przez europejskich przyby-
szów, w konsekwencji umieszczono ich w rezerwatach, w których szerzą się 
między innymi alkoholizm i narkomania. Opowiedziała mi również, że w la-
tach międzywojennych jeden z proboszczów parafii Św. Stanisława zaprosił 
miejscowych Indian na wielki poczęstunek przygotowany przez polskich 
parafian. Według jej słów, „było to wielkie święto nas wszystkich i oni się 
bardzo cieszyli”17.

Do Brazylii docierali plebejusze ze wszystkich zaborów. Na podstawie 
analizy ksiąg parafialnych w Alto Paraguaçu, ma się wrażenie, że najwięcej 
osadników pochodziło z Galicji. W tamtejszych wpisach pojawiają się in-
formacje, że koloniści przybywali z Austrii, Rosji i Prus. W kilku miejscach 
znalazła się nawet informacja, że przybyli z Bukowiny. 

Do lat 30. XX w. brazylijskie warunki sprzyjały życiu polonijnemu. Działały 
liczne polskie organizacje i szkoły. Te pierwsze powstawały w ogromnej licz-

14 Ibidem.
15 Ibidem, s. 94.
16 Kobieta (dalej – k), lat 75, Alto Paraguaçu (dalej – AP).
17 Idem.
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bie form, instytucji, których ciągłość działania okazywała się bardzo różna. 
Niektóre z nich łączyły się, trwały i rozpadały. Ważyły na tym względy ideolo-
giczne, tak w okresie międzywojennym, jak i po II wojnie światowej. Zaczęło 
się od Towarzystwa „Polonia”, powstałego w kwietniu 1889 r. w stanie Santa 
Catarina. Rok później, co sygnalizowano już wyżej, powstało Stowarzyszenie 
im. Tadeusza Kościuszki w Kurytybie, a pół roku później zawiązało się 
Towarzystwo „Zgoda” w Rio de Janeiro. Zdecydowanym osiągnięciem sta-
ło się powołanie prasowego organu w postaci „Gazety Polskiej w Brazylii” 
w 1892 r.18. W późniejszym czasie tytuły prasowe i związane z nimi organiza-
cje mnożyły się i dzieliły aż do czasu polityki „nacjonalizacji” w brazylijskim 
kraju. Powszechne we wszystkich środowiskach zasiedlonych przez Polaków 
były szkoły polskie, choć ich wyposażenie często pozostawiało wiele do ży-
czenia. Niemniej jednak, upowszechniały one język i kulturę polską. 

Wszystko zmieniło się w 1937 r. wraz z objęciem urzędu prezydenta 
Brazylii przez Getúlia Vargasa. Jego dyktatura zapanowała w obliczu kryzysu 
gospodarczego, podczas którego między innymi drastycznie obniżyły się ceny 

18 Pindel, op. cit., s. 126.

Mieszkanka Alto Paraguaçu z kamieniem,  
którym w przeszłości Indianie rzucali w jej przodków.
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kawy. Zamknięto parlament, zcentralizowano państwo. Ciekawostką było, że 
nową konstytucję (która na dobrą sprawę nie weszła w życie) nazywano po-
laca („polską”), ponieważ miała się wzorować na naszej ustawie19. Jak ujął 
to Pindel, „Brazylijczycy mieli się stać narodem jak Portugalczycy, Niemcy 
czy inne nacje: zwartym posługującym się jednym językiem i posiadającym 
jedno zaplecze kulturowe. A to oczywiście nie mogło oznaczać niczego do-
brego dla tak licznych mniejszości”20. Rozpoczęła się polityka „nacjonali-
zacji”, która oznaczała zamknięcie szkół, w których językiem wykładowym 
był inny niż portugalski. Mało tego. Zakazano po prostu używania przez 
imigrantów języków mniejszościowych. Według informacji uzyskanych od 
informatorów w Itaiópolis, jak i w Konsulacie RP w Kurytybie, zdarzały się 
sytuacje skrajne, w których przykładowo starszym kobietom wychodzącym 
z kościoła i rozmawiającym po polsku, miejscowa policja wlewała do gardeł 
benzynę. Trzeba sobie również zdać sprawę z atmosfery politycznej końca lat 
30., panującej w Europie i w innych częściach świata o wyraźnym narodowo-
faszyzującym obliczu. Nie ominęła tego polska społeczność Brazylii, a wręcz 
przeciwnie, mocno działania te ją dotknęły. W wyniku realizacji nacjonali-
stycznych dyrektyw, zlikwidowano 335 polskich towarzystw i 200 polskich 
szkół. Wydano rozporządzenie o usunięciu napisów obcych z pomników na-
grobnych, fabryk, warsztatów i sklepów. Od tego czasu załamało się aktywne 
życie polonijne w Brazylii. Pewne jego ożywienie nastąpiło z chwilą wybu-
chu II wojny światowej, kiedy powołano Komitet Niesienia Pomocy Ofiarom 
Wojny w Polsce, a po jej zakończeniu przyjęto emigrantów ze zdemobilizo-
wanych na Zachodzie oddziałów oraz byłych więźniów obozów koncentra-
cyjnych. Przeważała wśród nich inteligencja i robotnicy wykwalifikowani, co 
odróżniało tą emigrację od wcześniejszej, na wskroś plebejskiej21. 

Okres powojenny przyniósł nowe problemy, o których cytowany wyżej 
Pindel napisał: „Kręgosłup polonijnej działalności (za Vargasa – przyp. EK) 
przekręcono całkiem skutecznie, potem miała się odradzać, ale powoli i ni-
gdy nie zbliżyła się do poziomu sprzed 1937 roku. Zwłaszcza, że po woj-
nie, kiedy kraj macierzysty zmienił się w Polską Rzeczpospolitę Ludową, 
sprawy znowu się zagmatwały, bo Polonia stawała przed dylematem, czy 
współpracować z placówkami komunistycznego rządu, czy się odeń izolo-

19 Ibidem, s. 134.
20 Ibidem, s. 135.
21 Informacje skompilowane w Konsulacie RP w Kurytybie. Nowe Państwo, jak nazywa-

no Brazylię pod panowaniem Vargasa, upadło w 1945 r. Równocześnie ustała polityka 
„nacjonalizacji”.
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wać, a ewentualna współpraca narażała na zarzuty o sympatyzowanie z ko-
munistami, rzecz wówczas w Brazylii – i na całym kontynencie – absolutnie 
wybuchowa. A psychologiczne straty pozostały na długo”22.

Pozostając przy polonijnych organizacjach dodajmy, że w 1989 r. powsta-
ła w Kurytybie Federacja Stowarzyszeń Polonijnych w Brazylii POLBRAS, 
a w 1990 r. powołano do życia BRASPOL – Centralną Reprezentację 
Wspólnoty Brazylijsko-Polskiej w Brazylii. Obecnie istnieją 333 oddziały 
BRASPOL-u w 16 z 27 stanów Brazylii. W większości korzystają one ze 
wspólnotowych obiektów przy kościołach, kaplicach i instytucjach społecz-
nych. Odbywają się w nich między innymi spotkania świąteczne, obchody 
rocznic narodowych, wystawy i festyny z daniami polskiej kuchni. W ramach 
tej organizacji działają współcześnie chóry i zespoły folklorystyczne, organi-
zuje się kursy języka polskiego na podstawowym poziomie23. W Kurytybie 
działa wspomniane wyżej Stowarzyszenie Polsko-Brazylijskie im. Tadeusza 
Kościuszki oraz Stowarzyszenie im. Józefa Piłsudskiego. Funkcjonują dwa 
duże zespoły folklorystyczne, „Wisła” i „Junak”. Pierwszy z nich uchodzi za 
większy i działa przy tym drugim Stowarzyszeniu. 

Prowadzi się kursy języka polskiego, w których uczestniczą przedstawi-
cie miejscowego środowiska polonijnego, jak również Brazylijczycy innego 
pochodzenia. Motywacje podejmowania nauki języka polskiego są rozmaite. 
Od tych sentymentalnych, wskazujących na emocjonalne związki z Polską, 
przez praktyczne przyczyny w postaci zamiarów pojechania do Polski na 
studia, po również pragmatyczne, umotywowane przez coraz częściej uda-
jących się do pracy w Polsce brazylijskich informatyków. Lekcje odbywa-
ją się w Domu Kultury Polski i Brazylii (Casa da Cultura Polonia Brasil). 
Uczestniczą w nich osoby w różnym wieku, od 12 do 80 lat. Liczba kursan-
tów systematycznie wzrasta i osiąga około 100 uczniów. 

Od 2009 r. działa na Federalnym Uniwersytecie Parany polonistyka (Uni-
ver sidade Federal do Paranẚ – Curso de Letras Polonês). Średnio przyjmuje 
się 10 osób. Studia tylko na poziomie licencjatu trwają od 4 do 5 lat. Ich ab-
solwenci stają się między innymi nauczycielami języka polskiego w ramach 
różnych kursów, odbywanych w zainteresowanych jego nauką środowiskach 
Parany i Santa Catariny. 

