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W panoramie ruchów migracyjnych z Europy do Brazylii 

istotne, choć nie najważniejsze miejsce zajmują emigranci 

polscy. Wychodźstwo z ziem polskich ustępuje tutaj ilościowo emi-

gracji z Włoch, Portugalii, Hiszpanii, Japonii, Niemiec. Tym nie-

mniej motywy emigrowania były podobne we wszystkich krajach: 

bieda, przeludnienie wsi, słaby rozwój przemysłu. W przypadku 

Polski wpływ na wychodźstwo miała jeszcze dodatkowo powikłana 

i tragiczna historia naszego kraju – zaborczość Prus, Rosji i Austrii, 

które w 1795 roku, po trzech kolejnych rozbiorach, wymazali Pol-

skę z map politycznych Europy na przeciąg 123 lat. Odzyskanie nie-

podległości w 1918 roku poprzedzone było szeregiem nieudanych 

powstań narodowych, których uczestnicy, w obawie przed repre-

sjami ze strony państw zaborczych, udawali się na emigrację. Kry-

zys gospodarczy i skomplikowana sytuacja społeczna na ziemiach 

polskich w drugiej połowie XIX i pierwszych dziesięcioleciach XX 

wieku dostarczały emigrantów ekonomicznych. Ich dopełnieniem 

były kolejne wojny światowe, które wyganiały nowe pokolenia Po-

laków na tułacze szlaki. 

Z gościnną ziemią brazylĳ ską stykali się Polacy już w okresie ko-

lonialnym. Pojedyncze jednostki przenikały do tego kraju przez cały 

wiek XIX i XX. Nie sposób wymienić wszystkich wojskowych, inży-

nierów, lekarzy czy artystów, którzy – przy niedoborze kadr – odegra-

li znaczącą rolę w różnych dziedzinach brazylĳ skiego życia. Jednakże 

indywidualni emigranci szybko wtapiali się w miejscowe środowiska, 

nie tworząc skupisk zwartych, które miałyby późniejszą kontynuację. 

Początek zbiorowości, która okazała się trwała, dali dopiero polscy 

No panorama dos movimentos migratórios da Europa para 

o Brasil, um lugar de relevo, embora não o mais numeri-

camente signifi cativo, têm os imigrantes poloneses. Numericamente, 

a imigração de terras polonesas apresenta-se ali inferior à proveniente 

da Itália, de Portugal, da Espanha, do Japão e da Alemanha. Entretanto 

as causas que provocaram a emigração têm sido as mesmas em todos 

esses países: a pobreza, o superpovoamento das aldeias, o insufi ciente 

desenvolvimento industrial. No caso da Polônia, a emigração foi ainda 

infl uenciada pela emaranhada e complicada história desse país. Com 

destaque para o imperialismo da Prússia, da Rússia e da Áustria, que, 

em 1795, após três consecutivas partilhas, apagaram a Polônia, duran-

te 123 longos anos, do mapa político da Europa.  A reconquista da 

independência polonesa, em 1918, foi antecedida por uma série de 

levantes malsucedidos, e seus combatentes, com receio das inevitáveis 

represálias por parte dos invasores, optaram pela emigração.  A crise 

econômica e o consequente agravamento do quadro social do país na 

segunda metade do século XIX e no início do século XX aumentaram 

o número de emigrantes, que decidiram procurar em outras terras 

melhores condições de vida.  A completar este quadro, temos, por fi m, 

as duas Guerras Mundiais, que causaram o exílio de novas geracões de 

poloneses à procura de um santuário, de um lugar ao sol.

A hospitaleira terra brasileira, portanto, que já  recebera os prime-

iros poloneses ainda na época colonial, continuou acolhendo os não 

poucos imigrantes que nela aportaram durante os séculos XIX e XX. 

É de todo impossível listar os inúmeros  militares, engenheiros, médi-

cos ou artistas que – tendo em vista a carência de mão-de-obra quali-
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chłopi. Przed 140 laty, w sierpniu 1869 roku, do portu Itajaí po-

łożonego u wybrzeży prowincji Santa Catarina przybyło pierwszych 

16 rodzin z Górnego Śląska. Zapoczątkowały one masową emigrację 

osadniczą z ziem polskich do Brazylii, trwającą nieprzerwanie prak-

tycznie do wybuchu II wojny światowej. Jak się szacuje, w tym czasie 

do kraju pod Krzyżem Południa przybyło nie mniej niż 120 tys. pol-

skich chłopów. 

* * *

Niniejsza publikacja składa się z dwu części. W pierwszej zaprezen-

towano trzy teksty napisane przez przedstawicieli młodszego pokolenia 

badaczy Polonii brazylĳ skiej. Dwa wyszły spod pióra osób pochodzących 

z Brazylii. Poświęcone są one, na tle szkicowego rysu obecności polskiej 

w Brazylii, imigracji polskiej w południowych stanach tego kraju.

Druga część publikacji zawiera fotografi e Tadeu Vilaniego, zna-

nego fotoreportera brazylĳ skiego, którego prace dokumentują dzień 

dzisiejszy Brazylĳ czyków polskiego pochodzenia, głównie w stanie Rio 

Grande do Sul. Stanowią one swoiste uzupełnienie prac João Urba-

na1, poświęconych przede wszystkim potomkom osadników polskich 

w stanie Paraná.

Prezentowana książka jest efektem pobytu Jerzego Mazurka na 

Uniwersytecie w Passo Fundo (lipiec-wrzesień 2008). Praca ta wpisuje 

1 João Urban, Zapora i koloniści, Curitiba: Coordenadoria do Patrimônio Cultural do 
Estado do Paraná, 1986; João i Teresa Urban, Tu i tam. Memória da imigração polonesa no 
Paraná, Primeiro de Maio: Edições Mirabilia, 2004.

się w proces zbliżenia pomiędzy instytucjami polskimi a brazylĳ skimi, 

w tym przypadku pomiędzy Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludo-

wego oraz Instytutem Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uni-

wersytetu Warszawskiego a Instytutem Filozofi i i Nauk Humanistycz-

nych Uniwersytetu w Passo Fundo. Kontakty te zainicjowała Natalia 

I. Klidzio, która wraz ze studentami Uniwersytetu Warszawskiego prze-

bywała dwukrotnie – w 2005 i 2007 roku – w Passo Fundo, podczas 

najważniejszej masowej imprezy literackiej w Brazylii, zwanej Jornada 

Nacional. Nawiązane tam kontakty, miejmy nadzieję, będą miały swoją 

kontynuację w latach następnych.

Dr Janusz Gmitruk Prof. dr hab. Grażyna Grudzińska
dyrektor Muzeum Historii  dyrektor Instytutu Studiów 
Polskiego Ruchu Ludowego  Iberyjskich i Iberoamerykańskich
w Warszawie Uniwersytetu Warszawskiego

fi cada naquela época – desempenharam um papel destacado no dese-

nvolvimento do Brasil, tornando-se dele parte integrante. Por sua vez, 

as comunidades polonesas duradouras iniciaram-se com a vinda de cam-

poneses.  Há 140 anos, em agosto de 1869, chegaram ao porto de Itajaí, 

localizado na costa da província de Santa Catarina, 16 famílias oriundas 

da Alta Silésia. Tais famílias deram início a um fl uxo migratório, de na-

tureza colonizadora, que durou praticamente sem interrupção até a 2ª. 

Guerra Mundial. Estima-se que tenham aportado ao país da Cruzeiro do 

Sul durante esse período 120 mil camponeses poloneses.

* * *

Esta publicação consta de duas partes. Na primeira, estão sendo 

apresentados três textos escritos por jovens envolvidos em pesquisas 

sobre comunidades polonesas no Brasil. Dois deles são de autores bra-

sileiros e delineiam as características da presença polonesa no Brasil, 

mormente no sul desse país. 

A segunda parte da publicação contém fotografi as de Tadeu Vilani, um 

conhecido fotorepórter brasileiro, cujos trabalhos documentam a atuali-

dade dos brasileiros de origem polonesa, de um modo especial a dos resi-

dentes no Estado do Rio Grande do Sul. Essas fotografi as complementam 

de forma peculiar os trabalhos de João Urban1, dedicados, sobretudo, aos 

descendentes dos colonos poloneses no Estado do Paraná. 

1 João Urban, Zapora i koloniści [A Represa e os Colonos], Curitiba: Coordenadoria do Pat-
rimônio Cultural do Estado do Paraná, 1986; João i Teresa Urban, Tu i tam. Memória da 
imigração polonesa no Paraná, Primeiro de Maio: Edições Mirabilia, 2004.

Este livro é fruto da estada de Jerzy Mazurek na Universidade de 

Passo Fundo (julho-setembro de 2008) e representa uma aproximação 

entre instituições polonesas e brasileiras, a saber, do Museu da História 

do Movimento Migratório do Povo Polonês e do Instituto de Estudos 

Iberísticos e Iberoamericanos da Universidade de Varsóvia com o Insti-

tuto de Filosofi a e Ciências Humanas da Universidade de Passo Fundo. 

Os primeiros contatos para tal iniciativa foram feitos por Natalia I. 

Klidzio, que, juntamente com estudantes da Universidade de Varsó-

via, esteve duas vezes em Passo Fundo – em 2005 e 2007 -, durante 

a Jornada Nacional, certamente a mais importante iniciativa literarária 

estudantil no Brasil. Esperamos que os contatos e laços de amizade 

estabelecidos nessas ocasiões tenham a integradora e imprescindível 

continuidade.

Dr Janusz Gmitruk Profª Dr. Grażyna Grudzińska
diretor do Museu da História  diretora do Instituto de Estudos 
Movimento Popular Polonês Ibéricos e Ibero-americanos 
em Varsóvia  da Universidade de Varsóvia



Jerzy Mazurek

Jerzy Mazurek urodził się 13 listopada 1961 roku we wsi Kosowice, w Polsce cen-

tralnej. Jest historykiem i mieszka w Warszawie. W 1988 roku uzyskał tytuł magistra 

bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, w 1991 – magistra historii, a w 2006 roku 

stopień doktora w zakresie nauk humanistycznych, w zakresie historii. Obecnie jest  

wicedyrektorem Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie, a także 

wykładowcą w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich  Uniwersytetu 

Warszawskiego. Swoje pasje związane z iberyjskim i iberoamerykańskim obszarem 

kulturowym, przede wszystkim zaś z jego polskimi kontekstami, realizuje w serii wy-

dawniczej „Biblioteka Iberyjska”, której jest wydawcą i redaktorem.

Jerzy Mazurek nasceu em 13 novembro de 1961 na aldeia Kosowice, na região 

central na Polônia. Ele é historiador e mora em Varsóvia. Em 1988, obteve o título de 

Mestre em Biblioteconomia e Pesquisa Científi ca e, em 1991, de Mestre em História, 

e fi nalmente, o título de doutor em História, em 2006. Atualmente, é vice-diretor do 

Museu da História do Movimento Popular Polonês em Varsóvia e também professor 

de História no Instituto de Estudos Ibéricos e Ibero-americanos da Universidade de 

Varsóvia. Pela sua paixão literária ligada ao mundo da cultura ibérica e ibero-ameri-

cana, sobretudo no seu contesto polonês, edita a série “Biblioteca Iberica”, da qual 

é editor e redator.

Obecność polska w Brazylii

Presença polonesa no Brasil
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Pierwszym Polakiem, co prawda bardzo luźno związanym 

z Polską i jej kulturą, który dotarł do Brazylii, był podróż-

nik i odkrywca, zwany Gasparem da Gama albo Gasparem da Índia. 

Dane biografi czne i metrykalne dotyczące jego osoby są niezwykle ską-

pe i kontrowersyjne. Urodził się zapewne około 1450 r. w Poznaniu, 

a jego nazwisko rodowe nie jest znane. Pochodził z rodziny żydowskiej, 

która – jak podaje portugalski historyk João de Barros (1496-1570) 

– nie godząc się na przyjęcie chrześcĳ aństwa, wyemigrowała do Jerozo-

limy, a następnie do Aleksandrii. Stąd w latach siedemdziesiątych bądź 

osiemdziesiątych XV w. Gaspar da Gama udał się do Indii. Przebywał 

tam dłuższy czas, ponieważ w 1498 r., gdy przybyli tu Portugalczycy 

pod dowództwem Vasco da Gama, przeszedł na ich służbę. Po przyby-

ciu do Lizbony przeszedł na katolicyzm i otrzymał od ojca chrzestnego, 

którym był właśnie Vasco da Gama, nazwisko Gaspara da Gama.

W roku 1500 wziął on udział w wyprawie Pedro Álvaresa Cabrala 

do Indii. „Żyd z Królestwa Polskiego z miasta Poznania” – jak pisał 

o nim portugalski historyk, a zarazem dyplomata i wysoki urzędnik 

królewski, Damião de Góis (1502-1574) – był sternikiem ekspedycji. 

Wyprawa ta przypadkowo lub celowo zawinęła 22 kwietnia 1500 roku 

do brzegów Brazylii, gdzie przebywała do 2 maja 1500 roku, dokonując 

uroczystego objęcia owych ziem w posiadanie Korony portugalskiej. 

O wydarzeniach tych wiemy szczegółowo z listu uczestnika ekspedycji 

Pero Vaz de Caminha (?-1500)1 do króla Portugalii, Manuela Szczę-

1 W języku polskim dysponujemy dwoma przekładami listu Pero Vaz de Caminha: Janiny 
Klawe w: Ofi cjalne odkrycie Brazylii, Warszawa 1984 oraz Jacka Perlina w: Listy o odkryciu 
Ameryki, wyboru dokonał, wstępem i przypisami opatrzył J. Kieniewicz, Gdańsk: Novus 
Orbis, 1995, ss. 49-67.

O primeiro polonês que chegou ao Brasil foi um viajante e desco-

bridor chamado Gaspar da Gama ou Gaspar da Índia. As suas 

ligações com a Polônia e a cultura polonesa não eram muito fortes. 

Os seus dados biográfi cos são muito escassos e controversos. Nasceu 

provavelmente cerca de 1450, em Poznań, e o seu sobrenome de nasci-

mento não é conhecido. Era de origem judaica e a sua família – segun-

do um historiador português João de Barros (1496-1570) – não quis 

converter-se ao cristianismo e emigrou para Jerusalém, e depois para 

Alexandria, de onde, nos anos setenta ou oitenta do século XV, Gaspar 

da Gama seguiu para Índia. A sua permanência na Índia foi demorada, 

uma vez que quando em 1498 chegaram ali os portugueses sob o co-

mando de Vasco da Gama, ele entrou no serviço deles. Chegando para 

Lisboa converteu-se ao catolicismo e do seu padrinho de batismo, que 

foi justamente Vasco da Gama, recebeu o nome Gaspar da Gama.

Em 1500 participou da expedição de Pedro Álvares Cabral à Índia. 

”Judeu do Reyno de Polônia da cidade de Posna” – como escreveu 

o historiador, diplomada e alto funcionário do reino, Damião de Góis 

(1502-1574) – foi o timoneiro da expedição. Por acaso ou proposi-

tadamente a expedição chegou a costa do Brasil, no dia 22 de abril 

de 1500, onde permaneceu até 2 de maio do mesmo ano, toman-

do solenemente a posse dessas terras em nome da Coroa portuguesa. 

Sabemos desses acontecimentos de uma carta detalhada que um dos 

participantes da expedição, Pero Vaz de Caminha (?-1500)1 escreveu 

1 Existem duas traduções da carta de Pero Vaz de Caminha em polonês – de Janina Klawe 
in: Ofi cjalne odkrycie Brazylii, Warszawa 1984, e de Jacek Perlin in: Listy o odkryciu Ameryki, 
seleção, introdução e notas de J. Kieniewicz, Gdańsk: Novus Orbis, 1995, p. 49-67.

Victor Meirelles, Pierwsza msza w Brazylii, 1860, olej, płótno, 260 x 356 cm, Narodowe Muzeum Sztuk Pięknych, Rio de Janeiro

Victor Meirelles, A primeira Missa no Brasil, 1860, óleo sobre tela, 260 x 356 cm, Museu Nacional de Belas-Artes, Rio de Janeiro
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śliwego, panującego w latach 1495-1521. Wzmianki w dokumentach 

o Gasparze da Gama urywają się w 1510 r., kiedy to powrócił z kolejnej 

wyprawy do Lizbony. Prawdopodobnie zmarł w tym roku lub wycofał 

się z działalności podróżniczej. Tym niemniej potomek poznańskich 

Żydów oddał Portugalczykom nieocenione usługi nawigacyjne, geogra-

fi czne i administracyjne. Z jego informacji o Indiach oraz opowieści 

o podróżach w służbie portugalskiej korzystali geografowie i kartogra-

fowie europejscy w XVI wieku. (Olszewicz, 1931, s. 189-203)

W XVII w. na terenie Brazylii przebywało kilku Polaków, którzy 

brali udział w walkach portugalsko-holenderskich o opanowanie no-

wych posiadłości kolonialnych w Brazylii. Ich rejestr otwiera Krzysztof 

Arciszewski (1592-1656), który w 1623 r. przybył do Holandii, gdzie 

podjął studia w dziedzinie inżynierii wojskowej i artylerii w Hadze oraz 

nawigacji na uniwersytecie w Lejdzie. W listopadzie 1629 roku zacią-

gnął się do służby wojskowej, w stopniu kapitana, do holenderskiej 

Kompanii Indii Zachodnich. Dnia 13 lutego 1630 r. wraz z desantem 

wojsk Kompanii wylądował w Pernambuco, w Brazylii. Dzięki odwadze 

i waleczności, którą wykazał się w wielu bitwach i potyczkach, szyb-

ko awansował. W 1634 roku został zastępcą, w stopniu pułkownika, 

dowódcy wojsk holenderskich w Brazylii Sigismunda von Schkoppe, 

urodzonego na Śląsku. Szturmował twierdze Olinda i Recife. Pod jego 

dowództwem holenderski desant zajął wysepkę Itamarica i ustanowił 

tam ufortyfi kowany przyczółek. Arciszewski wsławił się w walkach przy 

zdobywaniu twierdzy Arrayal (Castello Real) i Porto Calvo (18 stycznia 

1636), a także w oblężeniu Nazareth. W roku 1637 został wiceguber-

natorem holenderskiej Brazylii, podwładnym hrabiego Maurycego de 

ao rei de Portugal, D. Manuel, o Venturoso, que reinava nos anos 1495-

1521. O nome de Gaspar da Gama aparece nos documentos só de até 

1510, ano em que retornou a Lisboa de uma das sucessivas expedições. 

Provavelmente neste ano morreu ou resolveu encerrar as suas atividade 

de viajante e explorador. Mesmo assim, o descendente dos judeus de 

Poznań, prestou aos portugueses os inestimáveis serviços no campo 

de navegação, de geografi a e de administração. As suas informações 

sobre a Índia e os relatos de suas viagens a serviço dos portugueses 

foram úteis para os geógrafos e cartógrafos europeus do século XVI. 

(Olszewicz, 1931, p. 189-203)

No século XVII estiveram no Brasil alguns poloneses, participantes 

das lutas entre os portugueses e os holandeses pelo domínio de novos 

territórios coloniais. O seu registro abre Krzysztof Arciszewski (1592-

1656), que em 1623 chegou à Holanda para estudar a engenharia mi-

litar e a artilharia em Haia e a navegação na Universidade de Leyden. 

Em novembro de 1629 se alistou como o capitão, ao serviço militar 

na Companhia das Índias Ocidentais. No dia 13 de fevereiro de 1630 

desembarcou em Pernambuco, no Brasil, com o exército da Compa-

nhia. A coragem que demonstrou nas batalhas fez com que logo foi 

promovido. Em 1634 foi nomeado, com grau de coronel, substituto 

do chefe do exército holandês no Brasil, Sigismundo von Schkoppe, 

nascido na Silésia. Atacou as fortalezas de Olinda e Recife. Sob o seu 

comando os holandeses ocuparam a ilha de Itamarica onde estabelece-

ram uma base militar. Arciszewski notabilizou-se no ataque a fortaleza 

de Arrayal (Castello Real) e de Porto Calvo (18 de janeiro de 1636), 

bem como sitiando Nazareth. Em 1637 tornou-se vice-governador do 

Nassau-Siegen. Przez pewien czas pełnił funkcję głównodowodzącego 

siłami holenderskimi w Brazylii. Różnica poglądów na sposób prowa-

dzenia kampanii w Brazylii pomiędzy Arciszewskim a hrabią de Nassau 

doprowadziła jednak do powrotu Arciszewskiego do Holandii w roku 

1637. W rok później zły obrót spraw na kontynencie południowoame-

rykańskim skłonił Kompanię Indii Zachodnich do ponownego wysła-

nia Arciszewskiego do Brazylii, tym razem w stopniu generała. Guber-

nator de Nassau po raz kolejny poczuł się zagrożony i przeforsował 

w Radzie Politycznej kolonii zwolnienie Krzysztofa Arciszewskiego ze 

służby i odesłanie go do Holandii. Decyzja Rady nie została uznana 

przez Stany Generalne (parlament holenderski), ambicja Arciszewskie-

go nie pozwoliła mu jednak na bierność i osobiście poprosił o dymisję. 

W wojnie tej, określanej niekiedy jako cukrowa, wsławili się także dwaj 

inni Polacy – wspomniany już wcześniej Zygmunt Szkop, który w la-

tach 1646-1654 był generalnym gubernatorem posiadłości holender-

skich w Brazylii, oraz Władysław Konstanty Wituski. Ten ostatni, uro-

dzony w Życku nad Wisłą, przebywał w Brazylii w latach 1629-1637, 

uczestnicząc w walkach głównie w kapitanii Pernambuco.

Krzysztof Arciszewski pragnął zdobyć sławę żołnierską i niewąt-

pliwie był „mistrzem sztuki wojennej” pierwszej połowy XVII wieku, 

dzisiaj jednak o wiele większe znaczenie dla Brazylii mają jego prace et-

nografi czne i kartografi czne, a nie wyczyny militarne. Walki z Holandią 

były epizodem w utarczkach kolonialnych, dlatego też, nie zapomina-

jąc o jego rzemiośle wojennym, musimy pamiętać, że Arciszewski był 

pierwszym Polakiem – i jednym z pierwszych wówczas Europejczyków 

– który zainteresował się życiem Indian w Brazylii. Swoje obserwacje 

Brasil holandês, subordinado a conde Maurício de Nassau-Siegen. Du-

rante certo tempo foi comandante-mor das forças holandesas no Brasil. 

Porém, o seu modo de conduzir a campanha no Brasil não sintonizava 

com as concepções do conde de Nassau, o que resultou no retorno 

de Arciszewski à Holanda em 1637. Um ano depois, os problemas 

sofridos no continente sul-americano levaram a Companhia das Índias 

Ocidentais a enviar novamente Arciszewski ao Brasil, desta vez com 

grau de general. O governador Nassau sentiu-se novamente ameaçado 

e conseguiu que o Conselho Político da colônia demitisse Arciszewski 

do serviço militar e o mandasse de volta à Holanda. A decisão do Con-

selho não foi aprovada pelos Estados Gerais (o parlamento holandês), 

mas o orgulho de Arciszewski falou mais alto e o levou a pedir pessoal-

mente a demissão. Nesta guerra, chamada também a guerra de açúcar, 

notabilizaram-se também dois outros poloneses – já mencionado Sigis-

mundo von Schkoppe, que nos anos 1646-1654 foi governador geral 

das possessões holandesas no Brasil, e Władysław Konstanty Wituski. 

Este último, nascido em Życko, à margem da Vístula, serviu no Brasil 

nos anos 1629-1637, lutando em batalhas, principalmente na capitania 

de Pernambuco.

Krzysztof Arciszewski desejava conquistar a fama militar e, sem 

dúvida, se destaca como um “mestre da arte de guerra” da primeira 

metade do século XVII, porém, hoje a importância muito maior para 

o Brasil representam os seus trabalhos etnográfi cos e cartográfi cos, do 

que os feitos militares. As lutas com a Holanda foram um episódio 

das disputas coloniais, por isso, sem esquecer a arte guerreira de Ar-

ciszewski, precisamos lembrar que ele foi o primeiro polonês – e um 



Gillis Peeters (1612-1653), Walki pomiędzy Holendrami i Portugalczykami w północno-wschodniej Brazylii ok. roku 1640. W zbiorach Pimenty Amargo, São Paulo

Gillis Peeters (1612-1653), Lutas entre holandeses e portugueses no Nordeste do Brasil em torno du ano 1640. Do acervo Pimenta Amargo, São Paulo

Krzysztof Arciszewski, portret nieznanego malarza z XVII wieku. W zbiorach 
Muzeum Narodowego w Poznaniu

Cristoforo Arciszewski, retrato dum pintor desconhecido do século XVII. Do 
acervo do Museu Nacional em Poznan

Mapa północno-wschodnich wybrzeży Brazylii wykonana na cześć Krzysztofa 
Arciszewskiego przez Johannesa Blaeua w roku 1637. Źródło: Pierre Joppen, 
www.swaen.com – Internet Map Auction & Gallery

Mapa do litoral nordestino do Brasil feito em honra de Cristoforo Arciszewski por 
Johannes Blaeu no ano de 1637. Fonte: Pierre Joppen, www.swaen.com – Internet 
Map Auction & Gallery
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i spostrzeżenia skrzętnie zapisywał w dzienniku, który niestety, w la-

tach następnych zaginął. Znany był on holenderskiemu uczonemu Ge-

rardowi Vossovi (1577-1649), który wykorzystywał te zapiski podczas 

wykładów na Uniwersytecie w Lejdzie i w swej pracy De teologia gentili 

et physiologia christiana sive de origine et progressu idolatriae, opublikowanej 

w Amsterdamie w 1642 roku. Obserwacje Arciszewskiego z życia In-

dian, szczególnie Tapuias, były również cytowane przez holenderskiego 

geografa i historyka Johannesa de Laet (1581-1649) w książce Historie 

ofte iaerlĳ ck verhael van de verrichtinghen der geoctroyeerde West-Indische Com-

pagnie, zedert haer begin, tot het eynde van ‘t jaer sesthien-hondert ses-en-der-

tich; begrepen in derthien boecken, ende met verscheyden koperen platen verciert, 

opublikowanej w Lejdzie w 1644.2 Krzysztof Arciszewski nie tylko ba-

dał życie i zwyczaje Indian, ale także prowadził prace kartografi czne. 

Wykonane przez niego mapy i plany niezbadanych dotąd obszarów 

– przechowywane dziś są w Archiwum Państwowym w Pradze – były 

oparte na obserwacjach i pomiarach własnych. Co więcej, jedna z map 

północno-wschodniej Brazylii, wydana w Amsterdamie w 1637 roku 

przez słynnego geografa niderlandzkiego Joana Blaeua (1596-1673), 

powstała dla upamiętnienia brazylĳ skich zwycięstw Arciszewskiego. 

(Fischlowitz,1959; Paradowska, 2001)

Kolejne polskie nazwiska pojawiają się na tamtych ziemiach po upad-

ku Napoleona i nieudanych polskich powstaniach narodowych, kiedy 

wielu ofi cerów podjęło służbę w armiach krajów latynoskich, w tym także 

największego kraju Ameryki Łacińskiej – Brazylii. W 1839 roku osie-

2 Wydanie brazylĳ skie: J. Laet, História ou Anais dos Feitos da Companhia das Índias Ocidentais 
desde o seu começo ate a fi m do ano de 1636, Rio de Janeiro 1925.

os primeiros europeus – interessados na vida dos índios do Brasil. As 

suas observações ele anotava escrupulosamente no seu diário que infe-

lizmente foi perdido. O diário chegou às mãos do cientista Gerard Voss 

(1577-1649), que aproveitava as anotações de Arciszewski em suas 

aulas na Universidade de Leyden e no seu trabalho De teologia gentili 

et physiologia christiana sive de origine et progressu idolatriae, publicado em 

Amsterdã, em 1642. As observações de Arciszewski sobre a vida dos 

índios, sobretudo dos Tapuias, foram também citadas pelo geógrafo 

e historiador holandês, Johannes de Laet (1581-1649), no seu livro 

Historie ofte iaerlĳ ck verhael van de verrichtinghen der geoctroyeerde West-In-

dische Compagnie, zedert haer begin, tot het eynde van ‘t jaer sesthien-hondert 

ses-en-dertich; begrepen in derthien boecken, ende met verscheyden koperen plat-

en verciert, publicado em Leyden, em 1644.2 Krzysztof Arciszewski não 

só estudava a vida e os costumes dos índios, mas também executava os 

trabalhos cartográfi cos. Os seus mapas e planos dos territórios recém-

descobertos – guardados hoje no Arquivo Nacional de Praga – foram 

baseados nas suas próprias observações e medições. Além disso, um 

dos mapas do nordeste brasileiro, editado em Amsterdã, em 1637, 

pelo famoso geógrafo neerlandês Joan Blaeu (1596-1673), foi elabo-

rado em comemoração às vitórias de Arciszewski. (Fischlowitz, 1959; 

Paradowska, 2001)

Os novos sobrenomes poloneses aparecem naquelas terras só de-

pois da queda de Napoleão e depois dos levantes poloneses fracassados, 

quando muitos ofi ciais vieram a servir nos exércitos dos países latino-

2 Edição brasileira: J. Laet, História ou Anais dos Feitos da Companhia das Índias Ocidentais 
desde o seu começo ate a fi m do ano de 1636, Rio de Janeiro 1925.

dlił się w Bahii inżynier Andrzej Przewodowski (1799-1879), który 

wzniósł tu wiele okazałych budowli i mostów. Jego syn Stanisław Prze-

wodowski (1843-1903) był także uznanym inżynierem, ale znany jest 

głównie z epizodu, który miał miejsce w 1874 roku, podczas konfl iktu 

granicznego z Argentyną, kiedy to odważnie bronił honoru brazylĳ -

skiej marynarki wojennej. Społeczeństwo miasteczka Itaqui, w pobliżu 

którego wydarzył się ten incydent, nazwało w 1883 roku miejscowy 

teatr jego imieniem (Teatro Przewodowski). Kartograf Florestan Roz-

wadowski (1805-1879), który przebywał w Brazylii w latach 1850-

1863, opracował pierwszą mapę dorzecza Amazonki, a w 1857 roku 

w Rio de Janeiro ogłosił rozprawę w języku portugalskim, Rząd i kolo-

nizacja, czyli rozważania o Brazylii i sprowadzaniu cudzoziemców, w której 

jako pierwszy poruszył sprawę masowej kolonizacji rolniczej Europej-

czyków przybywających do Brazylii. W tym samym czasie inżynierowie 

Bronisław Rymkiewicz (1849-1907) i Aleksander Brodowski (1855-

1899) zaprojektowali i zbudowali linię kolejową, łączącą São Paulo 

z Santos, oraz port śródlądowy na Amazonce w Manaus, gdzie do dziś 

zawĳ ają statki oceaniczne. Widomym znakiem wdzięczności Brazylĳ -

czyków wobec inżyniera Brodowskiego jest miasto położone w stanie 

São Paulo, nazwane jego nazwiskiem. W dziedzinie nauk medycznych 

zasłynął Piotr Czerniewicz (1812-1881), autor wydanych w Rio de Ja-

neiro encyklopedii i słownika medycznego, za które otrzymał w 1874 

roku z rąk cesarza Piotra II najwyższe ówczesne odznaczenia brazylĳ -

skie (Paradowska, 1992, s. 208 ). Współczesny poeta brazylĳ ski, Carlos 

Drummond de Andrade (1902-1987), poświęcił mu nawet wiersz, za-

tytułowany „Magiczny doktor”:

americanos, inclusive no do Brasil, o maior país da América Latina. 

Em 1839 estabeleceu-se na Bahia o engenheiro Andrzej Przewodo-

wski (1799-1879), que chegou a construir vários imponentes edifícios 

e pontes. O seu fi lho, Stanisław Przewodowski (1843-1903), foi também 

engenheiro de sucesso, mas tornou-se conhecido principalmente graças 

ao episódio ocorrido durante o confl ito de fronteira com a Argentina, em 

1874, quando ele defendeu corajosamente a honra da marinha de guerra 

brasileira. A população da cidade de Itaqui, em cuja proximidade ocor-

reu tal episódio, deu o seu nome ao teatro local (Teatro Przewodowski). 

O cartógrafo Florestan Rozwadowski (1805-1879), que viveu no Brasil 

nos anos 1850-1863, fez o primeiro mapa da bacia do rio Amazonas, 

e em 1857 publicou no Rio de Janeiro um livreto sob o título O governo 

e a colonização ou considerações sobre o Brasil e o engajamento do estrangeiro, 

em que pela primeira vez foi tratada a questão da colonização agríco-

la dos europeus no Brasil. Na mesma época, os engenheiros Bronisław 

Rymkiewicz (1849-1907) e Aleksander Brodowski (1855-1899) proje-

taram e construíram a ferrovia que ligava São Paulo com Santos e um 

porto fl uvial no rio Amazonas em Manaus, que até hoje recebe os transa-

tlânticos. O sinal visível da gratidão dos brasileiros ao engenheiro Brodo-

wski é uma cidade do interior do estado de São Paulo, batizada com o seu 

sobrenome. Em ciências medicinais ganhou a fama Piotr Czerniewicz 

(1812-1881), autor da enciclopédia e do dicionário de medicina, o que 

lhe valeu a mais alta condecoração brasileira, que recebeu do imperador 

D. Pedro II, em 1874 (Paradowska, 1992, p. 208). Um poeta brasileiro 

contemporâneo, Carlos Drummond de Andrade (1902-1987), dedicou 

a Czerniewicz um poema: 
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MAGICZNY DOKTOR

Dr Pedro Luís Napoleão Chernoviz 

ma największą klientelę w mieście. 