W obliczu tak pięknej karty w historii Polonii zastanawiać może stwierdza-
na dziś „kondycja” etniczna Polonusów w stanach Paranẚ i Santa Catarina. 

22 Pindel, op. cit., s. 137.
23 Ibidem.
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Pytani przeze mnie mieszkańcy Atlo Paraguaçu o to, dlaczego młodzi nie 
„afiszują się” ze swą polskością, nie uczą się języka polskiego, najczęściej 
odpowiadali, „bo się wstydzą”.

Na temat przyczyn negatywnego stereotypu Polaka w brazylijskich oko-
licznościach przywoływany już Pindel pisał: „Bo może horyzont oczekiwań 
polskiego emigranta był niski i tak naprawdę pełny brzuch w zupełności mu 
wystarczał, ale z punktu widzenia społeczeństwa brazylijskiego i innych 
grup etnicznych Polacy posiadali szereg cech budzących wobec nich niechęć 
i wręcz pogardę. Postrzegani byli jako ograniczeni umysłowo, zacofani, wcale 
albo fatalnie mówiący po portugalsku (…), nadużywający alkoholu, skłon-
ni do awantur, niezachowujący higieny (powtarzano w Kurytybie opowie-
ści o Polakach załatwiających swoje potrzeby na głównych ulicach miasta), 
a do tego jeszcze prostytutki nazywano powszechnie Polkami, jako że spora 
ich część to rzeczywiście były polskie Żydówki podstępem sprowadzone za 
ocean. (…) Nie brały się oczywiście te stereotypy z niczego. Trzeba pamię-
tać, że rzeczywiście miażdżąca większość osadników pochodziła z nieoświe-
conych warstw ludu – do Brazylii w czasach „gorączki” zjeżdżali przecież 
ci najbiedniejsi, ci, którzy nie mieli nic do stracenia i nie było ich stać na-
wet na opłacenie podróży, dlatego korzystali z oferty brazylijskiego rządu. 
Siłą rzeczy należeli do najniższej klasy społecznej i o awans nie było łatwo. 
Ponadto państwo polskie nie istniało, w związku z czym ludność ta pozba-
wiona była jakiejkolwiek opieki z zewnątrz – w odróżnieniu od Niemców 
czy Włochów chociażby. Do tego właśnie odnosi się określenie polaco sem 
bandeira – „Polak bez flagi” (…). Nie bez znaczenia były stosunki między 
nacjami przeszczepiane z Europy: w relacjach z epoki wciąż powtarza się 
antypolskie nastawienie osadników niemieckich i nie jest to jednak chyba 
kwestia polskiego przewrażliwienia, tylko właśnie przeniesienie relacji panu-
jących choćby w zaborze pruskim. Owa głupota polskich rolników objawiała 
się na przykład tym, jak łatwo padali oni ofiarą spekulantów i „wendziarzy”24, 
czego przecież trudno było uniknąć w nowym, nieznanym kraju”25. 

Negatywne relacje z Niemcami potwierdzali także moi informatorzy 
z 2017 r., którzy podkreślali antagonistyczne nastawienie przedstawicieli tej 
nacji w stosunku do Polaków, nawet w przypadku niemieckich duchownych, 
pełniących posługę w okolicznych parafiach26. 

24 Chodzi o rozmaitych handlarzy.
25 Pindel, op. cit., s. 109–110. 
26 Mężczyzna (dalej – m), lat 64, AP.
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W dalszych słowach cytowany wyżej autor trafnie określał konsekwencje 
takiej sytuacji: „Niechęć otoczenia w naturalny sposób nakręcała tę spiralę 
i polscy osadnicy mieli skłonność do daleko idącego izolacjonizmu, a to z kolei 
jeszcze mocniej uzasadniało stereotypy. Osadnicy mieli poczucie, że państwo 
brazylijskie przypomina sobie o nich, tylko kiedy trzeba płacić podatki i odra-
biać służbę wojskową. Trzymali się więc razem, unikali kontaktu z państwową 
administracją (…). Dochodziło też do konfliktów z hierarchami Kościoła kato-
lickiego, bo w polskich osadach akceptowano tylko polskich księży”27. 

Przez długi czas głównym źródłem informacji o losie polskich osadników 
w Brazylii były listy emigrantów28. „Gorączka brazylijska” przyczyniła się 
do solidnego wzbogacenia między innymi takich przedsięwzięć, jak powstałe 
Towarzystwo Kolonizacyjne czy Syndykat Kolonizacyjny z Białegostoku29. 
Listy niejednokrotnie były starannie selekcjonowane i nawet fałszowane 
przez agentów, kształtując wyżej sygnalizowany obraz Brazylii jako kraju 
wielkich bogactw, gdzie niemal nie trzeba pracować i zbierać wielkie plony 
trzy razy w roku. 

Z relacjami polsko-brazylijskimi wiąże się kwestia etnonimów polaco 
i polonês. Według moich informatorów, pierwsze określenie obrosło nieprzy-
jemnymi skojarzeniami i ma „pogardliwy” charakter. Drugie ma walor ofi-
cjalny, by nie powiedzieć, „literacki”, używany w stosunku do przedstawicieli 
naszej narodowości. 

Najczęściej spotykanym, również współcześnie, stereotypem językowym 
Polaków w Brazylii jest polaco burro30, czy polaco sujo (czyt. sużo31), mające 
być emanacją zasygnalizowanych wyżej sądów przekonaniowych. Analizująca 
listy emigrantów polskich Drozdowska-Broering zauważyła, że „przez więk-
szość omawianych pamiętników przebija natomiast niechęć do Brazylijczyków 

27 Pindel, op. cit., s. 110.
28 Por.: Listy emigrantów z Brazylii i Stanów Zjednoczonych 1890–1891, pod red. M. Kuli, 

Warszawa 2012. (W przedmowie Witolda Kuli do tego obfitego opracowania czyta-
my: „Żaden z listów, które trafiły do piwnicznej skrzyni, a tym samym żaden z listów 
pomieszczonych w niniejszym tomie, nie doszedł do adresatów. To właśnie nadaje 
lekturze tych listów akcent dramatyczny. Małżeństwa rozbite, zaufanie braterskie za-
wiedzione, rodzice przed śmiercią niepożegnani – setki tragedii indywidualnych zle-
wają się w wielki dramat ludzi, którzy bez swej winy stawali wobec zadań, do jakich 
społeczeństwo ich nie przygotowało” (s. 7).

29 I. Drozdowska-Broering, op. cit, s. 50.
30 „Polak – osioł”; niektórzy z moich informatorów tłumaczą to jako „Polak – wół (robo-

czy)”.
31 „Polak – brudas”. Por. I. Drozdowska-Broering, op. cit. s. 55.
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i Brazylii, nasilająca się, jak się zdaje, odwrotnie do stopnia wykształcenia pi-
szących. „Dziki” czy „okropny” kraj to tylko niektóre z epitetów. Widać rów-
nież przekonanie o własnej wyższości kulturowej i moralnej. Rolnik z Biało-
stocczyzny urodzony w 1874 roku w następujący sposób porównuje Polskę 
i Brazylię: „Polska, choć jest kraj jeszcze młody, to piękny rozwity na umyśle, 
silny i kulturalny tak dalece, że w porównaniu od Brazylii jakby niebo od 
ziemi, czyli powiedzieć w prostej mowie, Polska to jest młoda i ładna panna 
w jedwabiach kraj złocisty, a Brazylia to jest stara obdarta do tego ślepa wiedź-
ma, kraj dziki, bez żadnej kultury i wychowania religijnego i moralnego i jest 
bardzo ciążki dla naszych Polaków, którzy dopiero przyjeżdżają do tego kraju 
(…) ”polaco buro” (głupi), „polaco sużo” (brudny), to jest cała zapłata dla 
Polaka nie za to co Brazylje wzbogacił i zaprowadził kulture. Dopóki Brazylia 
Polaka nie znała była ciemna jak tabaka w rogu, dziś co innego jest”32.

Wracając do Alto Paraguaçu, czyli w naszym rozumieniu wsi położonej, 
jak określa to portugalski składnik nazwy – alto – ‘wysoko’, (drugi człon 
nazwy jest pochodzenia indiańskiego), na wyraźnym wzniesieniu (ponad 
1000 m.n.p.m.). Góruje ona nad okolicą i charakteryzuje się w związku z tym 
swoistym klimatem. Podczas gdy latem odnotowuje się tutaj temperatury rzę-
du 23–25 stopni C, w położonych na niżej, oddalonych nawet o tylko 7 km 
miejscach, wynosi ona dobrze powyżej 30 stopni C. Innym atrybutem tej 
miejscowości są częste mgły i chmury, które niżej nie goszczą. Według infor-
macji uzyskanej od jednego z mieszkańców, „jeden z ważnych duchownych 
zachęcał w Polsce, żeby szli do takiego miejsca w Brazylii, gdzie są ciągle 
mgły i chmury, co będzie im przypominać ojczyznę, i gdzie mieszkają już nasi 
rodacy i jest im tam dobrze a wszystko dobrze rośnie”33. Tego typu zachęt, 
o czym była mowa wyżej, nie było końca i padały one na podatny grunt.