Nie składa wizyt domowych, 

nie ma też gabinetu. 

Nikt nie widział jego twarzy. 

Tajemniczy doktor w czarnej pelerynie

lub niewidzialny,

ten, który leczy wszelkie dolegliwości

(najlepiej te nieuleczalne)

spieszy na pomoc topielcom,

uduszonym

porażonym piorunem

nie lekceważy kataru, ospy wietrznej,

pleśniawek, zastrzału, półpaśca,

ropni od pchły piaskowej, biegunki, czyraka

i nie bierze pieniędzy

i nie bierze pieniędzy,

nawet pod koniec roku?

Wystarczy otworzyć książkę i znaleźć stronę.

przekład – Grażyna Misiorowska

Lista Polaków, którzy w latach 1629-1871 przebywali w Brazylii, 

nie jest długa. Zamyka się ona liczbą 143 osób pochodzących z Polski, 

DOUTOR MÁGICO

Dr. Pedro Luís Napoleão Chernoviz

tem a maior clientela da cidade.

Não atende a domicílio

nem tem consultório.

Ninguém Ihe vê a cara.

Misterioso doutor de capa preta

ou invisível,

esse que cura todas as moléstias

(de preferência as incuráveis)

socorre presto os afogados

asfi xiados

assombrados de raio

sem desprezar defl uxo, catapora,

sapinho, panariz, cobreiro,

bicho-de-pé, andaço, carnegão

e não cobra nada

e não cobra nada,

nem no fi m do ano?

É só abrir o livro, achar a página.

A lista dos poloneses que chegaram ao Brasil nos anos 1629-1871 

não é longa. Ela contempla 143 pessoas vindas da Polônia, o que – 

como parece – não inclui todos os cidadãos de origem polonesa, uma 

projekt grafi czny/pojeto gráfi co – Michał Siewierski
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produkcja rolnicza znajdowała zbyt w szybko rozwĳ ającym się ośrodku 

miejskim. W ślad za pierwszymi emigrantami podążyli następni. Lo-

kowano ich głównie w stanach Rio Grande do Sul i Santa Catarina, 

a przede wszystkim w Paranie. Do 1889 r. do Brazylii przybywali Polacy 

przede wszystkim z zaboru pruskiego i austriackiego. Nie były to liczby 

duże. Szacuje się, iż do tego roku osiedliło się na drugiej półkuli około 

10 tysięcy emigrantów. Prawdziwa fala emigracyjna „wezbrała” dopiero 

na początku lat dziewięćdziesiątych XIX w. i wiązała się z epizodem, 

który w literaturze określany jest jako „gorączka brazylĳ ska”.

Brazylia była w ówczesnej Polsce bardzo mało znana. Oczywiście 

chłopi, pędzeni głodem ziemi, nie wiedzieli, co się dzieje po drugiej 

stronie oceanu. Nie czytywano gazet, tym bardziej sprawozdań różnych 

delegatów. Pierwsze informacje o bezpłatnym nadawaniu ziemi w Bra-

zylii i o darmowym do niej przyjeździe pojawiły się w Polsce w okresie 

upadku Cesarstwa i powstaniu Stanów Zjednoczonych Brazylii, czyli 

gdzieś na przełomie 1889 i 1890 r. Docierały one za pośrednictwem 

zarządów linii okrętowych (głównie niemieckiego Norddeutscher 

Lloyd i Hamburg-Ameryka), zainteresowanych przewozem ludzi. Roz-

powszechniały one wśród potencjalnych kandydatów na emigrantów 

wiadomości o ułatwieniach emigracyjnych, o bezpłatnych przejazdach 

i darmowych nadziałach ziemi. Opowieści te przybierały niekiedy po-

stać karykaturalną. W okolicach Torunia – co skwapliwie odnotował 

pod koniec 1890 roku „Kurier Warszawski” – opowiadano, że „ce-

sarzowa brazylĳ ska zgrzeszyła mocno przeciwko Panu Bogu, który też ją 

ciężko za to pokarał. Cesarzowa, chcąc przebłagać Boga, udała się z zapyta-

niem do Papieża, co ma uczynić na pokajanie swego występku. Otóż Papież 

situação favorável pelo fato de seus produtos agrícolas pudessem ser 

vendidos num centro urbano em processo de desenvolvimento acele-

rado. Os novos imigrantes seguiram o exemplo dos primeiros. Foram 

assentados principalmente nos estados do Rio Grande do Sul, de Santa 

Catarina e, sobretudo, no Paraná. Até 1889 chegavam ao Brasil prin-

cipalmente os poloneses das partes da Polônia ocupadas pela Prússia 

e pela Áustria. Não eram contingentes muito numerosos. Até esta data, 

no Hemisfério Sul fi xaram-se cerca de 10 mil imigrantes. A verdadeira 

onda migratória “subiu” só no início dos anos noventa do século XIX, 

em função de um episódio denominado “febre brasileira”.

O Brasil era pouco conhecido na Polônia de então. Obviamente, os 

camponeses movidos pela fome da terra, não sabiam o que estava acon-

tecendo do outro lado do oceano. Eles não liam os jornais nem relatórios 

dos enviados especiais. As primeiras informações sobre a concessão de 

terras no Brasil e sobre a viagem gratuita apareceram na Polônia na época 

da queda do Império e surgimento dos Estados Unidos do Brasil, ou 

seja, no limiar de 1889 e 1890. Chegavam essas informações através dos 

gerentes das companhias de navegação (principalmente a Norddeuts-

cher Lloyd alemã e Hamburg-Ameryka), interessados em transporte dos 

passageiros. Eles divulgavam entre os potenciais candidatos a emigração 

as notícias sobre as facilidades para emigrar, as passagens gratuitas e os 

lotes de terra gratuitos. Essas histórias tomavam, às vezes, uma forma 

caricatural. Nas proximidades da cidade de Toruń, contavam – segun-

do um registro no jornal „Kurier Warszawski”, no fi nal de 1890 – que: 

“a imperatriz do Brasil pecou muito contra Deus, e foi por Ele severa-

mente castigada. A imperatriz, querendo implorar o perdão de Deus, 

co – jak się wydaje – nie uwzględnia wszystkich obywateli polskiego 

pochodzenia, gdyż wielu z nich przybyło do Brazylii – szczególnie z Po-

morza Zachodniego w połowie XIX – wraz z osadnikami niemieckimi 

i zostali w brazylĳ skich statystykach imigracyjnych odnotowani jako 

Niemcy (Pitoń, 1973, s. 95-96).

Właściwe odkrycie Brazylii dla Polaków nastąpiło z chwilą, kie-

dy Sebastian Woś, uchodząc przed służbą w armii pruskiej, przybył 

w 1867 r. do Brazylii już pod przybranym nazwiskiem Edmunda Sa-

porskiego i zatrzymał się w stanie Santa Catarina, podówczas silnie ko-

lonizowanym przez przedsiębiorczych Niemców. Zabiegi prowadzone 

przez tych ostatnich zachęciły go do sprowadzenia z rodzinnych Siołko-

wic pod Opolem krewnych i przyjaciół. Po wielu staraniach udało mu 

się ulokować w 1869 r. 16 rodzin w miejscowości Brusque, na kolonii 

Sixteen Lots, opuszczonej przez Irlandczyków. Rok później przybyła 

tutaj kolejna grupa emigrantów. Łącznie do Santa Catariny w latach 

1869-1870 przybyły 32 rodziny emigrantów, które liczyły łącznie 164 

osoby. Ciężkie warunki klimatyczne, nieprzychylne rolnictwu tereny 

oraz zatargi z sąsiadującymi Niemcami sprawiły, że Saporski udał się do 

prowincji Paraná i u tamtejszych władz wyjednał – przy pomocy księ-

dza Antoniego Zielińskiego (1825-?) – dogodniejsze ziemie dla swoich 

rodaków. Były to tereny podkurytybskie, częściowo pokryte jeszcze gę-

stymi i dziewiczymi lasami araukariowymi.

Zwarte osady polskie, takie jak Abranches, Orleans, Santo Inácio, 

Don Pedro, Dona Augusta, Lamenha, Tomás Coelho, Zacarias, Muricí, 

Inspector Carvilho, utworzyły wkrótce wokół Kurytyby pierścień, na-

zywany później „Nova Polônia”. Były one w dogodnej sytuacji, gdyż ich 

vez que muitos deles chegaram ao Brasil – principalmente os da Po-

merânia Ocidental dos meados do século XIX – junto com os colonos 

alemães, e nas estatísticas brasileiras de imigração foram registrados 

como alemães (Pitoń, 1973, p. 95-96).

A verdadeira descoberta do Brasil pelos poloneses ocorreu no mo-

mento em que Sebastian Woś, fugindo do serviço no exército prus-

siano, chegou ao Brasil em 1867, já com outro nome, o de Edmun-

do Saporski, fi xando-se no estado de Santa Catarina, naquela época 

colonizado intensamente pelos alemães empreendedores. As diligên-

cias desses últimos incentivaram Saporski a trazer os seus familiares 

e amigos da sua terra natal, aldeia Siołkowice, perto de Opole. Depois 

de muitas tentativas, em 1869 ele conseguiu assentar 16 famílias em 

Brusque, na colônia Sixteen Lots, abandonada pelos Irlandeses. Um 

ano depois chegou a esta localidade mais um grupo de emigrantes. Nos 

anos 1869-1870 chegaram para a Santa Catarina 32 famílias de emi-

grantes, no total 164 pessoas. As condições climáticas desfavoráveis, as 

terras difíceis para cultivo e os confl itos com os alemães fi zeram com 

que Saporski fosse à província de Paraná e junto às suas autoridades 

conseguisse – com ajuda do Pe. Antoni Zieliński (1825-?) – as ter-

ras melhores para os seus compatriotas. Foram os terrenos próximos 

a Curitiba, ainda cobertos parcialmente de fl oresta virgem e cerrada 

de araucárias.

Os povoados poloneses, como Abranches, Orleans, Santo Inácio, 

Don Pedro, Dona Augusta, Lamenha, Tomás Coelho, Zacarias, Muricí, 

Inspector Carvilho, formaram em pouco tempo um cinturão em torno 

de Curitiba, chamado depois de “Nova Polônia”. Eles estiveram em 
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polecił jej, żeby swoje cesarstwo zaludniła narodem katolickim, który by 

zanosił modły do Boga za nią, a że lud nasz jest szczerze katolickim, więc 

będzie Panu Bogu najmilszym. Dlatego wzywa teraz cesarzowa brazylĳ ska 

nasz lud do osiedlenia się w Brazylii, któremu chce dać wszystko, czego 

tylko jego serce zapragnie: ziemię, bydło, pieniądze, jedzenie, ubranie itp. 

byle tylko ten lud modlił się i wstawił za nią do Boga”3.

Oczywiście, sama działalność agentów zachwalających uroki życia 

w odległej Brazylii nie byłaby w stanie poruszyć emigrantów i skło-

nić do masowych wyjazdów za ocean, gdyby nie istniała wśród nich 

sprzyjająca atmosfera. Należy pamiętać, że w owym czasie ziemie pol-

skie dotknął kryzys agrarny, spowodowany napływem do Europy zboża 

amerykańskiego. Przyczynił się on do spadku cen zboża, załamania się 

eksportu do Anglii, utrudnień w zbycie płodów rolnych do Niemiec.

W obliczu takiej sytuacji na wsi coraz popularniejsze stawało się 

wychodźstwo do miast, których chłonność była jednak wówczas bardzo 

ograniczona. Toteż nie można się dziwić, że gdy w roku 1890 dotar-

ły do Królestwa informacje o bezpłatnym nadawaniu ziemi w Brazylii 

i o darmowym do niej przejeździe, chłopi dostali „gorączki”. Fascyno-

wała ich wielkość działek i urodzajność gleby. W brak miast czy rynków 

zbytu nie chcieli wierzyć. Nie mogli sobie wyobrazić, aby istniał kraj 

bezludny. Wyjaśnienia na ten temat wydawały im się intrygami, mają-

cymi na celu pozbawienie ich okazji do usamodzielnienia się. Stąd też 

w roku 1890 tysiące małorolnych chłopów sprzedawało swe gospodar-

stwa, robotnicy rolni likwidowali swój dobytek, rzemieślnicy sprzeda-

3 „Na szlaku wyzysku” (korespondencja własna „Kuriera Warszawskiego”), w: Kurier 
Warszawski, nr 290 z 8/20 X 1890, s. 3.

wali warsztaty i wszyscy tłumnie opuszczali kraj. Największy zapał do 

emigracji przejawiali bezrolni i właściciele gospodarstw karłowatych. 

Ci rzeczywiście „zapadli na gorączkę”, zachęcając się wzajemnie do 

pośpiechu z obawy, aby rozdawania ziemi w Brazylii nie zakończono. 

„Niedawno spotkałem kobietę – relacjonował dalej ten sam korespon-

dent „Kuriera Warszawskiego” – z tłumoczkiem na plecach. – Gdzie 

idziecie, matko? – Do Brendzylji, proszę pana. – A czy wiecie, gdzie 

jest Brazylia? – A bogać nie, dwa dni za Działdowem. Idę piechotą, bo 

razem z wielką wodą płynąć nie chcę…”4.

Ustalenie dokładnej liczby Polaków, którzy w latach 1890-1914 

przybyli do Brazylii, jest niezwykle trudne. Trzeba wszak pamiętać, iż 

ludność emigrowała z trzech zaborów. Brazylĳ skie statystyki imigra-

cyjne nierzadko Polaków odnotowywały jako poddanych rosyjskich, 

austriackich bądź niemieckich. Szacuje się, iż pierwsza fala „gorączki 

brazylĳ skiej” (1890-1892) „wyssała” za ocean przeszło 60 tysiący ma-

łorolnych i bezrolnych chłopów z Królestwa, mimo przeszkód stawia-

nych im przez władze carskie. Nieco później, bo począwszy od 1895 

r., swoją „gorączkę” przeżyła Galicja. Liczbę wychodźców z tego regio-

nu szacuje się na około 25 tysięcy osób, w tym sporą część stanowili 

Ukraińcy. Trzecia fala emigracyjna, licząca około 10 tysięcy, popłynęła 

w latach 1911-1912, głównie z Podlasia i Lubelszczyzny. (Groniowski,  

1972, s. 71, 78-79, 143-145)

Na początku lat dwudziestych XX w. konsul polski w Kurytybie, 

Kazimierz Głuchowski, przeprowadził obliczenia statystyczne obejmu-

4 „Gorączka brazylĳ ska” (korespondencja własna „Kuriera Warszawskiego”), w: tamże, 
nr 298 z 16/28 X 1890, s. 1.

dirigiu-se ao Papa com a pergunta o que devia fazer para redimir o seu 

ato. O Papa ordenou a ela que povoasse o seu império com um povo 

católico que iria implorar Deus por ela, e como o nosso povo é verda-

deiramente católico, ele será o mais agradável a Deus. Por isso, a im-

peratriz brasileira convoca agora o povo polonês para fi xar-se no Brasil, 

querendo lhe dar tudo que o seu coração desejasse: a terra, o gado, 

o dinheiro, a comida, a roupa etc., só para que este povo rezasse 

e intercedesse por ela a Deus”3.

Evidentemente, o trabalho dos agentes exaltando os encantos da vida 

no Brasil longínquo, não seria capaz de mover os emigrantes e provocar um 

fl uxo migratório em massa para o outro lado do oceano, se entre eles não 

houvesse um ambiente favorável para isso. É preciso lembrar que naquela 

época as terras polonesas sofreram uma crise agrária, provocada pela im-

portação do trigo norte-americano pelos países da Europa. Foi a causa da 

baixa dos preços do trigo, da interrupção de sua exportação para Inglaterra 

e das difi culdades na venda dos produtos agrícolas para Alemanha.

Nesta situação tornava-se cada vez mais comum a migração para as 

cidades, cuja capacidade de absorver esse fl uxo era muito limitada. Por 

isso, não deve surpreender que quando em 1890 chegaram ao Reino da 

Polônia as notícias sobre a distribuição gratuita de terra no Brasil e sobre 

passagem de graça, os camponeses fi caram com a “febre”. Ficaram fas-

cinados pelo tamanho dos lotes e pela fertilidade da terra. Não queriam 

acreditar em falta das cidades e do mercado. Não podiam imaginar que 

pudesse existir um país despovoado. As informações desse tipo enten-

3 „Na szlaku wyzysku” (correspondência própria de „Kurier Warszawski”), in: Kurier 
Warszawski, n. 290, de 8/20 de outubro de 1890, p. 3.

diam como as intrigas com propósito de privá-los de uma chance de tor-

narem-se independentes. Por isso, em 1890, milhares de camponeses 

pobres e trabalhadores rurais vendiam a sua propriedade, os artesãos 

vendiam suas ofi cinas e todos estavam deixando o país. O maior en-

tusiasmo pela emigração manifestavam os sem-terra e os proprietários 

dos pequenos lotes de terra. Eles realmente “pegaram a febre”, enco-

rajando e apressando-se mutuamente com medo de que a distribui-

ção de terras no Brasil pode acabar. “Há pouco tempo encontrei uma 

mulher – relatava o mesmo correspondente de „Kurier Warszawski” 

– com uma mochila nas costas. – Para onde que a senhora vai? – Vou 

a Brendzylia, senhor. – A senhora sabe onde fi ca o Brasil? – Sei lá, deve 

ser dois dias de Działdowo. Vou a pé, porque não quero viajar por água 

tão grande…”4.

Estabelecer o número dos poloneses que nos anos 1890-1914 che-

garam ao Brasil é extremamente difícil. No entanto, é preciso lembrar 

que a população emigrava da Polônia ocupada por três potências vizi-

nhas. As estatísticas brasileiras de imigração muitas vezes registravam 

os poloneses como os súditos russos, austríacos ou alemães. Há uma 

estimativa de que a primeira onda da “febre brasileira” (1890-1892) 

“sugou” para outro lado do oceano mais de 60 mil dos camponeses, 

pequenos proprietários e dos sem-terra do Reino, apesar das difi culda-

des impostas pelas autoridades tzaristas. Um pouco mais tarde, porque 

a partir de 1895, foi a Galicia que viveu a sua “febre”. Cerca de 25 mil 

partiram dessa região e uma signifi cativa parte desses emigrantes eram 

4 „Gorączka brazylĳ ska” (correspondência própria de „Kurier Warszawski”), idem, 
n. 298 de 16/28 outubro de 1890, p. 1.
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jące Polaków i ich potomków w Brazylii. Wynika z nich, iż do wybuchu 

I wojny światowej przybyło do Brazylii 102 096 emigrantów z ziem 

polskich (z czego ok. 42 tys. miało osiedlić się w Paranie, 32,3 tys. 

w stanie Rio Grande do Sul, 6,75 tys. w Santa Catarinie oraz 21,5 

tys. w innych stanach), (Głuchowski, 1927, s. 27-31). Jak się wydaje, 

jest to liczba realistyczna, choć niektórzy badacze Polonii brazylĳ skiej 

przyznają, iż można ją trochę powiększyć, lecz nie należy przekraczać 

granicy 115 000 osób (Kula, 1981, s. 20).

Emigracja polska w Brazylii była przede wszystkim pochodzenia 

wiejskiego. Według „Kalendarza Ludu” z 1948 r. skład procentowy 

przybyszów z Polski do Brazylii przedstawiał się następująco: chłopi 

– 95%, robotnicy i rzemieślnicy – 3,5%, kupcy – 1%, inteligencja 

– 0,5% (zob. także: Żabko-Potopowicz, 1936, s. 14). Ci ostatni do 

Brazylii docierali w pierwszym dziesięcioleciu XX wieku, szczegól-

nie po rewolucji 1905 roku. W znacznej liczbie byli to emigranci 

polityczni, wywodzący się ze środowisk wielkomiejskich (Płocka, 

Warszawy, Łodzi, Lublina), o przekonaniach socjalistycznych bądź le-

wicowych. Najwybitniejszymi przedstawicielami tego nurtu byli: Jan 

Hempel (1877-1937), Janina Kraków (1852-1935), Szymon Kos-

sobudzki (1869-1934), Jadwiga Jahołkowska (1863-1931), Michał 

Sekuła (1884-1972), Juliusz Szymański (1870-1958), Józef Anusz 

(1873-1949), Józef Czaki (1857-1946), Wacław Radecki (1887-

1953), Kazimierz Warchałowski (1872-1943), Witold Żongołłowicz 

(1879-1928) oraz wielu, wielu innych.

Polacy przybywający do Brazylii w końcu XIX w. zdani byli wy-

łącznie na siebie. Nieistnienie państwa polskiego powodowało, że 

os ucranianos. A terceira onda migratória, a de 10 mil pessoas, ocorreu 

nos anos 1911-1912, levando os emigrantes principalmente de Podla-

sie e da região de Lublin. (Groniowski, 1972, p. 71, 78-79, 143-145)

No início dos anos vinte do século XX, o cônsul polonês em Curitiba, 

Kazimierz Głuchowski, realizou uma pesquisa estatística para defi nir o nú-

mero dos poloneses e seus descendentes no Brasil. Dessa pesquisa resultou 

um número de 102 096 emigrantes das terras polonesas que chegaram 

ao Brasil antes da I Guerra Mundial (desse número cerca de 42 mil iam 

estabelecer-se no Paraná, 32,3 mil no estado de Rio Grande do Sul, 6,75 

mil em Santa Catarina e 21,5 mil em outros estados), (Głuchowski, 1927, 

s. 27-31). Parece ser este o número realista, embora alguns estudiosos da 

história dos poloneses no Brasil admitem a possibilidade de um número 

maior, porém sem ultrapassar 115 000 pessoas (Kula, 1981, s. 20).

A emigração polonesa no Brasil era predominantemente de origem 

rural. Segundo o „Kalendarz Ludu” („Calendário do Povo”) de 1948, 

a composição dos poloneses vindos ao Brasil apresentava-se do modo 

seguinte: camponeses – 95%, operários e artesãos – 3,5%, comercian-

tes – 1%, intelligentsia – 0,5% (vide tambén: Żabko-Potopowicz, 1936,

p. 14). Esses últimos chegavam ao Brasil nas primeiras décadas do sécu-

lo XX, sobretudo depois da revolução de 1905. A maioria deles eram os 

emigrantes políticos procedentes dos meios urbanos (Płock, Warszawa, 

Łódź, Lublin), de orientação socialista ou de esquerda. Os mais desta-

cados representantes dessa corrente foram Jan Hempel (1877-1937), 

Janina Kraków (1852-1935), Szymon Kossobudzki (1869-1934), 

Jadwiga Jahołkowska (1863-1931), Michał Sekuła (1884-1972), Ju-

liusz Szymański (1870-1958), Józef Anusz (1873-1949), Józef Czaki 

pozbawieni byli opieki i pomocy z zewnątrz. Takie funkcje, w miarę 

możliwości, pełnił „człowiek-instytucja”, wspomniany już Woś-Sa-

porski. Był on nie tylko opiekunem, mierniczym, ale także organi-

zatorem życia społecznego Polaków, założycielem pierwszej polskiej 

organizacji polonijnej, Towarzystwa im. Tadeusza Kościuszki oraz 

współzałożycielem „Gazety Polskiej w Brazylii”, wychodzącej od 

1892 r. Emigranci starali się jak najszybciej odtworzyć podstawy 

więzi międzysąsiedzkiej. Budowali kościoły i organizowali szkółki. 

Z czasem pojawiły się różnego typu towarzystwa kulturalne, choć 

żywot ich zwykle nie był długi.

W tym czasie przedstawiciele bądź potomkowie osadników 

chłopskich zaczynają także wzbogacać zasoby kulturalne i cywiliza-

cyjne nowego społeczeństwa. Udział ten z czasem stanie się znaczą-

cy w różnorodnych dziedzinach życia Brazylii: w nauce, technice, 

sztuce, polityce. Proces ten został zapoczątkowany, jak się wydaje, 

wielkim talentem Jana Żaka (1886-1961), który do Brazylii przy-

jechał wraz z rodzicami w 1896 roku, jako dwunastoletni chłopak; 

zamieszkali w nowo założonej kolonii Dorizon.

„Jak wszyscy nowo przybyli – wspominał Jan Barański – ro-

dzice Jasia żyli w trudnych warunkach. W pobliżu nie było szko-

ły, do której mogliby wysłać syna. Mały Jasio uciekał więc często 

w ustronne miejsca, gdzie ulegając swoim upodobaniom, oddaje 

się rzeźbieniu małych przedmiotów w drzewie i lepieniu z gliny 

małych figurek. Szef stacji kolejowej, uznając talent chłopca, wysta-

wia je na zewnątrz swego biura, co okazyjnie ułatwia ich nabywanie 

pasażerom. Pewnego razu zauważył je przejeżdżający tam podróżny 

(1857-1946), Wacław Radecki (1887-1953), Kazimierz Warchałowski 

(1872-1943),  Witold Żongołłowicz (1879-1928) e muitos outros. 

Os poloneses vindos ao Brasil no fi nal do século XIX só podiam 

contar consigo mesmos. A inexistência do Estado polonês fez com 

que estavam privados de qualquer assistência ou ajuda do exterior. As 

funções dessas desempenhava, na medida do possível, o “homem-ins-

tituição”, já mencionado Woś-Saporski. Ele não só cuidava da comu-

nidade, servia como medidor, mas também organizava a vida social dos 

poloneses, sendo o fundador da primeira sua organização, a Sociedade 

Tadeusz Kościuszko e o co-fundador do jornal “Gazeta Polska w Bra-

zylii” (“Gazeta Polonesa no Brasil”), editado desde 1892. Os emigran-

tes procuravam criar o mais rápido possível as bases do relacionamento 

de vizinhança. Construíram as igrejas e organizavam as escolas. Com 

o passar do tempo apareceram diversas sociedades culturais, embora 

geralmente elas não tivessem uma vida longa.

Naquela época os representantes ou descendentes dos colonos co-

meçam enriquecer também o patrimônio cultural e civilizacional da nova 

sociedade. Esta contribuição vai se tornar relevante em vários domínios da 

vida do Brasil, como ciência, tecnologia, arte, política. O processo deste 

foi iniciado, segundo parece, pelo grande talento de Jan Żak (1886-1961), 

que chegou ao Brasil com os seus pais, em 1896, como menino de doze 

anos. A família foi morar numa colônia recém fundada – Dorizon. 

“Como todos recém chegados – lembrava Jan Barański – os pais 

do pequeno Jan viveram em condições difíceis. Nas proximidades não 

havia escola em que o seu fi lho pudesse estudar. O pequeno Jan fugia 

muitas vezes para os lugares apartados, onde podia esculpir em madeira 
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belgijski Soleid, który podziwiając zdolności Jasia, postanowił się 

zająć jego wykształceniem”.5

Rzeczywiście, dzięki pomocy ludzi dobrej woli, Jan Żak ma moż-

liwość studiować nie tylko w brazylĳ skiej Akademii Sztuk Pięknych 

w Rio de Janeiro, ale także w akademiach w Belgii i Francji. W 1923 

roku, po powrocie do Brazylii, przyjął obywatelstwo tego kraju i zaczął 

się posługiwać nazwiskiem João Zaco Paraná, pod którym jest znany 

w społeczeństwie brazylĳ skim. W czasie swojej długiej kariery arty-

stycznej tworzył głównie rzeźby, choć zajmował się także malarstwem 

i rysunkiem. Do najbardziej znanych prac rzeźbiarskich Jana Żaka na-

leży pomnik Siewcy, wykonany na zlecenie Polonii brazylĳ skiej, w 100. 

rocznicę niepodległości Brazylii. Pomnik ten, posadowiony w Kuryty-

bie, jest hołdem dla bezimiennego chłopa polskiego oraz jego wkładu 

w zagospodarowanie południowych stanów Brazylii. Przez ostatnie 20 

lat swojego życia Jan Żak był profesorem Akademii Sztuk Pięknych 

w Rio de Janeiro, gdzie wykładał m.in. technikę modelarstwa artystycz-

nego. (Tempski, 1984)

W okresie międzywojennym, a więc w latach 1918-1939, 

kiedy Polska była już krajem niepodległym, przyczyny emigrowania 

zmieniły się tylko w niewielkim stopniu w stosunku do okresu sprzed 

1914 roku. Nadal istniało duże przeludnienie na wsi. Brak skutecznej 

reformy rolnej wpłynął na dalsze trwanie przestarzałych stosunków 

własnościowych i społecznych na polskiej prowincji. Przemysł ówcz-

esny nie był w stanie wchłonąć nadwyżki rąk do pracy, pomimo takich 

5 J. Barański, „Jan Żak – polski rzeźbiarz w Brazylii”, w: Kalendarz „Ludu”, Kurytyba, 
1962, s. 57.

ou moldar em barro as pequenas estatuetas, o que era a sua ocupação 

predileta. O chefe da estação ferroviária, reconhecendo o talento do 

menino, expunha essas esculturas frente ao seu escritório, o que faci-

litava as eventuais vendas para os passageiros. Uma vez elas chamaram 

a atenção de um viajante belga, Soleid, que admirando o talento de 

pequeno Jan, decidiu tomar conta da sua educação.5

Graças à ajuda das pessoas de boa vontade, Jan Żak tinha a oportunida-

de de estudar não só na Academia Brasileira das Belas Artes, mas também 

nas academias da Bélgica e França. Depois de retornar ao Brasil, em 1923, 

recebeu a nacionalidade brasileira e começou a usar o nome João Zaco 

Paraná, com que é conhecido no Brasil. Em sua longa carreira artística 

criava principalmente as esculturas, mas também ocupava-se da pintura 

e do desenho. Das suas esculturas mais conhecidas faz parte o monumento 

do Semeador, que ele fez atendendo a demanda da comunidade polonesa 

no Brasil, em comemoração aos 100 anos da independência dos Brasil. 

Este monumento, situado em Curitiba, é uma homenagem ao camponês 

polonês e a sua contribuição para o desenvolvimento dos estados meridio-

nais do Brasil. Nos últimos 20 anos da sua vida Jan Żak foi professor da 

Academia das Belas Artes no Rio de Janeiro, onde lecionava a técnica da 

modelagem artística, entre outras disciplinas. (Tempski, 1984)

No período entre-guerras, ou seja, nos anos 1918-1939, quando 

a Polônia já foi um país independente, as razões de emigração mudaram 

só um pouco em relação aos tempos de antes de 1914. O superpovoa-

mento das aldeias continuava. A falta de uma reforma agrária efi caz fez 

5 J. Barański, „Jan Żak – polski rzeźbiarz w Brazylii”, in: Kalendarz „Ludu”, Kurytyba, 
1962, p. 57.

Kopia dzieła Jana Żaka, które znajduje się w Rio de Janeiro, została podarowana miastu 
Kurytybie przez Braspol i znajduje się w centrum Ogrodu Botanicznego. Na tablicy 
umieszczono następujący tekst: „Miłość macierzyńska – 1907. Rzeźba w brązie, João Zaco 
Paraná (1884-1961). Wspólnota polska składa hołd wszystkim matkom parańskim, które, 
rodząc życie, dają duszę trzystuletniej Kurytybie. Kurytyba, 9 maja 1993. Rafael Greca de 
Macedo – Prefekt” (fot. Zdzisław Malczewski)

Uma cópia dessa obra de João Zaco Paraná que se encontra no Rio de Janeiro foi oferecida 
à cidade de Curitiba pela Braspol. Encontra-se no Jardim Botânico municipal. Numa placa 
dessa cópia aparece o seguinte texto: “Amor Materno – 1907. Escultura em bronze de 
João Zaco Paraná (1884-1961). Homenagem da comunidade polonesa a todas as mães 
paranaenses que, geradoras da vida, dão alma à Curitiba tricentenária. Curitiba, 9 de maio 
de 1993. Rafael Greca de Macedo – Prefeito” (fot. Zdzisław Malczewski)

Jedna z nielicznych prac malarskich Jana Żaka. W zbiorach Muzeum Historii Polskiego 
Ruchu Ludowego

Uma das poucas pinturas de João Zaco. Do acervo Museu da História do Movimento 
Popular Polonês
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przedsięwzięć, jak budowa portu w Gdyni czy inwestycje przemysłowe 

w Centralnym Okręgu Przemysłowym. Ponadto emigracja – według 

ówczesnych elit rządowych – miała stanowić nie tylko istotny czyn-

nik naprawy stosunków agrarnych, ale również etnicznych. Stąd przez 

cały okres dwudziestolecia międzywojennego władze polskie popierały 

emigrację przedstawicieli mniejszości narodowych. Odnosiło się to 

przede wszystkim do mniejszości ukraińskiej i żydowskiej. (Kula, 

1981, s. 206)

W pierwszych latach po odzyskaniu przez Polskę niepodległości 

w 1918 roku ruch emigracyjny do Brazylii, poza okresem ożywienia 

w latach 1924-1930, był niewielki. W latach 1918-1923 na drugą 

półkulę wyjechało zaledwie 2759 osób. W czasie wspomnianej 

największej koniunktury emigracyjnej, tj. w latach 1924-1930, do 

Brazylii wyjechało 26 326 osób. Wychodźstwo w latach trzydzie-

stych było szczególnie niskie, do czego przyczynił się wielki kryzys 

gospodarczy. Kraje imigracyjne, bojąc się bezrobocia, wprowadziły 

obostrzenia wjazdowe. W przypadku Brazylii nie bez znaczenia był 

również fakt, że w 1930 roku władzę w tym kraju przejął Getúlio 

Vargas (1883-1954), który zaczął budować autorytarny i populisty-

czny ustrój, zwany „Estado Novo”. W 1936 roku wprowadzono 

w życie ustawę imigracyjną, przewidującą maksymalne roczne limity 

wjazdu w wysokości 2% liczby imigrantów z danego kraju w okresie 

poprzedniego pięćdziesięciolecia. Dla Polski liczba ta nie przekraczała 

2 tys. osób rocznie. Dodatkowo imigracja obwarowana była innymi 

warunkami formalnymi, nie mniej rygorystycznymi. W następstwie 

tych wszystkich czynników nie dziwi fakt, że łącznie w okresie 

perpetuar as anacrônicas relações sociais e econômicas no interior do 

país. A indústria de então não foi capaz de absorver o excesso de mão 

de obra, mesmo com os empreendimentos como a construção do porto 

de Gdynia ou os investimentos industriais no Distrito Industrial Central. 