Jak już wyżej wspomniano, Lucena, od 1918 r. Itaiópolis, założona zo-
stała w 1895 r. przez Niemców, Włochów, Ukraińców i Polaków34. Od sa-

32 I. Drozdowska-Broering, op. cit., s. 53–54.
33 m, lat 40, AP.
34 Z uwagi na znaczenie pochodzenia nazwisk, które mogą pomóc w ustaleniu prowenien-

cji poszczególnych rodzin, przytaczam imiona i nazwiska założycieli tej miejscowości 
wraz z przysiółkami: Adamczewski Jakub, Andrzejewski Andrzej, Andrzejewski Ignacy, 
Andrzejewski Wojciech, Baczkowski Józef, Banaszek Wojciech, Barankiewicz Józef, 
Bartniak Marcin, Blaszczyk Franciszek, Blonkowski Marcin, Bodnarski Adam, Boro-
wiak Antoni, Budasz Marianna, Cackowski Jan, Chalasinski Stanislaw, Chenik Karol, 
Chmielewski Jan, Chojnacki Ignacy, Chudziński Józef, Cichocki Lukasz, Ciemieglowski 
Walenty, Cieslak Jan, Czarnecki Michał, Czech Kasper, Dabrowski Franciszek, Dobrow-
ski Ignacy, Dobrowolski Ludwik, Dola Antoni, Domin Ignacy, Dominikowski Walenty, 
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mego początku była to zatem miejscowość wieloetniczna i wielojęzykowa. 
Było to takie symboliczne wręcz przeniesienie Europy do warunków połu-
dniowoamerykańskich. Z uwagi na charakter etniczny tych przestrzeni, Alto 
Paraguaçu nazywane jest „prześmiewczo”, Małą Warszowią a Itaiópolis, 
Małym Berlinem. 

Droszczak Michał, Durys Michał, Dutkiewicz Julian, Firakowski Seweryn, Galecki An-
toni, Galecki Franciszek, Galecki Józef, Gasiorowski Jan, Gierlach Franciszek, Glagoza 
Wojciech, Gliwinski Jozef, Golebiowski Wojciech, Gombicki Antoni, Grabowski Ga-
briel, Grala Wojciech, Gramza Bogusław, Gramza Jozef, Gramza Władysław, Jablonski 
Jan, Jakubiak Jan, Jankowski Jakub, Jarnatowski Piotr, Jaskula Jan, Jaworek Antoni, 
Jednoralczyk Wojciech, Jedrasik Stanisław, Juniak Wincenty, Juraszek Jakub, Kaczo-
rek Jozef, Kalewski Jozef, Kalinowski Andrzej, Kaluzny Jozef, Kaluzny Wojciech, Ka-
minski Leonard, Kasprzak Jozef, Klobukowski Szczepan, Klodzinski Pawel, Kltrych 
Wawrzyniec, Kniazewski Izydor, Kondras Jozef, Koprowski Antoni, Kopytowski Feliks, 
Koscianski Wojciech, Kosinski Bronislaw, Kosmala Jan, Kowalczyk Jozef, Kowalczy-
kowski Leonard, Kowalski Jakub, Kowalski Michal, Kowalski Wincenty, Kozlowski 
Szczepan, Krajewski Marian, Krasecki Andrzej, Krawczynski Jozef, Krolikowski Fran-
ciszek, Krolikowski Tomasz, Kuberacki Jan, Kubiak Antoni, Kubiak Jan, Kuchta Jo-
achim, Kurzewski Lukasz, Kwiatkowski Franciszek, Landowski Jozef, Legocki Jan, 
Leszczynski Michal, Liberacki Michal, Lomocinski Bartlomiej, Lowicki Antoni, Macie-
jewski Mateusz, Mackiewicz Maciej, Majer Jozef, Majewski Jozef, Malczewski Antoni, 
Marciniak Marcin, Marciniak Wladyslaw, Mazurowicz Marcin, Mazurowicz Wojciech, 
Michaliwicz Jozef, Minikowski Jozef, Molodecki Wojciech, Najman Jan, Nakolajczyk 
Andrzej, Niedzielski Marcin, Niedzielski Stanislaw, Niedzwiecki Boleslaw, Niedzwiecki 
Jan, Niepodzianski Ignacy, Niepsuj Jakub, Nikoforug Jozef, Nowak Tomasz, Nowicki 
Walenty, Nuzykowski Stanislaw, Opalski Bonifacy, Ogrunski Jozef, Ostrowski Adam, 
Palatynski Wladyslaw, Pamfil Jan, Partynski Wladyslaw, Pawlicki Ignacy, Pazura Jozef, 
Piasecki Wincenty, Piaskowski Piotr, Pieckarzewicz Jozef, Pieczarka Maciej, Pinowski 
Marcin, Pliszka Franciszek, Probski Jozef, Ptasinski Jozef, Raczkowski Jozef, Rafalski 
Stanislaw, Rempalski Karol, Rogalewski Wincenty, Rogalski Bartlomiej, Romanowski 
Franciszek, Rozanski Jakub, Ruczynski Franciszek, Rybowski Jozef, Sadlowski Michal, 
Selemka Jozef, Sempkowski Jozef, Sieradzki Jozef, Sierpinski Jozef, Skonieczny Win-
centy, Sliwinski Wojciech, Smetkowski Jan, Smytka Adam, Sobczak Mikolaj, Solecki 
Sebastian, Solesinski Stanislaw, Sonisyzn Mikolaj, Stojecki Ludwik, Sumowski Marceli, 
Szmiegiel Ludwik, Szymanski Jozef, Szymanski Marian, Szymczak Jan, Tadajewski 
Wojciech, Unizycki Wojciech, Urbaniak Bartlomiej, Walasinski Wawrzyniec, Walaszek 
Tomasz, Walatowski Jan, Wawrzynczak Marcin, Weglowski Wojciech, Wegrzynowski 
Jose, Wieczorkiewicz Pawel, Wielewski Paolo, Wierzbowski Walenty, Wisniewski Fran-
ciszek, Wisniewski Szymon, Wisniewski Wawrzyniec, Wojchrzak Antoni, Wojciechow-
ski Wladyslaw, Wojciechowski Wojciech, Wozniak Jan, Wozniak Szczepan, Wroblewski 
Jan, Wypijewski Antoni, Zagorny Franciszek, Zaranski Kazimierz, Zarzecki Jan, Za-
wadniak Wojciech, Zembrzucki Pawel, Zielinski Jakub, Zielinski Jozef, Zientara Jan, 
Ziolkowski Wojciech, Zychal Michal (Colônia Lucena…, op. cit. s. 93–97).
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Od czasu pionierskiego upłynęło około 120 lat. Okazało się, że w wymia-
rze świadomościowym okres to długi i znamienny. Jeżeli bowiem chodzi 
o świadomość pochodzenia badanych, pojawia się charakterystyczna „luka”. 
Oznacza to fakt, że nie wiedzą oni (poza nielicznymi wyjątkami) o konkret-
niejszych miejscach swego pochodzenia. Zauważmy w tym miejscu również, 
że podobna sytuacja panuje wśród potomków imigrantów z Niemiec, Włoch 
i Ukrainy. Pytani o to, skąd pochodzą Polonusi, najczęściej utrzymują, że 
z Europy, Austrii, Węgier, Rosji, czy w dalszej kolejności Polski, zdecydo-
wanie rzadziej – z Czechosłowacji. Najwyraźniej dociekania tego typu spra-
wiają im kłopot i czują się zakłopotani. Jednocześnie dostrzec można, że nie 
przywiązują do tych spraw większej wagi. 

Starając się wyjaśnić taki stan rzeczy musimy sobie przede wszystkim zdać 
sprawę z czasu, w którym opuszczali oni swoje prywatne ojczyzny. Inaczej 
przedstawiał się wtedy polityczny obraz Europy Środkowej. Nie istniały 
współczesne państwowości przy panowaniu ówczesnych monarchii. Poza 
tym, swoje ojczyzny opuszczali ludzie uzależnieni raczej od swoich „pra-
codawców”, by nie użyć określenia „panów”, niż poszczególnych ojczyzn 
ideologicznych. 

Podobną sytuację stwierdzałem wcześniej podczas badań na Bukowinie 
rumuńskiej. Tam pytani o pochodzenie w latach 70. i później, odpowiadali, 
że przybyli „z Polski”. Pytani o dalsze terytorialne konkretyzacje, „rozkładali 
ręce”. „Z Polski i tyle!”. W przypadku wsi góralskich, wraz z popularyza-
cją festiwalu „Bukowińskie Spotkania”, poczęła się upowszechniać wersja 
o pochodzeniu z Okręgu Czadeckiego. Jednym słowem „bezimienni” górale 
bukowińscy stawali się w świadomości społecznej „góralami czadeckimi”. 
Potrzeba było na to jednak ponad 150 lat. 

Działo się tak dlatego, w Europie, jak i w Ameryce, że dla tych ludzi waż-
nymi były na co dzień inne wartości. Liczyło się przede wszystkim zabez-
pieczenie życia rodziny. To, co wkładało się do garnka. Jednym zdaniem, 
obowiązywała zasada – primum vivere, deinde philosophare. Życie określały 
warunki codzienności, na drugim, czy nawet dalszym jeszcze planie, stawia-
jąc jakieś wymiary ideologiczne. W tych ostatnich hegemonem był Kościół, 
dla którego zagadnienia pochodzenia poszczególnych parafian również stały 
poza bliższym zainteresowaniem, w każdym razie nie odwzorowanym w pa-
rafialnych dokumentach35. 

35 Wprawdzie księgi parafialne w pewnym sensie uwzględniały pochodzenie przychodzą-
cych na świat, zawierających związki małżeńskie, czy umierających członków poszcze-
gólnych społeczności, ale czyniły to w nomenklaturze najczęściej „zaborowej”.
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Pozbawianie świadomości pochodzenia w Brazylii spowodowane było 
również przez zasygnalizowane wyżej prześladowania etniczne podczas 
rządów Vargasa. W obliczu powszechnego wówczas terroru, likwidowano 
jakiekolwiek ślady i dokumenty polskości. Dosłownie palono nimi w pie-
cach. Do ognia wrzucano również polskie książki, wszelkie ślady polskości. 
Według informacji uzyskanych w terenie, „Polacy spalali wszelkie dokumen-
ty uwzględniające pochodzenie, kierunek przybycia do Brazylii. Mało tego, 
starali się o tym po prostu zapomnieć”36.

Ważna była również kwestia kontaktów z krajem pochodzenia. Relacje te 
dość szybko uległy zerwaniu. Na wsiach nie działała poczta. Sporadycznie 
wysyłane do Polski listy, co zasygnalizowano również wyżej, z Itaiópolis nie 
dochodziły, w każdym razie, brak było odpowiedzi. To zniechęcało miejsco-
wych do dalszej korespondencji. Kontakty urywały się. Nikt z polskością 
nie chciał się wychylać. Sytuacja taka przyczyniała się tylko do pogłębienia 
izolacji polskich kolonistów w kraju pod „Krzyżem Południa”. Nieco inaczej 
sprawy się miały w dużym mieście. Mieszkańcom Kurytyby łatwiej było 
utrzymywać kontakt z krajem pochodzenia, co owocuje między innymi dzi-
siaj we wzajemnych kontaktach kurytybian polskiego pochodzenia z krew-
nymi i znajomymi w Polsce. W ostatnim czasie obserwuje się intensyfikację 
wzajemnych kontaktów i odwiedzin rodzinnych, polsko-brazylijskich, do 
czego przyczynia się między innymi rozwój mediów społecznościowych.

Wiedza o miejscu swego pochodzenia w dużym stopniu określa imigracyj-
ną tożsamość. Ewidentnym przykładem w tym względzie może być sytuacja 
ludności pochodzącej z Bukowiny. Długo poszukiwałem w Itaiópolis i sa-
mym Alto Paraguaçu i jego przysiółkach bukowińskich śladów. I okazało się, 
że bardzo trudno je znaleźć. 

Po pierwsze, noszący bukowińskie nazwiska ludzie nie wiedzą (poza nie-
licznymi wyjątkami), że wywodzą się z tej krainy. Jeżeli coś na ten temat 
usłyszeli od kogoś z zewnątrz tego środowiska, to tak naprawdę nie wiedzą 
nic o tym, gdzie ona leży i z jakim „światem” się kojarzy. W ich pojęciu jest 
ona pozbawiona jakiejkolwiek symboliki i sama jej nazwa oznaczać by mo-
gła każdy inny region w Europie, o którym nie ma się żadnego pojęcia. Co za 
tym idzie, jej przestrzeń nie stanowi jakiegokolwiek obszaru, który mógłby 
przyczyniać się do tworzenia jakichś więzi. Jednym słowem, stwierdzamy 
tu daleko posuniętą obojętność. Nie istnieje w świadomości mieszkańców 
tej części stanu Santa Catarina specyfika grupy, więc brakuje cech, które 

36 Informacje uzyskane w Konsulacie RP w Kurytybie.
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pozwalają się odróżnić od „innych”. Bo to one przecież pozwalają budować 
własną tożsamość. 

Ważną rolę w kształtowaniu tożsamości etnicznej odgrywają relacje w ra-
mach podstawowych kategorii „swoich” i „obcych”, opartych na rozmaitych 
kryteriach, obiektywnych i subiektywnych. Według J. Obrębskiego, „nasza” 
grupa to „ekstensja jednorodności własnego otoczenia (…), w której jed-
nostka pewna jest, że zastanie takie same warunki, do której dostosowane są 
jej wszystkie (…) społecznie ważne wzory osobiste. Jest to najszersza sfera 
adekwatności kulturalnej, w której czynności społeczne jednostki natrafiają 
na ten sam oddźwięk, w której nie doznaje ona inhibicji kulturalnych. Dla 
jej członka to ten krąg potencjalny lub rzeczywisty, w którym jego sposób 
mówienia, bycia i działania, potencjalny lub rzeczywisty nie razi, gdzie oce-
niany jest pozytywnie i gdzie (…) wszystko, co się dzieje w otoczeniu, jest 
pozbawione cech obcości i dziwaczności”37. Proces identyfikacji łączy się za-
tem z procesem komunikacji a odkrywanie swojej tożsamości jest wynikiem 
konfrontacji z innymi, „obcymi” zespołami cech. 

Nawiązując do tego odróżniania się, w innym miejscu pisząc o grupie 
etnicznej Obrębski zanotował, że „to, co w jej koncepcji jest silne i emfa-
tycznie akcentowane, to nie są jej własne cechy i właściwości, lecz cechy 
wyróżniające obcych. W koncepcjach jakiejś grupy etnicznej wybija się na 
pierwszy plan stale i niezmiennie wizerunek grupy obcej. Wizerunek wła-
sny jest tylko refleksem tych kontrastów, na podstawie których jakaś grupa 
etniczna definiuje odrębność grup innych. (…) O rzeczywistości wyobraże-
niowej grupy etnicznej decyduje więc nie tyle jej własne i samorodne wy-
obrażenie o sobie, ile jej wyobrażenia o sąsiednich grupach etnicznych”38. 
Nie ma zatem „swoich” bez „obcych”.

Istotnym również jest fakt, iż inni mieszkańcy miejscowości nie znajdują 
pochodzących w rzeczywistości z Bukowiny sąsiadów jako Bukowińczyków. 
W ich świadomości brak takiego wyróżnienia. 

Jak wykazały badania M. Plaxa, różny może być emocjonalny stosunek 
do przynależności do danej grupy, którą określił mianem afiliacji. Wyróżnił 
cztery jej odmiany: 1) aktywną, gdzie jednostka identyfikuje się z grupą 
i przynależność do niej uważa za ważną dla siebie, 2) pasywną (inaczej „tra-
dycjonalistyczną”), która jest przejawem nostalgii za minioną przeszłością, 

37 J. Obrębski, Problem etniczny Polesia, „Sprawy Narodowościowe”, t. 10: 1936, nr 1–2, 
s. 3.

38 Idem, Problem grup etnicznych w etnologii i jego socjologiczne ujęcie, „Przegląd So-
cjologiczny”, t. 4: 1936, nr 1–2, s. 186–187.

Eugeniusz Kłosek



23

3) marginalną, gdy jednostka twierdzi, że dana grupa jest dla niej ważna, choć 
jednocześnie nie identyfikuje się z nią i 4) taką, w przypadku której trudno 
stwierdzić występowanie jakiegokolwiek emocjonalnego stosunku do danej 
przynależności, co oznacza praktyczny jej brak39. Wszystko wskazuje na to, 
że w przypadku pochodzących z Bukowiny mieszkańców Santa Catariny 
mamy do czynienia z tą ostatnią formą. 

W sferze językowej a właściwie w wymiarze uniwersum komunikatyw-
nego Brazylijczyków pochodzenia bukowińskiego, również nie znajdujemy 
jakiejkolwiek specyfiki40. Bukowińskie gwarienie uległo zanikowi pod wpły-
wem zawierania związków małżeńskich z przedstawicielami pochodzącymi 
z innych ziem polskich, jak również pod wpływem szkoły i Kościoła. 

Podczas moich badań wreszcie, nie znalazłem żadnych faktów kulturo-
wych, które świadczyłyby o bukowińskim pochodzeniu. Jednym słowem, 
bardzo wiele się na brazylijskiej ziemi zmieniło w obliczu tej grupy. 