Além disso, a emigração – segundo as elites do poder de então – devia ser 

não só um fator de concerto das relações agrárias, mas também étnicas. 

Por isso durante todo o período entre-guerras, as autoridades polonesas 

apoiavam a emigração dos representantes das minorias nacionais, princi-

palmente das minorias ucraniana e judia. (Kula, 1981, p. 206)

Nos primeiros anos depois de recuperação da independência pela 

Polônia em 1918, o movimento migratório para o Brasil, tirando a sua 

intensifi cação nos anos 1924-1930, não foi grande. Nos anos 1918-

1923 para o Hemisfério Sul partiram apenas 2 759 pessoas. No período 

da maior conjuntura migratória, ou seja, nos anos 1924-1930, foram 

para o Brasil 26 326 pessoas. O fl uxo migratório nos anos trinta foi par-

ticularmente baixo, para o que tinha contribuído a Grande Crise Eco-

nômica. Os países de destino dos emigrantes, temendo o desemprego, 

introduziram as restrições para entrada. No caso do Brasil, o importante 

foi ainda o fato de que em 1930 tinha tomado o poder Getulio Vargas 

(1883-1954), que começou a construir um sistema autoritário e popu-

lista, chamado ”Estado Novo”. Em 1936 entrou em vigor um decreto 

de imigração que estabelecia para cada país um limite anual de entradas 

no nível de 2% do número dos imigrantes que vieram desse país nos 

cinqüenta anos anteriores. Para a Polônia esse número não ultrapassa-

va 2 mil pessoas por ano. Além disso, havia outras exigências formais, 

não menos rígidas, que condicionavam a imigração. Diante disso tudo 

międzywojennym do Brazylii wyjechało niespełna 42 tysiące obywa-

teli polskich. (Kula, 1981, s. 186)

Znaczny procent emigrantów stanowili przedstawiciele mniejszości 

narodowych, głównie Żydów i Ukraińców. Według Małego Rocznika 

Statystycznego6, w latach 1927-1938 z Polski do Brazylii wyjechało 32 

100 osób, z czego wyznanie mojżeszowe zadeklarowało 13 000 osób 

(40,50% ogółu emigrantów), prawosławie 5900 osób (18,40%), wyz-

nanie greckokatolickie 2800 osób (8,73%), ewangelickie 1900 osób 

(5,92%), a około 100 osób (0,31%) podało inne, niewymienione 

powyżej wyznanie. Z danych tych wynika – przyjmując, że wyznawcy 

religii mojżeszowej to Żydzi, a greckokatolickiej i prawosławnej to 

Ukraińcy – że wśród emigrantów zdecydowaną większość stanowili 

właśnie ci przedstawiciele mniejszości narodowych, około 70%.

Zapewne bez większego błędu można przyjąć, że również w okre-

sie wcześniejszym – dla którego nie posiadamy stosownych danych 

– struktura wychodźstwa miała podobny skład narodowościowy 

jak w latach 1927-1938. Kryzys fi nansowy państwa w latach 1922-

1924, a później reformy monetarno-gospodarcze Władysława Grab-

skiego, dotykały bezpośrednio także Żydów. Propagowany w okresie 

1929-1935 przez środowiska narodowe bojkot sklepów żydowskich, 

jak również kryzys gospodarczy, doprowadził do upadku wielu rodzin-

nych fi rm handlowych. Wielu Żydów, powodowanych antysemickimi 

nastrojami w Polsce, a także biedą, emigrowało wówczas do Palestyny, 

USA i Ameryki Południowej. Niestety, nie posiadamy danych, które 

6 Mały Rocznik Statystyczny 1939, Warszawa 1939, s. 53.

não surpreende o fato, de que no período entre-guerras emigraram para 

o Brasil apenas 42 mil cidadãos poloneses. (Kula, 1981, p. 186)

A maior parte dos emigrantes foram os representantes das mino-

rias, principalmente os judeus e ucranianos. Segundo o Mały Rocznik 

Statystyczny (Pequeno Anuário Estatístico)6, nos anos 1927-1938 sa-

íram da Polônia para o Brasil 32,1 mil pessoas, dos quais a religião 

judaica declararam 13 mil (40,5% do total dos emigrantes), a reli-

gião greco-católica 2,8 mil pessoas (8,73%), a religião ortodoxa 5,9 

mil pessoas (18,4%), a religião evangélica 1,9 mil pessoas (5,92%), 

e cerca de 100 pessoas (0,31%) declararam outra religião. Esses dados 

comprovam que – considerando que os que declararam a religião ju-

daica eram judeus, e os greco-católicos e ortodoxos eram ucranianos 

– a grande maioria dos emigrantes eram os representantes das nações 

minoritárias da Polônia, ou seja, cerca de 70%.

Certamente não seria um erro admitir, que também no período an-

terior – para o qual não dispomos dos respectivos dados – a estrutura 

da emigração teve uma composição nacional parecida à dos anos 1927-

1938. A crise fi nanceira do Estado nos anos 1922-1924, e depois as re-

formas monetária e econômica de Władysław Grabski, atingiam direta-

mente também os judeus. Incentivado nos anos 1929-1935 pelos meios 

nacionalistas o boicote das lojas dos judeus, e também a crise econômi-

ca, levaram muitas empresas familiares de comércio a falência. Mui-

tos judeus, em conseqüência das manifestações anti-semitas na Polônia, 

e também da pobreza, emigravam naquela época à Palestina, aos Estados 

6 Mały Rocznik Statystyczny 1939, Warszawa 1939, p. 53.
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pozwoliłyby w miarę dokładnie oszacować liczbę wyznawców juda-

izmu, którzy wyjechali w tym okresie. Szacunkowe dane z roku 1938 

mówią, że w tym czasie w Brazylii żyło niespełna 20 tysięcy Żydów pol-

skich, z czego 2 tys. w Paranie, 3 tys. w Rio Grande do Sul, 500 w Santa 

Catarina. Największe skupisko Żydów polskich mieszkało w Rio de Ja-

neiro; było ono szacowane na ponad 6 tysięcy, mniej więcej tyle samo, 

co w całej reszcie niewymienionych dotąd regionów Brazylii (Kula, 1981, 

s. 28). Bardzo precyzyjne informacje na temat wyznania emigrantów 

osiedlających się w Brazylii w latach 1930-1938 podaje poniższa tabela. 

Unidos e à América do Sul. Infelizmente não dispomos dos dados, que 

permitissem defi nir com precisão o número dos judeus, que emigraram 

naquele período. Conforme os dados do ano de 1938, naquele tempo no 

Brasil havia quase 20 mil judeus poloneses, dos quais 2 mil viveram no 

Paraná, 3 mil no Rio Grande do Sul, 500 em Santa Catarina. A maior con-

centração dos judeus poloneses encontrava-se no Rio de Janeiro – mais de 

6 mil pessoas, ou seja aproximadamente o mesmo número que no resto do 

Brasil (Kula, 1981, p. 28). As informações bem precisas acerca da religião 

dos emigrantes para o Brasil nos anos 1930-1938 traz a seguinte tabela:

Emigracja do Brazylii według wyznań w latach 1930-1938 / Emigração para o Brasil conforme a religião nos anos 1930-1938.
Lata
Anos

Ogółem
Total

%

Rzymsko-katolicy
Católicos Romanos

%

Grecko-katolicy
Greco-Católicos

%

Ewangelicy
Evangélicos

%

Prawosławni
Ortodoxos

%

Wyznania mojżeszowego
Religião judaica

%

Inni
Outros

%

1930
3430

100,0
1067

31,1
335

9,7
79

2,3
768

22,5
1 168

34,18
13

0,3

1931
1111

100,0
249

22,4
40

3,7
32

2,8
32

2,8
753

67,8
5

0,3

1932
1019

100,0
67

6,6
10

0,9
5

0,5
6

0,6
931

91,4
–

1933
1627

100,0
161

9,9
13

0,9
22

1,3
39

2,4
1390

85,5
–

1934
2004

100,0
321

16,1
82

4,1
50

2,5
184

9,1
1360

67,9
7

0,3

1935
1314

100,0
172

13,1
21

1,6
37

2,8
24

1,8
1060

80,7
–

1936
2598

100,0
650

15,0
51

2,0
138

5,3
800

30,8
942

36,3
17

0,6

1937
1966

100,0
508

25,8
98

5,0
114

5,8
957

48,7
270

13,7
19

1,0

1938
535

100,0
198

37,0
33

6,2
15

2,8
172

32,1
103

19,3
14

2,6
Źródło / Fonte: E. Kołodziej, J. Zakrzewska, „Ostatnie posiedzenie Międzyministerialnej Komisji Emigracyjnej (25.02.1939)”, Teki Archiwalne, nr / n. 
16, 1977, p. 232.

Żydzi brazylĳ scy zawsze podkreślają, że są Żydami polskimi. 

Świadectwem ich przywiązania do Polski jest istnienie tzw. ziom-

kostw Żydów polskich z poszczególnych miast i miasteczek. Wydają 

wspomnienia, piszą wiersze, w których pobrzmiewa niekiedy gorzka, 

w zależności od doświadczeń osobistych wyniesionych z Polski, nos-

talgia za ich daleką Ojczyzną. Fanny Elwing (1915-1986) przyjechała 

do Brazylii, podobnie jak jej przyszły mąż Luiz Goldberg (1910-1987), 

z Ostrowca Świętokrzyskiego pod koniec lat dwudziestych XX wieku, 

jako czternastoletnia dziewczynka. Wraz z Luizem zamieszkali w Juiz de 

Fora w Minas Gerais. W jej wierszach odwołania do polskich korzeni, 

choć bardzo osobiste i nie zawsze pozytywne, są obecne na każdym 

kroku7. W twórczości poetyckiej jej syna, Jacoba Pinheiro Goldberga, 

znanego psychologa i adwokata, urodzonego w 1933 roku w Brazylii, 

osobiste doświadczenia ustępują miejsca zaciekawieniu ziemią przod-

ków, choć nie jest to już dominujący motyw jego twórczości. Mimo to 

Ostrowiec jest miejscem niekiedy magicznym:

NA ILE SIĘ ZNAM I NIE ZNAM

Moja matka, z domu Fanny Elwing,

córka Anny i Arona Elwing,

”Schoichet” z Ostrowca, w Polsce.

Mój ojciec, Ludwik Goldberg,

syn Chany i Alte Goldberg, z Ostrowca.

7 Minha Esperança, São Paulo: Edição do autor, 1983; Meu Caminho sem Fim, Planimpress, 
1984.

Os judeus brasileiros vindos da Polônia sempre mencionam que 

são judeus poloneses. Comprovam esta ligação com a Polônia as orga-

nizações, em que se reúnem conforme as cidades e vilas de sua origem. 

Editam memórias, escrevem poemas, em que soa, às vezes, um tom 

amargo, às vezes a saudade da sua pátria distante, dependendo das ex-

periências pessoais vividas na Polônia. Fanny Elwing (1915-1986) che-

gou ao Brasil, assim como o seu futuro marido Luiz Goldberg (1910-

1987), de Ostrowiec Świętokrzyski, no fi nal dos anos vinte do século 

XX, como uma menina de catorze anos. Foi morar com seu marido na 

cidade de Juiz de Fora em Minas Gerais. Em seus poemas aparecem 

muitas referências às suas raízes polonesas, lembranças muito pessoais 

e nem sempre positivas7. Na poesia do seu fi lho, Jacob Pinheiro Gold-

berga, um renomado psicólogo e advogado, nascido em 1933 no Brasil, 

as experiências pessoais deixam lugar à curiosidade pela terra dos seus 

antepassados, embora isso não seja um motivo dominante da sua obra. 

Mesmo assim, Ostrowiec aparece, às vezes, como uma cidade mágica.

ATÉ ONDE ME (DES)CONHEÇO

Minha mãe, de solteira Fanny Elwing,

Filha de Ana e Aron Elwing,

”Schoichet” de Ostrowiec, Polônia.

Meu pai, Luiz Goldberg,

Filho de Chana e Alte Goldberg, de Ostrowiec.

7 Minha Esperança, São Paulo: Edição do autor, 1983; Meu Caminho sem Fim, Planimpress, 
1984.
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Dzięki ciężkiej pracy Moszek Niskier ukończył studia medyczne 

w Rio de Janeiro i przez 36 lat, w latach 1950-1986, pracował jako 

lekarz w Hospital dos Marítimos. W 1984 roku wydał, własnym na-

kładem, tom wspomnień pod wymownym tytułem De Ostrowiec ao Rio 

de Janeiro10.

Na Kielecczyźnie urodził się także wybitny pisarz brazylĳ ski Samuel 

Rawet (1929-1984), który opuścił Polskę w 1936 roku. „Urodziłem 

się w Kilmontowie – wspominał w jednym z wywiadów – w małym 

miasteczku, prawie wiosce, które w tamtym czasie znajdowało się kilka 

godzin drogi, autobusem lub pociągiem, od Warszawy. Miasteczko było 

zamieszkane praktycznie przez samych Żydów. (...) Poszedłem do szko-

ły bardzo wcześnie, co było normalne w Europie Środkowej. Szkoła 

była obok synagogi”11.

Po ukończeniu studiów politechnicznych w słynnej Escola Nacional 

de Engenharia w Rio de Janeiro (w 1953 roku) współpracował m.in. 

z Oscarem Niemeyerem, Joaquimem Cardozo i Lúcio Costą przy bu-

dowie nowej stolicy kraju – Brasilii. Nie architektura jednak, ale lite-

ratura piękna zawładnęła jego wyobraźnią. W 1956 roku Samuel Ra-

wet opublikował książkę Contos do Imigrante, która stała się początkiem 

rewolucji i głębokich przemian w literaturze brazylĳ skiej, inaugurując 

tym samym tzw. krótką formę literacką. Jako pierwszy w Brazylii wpro-

wadził technikę pisarską zwaną strumieniem świadomości, zrywając 

z tradycyjną strukturą narracji. Rawet jest także autorem niezliczonej 

10 Moszek Niskier, De Ostrowiec ao Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1984, wyd. 2, 1991.

11 F. M. da Costa, “Samuel Rawet – Depoimento a Flávio Moreira da Costa”, Correio da 
manhã, nr 34 z 18 06 1972, s. 16.

Graças ao trabalho duro Moszek Niskier se formou em medicina 

no Rio de Janeiro, e durante 36 anos, de 1950 a 1986, trabalhou como 

médico no Hospital dos Marítimos. Em 1984 publicou, fi nanciando 

a edição, um livro de memórias com o título expressivo de De Ostrowiec 

ao Rio de Janeiro10.

 Na região de Kielce nasceu também um dos maiores escritores 

brasileiros, Samuel Rawet (1929-1984), que deixou a Polônia em 

1936. “Nasci em Klimontow – lembrava numa das entrevistas –, quase 

uma aldeia, que na época fi cava a algumas horas, de trem ou ônibus, 

de Varsóvia. A cidadezinha era praticamente de judeus. (…) Comecei 

a estudar muito cedo, como era comum numa cidade pequena da Eu-

ropa Central. A escola fi cava ao lado da sinagoga”11. 

Depois de terminar o curso politécnico na famosa Escola Nacional 

de Engenharia no Rio de Janeiro (em 1953), colaborava, entre outros, 

com Oscar Niemeyer, Joaquim Cardozo e Lúcio Costa, na construção 

da nova capital – Brasília. No entanto, não foi arquitetura, mas a lite-

ratura a dominar a sua imaginação. Em 1956 Samuel Rawet publicou 

o livro Contos do Imigrante, que se transformou no ponto de partida de 

uma revolução e de profundas mudanças na literatura brasileira, tendo 

inaugurado com isso a chamada forma literária curta. Ele foi o primeiro 

no Brasil a introduzir o fl uxo de consciência, rompendo com a estrutura 

narrativa tradicional. Rawet é também autor de um grande número de 

peças teatrais, ensaios e poemas que praticamente ainda são desconheci-

10 Moszek Niskier, De Ostrowiec ao Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1984, 2ed, 1991.

11 F. M. da Costa, “Samuel Rawet – Depoimento a Flávio Moreira da Costa”, Correio da 
manhã, n. 34 de 18 de junho de 1972, p. 16.

Kiedy żyli, nigdy nie pomyślałem,

że, tak naprawdę, byli aniołami,

emigrantami z jakiegoś utraconego raju.

Później, kiedy odeszli (wrócili?),

po nocach, pełnych koszmarnych snów,

myślę co bym im powiedział, gdybym

teraz znów ich spotkał?

Może powiedziałbym:

– „To wy, hm...?”

A oni, odpowiedzieliby, jakby nigdy nic:

„Oif ’n pripetchok, brent ain faieru”…8

Z tegoż samego Ostrowca wywodzi się także Moszek Niskier (ur. 

1915), który tuż po przyjeździe w 1936 roku do Brazylii zaczął pracować 

jako klientelshik, czyli jako handlarz wędrowny. „Towar miał w walizce. 

Stawiał walizkę na ulicy i głośno klaskał – opisywała profesję Niskiera 

w swojej książce Hanna Krall. – Z domów wychodzili klienci. Dawał im 

na kredyt, a raz w miesiącu zbierał należność – jeden albo dwa cruzeiros. 

Po innych dzielnicach również krążyli z walizkami polscy Żydzi. Ratalną 

sprzedaż w Rio zapoczątkowali klaperzy z Opatowa, Ostrowca, Szydłow-

ca, Sandomierza… Każdy miał walizkę, rejon i stałych klientów. Kiedy 

rezygnował z handlu, odstępował klientelę innemu polskiemu Żydowi”9.

8 „W piecu pali się ogień” (z jidysz). Wiersz pochodzi z: Jacob Pinheiro Goldberg, A mági-
ca do exílio / Magia wygnania, wybór i przekład na język polski Henryka Siewierskiego, São 
Paulo: Landy, 2003.

9 Hanna Krall, Taniec na cudzym weselu, Warszawa: Wydawnictwa a5, 2001.

Enquanto vivos, nunca percebi que,

Na verdade, eram anjos emigrados

De algum paraíso perdido.

Depois que se foram (de volta?),

Em noites de pesadelo, me indago

O que lhes diria se

Agora os encontrasse?

Talvez dissesse:

– ”Vocês, hein…?”

E eles, respondendo, disfarçando:

”Oif ’n pripetchok, brent ain faieru”…8 

Da mesma cidade de Ostrowiec veio Moszek Niskier (nascido em 

1915), que logo depois de chegar ao Brasil, em 1936, começou a tra-

balhar como klientelshik, ou seja, mercador ambulante. „Levava a mer-

cadoria numa mala, colocava a mala na rua e batia as palmas, bem alto 

– assim Anna Krall descreve no seu livro a profi ssão de Niskier. – Os 

fregueses saíram das casas. Ele lhes vendia a prestação, e uma vez por mês 

cobrava as dívidas – um ou dois cruzeiros. Também em outros bairros 

circulavam com as malas os judeus poloneses. A venda a prestação no Rio 

iniciaram os klapers de Opatów, Ostrowiec, Szydłowiec, Sandomierz… 

Cada um tinha a sua mala, o seu bairro e os seus fregueses. Quando de-

sistia do comércio, deixava a sua clientela ao outro judeu polonês9. 

8 Em idishe no original: ”No fogareiro, arde o fogo”. O poema foi publicado no livro: 
Jacob Pinheiro Goldberg, A mágica do exílio / Magia wygnania, seleção e tradução para 
polonês de Henryk Siewierski, São Paulo: Landy, 2003.

9 Hanna Kral, Taniec na cudzym weselu, Warszawa: Wydawnictwa a5, 2001.



Ostrowiec Świętokrzyski (na zdjęciu) przed I wojną światową zamieszkiwało 13,9 tys. mieszkańców, z czego 58,4 %  stanowili Żydzi. W okresie międzywojennym wielu 
przedstawicieli tej społeczności wyjechało do krajów Ameryki Łacińskiej, w tym Brazylii (fot. archiwum Jerzego Mazurka)

Em Ostrowiec Świętokrzyski (na foto) antes da I Guerra Mundial havia 13,9 mil habitantes, dos quais 58,4% eram judeus. No período de entre-guerras muitos sairam 
para os países da América Latina, inclusive para o Brasil (fot. arquivo de Jerzy Mazurek)

Portugalsko-polskie wydanie wierszy Jacoba Pinheiro 
Goldberga (fotografi a na górze). Fot. archiwum Je-
rzego Mazurka

Edição bilíngue português-polonês da poesia de Ja-
cob Pinheiro Goldberg (fotografi a acima). Fot. arqu-
ivo de Jerzy Mazurek
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Kiedy w roku 1936 opuszczałem Polskę, by udać się do Brazylii, sytuacja fi -

nansowa mojej rodziny nie była najlepsza. Od roku 1930 narastały nastroje 

antysemickie. Matka pojechała ze mną do Gdańska, prosząc, bym nie wyjeżdżał. 

Miałem wtedy 19 lat. Ale byłem zdecydowany osiedlić się w Brazylii. Przede wszystkim 

z powodu problemów rodzinnych. Mój ojciec był bardzo religĳ ny, ja zaś należałem 

do grupy postępowców. Mieliśmy wiele wspólnych zainteresowań: dużo czytaliśmy, 

robiliśmy gazetki, dyskutowaliśmy o polityce. Według mojego ojca to nie mogło iść 

w parze z religią i oczywiście często się o to kłóciliśmy. W końcu jednak przystał na 

mój wyjazd, a mocnym argumentem był tu fakt, że osiągnąłem wiek poborowy, on 

zaś nie chciał, żebym poszedł do wojska. Dla mojego ojca wstąpienie do wojska było 

równoznaczne z przeistoczeniem się w goja: nie było koszernego jedzenia, nie obcho-

dziło się szabatu. Problem był powszechny; gdy przychodziła pora na stawienie się na 

komisji, wielu żydowskich chłopaków zaczynało się głodzić. Przez trzy miesiące jedli 

tylko dynie; kto ważył mniej niż 49 kilo, tego odsyłano. W tamtych czasach w Brazy-

lii obowiązywało prawo, w myśl którego emigrować można było tylko na dwa sposoby: 

jako rolnik lub jako kapitalista. Mój brat, który przebywał tam już od 1927 czy 

1928 roku, przysłał mi zaproszenie i pojechałem jako kapitalista, który mógł przy-

wieźć 3 tys. milrejsów. Dnia 8 listopada 1936 przybyłem do Rio. (...) Po piętnastu 

dniach zacząłem pracować jako klientelshik (handlarz wędrowny). Sprzedawałem 

kobietom tkaniny. (…) W tym samym czasie, w roku 1940, zdecydowałem się pójść 

na studia. Razem z kilkoma przyjaciółmi zorganizowaliśmy sobie zajęcia u pewnego 

profesora i studiowaliśmy po cztery, pięć godzin dziennie, aby być objętym artykułem 

91. Potem zrobiłem kurs naukowy, w trybie wieczorowym. Pracowałem jako han-

dlarz, także jako księgowy, a uczyłem się w nocy. Następnie zdałem na medycynę 

– moje życie na studiach skomplikowało się jeszcze bardziej. (…)
Moszek Niskier

Źródło: www.muzeudapessoa.net / tłum. Zuzanna Jakubowska

Quando deixei a Polônia para vir ao Brasil em 1936, a situação econômica 

de minha família já estava um pouco mais difícil. Desde 30 o anti-semi-

tismo vinha crescendo. Minha mãe veio comigo até Dantzig pedindo para eu não 

ir. Eu tinha dezenove anos. Mas eu estava decidido a vir para o Brasil. Além de 

tudo eu enfrentava um problema em casa. Meu pai era bastante religioso e eu fazia 

parte de um grupo de progressistas. Tínhamos várias atividades em conjunto: líamos 

muito, fazíamos jornaizinhos, discutíamos política. Para meu pai isto estava fora da 

religião e, por isso, tínhamos muitas brigas. Mas, fi nalmente, ele admitiu minha 

partida, e uma razão forte foi a de que eu já estava em idade de servir o exército 

e ele não queria isso. Para meu pai fazer o serviço militar era simplesmente virar um 

Goi, porque se comia treif, não tinha Shabat. Isso era um problema generalizado, 

tanto assim que quando chegava a hora de se apresentar, vários rapazes ídiches 

faziam dieta de emagrecimento; passavam uns três meses comendo só semente de 

abóbora; quem tinha menos de quarenta e nove quilos era recusado. Na época ha-

via, no Brasil, uma lei que determinava que só se podia imigrar de duas maneiras: 

como agricultor ou como capitalista. Meu irmão, que já estava aqui desde 1927 

ou 1928, me mandou uma carta de chamada e eu vim como capitalista: que era 

aquele que poderia trazer três mil contos de réis. No dia 8 de novembro de 1936 

cheguei ao Rio. (...) Quinze dias depois comecei a trabalhar de klientelshik. Eu 

vendia cortes de fazenda só para mulheres. (…) Nesse mesmo período, em 1940, 

resolvi estudar. Eu e mais amigos arranjamos um professor particular e estudávamos 

quatro, cinco hora por dia, para podermos fazer o artigo 91. Depois fi z o científi co, 

no curso noturno. Eu trabalhava de klientelshik, trabalhava também com contabili-

dade e à noite estudava. Depois fi z vestibular para medicina e, na faculdade, a vida 

tornou-se ainda mais complexa. (…)
Moszek Niskier

Fonte: www.muzeudapessoa.net

Witryna sklepu Berka Niskiera (pierwszy z lewej) w Ostrowcu Świętokrzyskim w latach trzydziestych XX wieku. Obok Berka stoją jego synowie, z których Moszek 
(w głębi) w roku 1936 wyemigrował do Brazylii, a jego brat Szymon (obok Moszka) został zamordowany w Polsce podczas II wojny światowej. Źródło: 
z książki Moszka Niskiera, Z Ostrowca do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1991.

Vitrina da loja de Berek Niskier (primeiro à esquerda) em Ostrowiec Świętokrzyski década de 30, do século XX. Ao lado de Berek  estão os filhos, dos quais 
Moszek Niskier (ao fundo) emigrou para o Brasil em 1936, e seu irmão Shimon (ao lado de Moszek) assassinado durante a Segunda Guerra Mundial. Fonte: 
do livro de Moszek Niskier, De Ostrowiec ao Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1991.
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zjum realnego w Kielcach studiował rolnictwo, nauki przyrodnicze oraz 

chemię na SGGW w Warszawie oraz na Uniwersytetach w Krakowie 

i Poznaniu. W roku 1929 Bieżanko został wysłany przez Ministerstwo 

Wyznań Religĳ nych i Oświecenia Publicznego jako nauczyciel szkół 

polskich we Francji, a w roku 1930, w tym samym charakterze, do 

Argentyny. Na stałe jednak osiadł w Brazylii, studiował tamtejszą en-

tomofaunę, gromadził zbiory, publikował liczne prace w fachowych 

periodykach. Został docentem chemii na Uniwersytecie Parańskim 

w Kurytybie, a w 1936 profesorem chemii i nauk biologicznych na 

Uniwersytecie w Pelotas.

Podróżując po Brazylii, prof. Bieżanko odwiedzał skupiska bied-

nych polskich chłopów. Widział, jak borykali się z nieznaną przyrodą, 

warunkami klimatycznymi i chorobami tropikalnymi. Był przekonany, 

że z nędzy może wybawić ich soja, że ta roślina może stać się ich bogac-

twem. Zaczął więc jeździć od jednej polskiej kolonii zagubionej wśród 

lasów lub na pampie do drugiej. Pomagał, uczył, pokazywał, udzielał 

wskazówek. W prasie polonĳ nej publikował artykuły na temat uprawy, 

nawożenia, zwalczania szkodników. Z biegiem lat soja stała się głównym 

źródłem dochodów polskich emigrantów i dobrodziejstwem tego kraju. 

Dzisiaj obok kawy stanowi najważniejszy artykuł eksportowy Brazylii.

W roku 1965 prof. Bieżanko przeszedł na emeryturę, nie zaprzestał 

jednak swej pracy naukowo-badawczej. W brazylĳ skich, urugwajskich 

i argentyńskich czasopismach naukowych opublikował ponad 150 prac. 

Napisał też ok. 200 artykułów popularnonaukowych, przeznaczonych dla 

polskich osadników w Brazylii, a drukowanych w Kurytybie przez tygodnik 

„Lud”. Za zasługi w upowszechnianiu soi w Brazylii oraz w zwalczaniu sza-

cóvia e Poznań. Em 1929 Bieżanko foi enviado pelo Ministério de Re-

ligião e de Educação Pública para França, para lecionar nas escolas da 

emigração polonesa. Em 1930 foi para Argentina com a mesma missão. 

Porém, acabou fi xando-se no Brasil, onde desenvolveu pesquisas de 

insetos, reuniu coleções de seus exemplos, publicou muitos trabalhos 

nos periódicos especializados. Tornou-se professor da Universidade do 

Paraná em Curitiba, e, desde 1936, professor de química e ciências 

biológicas da Universidade de Pelotas.

Viajando pelo Brasil, o professor Bieżanko visitava as povoações 

dos pobres camponeses poloneses e pôde tomar o conhecimento das 

difi culdades que viviam enfrentando a natureza desconhecida, as con-

dições climáticas e as doenças tropicais. Foi convencido de que a soja 

pode salvá-los da miséria, e que essa planta pode tornar-se a sua riqueza. 

Começou a percorrer as colônias polonesas perdidas nos matos ou no 

pampa. Ajudava, ensinava, instruía e aconselhava. Na imprensa polonesa 

publicava os artigos sobre o plantio, a adubação, o combate das pragas. 

Com o passar do tempo a soja tornou-se uma fonte principal de renda 

dos emigrantes poloneses e a uma fonte de riqueza do país. Hoje, ao lado 

do café, é o mais importante produto de exportação do Brasil. 

Em 1965 professor Bieżanko se aposentou, mas sem interromper 

o seu trabalho de pesquisa. Nas revistas especializadas brasileiras, uru-

guaias e argentinas publicou 150 trabalhos. Escreveu também cerca de 

200 artigos de divulgação científi ca, destinados aos colonos polone-

ses do Brasil e publicados no semanário ”Lud”. Pelos seus méritos na 

difusão do plantio de soja Brasil e no combate de gafanhoto, o prof. 

Bieżanko recebeu, como o primeiro polonês, a mais alta condecoração 

ilość sztuk teatralnych, esejów, a także wierszy, które praktycznie nie 

są jeszcze znane. Biorąc pod uwagę powyższe jego dokonania z całą 

odpowiedzialnością możemy uznać go za wybitną postać współczesnej 

literatury brazylĳ skiej. (Klidzio, 2007)

Znaczącą postacią brazylĳ skiej sztuki była Fayga Ostrower (1920-

2001), urodzona w Łodzi, a mieszkająca w Brazylii od 1934 roku12. 

Kształciła się w Rio de Janeiro oraz w Nowym Jorku. Początkowo jej 

prace traktowały o tematach społecznych, pozostając pod wpływem 

ekspresjonizmu i ewoluując w kierunku abstrakcjonizmu. Zdobyła 

między innymi pierwszą nagrodę w konkursie grafi ki na Międzyna-

rodowym Biennale w São Paulo (1957 r.), pierwszą nagrodę między-

narodową na Biennale w Wenecji (1958 r.) i we Florencji (1970 r.). 

Jej drzeworyty, litografi e, ryciny w metalu, akwarele oglądać można 

w największych muzeach świata. W latach 1963-1966 była prezesem 

Brazylĳ skiego Stowarzyszenia Artystów Plastyków. Wykładała na wielu 

renomowanych uczelniach artystycznych zarówno w Brazylii, jak i poza 

jej granicami13. Od roku 2002 w Rio de Janeiro działa Instytut Faygi 

Ostrower, który propaguje i dokumentuje dokonania artystki.

Wybitnym przedstawicielem polskiej emigracji okresu międzywo-

jennego, nie w pełni jeszcze rozpropagowanym w świecie, był Czesław 

Marian Bieżanko (1895-1975). Po ukończeniu w roku 1913 gimna-

12 Os caminhos de Fayga Ostrower, Rio de Janeiro: Editora Instituto Fayga Ostrower, 2006 
(catálogo bilíngüe: português/inglęs); Wilson Coutinho e Lilia Sampaio, Fayga Ostrower, 
Rio de Janeiro: Editora Sextante, 2001.