Zmierzając już do konkluzji, przypomnę raz jeszcze słowa klasyka, któ-
ry już dawno skonstatował, że „jak każda grupa społeczna, grupa etniczna 
jest tworem wyobrażeniowym, nie konkretnym i [co za tym idzie – przyp. 
E.K.] grupa etniczna istnieje o tyle, o ile istnieje ona w świadomości tych, 
co do niej należą i tych, co należąc do innych grup podobnych, sami siebie 
z niej wyłączają”41. Zatem współcześnie o grupie bukowińskiej w Brazylii 
mowy być nie może. Pozostały tylko nazwiska a wśród nich: Balakowie, 
Drozdkowie, Juraszkowie, Najdkowie, Pieczarkowie czy Strokowie42. 

Podobną sytuację stwierdzamy w przypadku bukowińskich Niemców. 
W relacji zajmującego się tą problematyką badacza z Uniwersytetu w Mafrze, 
który najpierw opowiadał o Polakach, by przejść do Niemców: „Polaków spro-
wadzono w to miejsce, bo są pracowici i dużo nie gadają. Tu była droga, którą 

39 M. Plax, On studying ethnicity, „The Public Opinion Quaterly”, Vol 36 : 1972, s. 90–
104.

40 W 1936 r. na ten temat Obrębski pisał: „Swoi są ci, którzy umieją wziąć udział w grze 
stereotypowych zwrotów i konwencjonalnych formuł, którzy reagują na słowa rozmów-
cy według zwyczajowego kodeksu komentarzy i ‘amieties’, posługują się tą samą techni-
ką żartów, których język wreszcie, niezależnie od różnic lokalnych, jest eufoniczny – to 
znaczy brzmiący zgodnie z systemem właściwym rozmówcy, nie wywołujący śmiesz-
nych asocjacji, nie nastręczający nieporozumień i zahamowań w reakcji słuchacza. Cu-
dzy są ci, którzy tych warunków nie spełniają” (Obrębski, Problem etniczny…, s. 3).

41 Obrębski, Problem grup…, s. 186–187.
42 Wśród podanych wyżej nazwisk pionierów zakładających Lucenę znalazłem tylko bu-

kowińskie nazwiska Pieczarka i Juraszek (prawdopodobnie pochodzących z Pojany Mi-
kuli). Mogłoby to świadczyć, że pozostałe rodziny dotarły do Brazylii nieco później.
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jeździli wozami a napadali na nich Indianie. Dlatego dali Polakom strzelby, 
żeby strzelali do tych Indian i strzegli tej grupy. A papież nawoływał Polaków, 
by tu przyszli, gdzie góry są w chmurach… (…) Niemcy też nie wiedzieli, 
że są z Bukowiny. Mówili, że są z Niemiec i tyle. Dopiero profesor Celestino 
z Kurytyby im powiedział, że są z Bukowiny (z Pojany Mikuli) i ‘duch buko-
wiński się w nich narodził’. Oni mają wielki fest na Mikołaja”43.

Powracając do Alto Paraguaçu, obiekty sakralne powstawały od samego 
początku istnienia tej miejscowości. W 1901 r. wzniesiono drewniany ko-
ściół a w 1915 r. rozpoczęto budowę obecnego kościoła pod wezwaniem Św. 
Stanisława. Budowę ukończono w 1922 r.

Według miejscowych, w inwestycji partycypowali także rodacy z kraju, 
dokładając swój udział do zebranych wśród przedstawicieli Polonii środków. 
W 2001 r. zbudowano w pobliżu kościoła okazałą kalwarię im. Jana Pawła II, 
na którą złożyli się gospodarze wsi. 

Przestrzeń sakralną miejscowości dopełnia okazały cmentarz, który na 
pewno można nazwać polskim. Najstarsze nagrobki mają napisy w języku 
polskim. Powszechnymi od około osiemdziesięciu lat są już portugalskie. 
Podobnie jest z samą pisownią nazwisk.

43 m, lat 50, Mafra.

Trzy pokolenia Drozdków z Itaiópolis.
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Jeżeli chodzi o znajomość języka polskiego, to najstarsze pokolenie po-
sługuje się nim dobrze. Ludzie w średnim wieku już gorzej, w zależności od 
sytuacji w rodzinie. Młodzież i dzieci języka nie zna w ogóle. Jego żywot-
ność kształtował Kościół i szkoła. 

Jak w całej Brazylii, księża prowadzący posługę pochodzili z Polski. 
Pierwszym proboszczem we wsi był Jan Kominek. Według relacji jednej 
z informatorek, „Jak budowali kościół, to przyjeżdżali z Polski i za mieszka-
nie i jedzenie pomagali. Ryszewski – budowniczy, stolarz, zrobił makietę ko-
ścioła i pilnował budowy. Kominek się z nim o coś pobił…”44; „Cegły robili 
w gospodarstwach, bez cementu, tylko glina i błoto. Deptali i układali”45. 

Ostatni dwaj proboszczowie, jako pierwsi, nie znali języka polskie-
go w ogóle. Ostatnim proboszczem mówiącym po polsku był ksiądz 
Maciejewski, który prowadził posługę do 2003 r. W latach 60. i 70. religia 
odbywała się po polsku. Nauczali księża i siostry zakonne. Obecnie religia 
odbywa się raz w tygodniu, po portugalsku. Przed soborem watykańskim 
msze odprawiano w języku łacińskim a kazania odbywały się po polsku. 

44 k, lat. 86, AP.
45 Idem.

Kościół Św. Stanisława w Alto Paraguaçu z charakterystycznym orłem na wieży. 
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Fragment kalwarii im. Jana Pawła II w Alto Paraguaçu.

Cmentarz w Alto Paraguaçu. 
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Po nim dominował język polski. Obecnie msze w całości przebiegają w języ-
ku portugalskim. Powszechnie Polonusi z Alto Paraguaçu o języku oficjalnie 
używanym w Brazylii mówią brazylijski, czy bazyliański, pomijając jakby 
jego portugalską proweniencję. Tak dzieje się oczywiście poza szkołą.

Obecnie regularnie do kościoła uczęszcza mniej niż połowa mieszkańców 
wsi. „Bo księdze nie ciągli ludzi do kościoła”46. Informatorzy uważają po-
wszechnie, że „reszta jest wierząca, ale nie praktykuje. Koloniści teraz mało 
chodzą, bo mają robotę”47.

Do 1938 r., jak już sygnalizowano wyżej, szkoły były polskie. Po II woj-
nie światowej również nauczano w języku polskim, ale stanu sprzed rządów 
Vargasa nigdy już nie osiągnięto. Ostatnio, około 5 lat temu, sporadycznie 
(raz w miesiącu) odbywały się lekcje języka polskiego z przyjeżdżającą wte-
dy do wsi nauczycielką pochodzącą z Polski. Efekty tych lekcji okazały się 
jednak bardzo skromne. 

O sytuacji językowej sprzed lat mówi wiele wypowiedź jednego z sześć-
dziesięcioletnich informatorów: „Mama i tata nie umieli prawie nic po por-

46 m, lat 64, AP.
47 Idem.

Fragment pomnika na cmentarzu w Alto Paraguaçu. 
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tugalsku. Mama miała 93 lata, jak zmarła 10 lat temu. Umiała czytać po pol-
sku. Oni chodzili do polskiej szkoły. Ten ksiądz jest pierwszy, który nie zna 
polskiego. Wszyscy wcześniej znali i nie było problemu, żeby staruszki się 
mogły po polsku wyspowiadać”48. 

Interesująco przedstawia się budynek a zarazem instytucja, która nazywana 
jest Bodega Polaski, czyli „sklep Polaskiego”. Mówi się również Paiol, czyli 
„stodoła, spichlerz”. 

W budynku tym mieszkał Alojzy Polaski ze swą żoną Franciszką i prowa-
dzili sklep. Po ich śmierci przejęło to państwo i przekazało Stowarzyszeniu 
Kulturalnemu Polaków w Itaiópolis (Asociaçon Cultural Polonêsa de Itaió-
polis). Z kolei Instituto de Patrimonium Historico Artistico National (instytu-. Z kolei Instituto de Patrimonium Historico Artistico National (instytu-
cja opiekująca się historią narodowej sztuki) przekazała w dzierżawę budynek 
zespołowi folklorystycznemu „Więzi Polskie” z Itaiópolis49. W ten sposób po-
wstał swoisty „Dom Polski”, zwany Casa Polaski, gdzie znajdują się pokoje 
gościnne z węzłem sanitarnym, sala przeznaczona na występy oraz pomiesz-
czenia wykorzystywane dawniej jako sklep, jakie zaadaptowano na skromne 
„muzeum polskie”. Prezentuje się w nim dawne sprzęty i dokumenty, wyroby 
o polonijnym charakterze. 

W 2016 r. miałem okazję uczestniczyć w występie wspomnianego zespołu 
oraz w prezentacji amatorskiej sztuki teatralnej zagranej przez mieszkańców 
Alto Paraguaçu, opowiadającej dzieje przybycia i życia imigrantów polskich 
(górali) w Brazylii. Na widowni zasiedli wówczas licznie mieszkańcy wsi 
oraz goście, oficjele z miasteczka i okolicy. Po występach odbył się starannie 
przygotowany poczęstunek, można było skosztować miejscowych wiktuałów. 
Tego typu imprezy wyraźnie przyczyniają się do podtrzymywania polskich 
identyfikacji oraz popularyzowania polskiego wkładu w rozwój brazylijskie-
go społeczeństwa. W sierpniu odbywają się duże bale, przy okazji których 
sprzedaje się między innymi polską wódkę i gdzie bilety nie należą do tanich, 
gromadząc około 500 uczestników oraz przynosząc między innymi środki na 
działalność wyżej wspomnianego zespołu. 

Szczególnym budynkiem we wsi jest Dom Dyli, pokaźny budynek znajdu-
jący się przy domu parafialnym. Hugo Dyla był księdzem i mieszkał w Alto 
Paraguaçu w 1950 r. Potem wyjechał do Stanów Zjednoczonych i stamtąd 
przysłał pieniądze na budowę tego domu. Tam w latach 50. i 60. Mieściło 
się kino i teatr50. 

48 m, lat 60, AP.
49 m, lat 64, AP.
50 Idem.
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Blisko wznosi się też okazały budynek szpitala. Działał on od 1955 do 
1975 r. Prowadził go między innymi dr Włodzimierz Wiereszko, który przybył 
tu z Polski. Według informatorów, „On uciekł z Polski. Mieszkał w szpitalu. 
Przyjeżdżali do niego chorzy z całej okolicy, nawet z daleka, bo był dobrym 
lekarzem. Było tak od 10 do 15 pacjentów. Szpital był prywatny, w 1974 roku 
pieniądze się skończyły… Potem to ktoś kupił i ma zamiar zrobić hotel”51.

Naprzeciw „Domu Polaskiego” znajduje się duży budynek Stowarzyszenia 
Ruy Barbosa52, który pełni rodzaj domu kultury z wielką salą. Odbywają się 
w nim różne zgromadzenia, zabawy, na przykład bale sylwestrowe. Mieści 
się tam również bar i inne pomieszczenia „klubowe”.

Od samego początku podstawą utrzymania osadników polskich było rolnic-
two. Dzisiaj gospodarze posiadają średnio około 25 hektarów ziemi. Hodują 
również krowy, świnie i drób. W przydomowych ogrodach uprawia się ziem-
niaki, fasolę, kapustę, pomidory i ogórki. Podobnie jest „na koloniach”.
51 Idem.
52 Ruy Barbosa de Oliveira – brazylijski polityk i prawnik. W 1907 r. na II Międzynaro-

dowej Konferencji Pokojowej w Hadze jako przedstawiciel Brazylii opowiedział się 
za przywróceniem Polsce niepodległości. Jest patronem I Liceum Ogólnokształcącego 
w Warszawie (według Wikipedii).

Stary plakat reklamujący tą „instytucję”.

W cieniu araukarii Polonusi nie znają miejsca swego pochodzenia



30

Powszechnie uprawia się pszenicę, żyto i kukurydzę. „Żyto i pszenicę sieje 
się w połowie maja i zbiera w listopadzie i grudniu. Soję we wrześniu się 
sadzi i zbiera w maju i czerwcu53. Najstarsi pamiętają, że dość powszechnie 
uprawiano dawniej len. 

Mniej więcej od dwóch dekad zaczęto uprawiać tytoń ( port. fuma), co 
okazało się bardzo dochodowe. Sadzi się go we wrześniu i zbiera w grud-
niu i styczniu. Wielu informatorów twierdziło, że najpowszechniej zaczęli 
go uprawiać ci gospodarze, którzy posiadali mniej ziemi. Systematycznie 
tytoniowy areał zaczął wypierać ten tradycyjny. Gospodarze zawierali umo-
wy z firmą Philip Morris, która po jakimś czasie nie chciała współpracować 
z producentami, którzy nie sadzili innych upraw (co należałoby tłumaczyć 
ekologicznymi wytycznymi federalnymi)54. Chodzi o zboża i hodowlę zwie-
rząt gospodarskich. „Na koloniach, kto ma dużo ziemi, to fumy nie sadzi. 
Ci co mają mało ziemi, to fume sadzą”55. 

53 m, lat 64, AP.
54 Idem.
55 Idem.

Wejście do budynku Rui Barbosa. 
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Uprawa tytoniu przyczyniła się do wzbogacenia okolicznych gospodarzy, 
ale przyniosła też inne, negatywne konsekwencje. W samym Alto Paraguaçu 
i w koloniach spotyka się wiele chorych, zdeformowanych, cierpiących na 
dolegliwości neurologiczne i inne, również dzieci. Zdaniem miejscowych, 
jest to efekt stosowania środków chemicznych (pestycydów) używanych 
w uprawie tej rośliny. 

W pracach rolniczych i transporcie powszechnie używano dawniej koni. 
Pierwsze traktory pojawiły się w latach 60. i 70. 

We wsi znajdują się też zakłady zajmujące się produkcją wybranych ar-
tykułów i usługami. Do tych pierwszych należy fabryka octu, której wy-
roby opanowały prawie całkowicie lokalny rynek, w tym także w mieście 
Itaiópolis56. Do tego dochodzą dwie cegielnie. Jest również „fabryczka” 
elementów budowlanych wykorzystywanych w konstruowaniu chodników 
i domów. Znajduje się tu także młyn, w którym mieli się pszenicę, żyto i ku-
kurydzę. Są tu też dwa warsztaty stolarskie, wytwarzające meble oraz wózki 
dla dzieci i koniki na biegunach. Jest tu także warsztat wytwarzający drew-
niane karoserie samochodowe i trzy warsztaty samochodowe. Jest też skład 
materiałów budowlanych oraz pięć sklepów spożywczo-przemysłowych. 
Są też dwa bary, w tym jeden ze stołem bilardowym. Szczególnie w week-
endy (głównie w niedzielę) jest w nich z reguły tłoczno. Jest jeszcze jeden bar 
o wyraźnie polonijnym charakterze, prowadzący kuchnię polską. Nie działa 
on stale, tylko na zamówienie a cieszy się wzięciem ludzi z całej okolicy, 
pragnących skosztować polskich pierogów, gołąbków czy bigosu57.

Nowoczesność trafiała do wsi w podobnym czasie, jak w krajach euro-
pejskich, z nieznacznym może w przypadku pewnych „wynalazków” opóź-
nieniem. W okresie międzywojennym określano lodówki jako szafy co mają 
lód58. Wcześniej, czy równocześnie nawet, lokowano w studniach kubły 
z odpowiednimi wiktuałami59. Elektryczność pojawiła się stosunkowo póź-
no, w 1935 r. Był to prąd uzyskiwany z turbin. Społeczność wsi złożyła się 
i zakupiono odpowiednie urządzenia. Dopiero w 1979 r. pojawił się prąd od 
rządu60. W 1980 r. wodę zaczęto czerpać z wodociągu. Wcześniej używano 
studni. We wsi brak kanalizacji. Przy gospodarstwach znajdują się szamba. 

56 Polacy skracają jego nazwę, mówiąc Itajop, czy po prostu Itajo.
57 Nazywa się: Cafė Armazėm do Nėco.
58 m, lat 64, AP. Były to lodówki pracujące na naftę. 
59 Innym sposobem było wkładanie np. kiszonej kapusty, czy kiszonych ogórków do be-

czek i wrzucanie ich do rzeki.
60 m, lat 64, AP.
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Mieszkanka Alto Paraguaçu w charakterystycznym nakryciu głowy,  
używanym w pracach przy tytoniu. 

Właściciel i jego bar w Alto Paraguaçu.
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W 1945 r. dwóch gospodarzy miało telefony. Począwszy od 1975 r. upo-
wszechniły się. Telewizja zagościła od 1960 r., kiedy lekarz w szpitalu zaku-
pił telewizor i wszyscy chodzili tam oglądać to ówczesne „cudo”. Pierwsze 
radia pojawiły się późno, w 1955 r.61. 

Budynki przed II wojną światową powszechnie wznoszono z drewna. 
„Domy zawsze były ze słupów i pionowych desek, z piniora i imbuji. Piniory 
trzeba ścinać od maja. Zawsze kiedy jest półksiężyc. Było tu dwadzieścia tar-
taków. Dachy kryto deskami62, tak 70 na 20 cm. Tak do lat sześćdziesiątych. 
Potem przyszły dachówki i eternit. Jeszcze dawniej dachy kryto strzechą, 
z pszenicy i żyta. Potem pojawiły się inne konstrukcje, wykorzystujące cegły, 
beton i inne prefabrykaty”63. 