13  Fayga Ostrower opublikowała m.in. następujące książki: Criatividade e processos de cria-
ção, Rio de Janeiro: Editora Vozes, 1977; Universos da arte, Rio de Janeiro: Editora Cam-
pus, 1983; Acasos e Criação Artística, Rio de Janeiro: Editora Campus, 1990; A Sensibilidade 
do Intelecto, Rio de Janeiro: Editora Campus, 1998.

dos.  Por isso, certamente podemos considerá-lo um dos maiores repre-

sentantes da literatura brasileira contemporânea. (Klidzio, 2007)

Personagem de destaque da arte brasileira foi Fayga Ostrower 

(1920-2001). Nasceu em Łódź, e desde 1934 viveu no Brasil12. Estu-

dou no Rio de Janeiro e em Nova Iorque. Inicialmente os seus traba-

lhos exploravam os temas sociais sob a infl uência do Expressionismo 

e evoluindo em direção ao Abstracionismo. Recebeu, entre outros, 

o primeiro prêmio no concurso de gráfi ca no Bienal Internacional de 

São Paulo (1957), o primeiro prêmio no Bienal Internacional de Ve-

neza (1958) e em Florença (1970). As suas xilogravuras, litografi as, 

gravuras em metal, aquarelas podem ser vistas em maiores museus do 

mundo. Nos anos 1963-1966 foi presidente da Associação Brasilei-

ra de Artistas Plásticos. Lecionava em várias renomadas academias de 

arte tanto no Brasil, como no exterior13. Desde 2002 funciona no Rio 

de Janeiro o Instituto Fayga Ostrower, que divulga as obras da artista 

e desenvolve os trabalhos de sua documentação. 

Um dos maiores representantes da emigração polonesa no período 

entre-guerras, ainda pouco conhecido no mundo, foi Czesław Marian 

Bieżanko (1895-1975). Depois de concluir o ginásio em Kielce, estu-

dou a agricultura, as ciências naturais e a química em SGGW (Escola 

Superior de Economia Rural) em Varsóvia e nas universidades de Cra-

12 Os caminhos de Fayga Ostrower, Rio de Janeiro: Editora Instituto Fayga Ostrower, 2006 
(catálogo bilíngüe: português/inglęs); Wilson Coutinho e Lilia Sampaio, Fayga Ostrower, 
Rio de Janeiro: Editora Sextante, 2001.

13 Fayga Ostrower publicou, entre outros: Criatividade e processos de criação, Rio de Janeiro: 
Editora Vozes, 1977; Universos da arte, Rio de Janeiro: Editora Campus, 1983; Acasos 
e Criação Artística, Rio de Janeiro: Editora Campus, 1990; A Sensibilidade do Intelecto, Rio 
de Janeiro: Editora Campus, 1998.



Uniwersytet Federalny w Pelotas, gdzie przez wiele lat wykładał prof. Czesław Bieżanko (fot. Jerzy Mazurek)
Universidade Federal de Pelotas, onde por muitos anos trabalhou prof. Ceslau Biezanko (fot. Jerzy Mazurek)

Uroczyste nadanie prof. Czesławowi Bieżance doktoratu honoris causa Akademii Rolniczej w Lublinie, rok 1974 (fot. archiwum Jerzy Mazurek)
Cerimônia de concessão do título de Doutor Honoris Causa ao prof. Ceslau Biezanko pela Academia de Agronomia em Lublin, no ano 1974 (fot. arquivo  
de Jerzy Mazurek)

Portugalskie wydanie Opowiadań imigran-
ta Samuela Raweta (fotografi a na górze). 
Z archiwum Natalii I. Klidzio

Edição português dos Contos do Imigrante 
de Samuel Rawet (fotografi a acima). 
Arquivo de Natalia I. Klidzio
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rańczy prof. Bieżanko otrzymał, jako pierwszy Polak, najwyższe odznacze-

nie tego kraju: Ordem do Cruzeiro do Sul (Order Krzyża Południa). Mia-

sto Pelotas nadało mu honorowe obywatelstwo, a miejscowy uniwersytet 

przyznał mu doktorat honorowy. Za całokształt działalności wśród Polonii 

brazylĳ skiej prof. Bieżanko został odznaczony Krzyżem Ofi cerskim Orderu 

Odrodzenia Polski (1966 r.), a Akademia Rolnicza w Lublinie nadała mu 

doktorat honoris causa. (Malczewski, Wachiwicz, 2000, ss. 33-37)

W pierwszych latach II wojny światowej przybywają do Brazy-

lii uchodźcy polscy, których szacunkowe liczby oscylują w przedziale 

od 2 do 3 tysięcy14. W grupie tej spotykamy przedstawicieli wojska, 

arysto kracji, dawnych sfer rządowych czy też zamożnego kupiectwa 

żydowskiego. Z tego ostatniego środowiska wywodził się Stanisław 

Fischlowitz (1900-1976), potomek rodziny żydowskiej, która osiedliła 

się w Polsce jeszcze w epoce Jagiellonów. Na pokładzie statku „An-

gola”, który wyruszył 27 lipca 1940 roku z Lizbony do Rio, znaleźli 

się przedstawiciele najbardziej utytułowanych rodzin polskich, m.in. 

Roman Sanguszko, Karolina, Olgierd i Konstanty Czartoryscy, Jolanta 

Radziwiłł, Dolly Krasicka, Elżbieta, Izabela i August Zamoyscy, Helena, 

Maria i Andrzej Tarnowscy. Najczęściej emigranci ci grupowali się wo-

kół byłego poselstwa bądź pozostawali w kręgu Stefanii Płaskowieckiej-

Nodari (1892-1973), wielkiej polskiej fi lantropki, która do dyspozycji 

polskich uchodźców oddała swój dom w Niterói. Z tej znacznej liczby 

uchodźców wojennych niewiele osób zdecydowało się na pozostanie 

w Brazylii. Wielu wyemigrowało do Argentyny, Kanady czy Stanów 

14 Archiwum Romana Skowrońskiego, Kartoteka uchodźców polskich przybyłych do Brazylii 
w latach 1939-1942. Polski Instytut Naukowy w Nowym Jorku.

desse país: a Ordem do Cruzeiro do Sul. A cidade de Pelotas lhe con-

cedeu o título de cidadão honorário, e a universidade local o home-

nageou com o título de doutor honoris causa. Pelas suas atividades no 

meio dos poloneses do Brasil, o prof. Bieżanko foi condecorado com 

a Cruz de Ofi cial da Ordem da Polonia Restituta (1966), e a Academia 

de Agricultura de Lublin lhe concedeu o título de doutor honoris cau-

sa.  (Malczewski, Wachiwicz, 2000, pp. 33-37)

Nos primeiros anos da II Guerra Mundial chagam ao Brasil os re-

fugiados poloneses, cujo número oscila entre 2 e 3 mil14. Encontramos 

nesse grupo os representantes do exército, da aristocracia, das antigas 

esferas governamentais ou dos ricos comerciantes judeus. Ao meio des-

ses últimos pertencia Stanisław Fischlowitz (1900-1976), descendente 

da família judia, radicada na Polônia desde a época dos reis da dinastia 

Jagiełło. A bordo do navio „Angola”, que saiu de Lisboa no dia 27 

de julho de 1940, encontraram-se os representantes das mais ilustres 

famílias polonesas, entre outros, Roman Sanguszko, Karolina, Olgierd 

i Konstanty Czartoryski, Jolanta Radziwiłł, Dolly Krasicka, Elżbieta, 

Izabela i August Zamoyski, Helena, Maria i Andrzej Tarnowski. Ge-

ralmente esses emigrantes reuniam-se em torno do antigo consulado 

polonês ou de Stefania Płaskowiecka-Nodari (1892-1973), grande fi -

lantropa que deixou a disposição dos exilados poloneses a sua casa 

em Niterói. Desse numeroso grupo de refugiados de guerra poucas 

pessoas decidiram fi car no Brasil. Muitos emigraram para Argentina, 

Canadá ou Estados Unidos. Algumas centenas de voluntários do Brasil 

14 Arquivo de Roman Skowroński, Kartoteka uchodźców polskich przybyłych do Brazylii w latach 
1939-1942. Polski Instytut Naukowy em Nova Iorque.

Zjednoczonych. Kilkuset ochotników z Brazylii wzięło udział w walkach 

na zachodnioeuropejskich frontach w szeregach Polskich Sił Zbrojnych. 

Również w Brazylĳ skim Korpusie Ekspedycyjnym, walczącym we Wło-

szech, nie brakowało Brazylĳ czyków polskiego pochodzenia. 

Między uchodźcami politycznymi, którzy w dniu 5 sierpnia 1940 

roku przybyli na pokładzie statku „Angola”, do Rio de Janeiro, był Julian 

Tuwim z małżonką oraz Jan Lechoń. Spotkali tu swoich dawnych przyja-

ciół i wybitnych polskich artystów, m.in. Jana Kiepurę i Witolda Małcu-

żyńskiego. Przez krótki moment w Rio bawił też Kazimierz Wierzyński. 

Liczne kawiarnie zapełniały się polskimi uchodźcami, ulegającymi złu-

dzeniu, że są u siebie w Warszawie. Do legendy przeszła anegdota o tym, 

jak to Jan Kiepura, do którego zwrócono się o poratowanie polskich po-

etów, wielkim gestem scedował na nich dług, jaki zaciągnął u niego przed 

laty jeden kapelmistrz z Buenos Aires. Niestety, dla wielu pobyt w Brazylii 

nie był wesołym epizodem, raczej przejściowym, pełnym tęsknoty za Pol-

ską, etapem w podróży – i oczekiwaniem na wizę do USA. Echa pobytu 

Tuwima w Rio można znaleźć w Kwiatach polskich:

 

Dziś w Rio dżdżysty polski dzień

I polskie chmury niebo kryją.

Jak okręt-widmo, okręt-cień

Dziś Łódź wylądowała w Rio.

Jak zawsze, deszcz wyciąga mnie

Na spacer… Avenidą? Nie.

Od Krótkiej do Nawrotu. Potem

Sto razy tam i z powrotem 

lutavam nas frentes da Europa ocidental integrando as Forças Armadas 

Polonesas. Também não faltava os brasileiros de origem polonesa no 

Corpo Expedicionário Brasileiro que combatia na Itália.

Entre os refugiados políticos que no dia 5 de agosto de 1940 che-

garam ao Rio de Janeiro a bordo do navio „Angola” encontravam-se 

Julian Tuwim com a sua esposa e Jan Lechoń. Aqui eles encontraram os 

seus velhos amigos e grandes artistas poloneses – Jan Kiepura i Witold 

Małcużyński, entre outros. Por pouco tempo passou no Rio também 

Kazimierz Wierzyński. Os numerosos cafés enchiam de refugiados 

poloneses iludindo-se de estarem em sua Varsóvia. Virou lenda uma 

anedota sobre Jan Kiepura, que solicitado a ajudar os poetas polone-

ses, teve um gesto de ceder a eles uma soma que lhe devia há anos um 

maestro de Buenos Aires. Infelizmente, para muitos deles a estadia no 

Brasil não foi um episódio de alegria, mas uma etapa de viagem e de 

espera para o visto americano, um período transitório repleto de sau-

dade da Polônia. As reminiscências da estadia de Julian Tuwim no Rio 

podem ser encontradas na sua obra Flores polonesas: 

Hoje no Rio o dia chuvoso polonês

e as nuvens polonesas cobrem o céu.

Feito o navio-fantasma, navio-sombra

hoje Łódź desembarcou no Rio.

Como sempre, a chuva me leva 

a passear… pela Avenida? Não.

Nas ruas Krótka e Nawrot. Depois,

cem vezes de ida e volta
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Kopia zaświadczenia potwierdzającego tożsamość Juliana Tuwima dla brazylĳ skich władz rejestrujących uchodźców wystawionego przez sekretarza Wydziału 
Konsularnego poselstwa RP w Brazylii Kazimierza Zaniewskiego, Rio de Janeiro, 6 grudnia 1940 roku (Źródło: Archiwum Akt Nowych w Warszawie) 
Paszport służbowy Jana Lechonia, Rio de Janeiro, 5 lutego 1941 roku (Źródło: Archiwum Akt Nowych w Warszawie)

Cůpia do atestado comprovante da identidade de Juliam Tuwim para os registros do governo brasileiro dos fugitivos, feito pelo secretário Setor Consular 
da representação da Polônia no Brasil, Casimiro Zaniewski, Rio de Janeiro, 6 de dezembro de 1940 (Fonte: Arquivo de Documentos Novos em Varsóvia) 
Passaporte ofi cial de Jan Lechon, Rio de Janeiro, 5 de fevereiro de 1941 (Fonte: Arquivo de Documentos Novos em Varsóvia)

(…)

My country is my home. Ojczyzna,

A inne kraje są hotele15. 

Dla Juliana Tuwima, bardzo silnie związanego z Polską, emigracyjna 

tułaczka była niezwykle uciążliwa. „Rio [de Janeiro], dla przyjezdnego 

i bezrobotnego – pisał w liście do Kazimierza Wierzyńskiego we wrze-

śniu 1940 r. – jest wyłącznie plażowo-rozrywkową i kawiarniano-spa-

cerową miejscowością. Zoppot – Biarritz – Nizza w olbrzymiej i wspa-

niałej skali. Skala nieopisana, prawie tak wielka, jak wstrząsająca uroda 

tego miasta. Gdy się pobędzie parę tygodni, gdy się człowiek napatrzy 

do syta – rzygać się chce. Nic się tu nie dzieje. Szalejąca przyroda męczy 

prędko, a z przyjemnymi, uprzejmymi, pełnymi ogłady i życzliwości 

Brazylĳ czykami można prowadzić (po francusku) łatwe, więc męczą-

ce rozmówki na mdlące tematy «intelektualne». Mnie już w Paryżu te 

rzeczy doprowadzały do torsji, więc ich unikałem, a co dopiero tutaj. 

Pić nie można, bo klimat nie sprzyja, o deszczu i błocie mowy nie ma, 

ciemnych, cichych szynczków nie znajdziesz – więc co tu robić? Dla-

tego ciągnie mnie do New Yorku, gdzie Żydkowie z Polski prowadzą 

małe restauracyjki, gdzie życie jest wprawdzie 3-4 razy droższe, ale za 

to ostrzejsze i trudniejsze”16.

W przeciwieństwie do Tuwima, w Brazylii dobrze czuł się inny 

wybitny poeta polski, Jan Lechoń (według słów Tuwima: „pełen 

15 Julian Tuwim, Kwiaty polskie, Warszawa: PIW, 1955, s. 58, 99.

16 Beata Dorosz, Lechoń i Tuwim. Dzieje trudnej przyjaźni, Warszawa: Wydawnictwo LTW, 
2004, 135. 

(…)

My country is my home. Minha Pátria,

e os outros países são hotéis15. 

Para Julian Tuwim, de ligações tão fortes com a Polônia, a vida erran-

te do exilado foi extremamente difícil. “Rio [de Janeiro], para um visi-

tante e um desempregado – escrevia numa carta a Kazimierz Wierzyński, 

em setembro de 1940 – é um lugar exclusivamente de praia, de diversão, 

de cafés e de passeios. Eis Zoppot – Biarritz – Nizza, em escala grande 

e magnífi ca. Uma escala indescritível, quase tão grande como a espantosa 

beleza desta cidade. Depois de passar aqui algumas semanas, de olhar 

tudo isso a farto – dá vontade de vomitar. Aqui nada acontece. A natureza 

exuberante cansa rapidamente e com os brasileiros agradáveis, simpá-

ticos, todos bem educados e bondosos pode-se levar as conversas (em 

francês) fáceis, portanto cansativas, sobre os enjoativos temas «intelec-

tuais». Já em Paris essas coisas me enjoavam e por isso as evitava, quanto 

mais aqui. Não se pode beber, pois o clima não ajuda, de chuva e lama 

nem falar, não tem botecos tranqüilos e sombrios – o que fazer então? 

Por isso estou com vontade de ir a Nova Iorque, onde os judeus da Polô-

nia tem pequenos restaurantes, onde a vida é 3 ou 4 vezes mais cara, mas 

em compensação mais intensa e mais difícil”16.

Ao contrário de Tuwim, no Brasil sentia-se muito bem outro grande 

poeta polonês, Jan Lechoń (segundo Tuwim: ”cheio de vigor biológico, 

15 Julian Tuwim, Kwiaty polskie, Warszawa: PIW, 1955, p. 58, 99.

16 Beata Dorosz, Lechoń i Tuwim. Dzieje trudnej przyjaźni, Warszawa: Wydawnictwo LTW, 
2004, p. 135. 
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biologicznego wigoru, pożera wielkie ilości ciastek i lodów, po czym 

idzie na śniadanie i w błyskawicznym tempie wtraja duże porcje” 

(Dorosz, 2004, s. 34). Co jednak ważniejsze, Lechoń przełamał 

trwającą od lat niemoc twórczą i napisał wspaniały wiersz Pieśń 

o Stefanie Starzyńskim. W innym wierszu, zatytułowanym Rio de Ja-

neiro, napisanym prawdopodobnie już w Stanach Zjednoczonych, 

dominuje zachwyt nad brazylijską przyrodą, choć ze smutną pointą. 

Późnym latem 1941 roku, po wielkich staraniach – cierpiący, mimo 

miłego przyjęcia w Brazylii, na dotkliwą samotność, zwłaszcza, że 

Tuwimowie, Wierzyńscy i Czermańscy byli już w Nowym Jorku 

– Jan Lechoń przybył do Nowego Jorku.

RIO DE JANEIRO

Natura jako słońce stanęła w zenicie, 

Ziemia, niebo i morze razem wznoszą pean.

Jak dywan srebrnej piany, błyszczący w błękicie, 

Rozwĳ a się i zwĳ a przepyszny ocean. 

Pośród kwiatów jak drzewa i ptaków jak kwiaty

Zapachów tajemniczych tren płynie bogaty, 

W powietrzu różnobarwnych rój zawisł motyli. 

Więc wzrok swój utęskniony podnosisz do góry

I wtedy widzisz niebo, prawdziwe, bez chmury, 

I wszystko, coś przecierpiał, zapomnisz w tej chwili. 

A wieczór, kiedy zmroku zapada zasłona, 

Otwarte widzisz nagle ogromne ramiona, 

devora enorme quantidade de doces e sorvetes, e em seguida vai tomar 

café de manhã e num instante engole grandes porções de comida” (Do-

rosz, 2004, s. 34). Mas o mais importante é que Lechoń tinha superado 

a sua crise poética que durava há anos, escrevendo um magnífi co poema 

Pieśń o Stefanie Starzyńskim (Canção sobre Stefan Starzyński). Em outro seu 

poema, intitulado Rio de Janeiro, escrito provavelmente já nos Estados 

Unidos, predomina o encantamento pela natureza brasileira, embora 

a conclusão do poema seja triste. No fi m de verão de 1941, após muitos 

esforços – sofrendo a solidão apesar de boa recepção que teve no Brasil, 

tanto mais que Tuwim, Wierzyński i Czermański com as suas esposas já 

estiverem em Nova Iorque – Jan Lechoń chega à Nova Iorque. 

RIO DE JANEIRO

A natureza fi cou no zênite como o Sol,

A Terra, o céu e o mar cantam um hino.

O magnífi co oceano feito um tapete de espuma prata,

Brilhando no azul, enrola-se e desenrola. 

Entre as fl ores como árvores, entre as aves como fl ores

Flutua um misterioso e riquíssimo véu de aromas,

No ar pairou o enxame de borboletas coloridas.

Você então levanta os olhos saudosos 

Vendo o céu de verdade, sem uma nuvem, 

E, nesse instante, esquece de todo o sofrimento.

E no fi m do dia, quando a cortina da noite desce 

Você vê, de repente, braços abertos enormes,

Co z nieba błogosławią smugami srebrnemi

Tę ziemię czarodziejską, jak ogień zaklęty, 

To miasto fantastyczne i błędne okręty, 

Co wiozą smutnych ludzi, wygnanych z swej ziemi.

Wielu wojennych tułaczy związało się z Brazylią już na stałe. 

Zbigniew Ziembinski (1908-1978), znany aktor scen polskich, 

przybył do Rio de Janeiro w 1941 roku, a w dwa lata później wy-

reżyserował w Teatrze Miejskim w Rio de Janeiro sztukę Nélsona 

Rodriguesa Suknia ślubna, która zapoczątkowała „rewolucję teatral-

ną” w Brazylii17. Po II wojnie światowej był aktorem, reżyserem 

spektakli teatralnych i telewizyjnych, wykształcił ponadto całe 

pokolenie aktorów i reżyserów brazylijskich. Modernizując teatr, 

popularyzując sztuki brazylijskich autorów i walcząc o dostęp do 

sztuki teatralnej dla publiczności wszystkich klas społecznych, zo-

stawił niezatarty ślad we współczesnej kulturze brazylijskiej. Rio de 

Janeiro przyznało temu zasłużonemu Polakowi tytuł honorowego 

obywatela, a po jego śmierci nadało jednemu z placów i jednemu 

z teatrów jego imię. (Michalski, 1995) 

Po zakończeniu II wojny światowej do Brazylii przybyła nowa fala 

emigracyjna. Podaje się, że przyjechało wówczas około 20 tysięcy Po-

laków. Imigranci – w większości pochodzenia inteligenckiego oraz 

wykwali fi  kowani robotnicy – osiedlili się w miastach, w tym w Rio de 

17 Anna Bajor-Ciciliati, „Polski reformator brazylĳ skiej sceny”, Dwumiesięcznik Didaskalia. 
Gazeta Teatralna, 75/2007, s. 55-59, tejże, „Brazylĳ ski teatr pamięci”, tamże, 72/2006, 
s. 44-49.

Abençoando do céu com os raios de prata,

Esta terra maravilhosa como um fogo encantado,

Esta cidade fantástica, e os navios fantasmas

Que levam homens tristes expulsos da sua terra.

trad: Henryk Siewierski

Muitos refugiados de guerra acabaram fi cando no Brasil. Zbigniew 

Ziembinski (1908-1978), um conhecido ator teatral da Polônia, chegou 

ao Rio de Janeiro em 1941 e dois anos depois dirigiu a peça de Nélson 

Rodrigues, O vestido de noiva, que apresentada no Teatro Municipal do Rio 

de Janeiro, havia iniciado ”uma revolução teatral” no Brasil17. Depois da 

II Guerra Mundial foi ator, diretor de espetáculos teatrais e de televisão, 

formou toda a geração de atores e diretores brasileiros. Modernizando 

o teatro, popularizando as peças dos autores brasileiros e lutando pelo 

acesso à arte teatral do público de todas as classes sociais, ele deixou 

uma marca fi rme na cultura brasileira contemporânea. O Rio de Janeiro 

concedeu a este polonês, por seus méritos, o título de cidadão honorário, 

e depois da sua morte batizou com o seu nome uma das praças e um dos 

teatros da cidade. (Michalski, 1995)

Depois da II Guerra Mundial o Brasil recebe uma nova onda migra-

tória. Naquele tempo chegaram mais ou menos 20 mil poloneses. Em 

sua maioria eram representantes da intelligentsia e trabalhadores qualifi -

cados, portanto fi xaram-se em cidades, inclusive no Rio de Janeiro e São 

17 Anna Bajor-Ciciliati, „Polski reformator brazylĳ skiej sceny”, Dwumiesięcznik Didaskalia. 
Gazeta Teatralna, 75/2007, p. 55-59, a mesma autora, „Brazylĳ ski teatr pamięci”, op. cit., 
72/2006, p. 44-49.
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śmy piękno Rio de Janeiro. Początki życia na emigracji to wspinaczka po 

stromej górze. W dzień praca, a wieczorami studia. W końcu z trudem 

wywalczony zawód, który pozwala obcować z językiem Shakespeare’a 

i Conrada, a następnie długie lata pracy nauczycielskiej (1963-1998). 

Dalej – uczucie pod przychylnym okiem Krzyża Południa i ślub z Kry-

sią Schulz (w 1965 r.), autentyczną polską carioca; błogosławieństwo 

w postaci czworga dzieci i dwojga wnucząt. Poezja i malarstwo, których 

początki sięgają połowy ubiegłego stulecia”.18

Okres po II wojnie światowej to dla wcześniejszej emigracji osad-

niczej początek skomplikowanego procesu asymilacji i budowania wła-

snej pozycji w wieloetnicznym i wielokulturowym społeczeństwie bra-

zylĳ skim. Analizując ten proces, należy pamiętać, że podstawową masę 

wychodźczą stanowili chłopi, którzy wywodzili się z najuboższych i naj-

mniej wykształconych warstw społeczeństwa polskiego. Niekiedy nie 

bardzo potrafi li odnaleźć się w nowym środowisku, upomnieć o swoje 

prawa, bronić się przed wyzyskiem. Prowadziło to do kształtowania się 

negatywnego stereotypu Polaka w oczach Brazylĳ czyków (Ianni, s. 167-

195). Różnice kulturowe oraz niski stopień mobilności przestrzennej 

nie ułatwiały integracji z ludnością miejscową. Ten izolacjonizm pol-

skich kolonii sprawił, że nie włączyły się dostatecznie w proces budowy 

„Nowej Brazylii”, nowoczesnej, przemysłowej i zurbanizowanej, który 

rozpoczął się pod koniec XIX wieku. Chłopi polscy w Brazylii nie za-

niechali jednak swojego wkładu w ten proces, czy to jako dostawcy 

18 Z biogramu na okładce tomiku wierszy Tomasza Łychowskiego, Skrzydła/Asas, Warsza-
wa: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich/Muzeum Historii Polskiego Ru-
chu Ludowego, 2008.

dia, trabalho, de noite estudo. Até que, um dia, a conquista de uma 

profi ssão na língua de Shakespeare e de Conrad e, em seguida, longos 

anos de magistério (1963-1998). O namoro, aprovado pelo Cruzei-

ro do Sul, e o casamento com Krysia Schulz, uma autêntica carioca 

polonesa (1965); benção de quatro fi lhos e de dois netos. A poesia 

e a pintura, iniciados em meados do século passado”.18

Após a II Guerra Mundial começa para a emigração anterior um 

processo complicado de assimilação e de construção do seu próprio 

lugar na multiétnica e multicultural sociedade brasileira. Na analise 

deste processo é preciso lembrar que a grande maioria dos emigran-

tes eram camponeses oriundos dos mais pobres e menos instruídos 

estratos da sociedade polonesa. Nem sempre conseguiam encontrar-

se no novo meio, reivindicar os seus direitos, defender-se contra 

a exploração. Foi esta a causa do surgimento de um estereótipo nega-

tivo do polaco entre os brasileiros (Ianni, s. 167-195). As diferenças 

culturais e o baixo grau de mobilidade não facilitavam a integração 

com a população local. Este isolamento das colônias polonesas fez 

com que elas não se inseriram sufi cientemente no processo de cons-

trução do ”Brasil Novo”, moderno, industrializado e urbanizado, 

que começou no fi nal do século XIX. Mas os camponeses polone-

ses no Brasil não deixaram de contribuir neste processo seja como 

fornecedores dos produtos agrícolas, seja como parte de um pano-

rama multicultural do país. Não faltam também exemplos dos polo-

18 Texto de capa do livro de Tomasz Łychowski, Skrzydła/Asas, Warszawa: Instytut Stu-
diów Iberyjskich i Iberoamerykańskich/Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 
2008.

Janeiro oraz São Paulo. Ów dopływ nowego elementu emigracyjnego 

przyczynił się do jeszcze większej zmiany oblicza społecznego miejsco-

wej Polonii. W tej grupie wychodźców znajdowała się duża liczba ofi ce-

rów, inżynierów, prawników. Byli to ludzie z wyższym wykształceniem, 

odznaczający się większymi aspiracjami życiowymi.

Ze środowiska tego największy rozgłos w Brazylii uzyskał Frans 

Krajcberg, urodzony w 1921 roku w Kozienicach, w rodzinie żydow-

skich handlarzy, zgładzonej podczas holocaustu. Od 1945 do 1947 

roku pracował w Akademii Sztuk Pięknych w Stuttgarcie pod kierow-

nictwem Williego Baumeistra. W 1948 roku przybył do São Paulo, 

gdzie mieszkał przez kilka lat. W 1952 roku, po porzuceniu posady 

inżyniera, zaszył się w lesie w Monte Alegre w stanie Paraná, gdzie po-

święcił się odkrywaniu tajemnic natury. W 1956 roku powrócił jednak 

na łono cywilizacji. Zamieszkał w Rio de Janeiro i w zupełności poświę-

cił się sztuce. Zyskał duże uznanie w społeczeństwie za swoją oryginal-

ną i nonkomformistyczną postawę, szczególnie w obronie środowiska 

naturalnego. Jego prace, głównie rzeźby i fotografi e, były eksponowane 

na niezliczonych wystawach w wielu miejscach na świecie. Docenione 

zostały również jego prace malarskie, które zdobywały nagrody na Mię-

dzynarodowym Biennale w São Paulo i w Wenecji. 

Mniej spektakularny, ale bardziej typowy jest życiorys urodzonego 

w 1934 roku w Angoli Tomasza Łychowskiego, który w Polsce mieszkał 

tylko w latach 1938-1944. „Wojenne i powojenne czasy w Niemczech 

(lata 1944-1948) to spotkanie z językiem Goethego – pisze w swoim 

biogramie. – Stamtąd wyemigrowaliśmy do Brazylii. W styczniu 1949 

roku, z pokładu statku «Charlton Sovereign», po raz pierwszy ujrzeli-

Paulo. Esta vinda do novo elemento migratório tinha contribuído para 

a mudança ainda maior do perfi l social da comunidade polonesa local. 

Neste grupo de refugiados encontravam-se muitos ofi ciais, engenheiros, 

juristas, pessoas com a instrução superior e altas aspirações.

O mais famoso desse grupo tronou-se Frans Krajcberg, nascido em 

Kozienice, numa família de comerciantes judeus, morta no holocausto. 

Nos anos 1945-1947 trabalhava na Academia de Belas Artes de Stutt-

gart, sob a direção de Willi Baumeister. Em 1948 chegou a São Paulo, 

onde tinha permanecido alguns anos. Em 1952, depois de renunciar 

o emprego de engenheiro, foi morar no mato em Monte Alegre, no 

estado do Paraná, desvendando os segredos da natureza. Porém, em 

1956 retornou a civilização. Foi morar no Rio de Janeiro dedicando-se 

exclusivamente a arte. Ganhou um grande reconhecimento pela sua 

originalidade e não-conformismo, principalmente em defesa do meio 

ambiente. Os seus trabalhos, sobretudo as esculturas e fotografi as, fo-

ram apresentados em inúmeras exposições, em vários lugares do mun-

do. Também fi zeram sucesso os seus trabalhos de pintura, premiados 

no Bienal Internacional de São Paulo e em Veneza. 

Menos espetacular, porém mais típica é a biografi a de Tomasz 

Łychowski, nascido em 1934, em Angola, que viveu na Polônia apenas 

nos anos 1938-1944. “Os tempos de guerra e pós-guerra na Alemanha 

(1944-1948) representaram o encontro com o idioma de Goethe – es-

creveu em sua biografi a. – De lá, imigramos para o Brasil. Do convés 

do navio «Charlton Sovereign», em janeiro de 1949, pudemos admirar, 

pela primeira vez, a beleza do Rio de Janeiro. Os começos de vida de 

imigrante assemelham-se à escalada de uma montanha íngreme. De 
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płodów rolnych, czy jako część składowa wielokulturowej panoramy 

kraju. Nie brak jednakże przykładów Polaków, którzy przyczynili się do 

rozwoju przemysłowego Brazylii XX wieku. Jednym z nich był Alfred 

Jurzykowski (1899-1966), który pracował w Brazylii w latach 1950-

1960, stając się pionierem brazylĳ skiego przemysłu samochodowe-

go. Dnia 28 września 1956 roku otworzył w pobliżu São Paulo, przy 

współpracy z fi rmą Mercedes Benz, fabrykę autobusów i ciężarówek 

Mercedes Benz do Brazil. W uroczystościach tych uczestniczył prezy-

dent Brazylii – Juscelino Kubitschek. W roku 1960 została założona 

przez Jurzykowskiego w Nowym Jorku fundacja, mająca na celu popie-

ranie naukowców i artystów z Polski i Brazylii.

Jako symbol przemian, wzrostu znaczenia pozycji emigrantów 

polskich w społeczeństwie brazylĳ skim, może posłużyć biografi a Pau-

la Leminskiego (1944-1989), syna Polaka i Murzynki, którego teksty 

śpiewali tak znani w Brazylii piosenkarze, jak Caetano Veloso, Ney Ma-

togrosso, Paulinho Boca de Cantor, Guilherme Arantes czy grupa Os 

Titãs. „Kurytybański Rimbaud o fi zjonomii judoki”, jak pisał o nim 

Haroldo de Campos, był związany z ruchem awangardowym i pisał 

poematy eksperymentalne. W 1976 roku opublikował powieść eks-

perymentalną Catatau, uznawaną za znamienite dzieło współczesnej 

literatury brazylĳ skiej. „Wychodząc z założenia – pisał Marcelo Paiva 

de Souza19 – iż René Descartes przybył do Brazylii razem z Mauríciem 

de Nassau, Leminski snuje narrację, będącą strumieniem świadomo-

ści, można by rzec psychodelicznym, wielkiego fi lozofa europejskiego 

19 Marcelo Paiva de Souza, „Leminski’s Wake”, Przegląd Polonĳ ny, Kraków, nr 4, 1997.

neses que contribuíram para o desenvolvimento industrial do Brasil 

no século XX. Um deles foi Alfred Jurzykowski (1899–1966), que 

trabalhou no Brasil nos anos 1950-1960, tornando-se pioneiro da 

indústria automobilística brasileira. No dia 28 de setembro de 1956 

foi inaugurada nas proximidades de São Paulo uma fábrica de ônibus 

e caminhões Mercedes Benz do Brasil, fundada por ele em coope-

ração com Mercedes Benz. Nas solenidades desta inauguração par-

ticipou o presidente do Brasil – Juscelino Kubitschek. Em 1960, foi 

criada por Jurzykowski, em Nova Iorque, uma fundação com o obje-

tivo de apoiar os cientistas e artistas da Polônia e do Brasil.