Od samego początku nie stawiano pieców grzewczych, gdyż pozwalał 
na to klimat. Jeżeli we wnętrzu pojawiał się ogień, to służył on celom ku-
chennym. Dzisiaj tutejsze domy mogą pochodzącemu z Polski przypomi-
nać raczej „kampingi”, niż normalne budynki mieszkalne. Ściany są bardzo 
cienkie, szyby pojedyncze, najczęściej są to domy parterowe. Ogólnie mają 
w swej konstrukcji wiele lekkości. 

Jeżeli chodzi o kuchnię, to z początku na stole pojawiały się skrom-
ne potrawy. Mięso jedzono tylko od święta. Chleb zbożowy wypiekano 
w domu. Dużą rolę odgrywała kukurydza. Powszechnie jadano mamałygę. 
Tu znalazłem jedno z bardzo nielicznych nawiązań a zarazem odniesień do 
bukowiń skiego pochodzenia. Jeden z informatorów, którego rodzina po-
chodzi z Bukowiny i w dodatku ma tego świadomość, przypomniał sobie 
kpiące powiedzonko swojego dziadka: „mamaliga, mamalaj, Bukowina 
szwajneraj”64. 

Sadzono także tatarkę – hreczkę, z której uzyskiwano kaszę gryczaną, 
a także jęczmień, który wykorzystywano do wytwarzania piwa. Jadano tak-
że ziemniaki i coraz powszechniej ryż. Coraz więcej w diecie miejscowych 
zaczęła znaczyć fasola. Jest ona obecnie jednym z najczęściej wykorzysty-
wanych warzyw dla celów kulinarnych. Uderza również powszechność ryżu. 
Zastanowić może brak ryb.

61 Idem.
62 Czyli dranicami.
63 m, lat 64, AP.
64 Idem. Bukowina miałaby się więc kojarzyć z mamałygą i „świństwem” (po niemiec-

ku).
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Typowy, nowszy dom w Alto Paraguaçu. 

Dom w kolonii Św. Jana. 
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Dom w kolonii Św. Jana.

Stary dom, „hotel”, w centrum Alto Paraguaçu. 
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Współczesną dietę określają przede wszystkim pochodne mięs: krów, świń, 
kur, gęsi, indyków oraz królików. „Kiełbasy, sami robili, wędzili, dużo soli 
położyli”65.

Alkohol wytwarza się tutaj z dawien dawna z trzciny cukrowej. Wino pro-
dukuje się dość powszechnie z winogron sadzonych przy werandach, płotach 
i budynkach. 

Powszechnie pije się tu napój pobudzający, (yerba mate), który miejscowi 
nazywają kujką.

Najważniejsze chyba jest podsumowujące tematykę kulinarną stwierdzenie 
jednego z rozmówców, że „zawsze się jadło razem wszystko”66. 

Zmieniała się również obrzędowość. Działo się to pod wpływem ludności 
o innym pochodzeniu, odmiennie podchodzono do starych zwyczajów wraz 
z upływem czasu. Niemniej, zachowało się jeszcze w świadomości bada-
nych wiele tradycyjnych wierzeń, nakazów i zakazów. Przywołamy tu kilka 
przykładów.

W związku z narodzinami, matka jednej ze starszych informatorek prze-
kazywała jej, że „dzieci są z parowy”67, a „Brazyliany wierzą, że dzieci przy-
nosi bocian”68.

W ramach zakazów, można było odnotować kilka „starych” przekonań: 
„nie można było przechodzić pod płotem czy drabiną, bo to przynosiło nie-
szczęście dla dziecka. Nie można się było skaleczyć, bo dziecko mogło się 
narodzić kalekie. Nie można było nogi na nogę zakładać, bo to mogło utrud-
nić poród. Nie można się było nadziwować, przestraszanie też szkodziło. 
W Mafrze patrzyła się na małpę i dziecko się urodziło podobne do mał-
py. Jak się urodziło, to rodzina i sąsiedzi przynosili podarki, jakie łaszki, 
kurę, jajka”69. 

W relacji tej samej informatorki, „40 dni po narodzeniu szło się do wywo-
du. Do 40 dni nie wolno było spacerować, musiała być w domu. Poszła do 
kościoła, ksiądz poświęcił i wtedy była wolna. Tak było jakieś 40 lat temu. 
Były też kursy do chrztu. Niektórzy Polacy nie chcieli tego robić i szli do 
chrztu do Ukraińców”70. Tego typu zachowania przy współistnieniu odmien-

65 Idem.
66 Idem.
67 Parowa – źródło (k. lat 75, Itaiópolis – dalej: I).
68 m, lat 64, AP.
69 k, lat 75, I.
70 Idem.
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Stare żarna u mieszkanki Itaiópolis. 

Rodzina przy obiedzie w Itaiópolis.
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nych obrządków spotyka się również w innych „pogranicznych” obszarach, 
gdzie obserwuje się swoistą „konkurencję wyznań”, choćby na Bukowinie. 

Kiedy dziecko przeżyło rok, tak jak w Polsce, wróżono o jego przyszłości 
przez wybór podsuniętych przedmiotów. Najczęściej była to łyżka, kieliszek, 
czy różaniec. Wróżba ta zaginęła już około 40 lat temu. 

Powszechna była wiara w czarownice. Jak stwierdzali to rozmówcy, „kto 
zadziwowoł71, to uroczył krowę, świniaka albo konia. Urok! Mogły zdechnąć 
od tego”72. 

Jednym słowem, wierzenia, nakazy i zakazy wywodzące się najpewniej 
z kraju pochodzenia, przetrwały długo w brazylijskim interiorze. 

Model wesela również przypomina w ogólnym przebiegu ten, znany 
z ziem polskich. Powszechne było godzenie wesela, kiedy ojciec pana mło-
dego albo jego chrzestny przychodził do ojca narzeczonej i prosił o jej rękę. 
Podczas tego godzenia omawiano zasady „kontraktu ślubnego”, najczęściej 
porozumiewając się co do wysokości wiana, wyrażonego przede wszystkim 
w wielkości wnoszonej ziemi. 

71 Chodzi o zapatrzenie.
72 k, lat 75, I.

Mieszkaniec Itaiópolis pijący kujkę. 
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Wesela były z reguły liczne. Panuje powszechnie opinia, że przeciętnie 
uczestniczyło w nich od 30 do 100 przedstawicieli miejscowych rodzin. 
„Często musieli zabić byka a Dupkowski zapraszał całą koloniję”73. Wesela 
odbywały się w soboty, po czym w niedzielę następowały poprawiny. 
Scenariusz wesel przypominał te, znane z kraju pochodzenia. 74Przygrywali 
miejscowi muzykanci, a „ten co grał na gajdzie75 nie był wypuszczany do 
kościoła, bo to szatańska muzyka…”76. 

Jeżeli chodzi o pogrzeby, to w ostatnich 25 latach upowszechnił się zakaz 
pochówków w ziemi. „Musi być pomnik, do którego sypie się piasek. „Puste 
noce” trwają jedną noc, kiedy modli się i śpiewa pieśni religijne przy zmar-
łym. Mszę w intencji zmarłego odprawia się siódmego dnia po pogrzebie. 
Nigdy nie były znane tutaj stypy”77.

Jedna ze starszych informatorek podała, że dawniej powiadano, że „konie 
się cieszyły, jak był pogrzeb, płakały, jak było wesele”78. 

Obchodzi się tutaj przede wszystkim urodziny. Wyjątkami od tej reguły są 
imieniny związane z popularnymi imionami świętych, jak na przykład Jana, 
Pawła, czy Piotra.

W roku obrzędowym zachowały się stare, wywodzące się sprzed emigracji 
elementy, jak również pojawiły się nowe. Następowały zmiany. Poczynając 
od Bożego Narodzenia, przy stole wigilijnym „było zawsze 9 albo 7 potraw, 
żeby nie było do pary. Jedno krzesło było zawsze wolne i talerz – ‘dla Pana 
Jezusa’. Na wilije ryb się nie je i nie jadło. Po kolacji śpiewało się kolędy. 
Pod choinką podarki się daje do kupy i dziecko rozdaje. Na podarkach są 
karteczki z imionami. Mówi się ‘amigo secreto’. Jak my małe były, to podar-
ków nie było, tylko na choince parę bombonów. W nocy jest ‘pasterka’, teraz 
się mówi ‘misa de galo’, msza koguta, bo jak Pan Jezus się urodził, to piał 
kogut i ludzie poszli go odwiedzać. Ukraińcy nakładają wszędzie w domu 
słomę – ‘dziduch’ i ‘kołomejka’ – śpiewają kolędy. W Boże Narodzenie się 
kolędowało przez całą noc. Chodzili od chałupy do chałupy z kozą, gwiazdą 
i dziadem. Koza zbytki robiła. Najdłużej tak było na kolonii Jana. W Drugie 

73 Idem.
74 Idem.
75 Chodzi o dęty instrument muzyczny, składający się z dwóch piszczałek i mieszka ze 

skóry zwierzęcej (owczej, baraniej lub koziej.
76 m, lat 75, I.
77 k, lat 40, AP.
78 k, lat 72, I. Chodzi o to, że wóz z trumną konie ciągnęły powoli i spokojnie, podczas 

gdy na weselach wozy były o wiele cięższe i jeździło się o wiele szybciej.