Como o símbolo das mudanças e da ascensão da posição dos imi-

grantes poloneses na sociedade brasileira pode servir a biografi a de 

Paulo Leminski (1944-1989), fi lho de polonês com negra, cujos po-

emas entraram no repertório dos maiores cantores brasileiros, como 

Caetano Veloso, Ney Matogrosso, Paulinho Boca de Cantor, Guilherme 

Arantes ou grupo Os Titãs. Paulo Leminski, ”Rimbaud curitibano com 

físico de judoca”, como foi chamado por Haroldo de Campos, parti-

cipou do movimento de vanguarda e escreveu os poemas experimen-

tais. Em 1976 publicou o romance experimental Catatau, considerado 

obra-prima da literatura brasileira contemporânea. ”Partindo do pres-

suposto – escreveu Marcelo Paiva de Souza19 – de que René Descartes 

chegou ao Brasil junto com Maurício de Nassau, Leminski constrói 

a narração, um fl uxo de consciência, como que psicodélico, do grande 

fi lósofo europeu em contato com a realidade tropical do Novo Mundo. 

19 Marcelo Paiva de Souza, “Leminski’s Wake”, Przegląd Polonĳ ny, Kraków, n. 4, 1997.

w zetknięciu z tropikalną rzeczywistością Nowego Świata. Pod koniec 

pojawia się Krzysztof Arciszewski, którego Descartes oczekuje, aby wy-

jawić mu targające nim rozterki”.

Leminski nawiązywał do negatywnego stereotypu Polaka brazylĳ -

skiego, żartując z niego, np. w tomiku poezji z 1980 roku, zatytułowa-

nym Polonaises. W niektórych ze swoich najsłynniejszych wierszy odwo-

łuje się do swego polskiego rodowodu:

Wróciło moje polskie serce

serce, które mój dziadek

przywiózł mi z daleka

serce zdruzgotane

podeptane

serce poety

Oby mucha usiadła na mapie

aby mnie przenieść do Narajowa

wsi, z której pochodzi

ojciec mojego ojca

ten co przyjechał zdobyć Amerykę

ten, któremu się nie udało

Polska w pamięci

przed nim Atlantyk

Wisła w żyłach

przełożył Tomasz Łychowski

No fi nal aparece Krzysztof Arciszewski aguardado pelo Descartes, para 

revelar-lhe as dúvidas que o atormentam”.

Leminski costumava brincar com o estereótipo negativo do 

”polaco” brasileiro, assumindo a herança e o marco do filho do 

imigrante, por exemplo, no seu livro Polonaises, editado em 1980. 

Em alguns dos seus mais conhecidos poemas faz referência à sua 

linhagem polonesa. 

Meu coração de polaco voltou

coração que meu avô

trouxe de longe pra mim

um coração esmagado

um coração pisoteado

um coração de poeta.

Uma mosca pouse no mapa

e me pouse em Narajów

a aldeia donde veio

o pai do meu pai,

o que veio fazer a América,

o que veio fazer o contrário,

a Polônia na memória,

o Atlântico na frente,

o Vístula na veia.
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Praktycznie wraz z falą emigracji powojennej zamknął się proces 

dopływu Polaków do Brazylii. W następnych latach, jeśli docierali nasi 

rodacy do tego kraju, to były to wypadki nieliczne. Jednym z takich 

wyjątków jest Andrés Bukowinski, który mieszka w São Paulo od 1973 

roku, prowadząc, jako dyrektor i udziałowiec, fi rmę ABAFILMES. 

Urodził się w Warszawie w 1940 roku. Mając sześć lat, opuścił Polskę 

wraz z rodzicami i udał się do Anglii, gdzie mieszkał do 1949 roku, po 

czym wyemigrował do Argentyny. W wieku 21 lat rozpoczął karierę 

jako reżyser fi lmów reklamowych. Jest laureatem wielu renomowa-

nych nagród, w tym trzech Złotych Lwów z Cannes, Nagrody Clio oraz 

wielu, wielu innych. Brazylĳ ska sieć telewizyjna Globo siedmiokrotnie 

uznała go za Profesjonalistę Roku. Jego fi lm „Hitler” został uznany za 

jeden z 40 najlepszych fi lmów komercyjnych XX wieku. 

Z małej grupki marynarzy polskich, którzy opuścili statki i przy-

jęli azyl polityczny w okresie stanu wojennego w Polsce (1981-1983), 

niewielu pozostało w Brazylii. Większość azylantów udała się do innych 

krajów, bardziej bogatych. Pobyt w Rio de Janeiro uciekinierzy trakto-

wali jako punkt przejściowy w oczekiwaniu na możliwość wyjazdu do 

innych państw. 

W dzisiejszej Brazylii nie istnieją statystyki, które mówiłyby o li-

czebności grupy etnicznej pochodzenia polskiego, w tym Żydów pol-

skich. Dzisiaj Polonia w Brazylii żyje już w zupełnie innych warunkach 

i może poszczycić się wieloma osiągnięciami w nowej ojczyźnie. Po-

dziwiamy dorobek uczonych, działaczy społecznych i politycznych oraz 

artystów polskiego pochodzenia. Polonia brazylĳ ska pielęgnuje polską 

kulturę i obyczaje, organizowane są kursy języka polskiego, wydawana 

Praticamente o fl uxo migratório pós-guerra encerrou a vinda dos 

poloneses para o Brasil. Os poloneses vindos ao Brasil nos anos suces-

sivos representam casos raros. Uma dessas exceções é Andrés Buko-

winski, que desde 1973 vive em São Paulo, dirigindo a empresa ABA-

FILMES, da qual é também um dos donos. Nasceu em Varsóvia, em 

1940. Aos seis anos de idade deixou a Polônia com os seus pais e foi 

para Inglaterra, onde vivia até 1949, quando emigrou para Argentina. 

Aos 21 anos começou a sua carreira de diretor de comerciais. Conquis-

tou vários importantes prêmios, inclusive três leões de ouro no Festival 

de Cannes, o Prêmio Clio e muitos outros. Foi eleito sete vezes o Pro-

fi ssional do Ano pela rede Globo. O seu fi lme „Hitler” foi considerado 

um dos 40 melhores comerciais do século XX. 

De um pequeno grupo dos marinheiros poloneses que deixaram 

os navios e receberam o asilo político durante o estado de sítio na 

Polônia (1981-1983), os poucos permaneceram no Brasil. A maioria 

deles seguiu para outros países, mais ricos. A sua estadia no Rio de 

Janeiro esses refugiados trataram como uma fase transitória a espera da 

possibilidade de emigrar para outros países. 

Atualmente no Brasil não existem as estatísticas que mostrassem 

o número de brasileiros de origem polonesa, inclusive de judeus polo-

neses. Hoje os poloneses e seus descendentes no Brasil vivem em con-

dições bem diferentes e podem se orgulhar de muitas conquistas na sua 

nova pátria. Admiramos as obras dos cientistas, artistas, ativistas sociais 

e políticos de origem polonesa. A comunidade polonesa do Brasil cui-

da da cultura e dos costumes poloneses, existe imprensa polonesa, os 

grupos folclóricos poloneses alcançaram um alto nível artístico e a po-Je
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jest polska prasa. Polskie zespoły folklorystyczne osiągnęły wysoki po-

ziom artystyczny i popularność, czego dowodem jest ich częsty udział 

w przeróżnych, także międzynarodowych, festiwalach folklorystycz-

nych. Niezwykle istotna dla zachowania tożsamości jest rola polskie-

go duchowieństwa i licznych zgromadzeń, pełniących posługę religĳ -

ną wśród Polonii. Od samego początku polskiego osadnictwa Kościół 

oprócz funkcji religĳ nej pełnił także rolę kulturalną i integracyjną wśród 

brazylĳ skiej Polonii, przyczyniając się między innymi do powstawania 

pierwszych szkół i bibliotek polskich.

Intensyfi kacja życia kulturalnego potomków polskich imigrantów 

w Brazylii oraz współpraca instytucji polonĳ nych z instytucjami polski-

mi nasiliła się od początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Na pewno 

sprzyjały temu przemiany ustrojowe w Polsce, a co za tym idzie, wzrost 

jej pozycji w świecie. W 1990 roku zostały założone dwie nowe orga-

nizacje: POLBRAS i BRASPOL (Federacja Stowarzyszeń Polonĳ nych 

w Brazylii), z których do dziś przetrwała tylko ta ostatnia. BRASPOL 

zespala obecnie ponad 350 jednostek polonĳ nych rozrzuconych po ca-

łym kraju, przyczyniając się do ich zbliżenia i zaktywizowania działań 

(Budakowska, 2007). Nie brak i innych stowarzyszeń kulturalnych, 

tworzonych przez potomków Polaków w Brazylii; prowadzą one żywą 

działalność na polu kultury, nie przyłączając się jednakże do organizacji 

wspomnianych powyżej, jak odradzające się, sięgające korzeniami jesz-

cze XIX wieku, Towarzystwo União Juventus.

W wieloetnicznym i wielokulturowym społeczeństwie brazylĳ skim 

wielką rolę w podtrzymaniu identyfi kacji kulturowej odgrywa literatu-

ra. Literatura polska w Brazylii w ostatnich dwóch dekadach jest coraz 

pularidade, o que prova a sua participação em diversos, também inter-

nacionais, festivais folclóricos. Muito importante para a preservação da 

identidade é o papel do clero polonês, de suas diversas congregações 

que desenvolvem o trabalho pastoral nas comunidades polonesas. Des-

de o início da colonização polonesa a Igreja, além das suas funções 

religiosas, desempenhava também outras funções, servindo a cultura 

e a integração nas comunidades polonesas, epor exemplo, contribuin-

do, para a fundação das primeiras escolas e bibliotecas polonesas.

A partir dos anos noventa do século XX houve uma intensifi cação 

da vida cultural dos descendentes dos imigrantes poloneses no Brasil, 

bem como da cooperação das instituições polônicas com as instituições 

polonesas, o que, certamente, foi favorecido pelas mudanças sistêmi-

cas na Polônia e, conseqüentemente, pelo seu maior prestígio interna-

cional. Em 1990 foram fundadas duas novas organizações: POLBRAS 

e BRASPOL (Federação das Organizações Polonesas no Brasil), das 

quais só a BRASPOL continua até hoje. BRASPOL congrega atualmen-

te mais de 350 unidades polônicas espalhadas pelo país, contribuindo 

para sua aproximação e para intensifi cação das suas atividades (Buda-

kowska, 2007). Não faltam também outras associações culturais fun-

dadas pelos descendentes dos poloneses no Brasil; elas desenvolvem 

muitas atividades culturais sem se afi liar as organizações mencionadas 

acima, como, por exemplo, a Sociedade União Juventos, em fase de 

renovação, cujas raízes remontam ao século XIX. 

Na multiétnica e multicultural sociedade brasileira um papel muito 

importante quanto à preservação da identidade cultural desempenha 

a literatura. Nas últimas duas décadas a literatura polonesa tornou-se 

bardziej obecna, a to głównie za sprawą dwóch osób – Henryka Sie-

wierskiego i Tomasza Barcińskiego.

Henryk Siewierski (urodzny w 1951), obecnie profesor literatu-

ry porównawczej w Universidade de Brasilia, absolwent polonistyki 

i doktor Uniwersytetu Jagiellońskiego, do Brazylii przybył w 1986 

roku. W latach 1986-2001 wydawał pismo „Aproximações. Euro-

pa de Leste em Língua Portuguesa”, publikujące przekłady tekstów 

autorów z Europy środkowo-wschodniej. Do spopularyzowania li-

teratury polskiej wydatnie przyczyniła się jego História da Literatura 

Polonesa, wydana w 2000 roku. Równocześnie w prestiżowych wy-

dawnictwach brazylĳ skich ukazywały się jego przekłady autorów pol-

skich, takie jak Sanatorium pod klepsydrą i Sklepy cynamonowe Brunona 

Schulza, Świat „opery żebraczej” Bronisława Geremka, Msza za miasto 

Arras i Początek Andrzeja Szczypiorskiego, Panna Nikt Tomka Tryzny, 

Não mais (Nie więcej) Czesława Miłosza (przeł. razem z Marcelo Paiva 

de Souza) i antologia Quatro Poetas Poloneses: Czesław Miłosz, Tadeusz 

Różewicz, Zbigniew Herbert i Wisława Szymborska (przeł. razem 

z José Santiago Naud). 

Tomasz Barciński (ur. 1936) z kolei w Brazylii mieszka od lutego 

1947 roku. Po ukończeniu Escola Nacional de Engenharia w Rio de 

Janeiro, pracował w przemyśle, głównie tytoniowym i browarniczym. 

Przeszedłszy na emeryturę w 1999 r. poświęcił się tłumaczeniu li-

teratury polskiej na język portugalski. W 2002 roku wyszła w jego 

przekładzie książka Anny Boleckiej Kochany Franz. W ostatnich latach 

prestiżowe wydawnictwa brazylĳ skie, takie jak Record i Companhia 

das Letras, wydały przetłumaczone przez Barcińskiego następujące 

mais presente no Brasil, principalmente graças a Henryk Siewierski 

i Tomasz Barciński. 

Henryk Siewierski (nascido em 1951), atualmente professor de 

literatura comparada na Universidade de Brasília, formado em fi lo-

logia polonesa e doutor pela Universidade Jaguelloniana de Cracó-

via, chegou ao Brasil em 1986. Nos anos 1986-2001, editava revista 

“Aproximações. Europa de Leste em Língua Portuguesa”, com as tra-

duções de textos de autores da Europa Centro-Oriental. A sua História 

da Literatura Polonesa, publicada em 2000, contribuiu signifi cativamente 

para a divulgação da literatura polonesa no Brasil. Ao mesmo tempo, as 

prestigiadas editoras brasileiras publicavam as suas traduções das obras 

dos autores poloneses, como O Sanatório e Lojas de canela de Bruno 

Schulz, Os Filhos de Caim de Bronisław Geremek, Uma missa para a ci-

dade de Arras e Bela senhora Seidenman de Andrzej Szczypiorski, Senhorita 

ninguém de Tomek Tryzna, Não mais de Czesław Miłosz (trad. com Mar-

celo Paiva de Souza) e antologia Quatro poetas poloneses: Czesław Miłosz, 

Tadeusz Różewicz, Zbigniew Herbert, Wisława Szymborska (com José 

Santiago Naud).

Tomasz Barciński (nascido em 1936) vive no Brasil desde feve-

reiro de 1947. Formado pela Escola Nacional de Engenharia do Rio 

de Janeiro, trabalhou na indústria de fumo e de cerveja. Depois de 

se aposentar, em 1999, dedicou-se a tradução da literatura polonesa 

para a língua portuguesa. Em 2002 saiu a sua tradução do livro de Ana 

Bolecka, Querido Franz. Nos últimos anos, as prestigiadas editoras bra-

sileiras, como Record e Companhia das Letras, publicaram as seguin-

tes obras traduzidas por Barciński: O Pianista de Władysław Szpilman, 
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książki: Pianista Władysława Szpilmana, Trylogia Henryka Sienkiewicza 

(w sześciu tomach), Ferdydurke, Kosmos i Pornografi a Witolda Gombro-

wicza, Heban, Cesarz, Podróże z Herodotem i Wojna futbolowa Ryszarda 

Kapuścińskiego, Złoty pociąg i Czerwony Byk Mirosława Bujki, Pamiętnik 

Rutki Laskier Rutki Laskier. 

Należy wierzyć, że literatura piękna będzie dla Brazylĳ czyków pol-

skiego pochodzenia ważnym elementem ich tożsamości. W regionach, 

gdzie zamieszkali emigranci z ziem polskich, wytworzyli oni bowiem 

specyfi czną mieszankę kulturową. Wtapiając się w społeczeństwo miej-

scowe, co jest procesem nieuchronnym, nie powinni jednak zrywać 

więzów z krajem pochodzenia i wszystkim tym, co kryje się za pojęciem 

polskości w najszerszym znaczeniu tego słowa. Podtrzymywanie trady-

cji, pielęgnowanie swoistego kolorytu, daje gwarancję łączności z kul-

turą ojczystą. Nie staje przy tym na przeszkodzie aktywnemu uczestni-

czeniu w kulturze kraju osiedlenia

Trylogia de Henryk Sienkiewicz (em seis volumes), Ferdydurke, Cosmos 

e A Pornografi a de Witold Gombrowicz, Ébano, O Imperador, Minhas 

viagens com Heródoto e Guerra de futebol de Ryszard Kapuściński, Trem 

de ouro e O Touro Vermelho de Mirosław Bujko, O diário de Rutka de 

Rutka Laskier.

Acreditamos que a literatura de fi cção será para os brasileiros de 

descendência polonesa um importante elemento da sua identidade, 

visto que, nas regiões onde se estabeleceram, os imigrantes prove-

nientes da Polônia deram origem a uma mescla cultural específi ca. No 

entanto, mesmo inseridos na sociedade local – o que é um processo 

inevitável – eles não devem romper os seus laços com o país de origem 

e com tudo aquilo que se oculta por trás do conceito do polonismo 

no sentido mais amplo dessas palavra. A manutenção das tradições, 

o cultivo do seu colorido peculiar fornece uma garantia de vínculo com 

a cultura trazida do país dos antepassados, sem transformar-se em obs-

táculo para a participação na cultura da nova pátria.

O Rio de Janeiro mówi się a cidade maravilhosa (cudowne miasto). Choć dzielnice willowe sąsiadują tu z obszarami przerażającej nędzy, promieniuje z niego 
radość i zmysłowość, a mieszkańców nie opuszcza pogoda ducha (fot. Anna Pomacho-Wolska)

Rio de Janeiro é chamada cidade maravilhosa. Mesmo que bairros com mansões vizinham com espaços de assustadora miséria, irradia dali alegria 
e sensualismo, e a paz de espírito não abandona os cariocas (fot. Anna Pomacho-Wolska)
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Os estudos sobre o tema da imigração no Brasil se inserem no 

quadro da tensão entre a imigração espontânea e a imigração 

subvencionada. No caso da primeira, os fatores de expulsão são mais 

relevantes que os fatores de atração1. A fome de terra e de trabalho, 

a explosão demográfi ca, as imagens do El Dorado, o desenvolvimento 

das estradas de ferro e das linhas marítimas e a correspondência en-

viada por imigrantes estão dentre os mais importantes fatores de ex-

pulsão. Mas fala-se ainda no fi m das proibições (“liberdade de partir”) 

e na emancipação dos camponeses advindos do fi m da servidão e da 

invenção do passaporte (Torpey, 2000). No caso da imigração subven-

cionada, a dita liberdade de entrar é emoldurada por ações públicas 

(por vezes pontuais) favorecendo o acesso a terra e/ou ao trabalho. 

É de fato este “modelo portas abertas” que atraiu para o continente 

americano  tanto indivíduos sós quanto famílias, tanto colonos para 

os países do sul, quanto de trabalhadores para as grandes cidades nor-

te-americanas, o destino preferido dos imigrantes europeus (Green, 

1994). Um e outro modelo, é claro, inserem-se no contexto maior do 

avanço do capitalismo nas terras centrais do continente europeu e no 

processo de industrialização (Blanc-Chaleard, 2001). 

No caso do Brasil, o modelo de atração aparentemente se impôs 

para todo o período que vai dos anos 1820 à década de 1930, mesmo 

se a partir dos anos 1920 a política de imigração tenha se tornado 

mais restritiva (Ramos, 2004). Em princípio, este modelo serviria para 

1 Devoto (2004: 51-59) fala em “otimistas”, quando as condições no país de chegada 
pareciam “atrair” os imigrantes, e “pessimistas”, quando eram as condições nos países 
de origem que pareciam “expulsar” os emigrantes.

Prace poświęcone imigracji w Brazylii sytuują się na planie ana-

lizy napięcia między imigracją spontaniczną i imigracją sub-

wencjonowaną. W przypadku tej pierwszej, czynniki wygnania są bar-

dziej znaczące niż czynniki przyciągania1. Głód ziemi i pracy, eksplozja 

demografi czna, wizje El Dorado, rozwój linii kolejowych i komunikacji 

morskiej oraz listy wysyłane przez imigrantów należą do najważniej-

szych czynników wygnania. Mowa jest też o końcu ograniczeń („wol-

ność wyjazdu”) i o emancypacji chłopów w związku ze zniesieniem 

pańszczyzny i wprowadzeniem paszportów (Torpey, 2000). W przypad-

ku imigracji subwencjonowanej tak zwana „wolność przyjazdu” ujęta 

jest w ramy działań państwowych (często wyraźnie ukierunkowanych), 

sprzyjających uzyskaniu ziemi i/lub pracy. To właśnie ten „model otwar-

tych drzwi” przyciągnął na kontynent amerykański tylu imigrantów, 

zarówno jednostki, jak i całe rodziny, zarówno kolonistów do krajów 

południowych, jak i robotników do wielkich miast północnoamery-

kańskich, będących celem priotytetowym imigrantów europejskich 

(Green, 1994). Oba modele wpisują się oczywiście w kontekst ekspan-

sji kapitalizmu na ziemiach Europy środkowej oraz procesu industriali-

zacji (Blanc-Chaleard, 2001).

W przypadku Brazylii, model przyciągania dominował w całym 

okresie od roku 1820 do lat 30. XX wieku, nawet jeśli po roku 1920 

polityka imigracyjna stała się bardziej restrykcyjna (Ramos, 2004). 

W zasadzie model ten może służyć zarówno do wyjaśnienia przypadku 

1 Devoto (2004: 51-59) mówi o „optymistach”, gdy warunki w kraju docelowym zda-
wały się „przyciągać” imigrantów, i o „pesymistach”, gdy warunki w krajach ojczystych 
zdawały się skazywać ich na wygnanie.

Największą atrakcją turystyczną stanu Paraná są wodospady na rzece Iguaçu, otoczone wspaniałą tropikalną przyrodą (fot. Anna Pomacho-Wolska)

A maior atração turística no Estado do Paraná são as cataratas do rio Iguaçu, envolvidas por uma maravilhosa natureza tropical (fot. Anna Pomacho-Wolska)
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Ferdynand Ruszczyc, Wychodźcy, 1902 (olej, płótno), Litewskie Muzeum Sztuki w Wilnie (fot. Archiwum LMSW)

Ferdynand Ruszczyc, Emigrantes, 1902 (óleo sobre tela), Museu de Arte Lituano em Viluius (fot. Arquivo MAL)

imigrantów niemieckich i polskich2, jak i włoskich (w ich znakomitej 

większości) oraz japońskich. Jednakże, kiedy staramy się zbadać głę-

biej politykę przyciągania prowadzoną w stosunku do różnych grup 

etnicznych przez Cesarstwo i państwo brazylĳ skie i/lub przez stany 

i prowincje3 w interesującym nas okresie, wówczas pewne różnice stają 

się widoczne. Przejście w kierunku wolnego rynku pracy, jakie doko-

nało się w drugiej połowie XIX wieku, zmieniło charakter imigracji. Na 

miejsce imigrantów kolonistów stan São Paulo na przykład zaczął pre-

ferować przyjazd robotników rolnych i budowa „Zajazdu Imigranta” 

w São Paulo, w roku 1887, przez „Towarzystwo Popierania Imigracji”, 

potwierdza tę tendencję (Alvim, 2000). 

Imigracja japońska w Brazylii to jeszcze jeden przykład potwier-

dzający politykę przyciągania robotników rolnych prowadzoną przez 

władze stanu São Paulo. Była to nie tylko imigracja subwencjonowana, 

ale też „nadzorowana”, czyli kierowana przez São Paulo oraz państwo 

japońskie, za pośrednictwem przedsiębiorstwa Kaigai Kogzo Kabuschi-

ki Kaisha (Handa, 1987; Sakurai, 2000). 

Z drugiej strony, imigranci niemieccy, polscy czy ukraińscy, a na-

wet włoscy, którzy w większości osiedlali się w stanach południowych 

od roku 1820 aż do pierwszych dziesięcioleci wieku XX, są uzna-

wani za prawdziwych kolonizatorów. Jednakże ich odmienne drogi 

2 Jakkolwiek w epoce imigracji państwo polskie nie istniało, nazywamy tutaj Polakami 
wszystkich tych imigrantów, którzy tak się określili przybywając do Brazylii. 

3 Używamy tutaj pojęcia „państwo” dla określenia państwa brazylĳ skiego. Pojęcie 
„prowincji” odnosi się do jednostki polityczno-administracyjnej Cesarstwa, podczas gdy 
pojęciem „stan” zaczęto określać te jednostki począwszy od proklamowania Republiki 
w 1889 roku. Dla ujednolicenia terminologii używamy wyrażenia „stan” niezależnie od 
okresu o jakim mowa. 

explicar tanto o caso dos imigrantes alemães e dos poloneses2 quanto 

àquele dos imigrantes italianos (em sua grande maioria) e dos japone-

ses. Contudo, quando se examina com mais profundidade as políticas 

de atração organizadas pelo Império e Estado brasileiro e/ou pelos es-

tados e províncias3 durante o período em tela, em relação aos diversos 

grupos étnicos, algumas diferenças existem. A transição em direção ao 

mercado livre de trabalho, que se produziu no decorrer da segunda 

metade do século XIX, modifi cou o sentido da imigração. No lugar de 

imigrantes-colonos, o estado de São Paulo, por exemplo, passou a pri-

vilegiar a vinda de trabalhadores agrícolas e a construção, na cidade de 

São Paulo em 1887, da “Hospedaria do Imigrante”, pela “Sociedade 

Promotora de Imigração”, confi rma esta tendência (Alvim, 2000).

A imigração japonesa para o Brasil é mais um exemplo que confi r-

ma a política do estado de São Paulo de atrair trabalhadores agrícolas. 

Trata-se de uma imigração mais que subvencionada, dita “tutelada”, ou 

seja dirigida conjuntamente por São Paulo e pelo Estado japonês, por 

intermédio da empresa Kaigai Kogyo Kabuschiki Kaisha (Handa, 1987; 

Sakurai, 2000). 

Por outro lado, os imigrantes alemães, poloneses ou ucranianos, 

e mesmo italianos que, em sua grande maioria, instalaram-se nos estados 

da região sul desde os anos 1820 até as primeiras décadas do século 

2 Ainda que o Estado polonês não existisse à época da imigração, chamamos aqui de  «polo-
neses» todos aqueles imigrantes que assim se declararam em sua chegada ao Brasil.

3 Utilizamos aqui o termo “Estado” para designar o Estado brasileiro. O termo “pro-
víncia” designava as unidades político-administrativas do Império e o termo “estado” 
passa a designar essas mesmas unidades a partir da Proclamação da República (1889). 
Para efeitos de padronização, utilizamos a expressão “estado” independente do período 
em tela.
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i cele, a także sposób, w jaki zostali włączeni do lokalnego pejzażu 

społecznego, pokazują, iż ten sam model przyciągania obejmuje jak-

że odmienne rzeczywistości. Z wyjątkiem Niemców, grupy etnicznej 

której, poświęcono najwięcej badań (Willems, 1946; Roche, 1959; 

Seyferth, 1974; 2000), inne imigracje, jak np. ukraińska, są słabo 

opracowane. Jeśli idzie o imigrantów polskich, osiedlających się 

w stanach Parany i Rio Grande do Sul począwszy od lat 70. wieku 

XIX, są oni do dziś jedynie przedmiotem badań lokalnych (Wacho-

wicz, 1977; 1981; 1999; Kersten, 1983; Andreazza & Nadalin, 1994; 

Andreazza, 1996; Guérios, 2006). 

Imigracja w Paranie: podejście problemowe

Imigracja do stanu Parana jest szczególnym i emblematycznym 

przykładem imigracji. To dlatego, że od samego początku jest ona 

w połowie drogi między dwoma opisanymi wyżej modelami, to znaczy 

jawi się jako wynik działań władz lokalnych i federalnych, a zarazem jako 

wynik inicjatywy samych imigrantów. Ponadto, jako proces zainicjowany 

zanim jeszcze Parana zdołała uniezależnić się od stanu São Paulo, imigra-

cja (pozytywne o niej wyobrażenia) stała się jedną z kwestii kluczowych 

w historii zajmowania i kolonizacji terytorium, a także w samym kształ-

towaniu się kulturowej tożsamości stanu (Oliveira, 2007).

Chociaż działania władz lokalnych mające na celu sprowadzenie 

imigrantów miały, jak zobaczymy, dość ograniczone efekty, liczba cu-

dzoziemców przybywających do Parany jest dość znaczna. W intere-

XX, são considerados verdadeiros colonizadores. Contudo, suas diversas 

trajetórias e objetivos ou ainda a forma como foram incorporados à pai-

sagem social local demonstram que o mesmo modelo de atração encobre 

realidades muito distintas. Com exceção do caso dos alemães, de longe 

o grupo étnico mais estudado (Willems, 1946; Roche, 1959; Seyferth, 

1974; 2000), o caso dos ucranianos foi pouco estudado enquanto que 

o caso dos imigrantes poloneses que se instalaram nos estados do Paraná 

e do Rio Grande do Sul a partir dos anos 1870, permanece, até hoje, um 

objeto local de pesquisa (Wachowicz, 1977 ; 1981; 1999; Kersten, 1983; 

Andreazza & Nadalin, 1994 ; Andreazza, 1996; Guérios, 2006). 

A imigração no Paraná como questão

Dentre os casos particulares, a imigração para o estado do Para-

ná é um exemplo emblemático. Isso porque desde sua origem 

ela se encontra a meio caminho dos dois modelos descritos, ou seja, ela 

apresenta-se como uma resultante de ações públicas locais e federais 

e dos próprios imigrantes. Além disso, tendo se iniciado antes que o Pa-

raná se emancipasse do estado de São Paulo, a imigração (e as imagens 

positivas que lhe foram sendo associadas) tornou-se uma das questões-

chave na trajetória de ocupação e colonização do território, e na pró-

pria defi nição da identidade cultural do estado (Oliveira, 2007).

Embora as ações públicas locais realizadas para atrair imigrantes te-

nham tido, como veremos, efeito bastante limitado, o número de estran-

geiros que chega ao Paraná revela-se bastante importante. Para o que nos 

sującym nas tutaj przypadku w latach 1871-1914 nie mniej niż 40 

tysięcy Polaków4 przybyło do Parany, co czyni ją stanem, który przy-

jął zdecydowanie najwięcej imigrantów tej narodowości. Ponadto, 

inaczej niż w przypadku gaúchos, nie wszyscy imigranci się izolują. 

Wręcz przeciwnie, pierwsze fale imigrantów polskich osiedlają się 

na peryferiach stolicy stanu, Kurytyby, nawiązując kontakt z grupa-

mi innych imigrantów, a także utrzymując związki z Brazylĳ czykami. 

Ich przybycie następuje w okresie najbardziej intensywnej emigracji 

polskiej do Europy i obu Ameryk, co pozwala zweryfi kować i być 

może inaczej zdefi niować rolę polityki przyciągania w stosunku do 

imigracji.

Emigracja polska do Brazylii zbiega się w czasie z polskimi ru-

chami narodowowymi na terenach okupowanych, których celem 

było dążenie do odzyskania niepodległości. W tych okolicznościach 

kwestia emigracji nabrała wielkiej wagi. Ze względu na dużą liczbę 

Polaków żyjących w Brazylii oraz wiążące się z tym problemy rekruta-

cji prowadzonej przez ruchy narodowe, została zorganizowana wielka 

ekspedycja naukowa, mająca na celu zbadanie in loco warunków życia 

„rodaków” żyjących w Brazylii i Argentynie. Jak później zobaczymy, 

wielu imigrantów osiadłych w Paranie zaangażowało się po stronie 

interesów narodowych, a nawet imparialistycznych, i tak w sensie 

symbolicznym i politycznym ich rola kolonistów-imigrantów prze-

kształciła się w rolę emigrantów-kolonizatorów, których ostatecznym 

4 Według Głuchowskiego (2005: 45) do Brazylii przybyło 102 096 Polaków. Biorąc 
jednak pod uwagę okres zaborów w Polsce, Wachowicz (1999: 16) utrzymuje, że 25% 
imigrantów niemieckich mogli również stanowić Polacy. W tym wypadku liczba Polaków 
przybyłych do Brazylii wzrosłaby do 130 tys.

interessa aqui, nada menos do que 40 mil poloneses4 chegaram ao estado 

entre 1870 e 1914, fazendo do Paraná, de longe, o estado que mais rece-

beu imigrantes desta nacionalidade. Além disso, à diferença da experiên-

cia gaúcha, nem todos os imigrantes se isolam. Ao contrário, as primeiras 

levas de poloneses se instalam nos arredores da capital do estado, Curiti-

ba, entrando em contato com outros grupos de imigrantes, mas também 

mantendo relações com os brasileiros. Sua chegada acontece ainda no 

momento mesmo em que a emigração polonesa para a Europa e para 

as Américas foi a mais importante, o que nos permite verifi car e talvez 

redefi nir o papel das políticas de atração no âmbito da imigração. 

A imigração polonesa para o Brasil coincidiu com a época em que 

movimentos nacionalistas poloneses, atuantes nos territórios sob ocu-

pação, se organizavam para reconquistar a independência da nação po-

lonesa. Neste momento, a questão da emigração tornar-se um assunto 

de primeira grandeza. Tendo em vista o grande número de poloneses 

vivendo no Brasil e, obviamente, os problemas que isso signifi cava para 

os movimentos nacionalistas em termos de recrutamento de membros, 

uma grande expedição científi ca foi organizada no intuito de verifi car 

in loco as condições de vida dos “patrícios” instalados no Brasil e na 

Argentina. Conforme veremos mais tarde, muitos dos imigrantes ins-

talados no Paraná se viram assim às voltas com interesses nacionalistas 

e mesmo imperiais, tendo seu papel migrado, em termos simbólicos 

e políticos, de colono-imigrante para emigrante-colonizador cujo ob-

4 Gluchowski (2005: 45) afi rma que 104 mil poloneses entraram no Brasil. Mas tendo 
em vista a ocupação da Polônia, Wachowicz (1999: 16) estima em 25% o número de 
imigrantes alemães que talvez sejam poloneses. Essa estimativa elevaria para 130 mil 
o número de imigrantes poloneses chegados ao Brasil. 
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Do krajów Ameryki Łacińskiej, w tym Brazylii, chłopi polscy wyjeżdżali z portów europejskich – Bremy, Antwerpii, Triestu, a w okresie 
międzywojennym również z Gdyni (fot. archiwum Jerzego Mazurka)

Os camponeses poloneses saiam para os paises da América Latina, nestes o Brasil, dos portos europeus – Bremen, Antuérpia, Trieste, e no período 
entreguerras também de Gdynia (fot. arquivo de Jerzy Mazurek)

celem stało się stworzenie kolonii narodu polskiego na ziemiach bra-

zylĳ skich, w imperialistycznym znaczeniu tego słowa. Aby zrozumieć 

zasięg i znaczenie imigracji polskiej w Brazylii, a zwłaszcza w Paranie, 

prześledzimy jej losy w latach 1870-1920.

Imigracja do Parany w latach 1854-1870

Stan Parana ma historię nieco odmienną od innych stanów bra-

zylĳ skich. Po pierwsze dlatego, że jego utworzenie w wyniku 

emancypacji nastąpiło późno, bo dopiero w 1853 roku. Wcześniej Para-

na5 była Piątym Obwodem São Paulo. Po drugie, ponieważ do początku 

XX wieku stan ten nie eksportował produktów rolnych do Europy. To 

dzięki eksportowi erva mate (ostrokrzewu paragwajskiego) do Argenty-

ny, Chile i Urugwaju, powstaje po roku 1840 lokalna burżuazja. Dla 

potrzeb tego eksportu rozwinął się również lokalny przemysł drzewny 

oraz niewielki przemysł hutniczy. To właśnie w tym przemyśle pierwsi 

imigranci niemieccy, przybyli ze stanu Santa Catarina, znajdą zajęcie. 

Niewolnictwo bowiem nie odgrywało głównej roli w gospodarce stanu. 

I tak, w 1830 roku, ówczesny Piąty Obwód São Paulo liczył zaledwie 

2345 niewolników. Ujmując rzecz z gospodarczego punktu widzenia, 

76,6% właścicieli ziemskich nie korzystało z niewolniczej siły roboczej, 

a spośród obywateli niebędących właścicielami ziemskimi 82,9% nie 

posiadało niewolników (Gutierrez, 2006: 105-109). W 1858 roku, 

wkrótce po uniezależnieniu się stanu (1854), liczba niewolników wy-

5 V Obwód São Paulo tworzyły municypia Antonina, Guaratuba, Paranaguá, Castro, Lapa, 
São José, Curitiba i Palmeira.

jetivo fi nal seria criar, no sentido imperial do termo, uma colônia da 

nação polonesa em terras brasileiras. Para compreender as diversas di-

mensões dos poloneses no Brasil, e em especial no Paraná, acompanha-

remos sua trajetória no período que vai de 1870 a 1920. 

A imigração no Paraná entre 1854 e 1870

O estado do Paraná tem uma história um pouco diferente de ou-

tros estados brasileiros. Primeiro, porque sua constituição em 

forma de emancipação foi tardia, ocorrida apenas em 1853. Até então 

o Paraná5 era a 5ª Comarca de São Paulo. Em segundo lugar, porque até 

o começo do século XX, não havia no estado uma economia de expor-

tação de produtos agrícolas para a Europa. Foi graças à exportação da 

erva-mate para a Argentina, o Chile e o Uruguai que, a partir de 1840, 

uma burguesia local se constitui. Para as necessidades desta exportação, 

desenvolveu-se localmente também uma indústria madeireira e uma 

pequena metalurgia. Foi aliás ligada a esta atividade que os primeiros 

imigrantes alemães, vindos de Santa Catarina, começam a participar da 

economia local. Enfi m, porque a escravidão não teve um papel central 

na economia do estado. Com efeito, em 1830, a então “5ª Comar-

ca” contava apenas com 2345 escravos. Do ponto de vista econômico, 

76,6% das propriedades rurais não se serviam da mão-de-obra escrava. 

Dentre os não proprietários rurais, 82,9% não possuíam escravos (Gu-

tierrez, 2006: 105-109). Em 1858, pouco depois da emancipação do 

5 Constituíam a 5ª comarca de São Paulo, as municipalidades de Antonina, Guaratuba, 
Paranaguá, Castro, Lapa, São José, Curitiba e Palmeira.
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nosiła 8493 osób, czyli 14% całej ludności, lecz już w roku 1890, rok 

po zniesieniu niewolnictwa w Brazylii, liczba uwolnionych Murzynów 

wynosiła zaledwie 12 873 osób, czyli jedynie 5,17% z liczby 249 tysięcy 

mieszkańców całego stanu.

W porównaniu ze stanami sąsiednimi na południu, Santa Catarina 

i Rio Grande do Sul, stan Parana był słabiej zaludniony. W roku 1872 

liczył on zaledwie 127 tysięcy mieszkańców, podczas gdy ludność stanu 

Santa Catarina sięgała 159 tysięcy, a stanu Rio Grande do Sul 446 tysięcy 

(Spis powszechny w Brazylii, 1872)6. W momencie swojej emancypacji stan 

Parana posiadał już pewne doświadczenia kolonizacji prowadzonej przez 

cudzoziemców, takie jak „Colônia de Superagui”, założona i kierowana 

przez Ch-Henri Perreta i „Colônia Teresa”, założona i kierowana przez 

lekarza francuskiego Jeana Maurice Faivre. Począwszy od roku 1854, 

praktycznie we wszystkich sprawozdaniach prezydentów stanu przesyła-

nych do Zgromadzenia Stanowego7 zawarta jest schlebiająca wzmianka 

o tego typu kolonizacji. Pierwszy prezydent stanu, Zacarias Góes, wylicza 

niektóre jej korzyści: uprawa produktów rolnych jako alternatywa dla 

tradycyjnego rybołóstwa, katechizacja Indian i napływ ludzi „pracowi-

tych” (Sprawozdanie, 1854 (1): 53-57). Mimo to, jak utrzymywał Zaca-

rias, kolonie nie mogły prosperować bez koniecznego poparcia ze strony 

6 Wszystkie brazylĳ skie roczniki demografi czne są do dyspozycji na stronie www.ibge.
gov.br

7 Istnieją dwa rodzaje sprawozdań wysyłanych w latach 1854-1889, czy to do Zgromadze-
nia Prowincji, czy też do przyszłego prezydenta prowincji, jedne wysyłane przez prezydenta, 
a drugie przez wiceprezydenta. Za niektóre lata znajdujemy dwa rodzaje sprawozdań. Cytu-
jąc podajemy zawsze Sprawozdanie, rok, numer 1 lub 2 w nawiasie (w przypadku większej 
liczby sprawozdań z tego samego roku) i stronę, jak np.: (Sprawozdanie, 1873 (1): 43). 
Dane te są dostępne na stronie www.crl.edu/content/brazil/parn.htm.

estado (1854), o número de escravos era de 8493, ou seja 14% 

da população total, mas em 1890, no ano seguinte a abolição da 

escravidão no Brasil, o número de negros libertos era de apenas 

12 873 indivíduos, ou seja, apenas 5,17% da população de 249 

mil habitantes em todo estado. 

Comparando o Paraná com seus estados vizinhos do sul, os esta-

dos de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, tratava-se do menos 

populoso. Em 1872, tem apenas 127 mil habitantes, contra 159 mil em 

Santa Catarina e 446 mil para o Rio Grande do Sul (Recenseamento do 

Brasil, 1872)6. O estado abrigava, quando de sua emancipação, algumas 

experiências de colonização dirigidas por estrangeiros, a “Colônia de Su-

peragui”, fundada e dirigida por Ch-Henri Perret e a “Colônia Teresa”, 

fundada e dirigida médico francês Jean Maurice Faivre. A partir de 1854, 

em praticamente todos os relatórios dos presidentes do estado enviados 

à assembléia estadual7, faz-se menção lisonjeira a este tipo de coloniza-

ção. O primeiro presidente do estado, Zacarias Góes, enumerou algumas 

de suas vantagens: cultivo de alimentos, considerado uma alternativa eco-

nômica à tradicional pesca, catequização dos indígenas e a introdução de 

população “laboriosa” (Relatório, 1854 (1): 53-57). Não obstante, afi r-

mou ainda Zacarias, as colônias não poderiam prosperar sem o devido 

6 Todos os anuários demográfi cos brasileiros estão disponíveis no sítio www.ibge.gov.br

7 Existem dois tipos de relatórios que foram enviados entre 1854 e 1889 seja 
à assembléia provincial, seja ainda ao futuro presidente da província, um pelo pre-
sidente e outro pelo vice-presidente. Em alguns anos, encontramos dois relatórios. 
Citamos sempre Relatório, ano, seguido do número 1 ou 2 entre parênteses (para 
o caso de mais de um relatório no mesmo ano), e página, como a seguir: (Relatório, 
1873 (1): 43). Estes relatórios estão disponíveis no sítio www.crl.edu/content/bra-
zil/parn.htm.

rządu cesarskiego, który koncentrował swoje wysiłki popierając przed-

sięwzięcia jedynie w regionach granicznych kraju.

W swym sprawozdaniu przedstawionym Zgromadzeniu w 1856 

roku, wiceprezydent stanu Braurepaire de Rohan podaje, że przeznacza 

rocznie sumę 100 000 milrejsów na przedsięwzięcia mające na celu spro-

wadzenie imigrantów do stanu. W sprawozdaniu za rok 1858 kwestia 

imigrantów jest rozpatrywana pod kątem imigracji kolonizacyjnej (której 

celem byłoby zaopatrzenie w produkty rolne) i sposobów przyciągnięcia 

robotników „pracowitych i uczciwych” do prac publicznych (budowa 

dróg). Odnośnie imigrantów kolonistów stwierdza się, że „stan nie dys-

ponował właścicielami ziemskimi zdolnymi przyjąć kolonistów pracyją-

cych za płacę lub za udział w zyskach, gdyż obszar jego ziem uprawnych 

był niewielki”. Rozwiązaniem kwestii zaopatrzenia była „sprzedaż działek 

po cenach dostępnych”, jakkolwiek z braku funduszy stan był zależny od 

„dobrej woli rządu cesarskiego” (Sprawozdanie, 1858: 21-22).

W sprawozdaniu za rok 1860 prezydent stanu stwierdza, że imigrant 

europejski „nie interesuje się nami dopóki nie zostaną mu wcześniej 

przygotowane warunki niezbędne do jego przyjęcia” (Sprawozdanie, 1860: 

61). Nie ukrywając pewnego żalu, stwierdza jeszcze, że nie może przyjąć 

imigrantów, gdyż nie dysponuje „ziemiami leżącymi odłogiem” (lub zie-

miami państwowymi8), które mógłby im zaoferować. W sprawozdaniu za 

rok 1864 (1) prezydent stanu stwierdza, że imigracja kolonizacyjna nie 

postępuje „mimo łagodnego i korzystnego klimatu” (Sprawozdanie, 1864 

8 „Ziemie leżące odłogiem” należały do Cesarstwa (później do Unii) z punktu widzenia 
czysto geografi cznego, albowiem jako zlokalizowane w interiorze, nie były jeszcze zajęte, 
mogły więc służyć dla celów kolonizacyjnych. W dalszej części mowa będzie wyłącznie 
o „ziemiach państwowych”. 

apoio do governo imperial que só envidava esforços para os empreendi-

mentos situados nas regiões fronteiriças do Império. 

No Relatório apresentado à Assembléia em 1856, o vice-presiden-

te em exercício do estado, Beaurepaire de Rohan, afi rma que destina-

ria anualmente a quantia de 100 mil contos de réis a empreendimentos 

visando atrair imigrantes para o estado. No Relatório 1858, o debate 

sobre os imigrantes girava em torno da imigração colonizadora (cujo 

objetivo seria o abastecimento em gêneros agrícolas) e da atração de 

trabalhadores “laboriosos e morigerados” para as obras públicas (cons-

trução de estradas). Em relação aos colonos imigrantes, afi rma-se que 

o “estado” não contava com proprietários habilitados a receber colo-

nos por salário ou parceria porque sua lavoura é pequena”. A solução 

para o abastecimento era a “venda de lotes por preço módico”, muito 

embora por falta de recursos, fi casse o estado à mercê da “solicitude do 

governo imperial” (Relatório, 1858: 21-22).

No Relatório de 1860, o presidente do estado afi rma que o imi-

grante europeu “não nos demanda sem que lhe sejam dispostos pre-

viamente os meios de recebê-lo” (Relatório, 1860: 61). Sem esconder 

certo pesar, afi rma ainda não poder ter acolhido imigrantes por não 

ter “terras devolutas” (ou terras públicas8) demarcadas a lhes oferecer. 

No Relatório de 1864 (1), o presidente afi rma que a imigração colo-

nizadora não avançava “não obstante a amenidade e temperamento do 

clima” (Relatório, 1864 (1): 29). É possível entender esta difi culdade 

8 As “terras devolutas” pertenciam ao Império (depois à União) do ponto de vista pu-
ramente geográfi co, uma vez que estavam localizadas no interior do país e não estavam 
ocupadas. Assim, podiam servir aos objetivos da colonização. Doravante, nos referimos 
apenas pela expressão “terras públicas”. 
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Carl Grünwedel (1815-1895), Widok na zatokę w Rio de Janeiro z Góry Zamkowej, litografi a kolorowana i gwasz (Źródło: 500 Anos de Brasil na Biblioteca 
Nacional, Rio de Janeiro: Fundação Biblioteca Nacional, 2000)

Carl Grünwedel (1815-1895), Vista do baía de Rio de Janeiro do Morro do castello, litografi a colorida e guache, (Fonte: 500 Anos de Brasil na Biblioteca 
Nacional, Rio de Janeiro: Fundação Biblioteca Nacional, 2000)

(1): 19). Można zrozumieć tę trudność, gdy weźmie się pod uwagę, że 

jakkolwiek dużo działek ziemi było wytyczanych co roku, to przeznaczo-

ne były one do sprzedaży. Jednakże nawet pośrednicy, którzy powinni 

jako pierwsi je nabyć, nie dokonywali zakupu. Chociaż terminy zakupu 

ziemi po jej demarkacji – wyznaczone przez prawo – były przedłużane, 

sytuacja nie ulegała zmianie, gdyż, według geodetów, kupcy byli „zmusza-

ni do płacenia żywą gotówką” (Sprawozdanie, 1865: 57). Natomiast już 

w sprawozdaniach za lata 1866-1869 nie ma wzmianki o żadnej inicja-

tywie władz prowincji odnośnie imigracji i zawierają one jedynie zwięzłe 

dane o sytuacji kolonii Jataí, Ivaí i Superaqui. 

Jak widać, niezliczone trudności hamowały ruch imigracyjny do 

1870 roku. Z jednej strony decydowały prerogatywy Cesarstwa zain-

teresowanego głównie regionami przygranicznymi kraju, w związku 

z czym stan nie dysponował ziemią państwową, którą mógłby dać chłop-

skim imigrantom. Z drugiej strony Prawo Ziemi z 1850 roku – które 

przekształciło ziemię w towar – utrudniło w pierwszej chwili zakup dzia-

łek przez imigrantów, a nawet – jak widzieliśmy – przez pośredników. 

Reasumując, w okresie tu omawianym nie istniała polityka imigracji. 

Imigracja polska do Parany – akt pierwszy: 
1871-1889

W roku 1871 przybywa do Kurytyby, również spontanicznie, 

pierwsza grupa imigrantów polskich. Polska nie istniała wów-

czas jako kraj niepodległy. Jej terytorium było od końca XVIII wie-

ku podzielone między imperia austro-węgierskie, rosyjskie i pruskie. 

quando se sabe que muitos lotes de terra eram demarcados anual-

mente no Paraná, mas era necessário vendê-los. Contudo, mesmo os 

posseiros, aqueles que em princípio seriam os primeiros a adquiri-los, 

não o faziam. Embora os prazos para cumprimento da lei – o ato de 

compra após demarcação da terra – fossem estendidos, a situação não 

se modifi cava porque, segundo o agrimensor, os compradores eram 

“obrigados a pagar à boca do cofre” (Relatório de 1865: 57).  Já nos 

Relatórios de 1866 a 1869, não há menção a nenhuma iniciativa pro-

vincial relacionada à imigração, apenas breves relatos sobre a situação 

das colônias de Jataí, Ivaí e Superagui.

Como se vê, inúmeras difi culdades entravaram a imigração até 

1870. Por um lado, a questão era uma prerrogativa do Império, que se 

interessou sobretudo pelas regiões fronteiriças do país e o estado não 

dispunha de terras públicas para ceder aos imigrantes camponeses. Por 

outro lado, a Lei de Terras 1850 – que tornou a “terra” uma mercado-

ria – num primeiro momento difi cultou a compra de lotes aos imigran-

tes, e mesmo – como vimos – dos posseiros. Em resumo, portanto, 

não houve uma política de imigração para o período estudado. 

A imigração polonesa para o Paraná, primeiro 
ato: 1870-1889

Em 1870, chega a Curitiba, também de forma espontânea, o pri-

meiro grupo de imigrantes poloneses. Neste momento, a Polônia, 

como país independente, não existia. Seus territórios estavam, desde 

fi ns do século XVIII, divididos entre os impérios Austro-húngaro, Russo 
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Okupacja ta trwała aż do końca I wojny światowej, obejmując okres 

najintensywniejszej emigracji polskiej do obu Ameryk (USA, Argentyny 

i Brazylii). Przyczyny emigracji są dobrze znane. Najważniejsze z nich to 

głód ziemi, nędza, słabe zbiory i marzenie zostania właścicielem ziem-

skim. To ostatnie było szczególnie ważne i decydujące w przypadku 

emigrujących do Ameryki Południowej. 

Hempel (1973: 85) stwierdza, że przyjazd pierwszych Polaków do 

Brazylii był dziełem „Towarzystwa Kolonizacyjnego Pereira, Alves & Ben-

daszewski”, również odpowiedzialnego za emigrację niezliczonej liczby 

Polaków i Niemców do USA. Pierwsza grupa, pochodząca z regionu 

Śląska (pod zaborem pruskim)9, przybyła do portu Itajaí w stanie Santa 

Catarina w 1869 roku na pokładzie statku „Vitória”. Ponieważ wszyscy 

posiadali paszporty wystawione przez władze pruskie, zostali od razu 

skierowani do strefy kolonizacji niemieckiej, do kolonii Blumenau, Itajaí 

i Brusque, wszystkich w stanie Santa Catarina. Rząd Cesarstwa nie przy-

chylił się do próśb i odmówił pokrycia kosztów podróży (400 franków od 

osoby), uznając, że jest to „imigracja spontaniczna”. 

Woś Saporski10, polski emigrant już osiedlony w Brazylii, starał się 

przekonać tych pierwszych imigrantów polskich aby opuścili kolonie 

(gdzie ich stosunki z imigrantami niemieckimi były napięte) i przy-

jechali do Kurytyby. Projekt ten został zrealizowany i dopiero w roku 

9 W tamtej epoce Prusy nie stawiały przeszkód w emigracji i wydawały paszporty wszyst-
kim tym, którzy chcieli wyjechać.

10 Edmund Woś Saporski urodził się we wsi Siołkowice, na Śląsku, w 1844 roku. Zmarł 
w Kurytybie w roku 1933. W roku 1870 Saporski przyjechał po raz pierwszy do Kurytyby 
i zobaczył, że nie ma tam ani jednego Polaka. Jest uznawany za „ojca imigracji polskiej” do 
Parany. Więcej danych na ten temat można znaleźć w jego własnej relacji w: Saporski (1972). 

e Prússia. Esta partilha durou até a Primeira Guerra Mundial, englobando 

assim o período mais importante da emigração polonesa para as Améri-

cas (EUA, Argentina e Brasil). As causas da emigração são bem conheci-

das. Dentre as mais importantes, temos: a “fome” de terra, a miséria, as 

magras colheitas e o sonho de se tornar “proprietário rural”, particular-

mente decisivo para aqueles que emigravam para a América do Sul. 

Hempel (1973: 85) afi rma que a chegada dos primeiros poloneses 

ao Brasil foi obra da “Sociedade Colonizadora Pereira, Alves & Ben-

daszewski”, igualmente responsável pela emigração de um incontável 

número de poloneses e alemães para os EUA. O primeiro grupo, ori-

ginário da região da Silésia (sob ocupação prussa)9, chegou ao porto 

de Itajaí (estado de Santa Catarina) em 1869 a bordo do “Vitória”. 

Munidos de passaportes emitidos pela Prússia, foram imediatamente 

enviados às “zonas de colonização alemã”, as colônias de Blumenau, 

de Itajaí e de Brusque, todas em Santa Catarina.  Apesar dos pedi-

dos nesse sentido, o governo imperial se recusou a pagar os custos 

da viagem (400 francos por cabeça) alegando tratar-se de “imigração 

espontânea”. 

Foi Woś Saporski10, emigrante polonês já radicado no Brasil, que 

tentou convencê-los a deixar a colônia (onde eles mantinham relações 

tensas com os imigrantes alemães) e partir para Curitiba. Mas este pro-

9 Nesta época, a Prússia não colocava obstáculos à imigração e concedia passaporte aos 
que desejavam partir.

10 Edmundo Wós Saporski nasceu na aldeia Siołkowice (Silésia) em 1844 e morreu em 
Curitiba em 1933. Em 1870, Saporski visitou Curitiba pela primeira vez e constatou que 
nenhum polonês residia ali. É considerado o “pai da imigração polonesa” para o Paraná. 
Para maiores detalhes, ver seu depoimento em Saporski (1972).

1871, gdy grupa Polaków, licząca 164 osoby (32 rodziny), osiedlona 

w stanie Santa Catarina dwa lata wcześniej, zdecydowała przyjechać do 

Kurytyby, przekonana przez tegoż Saporskiego, który w międzyczasie 

został nauczycielem w jednej ze szkół miejskich. W tej wewnętrznej 

migracji wspomniana grupa napotkała na opór władz stanu Santa Ca-

tarina, które nie chciały pozbyć się „swoich” imigrantów, a także rządu 

Cesarstwa, któremu nie był na rękę ruch migracyjny z jednego stanu 

do drugiego11. Mogła jednak grupa ta liczyć na poparcie rządu Parany, 

który sfi nansował jej podróż do Kurytyby12, podczas gdy władze muni-

cypalne, wykorzystując wolne ziemie na swym terenie, zobowiązały się 

do sprzedania działek rolnych w swym sąsiedztwie. Działki te, których 

cała powierzchnia wynosiła 500 ha, zostały wytyczone w listopadzie 

1871 roku. Powstała w ten sposób pierwsza kolonia polska w Paranie, 

kolonia Pilarzinho, dziś ważna dzielnica Kurytyby.

We wrześniu 1873 roku grupa 258 Polaków (64 rodziny) pocho-

dzących z kolonii Dona Francisca w stanie Santa Catarina osiedliła 

się spontanicznie w Kurytybie, prosząc Urząd Municypalny o prze-

prowadzenie demarkacji działek ziemi. Działki te zostały wyznaczone 

w sąsiedztwie nowo powstałej kolonii Pilarzinho i zajęły obszar 720 

ha. Nowa kolonia otrzymała nazwę Abranches, od nazwiska prezyden-

ta stanu w latach 1872-1874, Frederica Abranches, i dziś jest jedną 

11 Gluchowski (2005: 29) podaje, że władze stanu Santa Catarina miały prawo wydawa-
nia paszportów koniecznych do podróży. Nikodem (1970: 83-85) również potwierdza 
tę informację. 

12 Pomoc ta przyszła od prezydenta prowincji, Venância José de Oliveira Lisboa, który na 
krótko przedtem założył pierwszą po emancypacji stanu kolonię, Colônia Dr. Venâncio, 
usytuowaną 12 km od Kurytyby i liczącą 116 Niemców oraz 27 Szwedów. 

jeto fracassou e apenas em 1871 um novo grupo de 164 poloneses 

(32 famílias) residentes em Santa Catarina havia 2 anos, decide partir 

para Curitiba, convencidos pelo mesmo Saporski que, então, havia se 

tornado professor em uma escola da cidade. Nesta migração inter-

na, o grupo enfrentou a resistência das autoridades catarinenses, que 

não desejava ver “seus” imigrantes partirem, e do governo Imperial, 

a quem a migração de um estado para outro pouco interessava11. Mas, 

por outro lado, o grupo contou com o apoio do governo do Paraná 

que custeou a viagem até Curitiba12, enquanto que a municipalidade, 

se valendo de suas terras livres, se comprometeu a vender lotes rurais 

em seus arredores. Os lotes, cuja área total era de 500 hectares, foram 

demarcados em novembro de 1871. Nascia ali a primeira colônia po-

lonesa do Paraná, a colônia do Pilarzinho, hoje um importante bairro 

da cidade de Curitiba.

No mês de setembro de 1873, 258 outros poloneses (64 famílias), 

originários da colônia de Dona Francisca (em Santa Catarina), se ins-

talaram espontaneamente em Curitiba e pediram à Câmara Municipal 

a demarcação de lotes de terra. Os lotes foram demarcados em uma área 

contígua a recém-criada colônia do Pilarzinho, perfazendo um total de 

720 hectares. A nova colônia recebeu o nome de Abranches, nome do 

presidente do estado entre 1873 e 1874, Frederico Abranches, e hoje 

11 Gluchowski (2005: 29) afi rma que as autoridades catarinenses detinham o poder de 
entregar os passaportes necessários à viagem. Nikodem (1970: 83-85) também confi rma 
este relato.

12 O apoio veio do então presidente da província, Venâncio José de Oliveira Lisboa, que, 
pouco antes havia criado a primeira colônia de imigrantes pós-emancipação, Colônia Dr. 
Venâncio, situada a 12 km de Curitiba, com 116 alemães e 27 suecos.  
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z dzielnic Kurytyby13. Powyższe dwa przykłady pokazują, jak w sposób 

spontaniczny imigranci polscy przybywali do Kurytyby, jak przebiegała 

kolonizacja, na jakie napotkali trudności i jaki rodzaj pomocy otrzymali 

od władz lokalnych14. 

Sprawozdanie z roku 1873 (2) podaje, że do 13 czerwca do sta-

nu przybyło spontanicznie 809 imigrantów różnych narodowości, 

z których 454 zostało prowizorycznie zakwaterowanych w Kurytybie, 

w miejscu o nazwie „Barigui 370”, być może pierwszym w stanie „za-

jeździe imigranta” , o jakim wiadomo. Sprawozdanie z roku 1875 (1) 

informuje, że w stanie żyje 2633 imigrantów, z czego 2000 na peryfe-

riach jego stolicy. W tym roku właśnie prezydent Lamenha Lins podjął 

działania uznawane za decydujące dla kontynuacji procesu imigracyjne-

go do Kurytyby, szczególnie jeśli idzie o imigrację polską.

Jako prezydent stanu od maja 1875 do stycznia 1878 roku, Lins po 

raz pierwszy zwrócił się do Zgromadzenia Ustawodawczego w lutym 

1876 roku. Wykazał, iż jest zorientowany w kwestii imigracji, wskazu-

jąc we wstępie na różnice między imigracją „spontaniczną” i „ofi cjal-

ną” po czym, włączając historię imigracji w najnowsze dzieje Cesar-

stwa stwierdził, że sukces pierwszych kolonii polskich jest wynikiem 

ich położenia w pobliżu stolicy stanu. Następnie wyliczył zasady, jakimi 

zamierzał sie kierować, mając na celu nadanie kierunku imigracji spon-

13 Według Dicionário do Paraná [Słownika Parańskiego], założenie kolonii kosztowało 
prowincję 1 748 800 milrejsów, czyli w przybliżeniu 7 tys. milrejsów na imigranta. 

14 Dokumenty konsultowane opublikowane są w Anais da Comunidade Brasileiro Polonesa 
(1971 i 1973). Korzystanie z nich napotyka jednak na pewne trudności. Na przykład, 
ortografi a imion, a nawet liczba imigrantów nie pokrywają się ze sobą w różnych doku-
mentach, co czyni badania szczególnie pracochłonnymi.

é outro bairro de Curitiba13. Estes dois exemplos demonstram a manei-

ra espontânea como os imigrantes poloneses foram chegado a Curitiba, 

como se deu a colonização, as difi culdades encontradas e exatamente 

que tipo de apoio obtiveram das autoridades locais14.

No Relatório de 1873 (2), afi rma-se que até aquela data, 13 de junho, 

809 imigrantes (das mais diversas nacionalidades) teriam chegado espon-

taneamente ao estado, dos 454 estavam provisoriamente instalados na ci-

dade de Curitiba, em uma localidade denominada “Barigui 370”, talvez 

a primeira “hospedaria de imigrantes” de que se tem notícia no estado. No 

Relatório de 1875 (1), verifi ca-se que 2633 imigrantes vivem no estado, 

dos quais 2000 nos arredores da capital. Foi neste momento que se deu 

a atuação do Presidente Lamenha Lins, julgada crucial para a continuação 

da imigração para Curitiba, em especial a imigração polonesa. 

Tendo presidido o estado entre maio de 1875 e janeiro de 1878, 

Lins se dirigiu pela primeira vez à assembléia legislativa em fevereiro 

de 1876. Demonstrou ser conhecedor do tema da imigração, diferen-

ciando inicialmente a “espontânea” da “ofi cial”. Em seguida, localizan-

do a história da imigração no interior da recente história do Império, 

afi rmou que o sucesso das primeiras colônias de poloneses era fruto 

de sua proximidade com a capital. Enumerou então as condições que 

guiariam sua ação, cujo sentido geral seria direcionar aquela imigração 

13 Segundo o Dicionário do Paraná, a organização da colônia teria custado aos cofres da 
província a soma de 1.748$800 ou aproximadamente 7 mil réis por imigrante.

14 Os documentos consultados estão publicados nos Anais da Comunidade Brasileiro Polonesa 
(1971 e 1973). Contudo, eles apresentam de difícil solução. Por exemplo, a ortografi a 
dos nomes e ou mesmo o número de imigrantes não se repetem de um documento 
a outro, o que torna a pesquisa especialmente trabalhosa.
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tanicznej, która już napłynęła do stanu: „mówienie imigrantom prawdy”, 

„ułatwianie im przemieszczania się”, „demarkacja ziemi w sąsiedztwie 

ośrodków miejskich”, „unikanie sytuacji, w których świeżo przybyły 

imigrant cierpi przykrości”, „stworzenie koloniście dobrych warunków, 

zgodnych z obietnicami i uwolnienie go później od kurateli” (Sprawoz-

danie, 1876 (1): 78-79). Po tym wystąpieniu Lins fi nansował podróż no-

wym imigrantom, zachęcał do tworzenia nowych kolonii na obrzeżach 

Kurytyby i starał się stworzyć temu odpowiednią infrastrukturę i drogi 

dojazdowe.

Pod koniec swej dość długiej prezydentury15 Lins mógł powiedzieć, 

że już około 6 tysięcy imigrantów polskich mieszka na peryferiach Ku-

rytyby, w koloniach Santa Cândida, Orleans, Santo Inácio, D. Pedro, 

D. Augusto, Rivière, Muricy i Lamenha, największej pod względem licz-

by kolonistów (Sprawozdanie, 1877: 81-85). W tym samym sprawozda-

niu za rok 1877 Lins mówi o Polakach jako o kolonistach „pracowitych 

i uczciwych”; opinia ta często będzie powtarzana w kolejnych dekadach16. 

Dlatego też nie będzie przesadą stwierdzenie, że Lins był pierwszym pre-

zydentem stanu, który ustanowił, w sensie ekonomicznym i politycznym, 

15 Po okresie prezydentury Lins obejmuje kierownictwo specjalnego Inspektoratu Pro-
wincji, zajmującego się sprawami kolonizacji. Następny prezydent, Joaquim Bento de 
Oliveira Júnior, w swym sprawozdaniu odnośnie tej kwestii cytuje jako źródło „dro-
biazgowe” sprawozdanie Inspektoratu opracowane przez Linsa, stwierdzając, że jego 
odejście z tego stanowiska było „przedwczesne” (Sprawozdanie, 1878 (2): 43). Już w spra-
wozdaniu z roku 1879 (2): 42, prezydent prowincji, Oliveira Menezes, pisze, iż zastał In-
spektorat opuszczony, „baraki zakażone, bez nadzoru i zapełnione tysiącami kolonistów, 
którzy przebywali tam od ośmiu miesięcy lub jeszcze dłużej”.