W cieniu araukarii Polonusi nie znają miejsca swego pochodzenia



40

Święto spacerowali, odwiedzali się. Teraz już nie, bo teraz kustomy79 brazy-
lijskie. W święta są żniwa. Brazyliany piją a nasi idą do fumy… Teraz już nie 
ma Drugiego Święta. Jest normalny dzień i wszyscy idą do roboty”80.

W drugim, wielkanocnym, najbardziej nacechowanym obrzędami okresie 
w roku, w Wielki Piątek panował zawsze ścisły post. W sobotę pojawiała się 
święconka, mająca być znakiem odpowiedniej etniczności : „Te ‘Kabukry’81 
nie rozumieją tego. Te co mało szkoły mają, mało kultury mają. Twarde głowy 
mają. Czarne się z ‘Bugrami’82 mieszały. Tą święconkę kładzie się na ołtarzu. 
To już mało ludzi niesie. Z rodzin mieszanych nie noszą. W Wielką Sobotę, 
ci co nie poszli do kościoła, to zbytki robili. Jakąś furtkę wzięli, wypuścili 
konie czy świnie. ‘Dziada’ – kukłę Judasza zrobił i zaniósł do jakiegoś skłó-
conego sąsiada. Pisanki ładniej Ukraińcy malują. W Wielkanoc do kościoła 
na całą noc się szło. Rano msza i procesja dookoła kościoła. Teraz się już nie 
adoruje całą noc. Jakoś 30 lat. Zawsze ktoś został w domu, rychtował obiad. 
Zawsze był rosół. Potem się odpoczywało i odwiedzało znajomych, sąsiadów. 
W Poniedziałek Wielkanocny wszyscy się lali wodą…”83.

Na koniec, zmieniając problematykę, trochę o stereotypach etnicznych. 
Wyżej była już mowa o ukierunkowanym negatywnie wśród Brazylijczyków 
stereotypie Polaka. Obraz tych pierwszych, jak i innych nacji, przybiera z re-
guły także podobne zabarwienia, uwzględniające także w swych treściach 
kwestie rasowe. 

W obrazie własnym Polaków zdecydowanie dominuje pracowitość. „Polacy 
zawsze ciężko pracowali. Nie oglądali się na nic, tylko robili. Zawsze cicho 
siedzieli i starali się zgodnie żyć z innymi. Nie wywyższali się, jak inni…”84.

Stereotyp Niemca posiada wśród potomków imigrantów polskich wyraź-
nie negatywny walor: „Niemcy nienawidzili i nienawidzą Polaków. Jak był 
biskup Niemiec, to tak odprawiał mszę, że było widać, że nie cierpi Polaków. 
Mówił: ‘żebyście tu nie zrobili Polski!’. Niemcy zawsze wykorzystywali 
Polaków. Zatrudniali ich do najcięższych robót. Zawsze podnosili głowy, że 
są najlepsi. Zawsze też byli bogatsi. Firmy zakładali”85; Niemcy zatrudnia-

79 Zwyczaje.
80 m, lat 75, I.
81 Tu: nie biali Brazylijczycy.
82 Indianami.
83 m, lat 75, I.
84 m, lat 40, AP.
85 Idem.
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li Polaków jako woły robocze. W czasie wojny chcieli tu założyć Czwartą 
Rzeszę. Po wojnie ukrywali się tu naziści. Ponoć w Santa Catarinie wylądo-
wał Hitler…”86. 

Natomiast o Ukraińcach najczęściej usłyszeć można, „że z nimi raczej 
dobrze. Są do nas podobni. Jest rywalizacja na kalwarie. Oni budują i my 
budujemy. Ukraińcy się mocno trzymają”87.

Włosi uchodzą za równie pracowitych jak Polacy. „Polacy zawierali związki 
z Włochami, bo tak samo ciężko pracowali, jak nasi i ta sama religia była”88.

Zdecydowanie najwięcej negatywnych cech skupia się w obrazie Bra
zylianów. Identyfikuje się ich przede wszystkim jako odmiennych rasowo. 
Afroamerykanów Polacy określają jako Dzików, „Dzik, bo czarny jak dzika 
świnia”89. Kabokl90 to popularne określenie wśród Polaków oznaczające z re-
guły nie tylko metysa, ale wszystkich nie posiadających białej skóry, czyli 
nie – Europejczyków. Egzystuje także określenie Kabukry, o takim samym 
znaczeniu. Notabene, wśród mieszkańców omawianej wsi egzystuje określe-
nie Europczyk, które oznacza po prostu osobę pochodzącą z tego kontynentu, 
bez konkretyzacji, z jakiego kraju się wywodzi. We wsi żył kiedyś czarno-
skóry mężczyzna, którego nazywano Maneko. Nauczył się mówić po polsku 
i pracował w młynie na kolonii Św. Jana. Był lubiany przez Polaków. 

Wśród opinii o Brazylianach najczęściej pojawiają się te, które odwo-
łują się do ich stosunku do pracy i nie mają pozytywnej kierunkowości: 
„Brazylianom nie chce się robić”91; „Oni lubią odpoczywać i tańczyć”92; 
„Brazyliany to rasa słaba. Jak się nie naje, to chory”93; „Oni lubią leżeć i tak 
powoli wszystko robią”94.

Przeważa więc negatywna opcja wyobrażeniowa, w której z reguły „czar-
ny” Brazylijczyk kojarzy się ze słabym pracownikiem, leniuchującym zatrud-
nio nym, któremu nie chce się wszystkiego, co wiąże się z obowiązkowością 
i pracą.

86 Idem.
87 Idem.
88 k, lat77, Kurytyba.
89 m, lat 40, AP.
90 Port. Caboclo – potomek Indianki lub rzadziej Indianina i rodzica pochodzenia euro-

pejskiego (I. Drozdowska-Broering, op. cit., s. 55).
91 m, lat 75, I.
92 m, lat 64, AP.
93 m, lat 75, I.
94 k, lat 72, I. 
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Z problematyką tych mitycznych wyobrażeń łączą się zagadnienia tożsa-
mościowe, identyfikacyjne. Podstawowym pytaniem jest, z kim współcześnie 
potomkowie imigrantów z ziem polskich się identyfikują? Powszechna od-
powiedź na nie sprowadza się do stwierdzenia (z wyjątkami, oczywiście), że 
„z Brazylijczykami”. Dopiero w dalszej kolejności może się pojawić związek 
z polskim pochodzeniem. Istotnym okazuje się tu również zróżnicowanie 
pokoleniowe. Najstarsi stwierdzają, że na przykład, „serce mam polskie”. 
Wśród średniego i młodego pokolenia zdecydowanie przeważa brazylijska 
tożsamość bez żadnych uzupełnień. Jakby kwestia pochodzenia przestała od-
grywać jakąkolwiek rolę. Trudno się tu dziwić. Zanurzeni od początku swego 
życia w brazylijskiej kulturze masowej przedstawiciele mniejszości odchodzą 
od jakichkolwiek innych, etnicznych wartości. Liczy się przede wszystkim 
codzienność, odchodzą w niepamięć odległe dla nich, „stare” sentymenty. 
Bardzo poważną rolę w tym względzie odgrywa edukacja na wszystkich po-
ziomach. To ona prowadzi do realizacji współczesnych, życiowych planów 
i motywacji, wyraźnie określonych przez miejsce życia.

Alto Paraguaçu to wieś, która skupia i uzewnętrznia problemy Polonii 
w kraju pod „Krzyżem Południa”, w lokalnym i szerszym, ogólno brazylij-

Droga do kolonii Św. Jana.
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skim wymiarze. Warto więc będzie do niej powrócić i pogłębić wiadomości 
o tej specyficznej „rodaków” enklawie.

Summary

In the shade of araucaria Poles do not know their place of origin.  
A few sketches about life of Polish diaspora in Brazilian states  
of Santa Catarina and Parana

¸

The articlepresents history and contemporary state of affairs of Polish com-
munity in Brazilian stateof Santa Catarina. It focuses on a situation ofa town-
ship of Itaiópolis, and particularly of its village Alto Paraguaçu, where the 
author conducted fieldwork research at the turn of 2016 and 2017. Against 
the background of problems experienced by Brazilian Polish diaspora, the 
paper discusses consciousness of ancestry and ethnic identity, ways of life and 
relationships with neighboring communities descending from German, Italian 
and Ukrainian settlers as well as with Poles living in other parts of Brazil.
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