16 Ciekawe, że do powstania tej opinii mógł przyczynić się sam Woś Saporski. Zwrócił 
się on bowiem do Urzędu Municypalnego Kurytyby, 15 września 1873 roku, z prośbą 
o wydanie oświadczenia, że pierwsze 32 rodziny Polaków osiedlonych w kolonii Pilarzinho 
to ludzie „pracowici i uczciwi”. Więcej szczegółów na ten temat zob. Nikodem, 1970: 88.

espontânea que já afl uía ao estado: “dizer a verdade ao imigrante”, 

“facilitar-lhe o transporte”, “dividir bons lotes de terra nas vizinhanças 

dos centros populosos”, “evitar que ao chegar o imigrante sofra vexa-

mes”, “estabelecer bem o colono, com todos os favores prometidos e, 

depois liberta-lo de qualquer tutela” (Relatório, 1876 (1): 78-79). Isto 

dito, Lins custeou a viagem dos novos imigrantes, estimulou a criação 

de novas colônias nos arredores de Curitiba e cuidou de sua infra-es-

trutura e acesso. 

Ao fi nal de sua bastante longa presidência15, Lins afi rmava que 

aproximadamente 6 mil imigrantes poloneses já viviam nos arredores 

da Curitiba da época, nas colônias Santa Cândida, Orleans, Santo 

Inácio, D. Pedro, D. Augusto, Rivière, Muricy e Lamenha, a mais 

importante em número de colonos (Relatório, 1877: 81-85). Neste 

mesmo Relatório de 1877, Lins refere-se aos poloneses como co-

lonos “laboriosos e morigerados”, imagem esta que lhes seria cons-

tantemente repetida nas décadas seguintes16.  Por tudo isso, não 

é exagero dizer que Lins foi o primeiro presidente do estado a estabe-

lecer, em termos econômicos e políticos, a relação entre colonização 

15 Ao deixar a presidência, Lins assume a Inspetoria especial da Província, cujo trabal-
ho era voltado à colonização. O Presidente que o sucedeu, Joaquim Bento de Oliveira 
Júnior, em seu relatório sobre a questão, cita como fonte o “minucioso” relatório da 
Inspetoria realizado por Lins, afi rmando que seu desligamento dessa função teria sido 
“prematuro” (Relatório, 1878 (2, p. 43). Já no Relatório de 1879 (2, p. 42), o Presidente 
da Província, Oliveira Menezes, afi rma ter encontrado a inspetoria abandonada, “os bar-
racões infectos, sem direção e atopetados de milhares de colonos que ahi jaziam desde 
oito meses ou mais”.

16 É curioso pensar esta imagem pode ter contado com a ajuda de próprio Woś Saporski. Com 
efeito, em 15 de setembro de 1873, ele solicitou à Câmara Municipal da cidade um atestado 
onde constasse que as primeiras 32 famílias de poloneses já instaladas na Colônia Pilarzinho 
eram “laboriosos e morigerados”. Para maiores detalhes, ver Nikodem, 1970: 88.

związek między kolonizacją terytorium, rozwojem rolnym i imigracją, 

stwarzając w ten sposób, być może nieświadomie, prawdziwą „ideolo-

gię”, ukazującą korzyści płynące z „imigracji spontanicznej”. Tak właśnie 

Woś Saporski ocenia Linsa w swych wspomnieniach:

„W tym okresie na czele rządu stanowego stał Lamenha Lins, 

człowiek wielkiej inteligencji, gorący patriota i wielki znawca spraw 

związanych z kolonizacją. Wiedział on jakie mogą być korzyści 

z osiedlania kolonistów w pobliżu miast i ośrodków handlowych” 

(Saporski, 1972: 63).

Sprawozdanie za rok 1880 (s. 45-61) zawiera jeszcze obraz 

imigracji i sytuacji kolonii stosunkowo pełny17. Opisanych zostaje 

w sumie 39 ośrodków kolonizacyjnych i 21 kolonii, włącznie z da-

nymi odnośnie stanu zajmowanej ziemi i domów. Wyszczególnio-

ne są tam również wszystkie wydatki publiczne. Przykładowo, stan 

realizował wydatki na wyżywienie i transport kolonistów, ulepsza-

nie dróg, karczowanie lasów, demarkację terenu i budowę domów 

w niektórych ośrodkach kolonizacyjnych. Z dobrodziejstw tych nie 

skorzystały ośrodki określone jako „dostatnie” – przypadek Thomas 

Coelho i Inspetor Carvalho – oraz ośrodki znane jako „pracowite 

i uczciwe”, przypadek Lamenha i Muricy. Może nasunąć się pytanie 

o przyczynę tego stanu rzeczy, jeśli weźmie się pod uwagę, że starania 

kolonistów, szczególnie te związane z budową szkół i poprawą sta-

nu dróg, są uwzględnione w cytowanym sprawozdaniu. Trzeba więc 

17 Dwie kolonie i 12 ośrodków kolonialnych znajdowało się na wybrzeżu. W II Ob-
wodzie (obejmującym Kurytybę i sąsiednie regiony) istniało 18 kolonii, wśród nich 5 
„wyemancypowanych”. W municypium Lapa były 3 ośrodki, w municypium Palmeira 7 
ośrodków, a w municypium Ponta Grossa 17 ośrodków oraz kolonia Assunguy.

do território, desenvolvimento rural e imigração, elaborando assim, 

talvez mesmo sem se dar conta do fato, uma verdadeira “ideologia” 

a respeito dos benefícios da “imigração espontânea”. Woś Saporski 

se lembra de Lins nestes termos:

“Nesta época, o governo do estado era ocupado por Lamenha Lins, 

homem de uma grande inteligência, muito patriótico e grande conhe-

cedor dos assuntos ligados à colonização. Ele conhecia as vantagens que 

o Paraná podia obter através da instalação de colonos próximos das 

cidades e dos centros comerciais” (Saporski, 1972: 63). 

O Relatório de 1880 (p. 45-61) apresenta ainda um quadro bas-

tante completo da imigração e da situação das colônias17. Ao total, 39 

núcleos coloniais e 21 colônias são recenseados, incluindo dados sobre 

o estado e a ocupação de lotes e moradias. Igualmente, todas as des-

pesas públicas realizadas nestes núcleos e colônias estão aí detalhadas. 

A título de exemplo, nota-se que o estado havia realizado despesas 

em alimentação e transporte de colonos, melhoria de estradas, roça-

das, demarcações, construído moradias em alguns núcleos coloniais. 

Ficaram de fora dessas benfeitorias justamente os núcleos descritos 

como “prósperos” – casos de Thomaz Coelho e Inspetor Carvalho 

– e “laboriosos e morigerados”,  casos de Lamenha e Muricy. Pode-se 

perguntar a razão disso quando se sabe que as demandas dos colonos, 

sobretudos aquelas ligadas à construção de escolas ou melhorias na 

vias de comunicação, são mencionadas no referido relatório. Deve-

17 Duas colônias e 12 núcleos coloniais se localizavam no litoral. No 2º Distrito (Curitiba 
e regiões vizinhas), existiam 18 colônias, dentre as quais 5 “emancipadas”. No município 
da Lapa, 3 núcleos, no município de Palmeira, 7 núcleos e no município de Ponta Gros-
sa, 17 núcleos, além da Colônia Assunguy.  
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Kościół był instytucją, która pozwalała osadnikom z Polski przezwyciężyć poczucie osamotnienia w nowym środowisku. Na zdjęciu: furmanki chłopskie 
przed jednym z kościołów w Paranie (fot. Archiwum Dokumentacji Mechanicznej w Warszawie)

A Igreja era uma instituição a qual possibilitava ao imigrante polonês vencer a solidão na nova terra. Na fotografi a: carroças coloniais em frente a uma 
das igrejas no Paraná, (fot. Arquivo de Documentação Mecânica em Varsóvia)

stwierdzić, że chociaż Lamenha Lins rzeczywiście stworzył pewną 

„ideologię” imigracji, to jednak rozwĳ ała się ona jeszcze spontanicz-

nie, przy czym pomoc stanu realizowana była w sposób ukierun-

kowany i w ograniczonym zakresie, często w zależności od działań 

samych imigrantów. Ostateczne dane liczbowe odnośnie imigracji 

polskiej do Parany w latach 1870-1889 zdają się potwierdzać tę hi-

potezę: chociaż stanowili oni najważniejszą grupę imigracyjną, zale-

dwie 7030 Polaków osiedliło się tam w tym okresie18. Mimo to, pod 

koniec lat 80. XIX wieku widać wyraźnie skutki tego osadnictwa: 

imigranci, przede wszystkim polscy, już wnieśli swój wkład (i w dal-

szym ciągu wnosili) do zaludnienia i bogactwa stanu. I ten ich pozy-

tywny obraz nigdy już nie zostanie zapomniany (Oliveira, 2007).

Imigracja polska po proklamacji Republiki, 
1889

Lata, które nastąpiły po Proklamacji Republiki, zbiegają się z okre-

sem wielkiego napływu imigrantów polskich do Brazylii. Między 

1890 i 1914 rokiem 96 116 Polaków przybyło do Rio de Janeiro, aby 

stamtąd udać się do różnych stanów brazylĳ skich. Stan Parana przyjął 

35 116 Polaków. Na drugim miejscu plasuje się Rio Grande do Sul, 

gdzie osiedliło się 25 tysięcy nowych imigrantów. W okresie pierw-

szej wielkiej fali imigracyjnej w latach 1890-1894, znanej również jako 

18 Można przypuszczać, że wielu spośród nich wyjechało lub uzyskało obywatelstwo 
brazylĳ skie, gdyż dane ofi cjalne (Spis Powszechny z 1890 roku) mówią jedynie o 5135 
cudzoziemcach (Polakach i innych) zamieszkałych w Paranie. 

se concluir assim que embora Lamenha Lins tenha de fato formulado 

uma “ideologia” a respeito da imigração, esta cresceu ainda de forma 

espontânea, sendo que o apoio do estado continuou a ser feito de for-

ma pontual e limitada, dependendo muitas vezes de ações dos próprios 

imigrantes. Os números fi nais da imigração polonesa para o Paraná 

entre 1870 e 1889 parecem confi rmar esta hipótese: embora fossem 

o grupo mais importante, apenas 7030 poloneses se instalam no es-

tado neste período18. Contudo, ao fi nal deste primeiro período, uma 

conseqüência indelével havia sido produzida: os imigrantes, sobretudo 

os poloneses, já contribuíam (e continuariam a contribuir) com o po-

voamento e riqueza do estado. E esta imagem positiva não mais seria 

esquecida (Oliveira, 2007).

A imigração polonesa após a Proclamação da 
República, 1889

Os anos que se seguiram à Proclamação da República coincidem 

com o grande fl uxo de imigrantes poloneses para o Brasil. Entre 1890 

e 1914, um total de 96 116 poloneses aportaram na cidade do Rio 

de Janeiro, para em seguida se dirigir aos diversos estados brasileiros. 

O Paraná teria recebido 35 116 poloneses enquanto que o Rio Grande 

do Sul aparece em segundo lugar com 25 mil novos imigrantes. No pri-

meiro grande fl uxo destes anos, 1890-1894, conhecido também como 

18 Pode-se imaginar que, dentre estes, muitos partiram ou então adquiriram a nacio-
nalidade brasileira porque os dados ofi ciais (Censo de 1890) apresentam apenas 5135 
estrangeiros (poloneses e outros) residindo no Paraná.  
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okres „gorączki brazylĳ skiej”19, zostały założone liczne kolonie, zarów-

no na obrzeżach Kurytyby, jak i w innych regionach stanu. Do najważ-

niejszych kolonii należą: São Mateus (1225 kolonistów), d´Eufrosina 

(1475 kolonistów) i Rio Claro (3425 kolonistów). W latach trzeciej 

wielkiej fali, 1910-1914, powstały jeszcze kolonie Cruz Machado 

(5000 kolonistów), Apucarana (1000 kolonistów) i kolonia mieszana 

Nova Galícia (650 Polaków i 500 Ukraińców)20. 

Jak możemy zatem zaobserwować, przyczyn wzrostu fali migracyj-

nej, nie tylko polskiej, nie należy szukać w działaniach podjętych przez 

młodą republikę brazylĳ ską, głównie dlatego, iż „w latach 90. mnożą 

się akcje interwencyjne mające na celu odebranie rządowi federalne-

mu prerogatyw w zakresie podejmowania działań i ustanawiania prawa 

odnośnie imigracji” (Ramos, 2004: 78). Ściśle mówiąc, w okresie tym 

ma miejsce ciągłe przenoszenie kompetencji prawnych między Unią 

a stanami. Według Dekretu 528 (z dnia 28 czerwca 1980 roku) rząd 

republikański podejmuje się zwracać „częściowo lub całkowicie” kosz-

ty podróży morskiej z Europy do Brazylii21. Z kolei Konstytucja z 1891 

roku przekazała stanom kontrolę nad ziemiami państwowymi i usta-

liła, że wjazd „cudzoziemców o dobrym stanie zdrowia, zdolnych do 

pracy i nie ściganych przez prawo w krajach swego pochodzenia” jest 

19 Fala ta była tak intensywna, że na polskich ziemiach pod zaborami na określenie wyjaz-
du do Brazylii używano zwrotu „gorączka brazylĳ ska”. Zob. Mazurek (2008).

20 Należy tu zaznaczyć powstanie kilku kolonii “mieszanych”, tj. utworzonych np. przez 
Polaków i Ukraińców. To przypadek największej w stanie kolonii Prudentópolis, założonej 
przez 2500 Polaków i 7500 Ukraińców. 

21 Jednakże dopiero w roku 1893 (Dekret 144 z 5 lipca 1993 roku) rząd rzeczywiście 
zezwolił na dokonywanie obiecanego zwrotu kosztów. 

o período da “febre brasileira”19, numerosas colônias foram criadas, 

tanto nos arredores de Curitiba, quanto em outras regiões do esta-

do. Dentre elas, as mais importantes são: São Mateus (1225 colonos), 

d´Eufrosina (1475 colonos) e Rio Claro (3425 colonos). Nos anos do 

terceiro grande fl uxo, 1910-1914, foram criadas ainda as colônias de 

Cruz Machado (5000 colonos), Apucarana (1000 colonos) e a colônia 

mista de Nova Galícia (650 poloneses e 500 ucranianos)20.

As razões do crescimento do fl uxo migratório, não apenas de polo-

neses, deve-se observar, não devem ser procuradas nas ações empreen-

didas pela jovem república brasileira. Isso sobretudo porque durante os 

“anos 1890, multiplicam-se as intervenções visando a retirar do gover-

no federal a prerrogativa de agir e de legislar em matéria de imigração”. 

(Ramos, 2004: 78). Rigorosamente falando, assiste-se, nesta época, 

a um vai-e-vem das competências legais entre a União e os estados. 

Pelo Decreto 528 (de 28 de junho de 1890), o governo republicano se 

dispôs a reembolsar de forma “total ou parcial” o valor das passagens 

de navio da Europa ao Brasil21. Em seguida, a Constituição de 1891 

transferiu aos estados o controle das terras públicas e estabeleceu que 

a entrada de “estrangeiros válidos, aptos ao trabalho e não perseguidos 

19 O fl uxo teria sido tão importante que nos territórios poloneses ocupados, a partida 
em direção ao Brasil fi caria conhecida pela expressão “ele pegou a febre”. Ver Mazurek 
(2008). 

20 Assinale-se aqui a criação de algumas colônias ditas “mistas”, ou seja, ocupadas por 
poloneses e ucranianos, por exemplo. É o caso da Colônia de Prudentópolis, a maior do 
estado, fundado por 2500 poloneses e 7500 ucranianos.

21 Contudo, apenas em 1893 (Decreto 144 de 5/7/1893), o governo autorizou de fato 
o pagamento prometido.

wolny22. W roku 1894 imigracja i kolonizacja stają się wyłączną kom-

petencją stanów, a rola Unii zostaje ograniczona do kontroli portów 

i granic oraz do pierwszej selekcji przybywających imigrantów. Czasami 

Unia ma kierować ich do danego stanu. Jednakże w roku 1896 Unia 

decyduje przerwać subwencjonowanie imigracji. Trudno zatem ocenić 

konsekwencje tych decyzji w poszczególnych stanach. Według Petrone 

(1978: 98-99) jedynie dla São Paulo były one korzystne. Sytuacja ta 

trwać będzie do roku 1906, kiedy to Unia zmodyfi kuje w końcu swoją 

politykę imigracyjną.

Przeniesienie zarządzania ziemiami państwowymi z Unii do stanów 

było z początku szczególnie opłacalne dla Parany. Jednakże w wymiarze 

lokalnym, działania podjęte w celu przyciągnięcia imigrantów pozosta-

ły w ostatniej dekadzie XIX wieku praktycznie te same, co w okresie 

Cesarstwa, czyli ograniczone do demarkacji ziem i sprzedaży działek, 

poszerzone o propagowanie w „ośrodkach europejskich” korzyści, 

jakie przyszłych imigrantów czekają w Paranie. Działania te, których 

skuteczność była niewielka, nabrały wagi, gdy związek między imigra-

cją, kolonizacją i rozwojem stanu stał się wyraźny. Można to zauważyć 

prawie we wszystkich Przesłaniach do Kongresu Ustawodawczego Parany, 

w latach 1892-1920 przekazywanych rokrocznie przez szefów admini-

stracji lokalnej do posłów stanowych23.

22 Był jednak wyjątek w stosunku do osób „pochodzących z Azji i Afryki, które mogą 
przybyć do kraju jedynie za zgodą Kongresu Narodowego” – Dekret 258 z dnia 28 
czerwca 1890 (Ministerstwo Rolnictwa, Przemysłu i Handlu. Legislação Agrícola Brasileira. 
Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1931. Zob. Ramos, 2006). 

23 Wszystkie te „przesłania” są dostępne na stronie www.crl.edu/content/brazil/
parn.htm. Zgodnie z przyjętą zasadą, cytujemy je podając rok i stronę, np. Przesłanie 
1892: 12. 

pela justiça de seus países de origem” é livre22. Em 1894, a imigração 

e a colonização tornam-se competências exclusivas dos estados 

e o papel da União fi ca limitado ao controle dos portos e fronteiras 

e à primeira triagem dos imigrantes. Por vezes, a União os encaminha-

ria aos estados. Mas em 1896, a União decide interromper suas ações 

de subvenção aos imigrantes. É difícil avaliar portanto o impacto dessas 

medidas nos estados. Segundo Petrone (1978: 98-99), apenas São Pau-

lo teria se benefi ciado dessas medidas. E isso duraria até 1906 quando 

a União fi nalmente modifi ca sua política de imigração.

O Paraná, inicialmente, teria sido especialmente agraciado quando 

da transferência de terras públicas da União para os estados. Contudo, 

localmente, as ações empreendidas com vistas à atração de imigrantes 

permaneceram, durante esta última década do século XIX, praticamente 

as mesmas do período imperial, a saber, restritas à demarcação e a venda 

de lotes, acrescidas da prática de divulgar, nos “centros europeus”, as 

vantagens que os futuros imigrantes encontrariam no estado. Estas prá-

ticas, cuja efi cácia foi pequena, foram lastreadas pela imagem que defi -

nitivamente se consolidou entre imigração, ocupação e desenvolvimento 

do estado. Isso pode ser notado em quase todas as Mensagens ao Congresso 

Legislativo do Paraná, enviadas anualmente, entre 1892 e 1920, pelos che-

fes do executivo local aos deputados estaduais23. 

22 Havia contudo uma exceção feita aos “nativos da Ásia e da África que só poderiam 
entrar no país com uma autorização do Congresso Nacional”. Decreto 258, 28 de junho 
de 1890 (Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio. Legislação Agrícola Brasileira. 
Rio de Janeiro : Imprensa Nacional, 1931 apud Ramos, 2006).

23 Todas estas “mensagens” estão disponíveis no sítio www.crl.edu/content/brazil/parn.
htm. Seguindo o padrão já descrito, apresentamos as mensagens, seguidas do ano e da 
página, quando for o caso, conforme o modelo Mensagem 1892: 12.
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Pierwszy Konsulat Generalny RP w Ameryce Łacińskiej powstał w Kurytybie. Na zdjęciu: spotkanie konsula Kazimierza Głuchowskiego z przedstawicie-
lami Polonii brazylĳ skiej przed budynkiem konsulatu,1922 rok. Obok konsula Głuchowskiego siedzi Edmund Woś-Saporski (fot. ze zbiorów Konsulatu 
Generalnego RP w Kurytybie)

O primeiro Consulado Geral da República Polonesa na América Latina foi implantado em Curitiba. Na fotografi a: encontro do Cônsul Kazimierz 
Głuchowski com os representantes Polônicos do Brasil na frente da sede do Consulado, no ano 1922. Ao lado do Cônsul Głuchowski está sentado Ed-
mundo Woś-Saporski (fot. do acervo do Consulado Geral da República Polonesa em Curitiba)

W swym przesłaniu z 1892 roku gubernator stanu stwierdza, że 

ruch imigracyjny jest już „ukierunkowany” i że należałoby „podsycać 

go poprzez propagandę w wielkich ośrodkach europejskich za pośred-

nictwem prasy i broszur” (Przesłanie, 1892:12). W przesłaniu z 1895 

roku stwierdza się, że sukces kolonizacji prowadzonej przez imigrantów 

był skutkiem ich oczekiwania, że staną się „właścicielami kawałka ziemi 

za niewielką opłatą, rozłożoną na wiele lat, i że bez względu na swoją 

narodowość będą mogli cieszyć się pełną wolnością obywatelską i reli-

gĳ ną” (Przesłanie, 1895: 23).

W przesłaniu z 1901 roku szef administracji przedstawia następują-

cy bilans: w latach 1889-1900 przybyło do Parany 53 047 imigrantów. 

Według niego nie ma potrzeby powrotu do „imigracji subwencjonowa-

nej”, wstrzymanej przez Unię w 1896 roku, gdyż stan, biorąc pod uwagę 

jego klimat, jakość ziem i zamożność powstałych kolonii, nie potrzebuje 

tego typu pomocy (Przesłanie, 1901: 9). Mimo deklarowanego optymi-

zmu w przesłaniu z 1902 roku, szef administracji stanowej stwierdza, 

że w ostatnich latach napływ imigrantów zmniejszył się, podczas gdy 

w przesłaniach z lat 1903 i 1904 nie ma żadnej wzmianki o imigracji, 

choć wiadomo, że w roku 1904 został przegłosowany kredyt na sub-

sydiowanie transportu imigrantów europejskich. Wreszcie przesłanie 

z roku 1905 przedstawia dość ponury bilans odnośnie tej kwestii: odkąd 

rząd federalny rozwiązał umowy zawarte w celu „sprowadzania nowych 

imigrantów” – „wielkie fale imigracyjne ustały”. Aby przywrócić napływ 

imigrantów, należało pokrywać koszty podróży z Europy do Brazylii (co, 

mimo zatwierdzonych kredytów, nie było praktykowane) lub, w najgor-

szym razie, rozwĳ ać „propagandę” (Przesłanie, 1905: 38-40).

Na Mensagem de 1892, o governador do estado afi rma que a cor-

rente imigratória já se encontra “encaminhada” e que conviria “fomen-

tá-la fazendo-se propaganda nos centros populosos da Europa por meio 

de imprensa e folhetos” (Mensagem, 1892: 12). Na Mensagem de 1895, 

afi rma-se que o sucesso da colonização por imigrantes era fruto da ex-

pectativa de tornarem-se “proprietários de um pedaço de terra, por pre-

ço reduzido e longo prazo e que gozarão, sem diferença dos nacionais, de 

plena liberdade civil e religiosa” (Mensagem, 1895: 23).

Na Mensagem de 1901, o chefe do executivo apresenta o seguin-

te balanço: 53 047 imigrantes teriam chegado ao Paraná entre 1889 e 

1900. Segundo ele, não seria necessário retomar a “imigração subvencio-

nada” interrompida pela União em 1896. Isso porque o estado, tendo 

em vista seu clima e qualidade de suas terras e a prosperidade das colô-

nias existentes, não tinha necessidade deste tipo de apoio (Mensagem de 

1901: 9). Não obstante o otimismo declarado, na Mensagem de 1902, 

o chefe do executivo afi rma que o fl uxo de imigrantes tinha decrescido 

nos anos anteriores enquanto que as Mensagens de 1903 e 1904 não 

fazem menção à questão da imigração, embora se saiba que neste último 

ano tivesse sido votada uma linha de crédito para subsidiar o transporte 

de imigrantes europeus. Finalmente a Mensagem de 1905 apresenta um 

balanço sombrio sobre a questão: desde que o governo federal rescindira 

os contratos para “introdução de novos imigrantes”, as “grandes levas de 

imigrantes desapareceram”. Para retomar o fl uxo de entradas fazia-se ne-

cessário pagar os custos da viagem da Europa ao Brasil (o que, a despeito 

da linha de crédito, não vinha sendo feito) ou, na pior das hipóteses, fazer 

“propaganda” (Mensagem de 1905: 38-40).
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Przesłanie z roku 1906 przynosi pewną nowość. Korzystając z li-

nii kredytowej na opłatę transportu imigrantów, przyznanej już w roku 

1904 i zatwierdzonej w roku następnym, lecz dotąd nieużywanej, pre-

zydent stanu zawiera roczną umowę z liniami żeglugi morskiej, austriac-

kim Lloydem i węgierskim Realel (Przesłanie, 1906: 43-44). Umowy te 

przewidywały transport imigrantów w trzeciej klasie z portów europej-

skich w Trieście, Genui i Fiume (wszystkich we Włoszech) do portu 

w Paranaguá w Paranie24. 

W roku 1907 stan decyduje utworzyć Komisję do Spraw Koloni-

zacji, mającą za zadanie weryfi kację ziem leżących odłogiem i warun-

ków ich wykorzystania, a także wybór najlepszych ziem państwowych 

i prywatnych i wskazanie narodowości oraz umiejętności kolonistów 

którzy mają je otrzymać, przy czym szef tej komisji powinien wcześniej 

porozumieć się z władzami Unii w celu ustalenia podstaw współpracy 

między rządem federalnym i stanowym (Przesłanie, 1907: 19). 

W powyższym przesłaniu występuje też tradycyjny argument 

klimatyczny: „klimat umiarkowany niesłychanie korzystny dla ras 

europejskich”. Argument ten jednak staje się zrozumiały dopiero 

w kontekście realiów epoki, a mianowicie konieczności zaludnie-

nia stanu i produkcji żywności. Można więc zrozumieć zadowolenie 

prezydenta stanu z reaktywowania współpracy z Unią dzięki no-

wopowstałemu Ministerstwu Rolnictwa. Dlatego też w roku 1908, 

w przeciwieństwie do tego, co miało miejsce w roku 1896, stan 

24 Wachowicz (1981) pisze jeszcze o innych, rzadziej stosowanych działaniach władz, 
takich jak przekazywanie imigrantom niewielkich sum pieniężnych na budowę domów, 
zakup dla nich niektórych narzędzi pracy, płacenie niewielkiej pensji miesięcznej do 
pierwszych zbiorów oraz ofertę pracy przy budowie linii kolejowych. 

A Mensagem de 1906 traz uma novidade. Aproveitando-se de uma 

linha de crédito para subsidiar o transporte de imigrantes, concedida já 

em 1904, ratifi cada em 1905, mas até então não utilizada, o Presidente 

do estado fi rma contrato, pelo prazo de um ano, com as Companhias 

Loyd Austríaco e Real Húngara de Navegação Marítima (Mensagem de 

1906: 43-44). Estes contratos previam o transporte de imigrantes em 

3ª classe dos portos europeus de Trieste, Genova e Fiume (todos na 

Itália) até o porto de Paranaguá24.

Em 1907, o estado decide criar uma Comissão de Colonização 

incumbida da verifi cação de lotes devolutos e condições de efetivo 

aproveitamento; de examinar as melhores terras públicas e privadas 

indicando a nacionalidade e aptidões dos colonos que as devem ocupar, 

devendo ainda o Chefe desta comissão previamente entender-se com 

os Poderes da União afi m de estabelecer bases para um serviço comum 

entre os Governos Federal e Estadual (Mensagem de 1907: 19). 

Na Mensagem acima, lemos as tradicionais justifi cativas sobre 

“o clima temperado admiravelmente propício às raças européias”. 

Mas a adequação do clima não passava de argumento apenas compre-

ensível se colocado dentro do contexto da época: a necessidade de po-

voar o estado e produzir alimentos. É assim que se pode compreender 

porque o presidente comemora o retorno da parceria com a União, 

graças ao recém-criado Ministério da Agricultura. Em conseqüência, 

em 1908, ao contrário do que havia sido feito em 1896, o estado 

24 Wachowicz (1981) refere-se a outras ações públicas menos freqüentes tais como 
o adiantamento de uma pequena soma de dinheiro para a construção das moradias, 
a oferta de alguns utensílios de trabalho, o pagamento de uma pequena renda mensal até 
as primeiras colheitas e a oferta de trabalho na construção das estradas de ferro. 

oddaje Unii swoje „ziemie państwowe”, przeprowadza demarkację 

działek w istniejących już koloniach, jak Prudentópolis, i postana-

wia stworzyć w pobliżu Kurytyby „kolonię wzorową” , której spe-

cyfi cznym zadaniem będzie pokazanie, że jest możliwa uprawa pew-

nych gatunków roślin w „strefach tropikalnych” (Przesłanie, 1908: 

16-17). W roku 1909 otwarta zostaje inna linia kredytu, przezna-

czona tym razem dla kolonii Affonso Pena (Przesłanie, 1909: 8).

Inicjatywy te – począwszy od umów z przedsiębiorstwami żeglugi 

morskiej, poprzez tworzenie urzędów służących imigracji i kolo-

nizacji, aż po przekazanie Unii ziem państwowych – pokazuje, że 

jakkolwiek imigranci byli mile widziani i potrzebni do pobudzania 

sprzężonych ze sobą procesów kolonizacji i produkcji rolnej (co też 

było celem imigracji), to możliwości interwencyjne Parany były ogra-

niczone. W ten sam sposób, oddając swoje ziemie państwowe do 

dyspozycji Unii, władza lokalna dostosowywała się defi nitywnie do 

wymogów Dekretu 6455 (z 19 kwietnia 1907 roku), poprzez który 

Unia powoływała „Służbę Zaludniania Ziem Państwowych”25, włą-

czając tym samym imigrację do swojej polityki zasiedlania i rozwoju. 

Jak zauważa Ramos (2006: 91-98), dekret rządowy był bardzo 

szczegółowy; kompetencję Służby określały 4 rozdziały i 138 artyku-

łów. Oprócz kontroli dokumentacji, warunków zdrowotnych i ewen-

tualnych repatriacji, głównym jej celem było przyciąganie emigrantów 

w wieku do 60 lat, którzy „byliby gotowi do osiedlenia się jako wła-

25 Agencja ta miała podlegać Ministerstwu Transportu i Robót Publicznych. Jej struktu-
rę tworzyli dyrektor generalny oraz inspektorzy wyznaczeni odpowiednio do wszystkich 
stanów. W dalszej części będziemy używać skrótu „Służba”.

devolve à União, suas “terras públicas”, demarca lotes em colônias já 

existentes, como Prudentópolis, e decide ainda criar uma “colônia-

modelo” em uma área próxima a Curitiba, cujo objetivo específi co 

seria demonstrar a viabilidade de determinadas culturas em “zonas 

temperadas” (Mensagem de 1908: 16-17). Em 1909, surge outra linha 

de crédito, dirigida desta feita à colônia de Affonso Pena (Mensagem 

de 1909: 8). Estas iniciativas – desde o contrato com as companhias 

marítimas, passando pelas agências burocráticas ligadas à imigração/

colonização até a “devolução” das terras públicas à União – demons-

tram que embora os imigrantes fossem bem-vindos e necessários para 

impulsionar o binômio colonização/produção agrícola (sobre o qual 

a imigração havia sido assentada), a capacidade de intervenção do Pa-

raná era limitada. Do mesmo modo, recolocando suas “terras públi-

cas” à disposição da União, o poder local se alinhava defi nitivamente 

ao Decreto 6455 (19 de abril de 1907) através do qual a União criava 

o “Serviço de Povoamento do Solo Nacional”25, inscrevendo a imigra-

ção em sua política de ocupação e de desenvolvimento.

Segundo Ramos (2006: 91-98), o decreto governamental era muito 

completo e as competências do Serviço bastante amplas, divididas em 

4 títulos e 138 artigos. Para além do controle da documentação, condi-

ções de saúde e eventual repatriamento, o objetivo principal era atrair 

imigrantes com idade inferior a 60 anos que “se disponham a fi xar-se 

como proprietários rurais” (Baily, 1931 apud Ramos, 2006: 94). A in-

25 Esta agência seria subordinada ao Ministério da Viação e Obras Públicas. Na sua es-
trutura, constava um diretor geral e inspetores para cada estado do país. Doravante, 
abreviamos para “Serviço”.
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ściciele gospodarstw rolnych” (Baily, 1931, cyt. Ramos, 2006: 94). 

Intencja stworzenia niewielkiej klasy właścicieli gospodarstw rolnych 

była tak oczywista, że tylko „w przypadkach wyjątkowych” mógł być 

fi nansowany przyjazd imigrantów pragnących jedynie pracować bez 

zamiaru stania się właścicielami26. Aby ukierunkować odpowiednio 

ten napływ Europejczyków pragnących osiedlić się w istniejących lub 

tworzących się koloniach, Unia miała fi nansować podróż do Brazy-

lii oraz przejazd z portu w Rio de Janeiro do odpowiednich stanów 

oraz zakup działek ziemi, przy czym egzekwowanie płatności długów 

i wydawanie dowodów własności (tymczasowej lub defi nitywnej) po-

zostawało w gestii urzędników federalnych.

Dekret przewidywał formy działania instancji federalnych i sta-

nowych, takie jak, między innymi, pomoc lokalna w wyborze i prze-

kazywaniu ziem dla Unii27, przyjmowanie imigrantów w przypadku, 

gdy nie przybywają do Rio de Janeiro, osiedlanie imigrantów, wybór 

miejsc przeznaczonych na budowę szkół i kościołów. Przewidywał 

wreszcie, że sprzedaż działek dla Brazylĳ czyków w ośrodkach koloni-

zacyjnych założonych i utrzymywanych przez Unię nie może przekra-

czać 10% całości gruntów.

W przypadku Parany działanie Służby było bardzo ważne. W la-

tach 1908-1914 spośród 12 330 Polaków, którzy osiedlili się w tym 

26 W ten sposób następowało zerwanie związku między imigracją i robotnikami rolnymi 
do plantacji kawy w São Paulo i odnowienie pozytywnych skojarzeń odnoszących się do 
relacji między imigracją, kolonizacją i produkcją rolną. 

27 Ramos (2006: 135-137) zaznacza, że proces przekazywania Unii ziem państwowych  
nie przebiegał spokojnie. W niektórych przypadkach ziemie przeznaczone do dyspozycji 
Unii były zajęte, co doprowadzało do konfl iktów z agentami „Służby.”

tenção de criar uma pequena classe de proprietários rurais parecia ser tão 

evidente que só “em casos excepcionais” subsidiaria a vinda de imigrantes 

que desejassem apenas trabalhar sem tornarem-se proprietários.26 Para 

redirecionar esses fl uxos migratórios de europeus desejosos de se instalar 

nos núcleos coloniais existentes ou a serem constituídos, a União fi nan-

ciaria as passagens internacionais, os deslocamentos do porto do Rio de 

Janeiro aos respectivos estados e a aquisição dos lotes, cuja cobrança de 

dívidas e remissão de títulos de propriedade (provisórios ou defi nitivos) 

fi caria a cargo dos funcionários federais.

O decreto previa formas de articulação entre as esferas federal 

e estadual tais como auxílio local na escolha e na transferência de 

terras para a União27, recepção dos imigrantes quando não desembar-

cassem no Rio de Janeiro, assentamento dos imigrantes, defi nição de 

espaços reservados às escolas e igrejas no interior dos núcleos, entre 

outros. Previa fi nalmente que a venda de lotes aos brasileiros, naque-

les núcleos coloniais fundados ou mantidos pela União, não poderia 

exceder 10% do total existente. 

Em relação ao Paraná, a ação do Serviço é muito importante. En-

tre 1908 e 1914, sobre um total de 12 330 poloneses que haviam se 

estabelecido no estado, 9880 residiam em colônias criadas ou manti-

das pela União. O controle dessas colônias duraria mais do que o pre-

26 Rompia-se assim com a vinculação entre imigração e trabalhadores agrícolas para as 
fazendas de café de São Paulo e resgatava-se àquela associação positiva entre imigração, 
ocupação e produção agrícola.

27 Segundo Ramos (2006: 135-137), o processo de transferência de terras públicas dos 
estados para União não foi tranqüilo. Em certos casos, as terras colocadas à disposição 
da União estavam ocupadas, o que teria provocado confl itos entre os nacionais e os 
agentes do “Serviço.”

stanie, 9880 mieszkało w koloniach założonych i utrzymywanych 

przez Unię. Kontrola Unii nad tymi koloniami trwała dłużej, niż to 

było przewidziane. Przykładem może być licząca 5 tysięcy Polaków 

kolonia Cruz Machado, która pozostała pod kontrolą Unii aż 14 lat 

i 5 miesięcy, licząc od dnia swojego powstania, 19 grudnia 1910 roku. 

Może więc dziwić, że przesłania z lat 1910-1915 zawierają jedynie 

rzadkie i powierzchowne wzmianki (o nabywaniu i przekazywaniu 

ziemi) odnośnie wysiłków i roli Unii w procesie imigracji i koloniza-

cji stanu. Być może po przekazaniu Unii kontroli nad koloniami, za-

interesowanie władz lokalnych koloniami ograniczało się do śledzenia 

sytuacji oraz rejestracji imigrantów przybywających do stanu. Dla-

tego też, aby zrozumieć powody tak intensywnej emigracji polskiej 

do Parany w tym okresie, należy wyjść poza jej wymiar lokalny, jak 

też ogólnobrazylĳ ski, Służba bowiem, mimo swych akcji propagando-

wych w Europie, zajmowała się imigrantem dopiero gdy ten znalazł 

się na terytorium Brazylii. To właśnie był moment, w którym według 

władz brazylĳ skich „emigrant” stawał się „imigrantem”. 

Z drugiej strony Atlantyku, na ziemiach polskich zajętych przez 

imperium rosyjskie (zwanych też Kongresówką), skąd emigrowało 

najwięcej Polaków, sytuacja chłopów nie ulegała żadnej poprawie. 

Spadek cen zbóż, spowodowany otwarciem rynku lokalnego dla kon-

kurencji międzynarodowej (głównie amerykańskiej i kanadyjskiej), 

który doprowadził do wielkiej nędzy, a także szybki proces uprze-

mysłowienia Warszawy i Łodzi, to główne powody przemieszczania 

się ludności, którego punkt kulminacyjny stanowiła zarówno migracja 

do bogatych regionów Prus, jak i masowa emigracja do USA i Brazy-

visto. A título de exemplo, a colônia de Cruz Machado, onde viviam 

5 mil poloneses, fi cou sob o controle da União durante 14 anos e 5 

meses a partir da data de sua criação, no dia 19 de dezembro de 1910. 

E de se estranhar assim que as Mensagens (entre os anos 1910 e 1915) 

apresentem apenas raras e superfi ciais referências (aquisição e cessão 

de terras) aos esforços da União no processo de imigração/coloniza-

ção do estado. Talvez, após a transferência do controle das colônias 

para a União, o interesse local pelas colônias tenha se restringido ao 

acompanhamento da situação e ao registro de entradas de imigrantes 

no estado. Assim é que para entender as razões da forte emigração 

polonesa para o Paraná nesse período, faz-se mister ultrapassar tan-

to a dimensão local quanto àquela nacional, uma vez que o Serviço, 

apesar da propaganda realizada na Europa, passava a se ocupar do 

imigrante apenas quando ele ingressava no território brasileiro. Este 

era o momento no qual, para as autoridades brasileiras, o “emigrante” 

se tornava “imigrante”. 

Do outro lado do Atlântico, nos territórios poloneses ocupados 

pelo Império Russo (também chamados Reino do Congresso ou 

“Kongresówka”), de onde partia então a maior parte dos poloneses, 

a situação dos camponeses em nada tinha progredido. A queda do 

preço dos cereais provocada pela abertura do mercado local à concor-

rência internacional (sobretudo dos EUA e do Canadá), provocando 

grande miséria, associado à rápida industrialização de cidades como 

Varsóvia e Lodz, eram um dos mais importantes fatores de mobilida-

de, culminando tanto na migração para regiões rurais ricas da Prús-

sia, quanto na emigração em massa tanto para os EUA quanto para 
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Osadnicy chłopscy, mimo ciężkich chwil, byli wdzięczni Brazylii za gościnę. Na zdjęciu: odsłonięcie pomnika „Siewcy”, dłuta Jana Żaka, wystawionego 
dla uczczenia stulecia niepodległości Brazylii (fot. Archiwum Akt Nowych w Warszawie)

Os camponeses poloneses apesar dos difíceis momentos sentiam-se gratos ao Brasil pela hospitalidade. Na foto: inauguração do monumento 
“O Semeador” obra de João Zaco, construido em homenagem ao centenário da Independênçia do Brasil (fot. Arquivo de Documentos Novos em 
Varsóvia)

lii. Dochodzi do tego propagandowa wizja Parany – fantastyczna, ale 

skuteczna, prawdopodobnie rozpowszechniana przez agentów zwią-

zanych z przedsiębiorstwami żeglugi morskiej – znajdująca podat-

ny grunt w środowisku chłopskim. Na przykład mówiło się, że rząd 

brazylĳ ski przeznaczył bezpłatnie dla imigrantów olbrzymie obszary 

ziemi; że „królowa Brazylii”, w rzeczywistości cesarzowa Teresa Kry-

styna, żona Piotra II, na krótko przed swoją śmiercią zapisała swoje 

ziemie chłopom; że papież28 przeznaczył Paranę Polakom, błogosła-

wiąc ich emigracji, a nawet, że Brazylia jest krajem tak bogatym, że 

nie trzeba w nim pracować. 

Imigranci, którzy przybyli do Brazyli w okresie Republiki, byli 

w większości (95%) chłopami. Imperium rosyjskie, w przeciwień-

stwie do pruskiego, nie zezwalało im na emigrację. Aby móc wy-

jechać, czasem nawet tylko do portów w Bremie czy w Hamburgu 

w Prusach, potrzebowali pieniędzy i paszportu, który mogli otrzymać 

jedynie od władz pruskich, i z tego właśnie powodu wielu emigrowa-

ło jako „Niemcy”. W związku z tymi trudnościami, po przybyciu do 

Brazylii wysyłano pieniądze i dokumenty z powrotem do rodzin, pod-

trzymując i zasilając w ten sposób falę emigracyjną29. Równocześnie 

dokumenty innego rodzaju przemierzały Atlantyk – listy. Kilka nie-

zwykłych faktów związanych z tą korespondecją zasługuje na uwagę.

28 Holanda w przedmowie do książki Memórias de um colono no Brasil [Wspomnienia pewnego 
kolonisty w Brazylii], s. XIX, przedstawia pełną historię tej „donacji”. 

29 Niektórzy nadawcy informowali w swoich listach o trudnościach w przesyłaniu pie-
niędzy z Brazylii do zaboru rosyjskiego. Pieniądze były konfi skowane (lub po prostu kra-
dzione), co powodowało niezliczone skargi imigrantów wobec władz brazylĳ skich. Poczta 
brazylĳ ska, zmuszana do zwrotu niedoręczonych pieniędzy, zaprzestała przyjmowania 
takich przekazów do Rosji. Więcej szczegółów na ten temat zob. Kula (1977).

o Brasil. Some-se a isso o fato de que uma propaganda sobre o Paraná 

– tão fantástica quanto efi caz e provavelmente disseminada por agen-

tes particulares ligados às companhias marítimas - se espalhou no seio 

do campesinato. A título de exemplo, afi rmava-se que o governo bra-

sileiro estaria disponibilizando gratuitamente aos imigrantes enormes 

quantidades de terra; que a “rainha do Brasil”, de fato a Imperatriz 

Teresa Cristina, esposa de Pedro II, pouco antes de sua morte, havia 

oferecido suas terras aos camponeses; que o Papa28 havia entregado 

o Paraná aos poloneses e abençoado a emigração ou ainda que o Brasil 

era um país tão rico que não havia necessidade de trabalhar.  

Os imigrantes que chegaram ao Brasil no período republicano 

eram, em sua maioria (95%), camponeses. O Império Russo, ao con-

trário da Prússia, não lhes permitia emigrar. Para partir, às vezes mes-

mo para alcançar os portos de Bremen e de Hamburgo na Prússia, 

necessitavam de dinheiro e de passaporte que só obteriam das auto-

ridades da Prússia, fazendo com que muitos emigrassem como “ale-

mães”. Diante dessas difi culdades, após a chegada ao Brasil, dinheiro 

e documentos eram reenviados aos familiares, realimentando o fl uxo 

migratório29. Ao lado desses últimos, um outro tipo de documento 

atravessava o Atlântico, as cartas. Alguns fatos incomuns envolvendo 

essa correspondência merecem nossa atenção. 

28 Holanda, no prefácio do livro Memórias de um colono no Brasil, p. XIX, apresenta um 
relato completo desta “doação”.

29 Alguns remetentes informam em suas cartas as difi culdades de se enviar dinheiro do 
Brasil em direção aos territórios sob dominação russa. Os valores eram confi scados (ou 
simplesmente roubados), o que provocou inúmeras reclamações dos imigrantes junto às 
autoridades brasileiras. Obrigado a reembolsar os valores não entregues, o correio brasileiro 
acabou por cancelar o envio de valores à Rússia. Para maiores detalhes, ver Kula (1977).
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Trudności związane z emigracją sprawiały, że chłopi przeważnie 

wyjeżdżali sami30. Chociaż nie wszyscy posiadali umiejętność czy zwy-

czaj pisania, faktem jest, że listy stały się jedynym środkiem łączności 

z rodziną i przyjaciółmi, stąd też pisano ich bardzo dużo. Trudno by-

łoby jednak dzisiaj zapoznać się z ich treścią, gdyby nie pracochłonna, 

lecz mało skuteczna, praktyka władz rosyjskich. Próbując powstrzymać 

masowe wyjazdy, władze carskie wprowadziły przemyślaną praktykę se-

lekcji i cenzurowania korespondencji rodzin rozłączonych przez emi-

grację. Wierzono, że przerwanie łączności zahamuje pęd emigracyjny. 

W rezultacie tysiące listów znalazło się w Aktach kancelarii carskich” 

skąd trafi ło do Archiwum Państwowego, lecz niestety zaledwie niewiel-

ka ich część w liczbie 250 ocalała z pożarów, jakie spustoszyły Warszawę 

w czasie Powstania 1944 roku31. Z zasobów ocalałych, 60 listów, jakie 

dotarły do Polski w latach 1890-1891, zostało wysłanych z Brazylii, 

a dokładnie z Parany32.

Analizując zawartość tych listów, Kula (1977) informuje nas, że 

ich ogólny ton jest optymistyczny. Cenzura zatrzymywała według niego 

listy, które przynosiły dobre wiadomości, natomiast te ze złymi wiado-

30 W swoim wstępie do książki The Polish Peasant in Europe and America (W. I. Thomas, 
& F. Znaniecki, 1996) Eli Zaretsky stwierdza, że typ Polaka emigrującego do Stanów 
Zjednoczonych to również jednostka bez rodziny. W tym przypadku listy były jedynym 
środkiem łączności. To właśnie lektura listów emigrantów stała się podstawą wielu inter-
pretacji zawartych w tej książce. Dodajmy wreszcie, że dwie trzecie wspomnianego dzieła 
stanowią właśnie listy. 

31 Chodzi tu o pierwszą i nieudaną próbę wyparcia armii niemieckiej okupującej Warszawę, 
podjętą przez jej mieszkańców. Dziś w Warszawie istnieje muzeum poświęcone pamięci 
tego zrywu powstańczego, Muzeum Powstania Warszawskiego. Zob. stronę www.1944.pl

32 Pierwszy z tych listów, o numerze 22, ma datę 15 listopada 1890 roku, a ostatni, z nu-
merem 82, był pisany 24 maja 1891 roku. Listy te zostały przetłumaczone na portugalski 
i opublikowane w Anais da Comunidade Brasileiro Polonesa, t. VIII, 1977, s. 21-117.

As difi culdades na emigração faziam com que, em boa parte dos 

casos, os camponeses partissem sozinhos30. Embora nem todos sou-

bessem ou estivessem habituados a escrever, o fato é que as cartas se 

tornaram o único meio de comunicação entre familiares ou amigos e, 

por isso, foram numerosas. Mas seria difícil conhecer essa realidade 

hoje se não fosse uma prática trabalhosa e, fi nalmente, pouco efi caz, 

utilizada pelo Império Russo. Em sua tentativa de impedir a partida 

em massa, as autoridades tzaristas instituíram uma engenhosa prática 

de triagem e censura da correspondência trocada entre membros de 

famílias separadas pela emigração. Acreditaram que o rompimento da 

comunicação frearia o ímpeto emigratório. Em conseqüência, milhares 

de cartas acabaram nas “Atas das chancelarias tzaristas” e destas para 

o Arquivo Público, mas infelizmente somente uma pequena amostra de 

250 foi salva do fogo que se alastrou por Varsóvia quando da insurrei-

ção de 194431. Do lote salvo, 60 cartas, chegadas na Polônia entre 1890 

e 1891, foram enviadas do Brasil, em particular do Paraná32.

Tendo analisado o conteúdo destas cartas, Kula (1977) nos informa 

que o tom geral é de otimismo. Segundo este autor, o objeto da censura 

30 Em seu comentário de apresentação à obra The polish peasant, Zaretsky (1996) afi rma 
que o perfi l do polonês que emigrava para os EUA também era do indivíduo sozinho. 
Neste caso também as cartas eram o único meio de comunicação. Foi a leitura dessas 
cartas que permitiu muitas das interpretações presentes neste livro. Ressalte-se enfi m 
que dois terços da obra são simplesmente cartas publicadas.

31 Trata-se da primeira e fracassada tentativa feitas por poloneses residentes em Varsóvia 
de expulsar o exército alemão que então ocupava a cidade. Há hoje em Varsóvia um mu-
seu dedicado a esta insurreição, o Muzeum Powstania Warszwskeigo. Pode ser visitado 
no sítio www.1944.pl 

32 A primeira carta traz o número 22 e está datada de 15 de novembro de 1890 e a última 
traz o número 82, de 24 de maio de 1891. Elas foram traduzidas e estão publicadas nos 
Anais da Comunidade Brasileiro Polonesa, vol. VIII, 1977, p. 21-117. 

mościami dochodziły bez trudu do adresatów33. Potwierdzają tę tezę 

relacje Hempla (1973), gdyż świadectwa, jakie mógł on zebrać podczas 

swojego pobytu w Brazylii, mówią o niezliczonych trudnościach – od 

złego traktowania przybywających na Wyspę Kwiatów (Ilha das Flo-

res)34 aż do chorób, zwłaszcza cholery, i śmierci dzieci w wyniku bardzo 

złych warunków higienicznych – jakie były udziałem imigrantów ocze-

kujących na demarkację ziemi w bardzo prymitywnych zabudowaniach. 

O żadnej z tych trudności w omawianych listach nie ma mowy. 

Listy „optymistyczne”, zawsze adresowane do członków rodziny, 

zaczynały się często od pobożnej formuły połączonej z wiadomością 

o stanie zdrowia: „Dzięki Panu Bogu Wszechmogącemu jestem zdro-

wy”. W niektórych listach jest opis uroczystości religĳ nych, wzmian-

ka o księżach i o drewnianych kościołach. Często w zakończeniu listu 

podany jest adres nadawcy, czyli imię, nazwisko i nazwa kolonii. Jeśli 

idzie o główne tematy listów, opisują one domy i ziemie, ich urodzaj-

ność, bogactwo i różnorodność lasów (z których imigranci mogli bez 

ograniczeń brać drzewo konieczne do budowy swych domów), piękno 

krajobrazów, roślinności i fauny, zwłaszcza ptaków. Klimat, zwłaszcza 

łagodność zim, zajmuje miejsce uprzywilejowane. Są też ustępy mówią-

ce o wielkości gospodarstw, jakie zostały przydzielone imigrantom bez 

konieczności natychmiastowej zapłaty w formie pracy czy też gotówki. 

33 Na końcu wielu listów skonfi skowanych cenzor pisał „zadierzat”, po czym następowało 
krótkie streszczenie. W jednym z listów (nr 40) nadawca zapewnia adresata, że jeśli 
„Moskal” pozwoli, napisze ponownie.

34 Chodzi o Zajazd dla Imigrantów na Wyspie Kwiatów (Hospedaria de Imigrantes Ilha 
das Flores), założony przez Inspektorat Ziem i Kolonizacji w 1883 roku. Funkcjonował 
do roku 1966. 

eram as cartas que traziam boas novas, enquanto que aquelas que traziam 

más notícias ou ainda relatos sobre as difi culdades que enfrentavam os 

emigrantes, alcançavam seus destinatários sem problemas33. Os relatos de 

Hempel (1973) confi ram esta tese porque os testemunhos, que ele pode 

recolher quando de sua estadia no Brasil, atestam que inúmeras difi cul-

dades – desde os maus tratos quando da chegada na Ilha das Flores34 até 

as doenças, sobretudo o cólera, e o falecimento das crianças, em virtude 

das péssimas condições de higiene – foram suportadas nas construções de 

baixa qualidade no Paraná e em Santa Catarina à espera da demarcação 

dos lotes. Nenhuma dessas difi culdades está presente nas cartas.

As cartas “otimistas”, sempre endereçadas aos membros das famí-

lias, começavam frequentemente pela evocação religiosa associada ao 

estado de saúde do remetente: “Estou com saúde graças a Deus todo 

Poderoso”. Numa ou noutra carta, observa-se a descrição dos cultos, 

a referência aos padres e às igrejas em madeira. As cartas terminavam 

frequentemente indicando o endereço do remetente, de fato o nome 

da colônia onde se encontrava. Em relação aos temas principais, as 

cartas descreviam as casas e as terras, desde sua fertilidade, passando 

pela riqueza e diversidade dos bosques (de onde retiravam livremente 

a madeira necessária à construção de suas casas), até a beleza das pai-

sagens, da vegetação e da fauna, sobretudo os passarinhos. O clima, 

33 Ao fi nal de muitas das cartas confi scadas, o censor escrevia a palavra “zadierzat”, 
seguida de um pequeno resumo do conteúdo encontrado. Numa outra carta, a de nº 
40, o remetente avisa ao destinatário que se o “moscovita” permitir ele escreveria no-
vamente.  

34 Trata-de da Hospedaria de Imigrantes Ilha das Flores, fundada pela Inspetora de Ter-
ras e Colonização em 1883. Funcionou até 1966. 
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Nie brakuje również informacji o życiu społecznym. Na pierwszym 

miejscu mowa jest o porządku publicznym. Zaraz po tym o harmonĳ -

nych stosunkach społecznych (także z byłymi niewolnikami), wolności, 

braku „panów”, szacunku z jakim emigranci traktowani są przez elity 

i o braku podatków. Zważywszy, że autorzy listów pochodzili z regionów 

gdzie nie tak dawno została zniesiona pańszczyzna, jest oczywiste, że na 

te przejawy „egalitarnych” stosunków społecznych zwracali oni szcze-

gólną uwagę, jakkolwiek mogą one dziwić w kraju o tak długim okresie 

niewolnictwa. W sumie ton listów jest pozytywny, sytuacja ogólna jest 

oceniana jako dobra, często nawet lepsza niż na terenie zaborów, co 

potwierdza tezę o cenzurze „listów optymistycznych”. 

Poza listami, okres ten dostarcza nam jeszcze świadectw w postaci 

wspomnień (Saporski, 1972; Koscianski, 1971) i analiz w formie re-

lacji z podróży do Parany, realizowanych w kontekście sporów, jakie 

na ziemiach polskich pod zaborami toczyli zwolennicy i przeciwnicy 

emigracji. Wśród tych ostatnich wyróżniają się relacje Hempla (1973) 

i Kłobukowskiego (1971), członków ekspedycji naukowej wysłanej do 

Brazylii i Argentyny na początku lat 90. XIX wieku w celu szczegóło-

wego zapoznania się z warunkami życia i pracy polskich emigrantów. 

Obie relacje zgadzają się co do tego, że – w przeciwieństwie do Stanów 

Zjednoczonych – Brazylia (a w szczególności jej stany południowe), nie 

była zwykłym krajem docelowym emigracji. Hempel stał się jej zwo-

lennikiem, gdyż widział tam lepsze warunki „przetrwania polskości” 

(Hempel, 1973: 16). Kłobukowski, intelektualista zainteresowany pro-

blemem emigracji, poszedł jeszcze dalej. Biorąc pod uwagę warunki 

i liczbę Polaków zamieszkałych w Paranie, stwierdził, że istnieją tam 

sobretudo a suavidade do inverno, tinha lugar de destaque. Há ainda 

passagens sobre o tamanho das propriedades que lhes era demarcada 

sem a necessidade imediata de contrapartida em termos de trabalho ou 

dinheiro. A vida social não era esquecida. A ordem pública vinha em 

primeiro lugar. Em seguida, a harmonia das relações sociais (inclusive 

com os ex-escravos), a liberdade, a ausência de “senhores”, o respeito 

com o qual as elites lhes tratavam e inexistência de impostos. Origi-

nários de regiões recém egressas da servidão, é de se imaginar que 

esta gama de relações sociais “igualitárias” deveria ser especialmente 

notada, ainda que sejam surpreendentes num país por tanto tempo 

marcado pela escravidão. Em resumo, o tom é positivo, a situação geral 

é descrita como boa, por vezes melhor mesmo do que nos territórios 

ocupados, confi rmando a tese da censura das “cartas otimistas”.

Além das cartas, este período nos forneceu ainda testemunhos – sob 

a forma de memórias (Saporski, 1972; Koscianski, 1971) – e análises 

– sob a forma de relatos de viagens ao Paraná – realizadas no contexto 

dos debates que, nos territórios poloneses ocupados, opuseram partidá-

rios e não-partidários da emigração. Dentre estes últimos, sobressaem-

se os de Hempel (1973) e Klobukowski (1971), membros da mesma 

expedição científi ca enviada ao Brasil e à Argentina no começo dos anos 

1890 afi m de conhecer em detalhes as condições de vida e de trabalho 

dos emigrantes poloneses. Os dois relatos concordam que, à diferença 

dos Estados Unidos, o Brasil, particularmente seus estados meridionais, 

não era simplesmente um país de destino. Hempel tornou-se partidário 

da emigração porque via aí as melhores condições de “sobrevivência da 

vida polonesa” (Hempel, 1973: 16). Klobukowski, um intelectual que 

wszystkie warunki do powstania „społeczeństwa neopolskiego” (Kło-

bukowski, 1971:15). Czy można zatem sądzić, że kolonie polskie w Pa-

ranie, przez swój wysoki stopień jednorodności, są odpowiedzialne za 

tak wiele spośród projektów kolonizatorskich powstałych w kręgu pol-

skich ugrupowań nacjonalistycznych? 

Począwszy od drugiej połowy XIX wieku, nacjonaliści polscy zaczę-

li oceniać pozytywnie potencjał kolonizatorski emigrantów. „Podobnie 

jak ich odpowiednicy [Włosi i Niemcy], budowali oni swe nadzieje na 

utworzeniu jednorodnych kolonii rolniczych, przede wszystkim w bra-

zylĳ skiej Paranie, gdzie – według Józefa Siemiradzkiego – powstawała 

nowa Polska” (Gabaccia et al., 2006: 86-87). Idea założenia kolonii na 

terytorium Brazylii, podobnie jak inne mocarstwa europejskie uczyniły 

na kontynencie afrykańskim, wydawała im się możliwa do realizacji. 

Cichocka (2002) pisze o tym co następuje: 

„Ciekawa jest obserwacja stopniowej zmiany mentalności i tego, 

jak od XIX wieku zaczyna konkretyzować się patriotyczna idea wskrze-

szenia Polski w Brazylii lub w Argentynie. Zwolennicy tej idei, żyjący 

w większości na dawnych ziemiach polskich, zalecali utworzenie wielu 

stanów polskich w Brazylii, połączonych wspólną nazwą «Nowej Pol-

ski» i organizowali się, aby sprowadzić do tych stanów wszystkich imi-

grantów polskich, przede wszystkich tych zamieszkałych w USA”.

Można pomyśleć jeszcze, że idea stworzenia „Nowej Polski” w Bra-

zylii miała związek z realiami życia polskich imigrantów. W tym okresie 

bowiem zaczynają oni tworzyć pierwsze formy swej struktury społecznej, 

w szczególności szkoły, organy prasowe i stowarzyszenia abywatelskie, 

przede wszystkim w Kurytybie, ale także w innych miastach Parany.

havia se interessado pelo problema da emigração, foi mais longe. Tendo 

em vista as condições e o número de poloneses residentes no Paraná, 

afi rmou que estavam reunidas ali condições para o nascimento de uma 

“sociedade neo-polonesa” (Klobukowski, 1971:15). Seria possível supor 

assim que as colônias polonesas no Paraná, devido a seu alto grau de 

homogeneidade, têm responsabilidade em muitos dos projetos coloniza-

dores dos grupos nacionalistas poloneses?

Desde a segunda metade do século XIX, nacionalistas poloneses co-

meçaram a avaliar positivamente o potencial colonizador dos emigrantes. 

“Assim como seus homólogos [italianos e alemães], eles baseavam suas 

esperanças na formação de colônias agrícolas homogêneas, sobretudo no 

Paraná brasileiro, onde, segundo Josef Siemiradzki, emergia uma nova 

Polônia” (Gabaccia et al., 2006: 86-87). A idéia de fundar uma colônia 

em território brasileiro, assim como outras potências européias haviam 

feito no continente africano, lhes pareceu uma possibilidade real. Cicho-

cka (2002) se refere a esta questão nos seguintes termos:

“É curioso notar a mudança progressiva das mentalidades e ver 

como, a partir do século XIX começa a se concretizar a idéia patriótica 

de fazer ressuscitar a Polônia no Brasil ou na Argentina. Os partidários 

dessa idéia, vivendo em grande parte nos antigos territórios poloneses, 

preconizavam a criação de muitos estados poloneses no Brasil unidos 

sob o nome de ‘Nowa Polska’, Nova Polônia, e se organizavam para 

fazer vir para estes estados todos os imigrantes poloneses, sobretudo 

aqueles residentes nos EUA”.

É possível pensar ainda que a idéia de fundar uma “Nowa Polska” 

no Brasil estivesse em relação com o quadro de vida dos poloneses. Isso 
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Dzisiejszy widok okolic Murici, zasiedlonych przez imigrantów z Polski w 1878 roku (fot. Jerzy Mazurek)

Vista atual das redondezas de Murici, pelos imigrantes poloneses de 1878 (fot. Jerzy Mazurek)

Wśród organizacji obywatelskich wyróżnia się Towarzystwo Polskie 

im. Tadeusza Kościuszki35, założone w roku 1890, po tym, jak skonsta-

towano, że imigrancji zbyt wyizolowali się ze „świata cywilizowanego”. 

Podobnie powstało Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” (1898), Koło 

Młodzieży Polskiej (1901), Towarzystwo Świętego Stanisława (1906), 

Towarzystwo Związek Polski (1901), Towarzystwo Wychowania Fi-

zycznego „Junak” (1923) i Związek Młodzieży Szkolnej „Sarmacja” 

(1926). Ponadto w latach 1892-1914 powstało i wychodziło w Kuryty-

bie 19 czasopism. Niektóre wychodziły krótko, lecz inne ukazywały się 

regularnie, jak dziennik „Gazeta Polska w Brazylii”, wydawany w latach 

1892-1941. 

Zwolennicy emigracji, którzy w tamtym okresie odwiedzili Paranę, 

tacy jak Hempel czy Kłobukowski, pomogli w organizacji wielu z tych 

stowarzyszeń i czasopism, uznając, że jest to najkrótsza droga do stwo-

rzenia „Nowej Polski”. Ale te formy organizacyjne miały też inne skut-

ki. Doprowadziły do zmian w życiu społecznym imigrantów. Przyczy-

niły się do odtworzenia więzi społecznych, zerwanych przez emigrację, 

nawet wśród tych, którzy niekoniecznie się ze sobą znali. Tym razem 

w warunkach innego stylu życia i większej wolności, a równocześnie 

nie bez konfl iktów36. Zwraca wreszcie uwagę fakt, że prasa wychodząca 

pod zaborami, prawie w całości przeciwna emigracji, również wysyła-

35 Towarzystwo to założyło szkołę podstawową, chór i małą orkiestrę. Odegrało ono 
szczególnie ważną rolę w organizacji Pierwszego Kongresu Polskiego, którego celem była 
mobilizacja wszystkich Polaków mieszkających w Ameryce Południowej do działania na 
rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości. 

36 Według Wachowicza (1981: 109-110), miały miejsce rozliczne konfl ikty między nauc-
zycielami i księżmi.

porque, nesta época, os imigrantes começam a fundar suas primeiras 

formas de organização social, particularmente escolas, órgãos de im-

prensa e associações civis, sobretudo em Curitiba, mas também em 

outras cidades do Paraná. 

Dentre as associações civis, é de se notar a Sociedade Polonesa 

Tadeusz Kościusko35, fundada em 1890 a partir da constatação que os 

imigrantes haviam se isolado demais do “mundo civilizado”. Da mes-

ma forma foram criadas a Sociedade de Ginástica “Falcão”, (1898), 

o Círculo da Mocidade Polonesa (1901), a Sociedade Santo Estanislau 

(1906), a Sociedade União Polonesa (1920), a Sociedade de Educa-

ção Física “Junak” (1923) e a Associação de Estudantes “Sarmatia” 

(1926). Note-se ainda que, entre 1892 e 1914, 19 jornais foram fun-

dados e publicados em Curitiba. Alguns tiveram vida curta, mas outros 

apareceram regularmente, como foi o caso do jornal “Gazeta Polska 

w Brazylii”, editado entre 1892 e 1941. 

Partidários da emigração que à época visitavam o Paraná, pessoas 

como Hempel ou Klobukowski, ajudaram na organização de diversas 

dessas organizações e jornais, porque perceberam aí o caminho mais 

curto para a criação da “Nowa Polska”. Mas, estas formas de organi-

zação também geraram outras conseqüências. Elas acabariam por mo-

difi car a vida social dos imigrantes. Elas contribuíram a refazer laços 

sociais rompidos com a emigração, inclusive entre indivíduos que não 

necessariamente se conheciam. Mas isso num novo estilo de vida, mais 

35 A “Sociedade” fundou uma escola primária, um coral e uma pequena banda de 
música. Sua ação foi especialmente importante na organização do “Primeiro Congresso 
Polonês”, cujo objetivo era reunir todos os poloneses residindo na América do Sul com 
vistas a atuar pela reconquista da independência da Polônia.    
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ła „swoich” korespondentów do Brazylii i Argentyny. Mimo reportaży 

ukazujących emigrację w niekorzystnym świetle37, proces migracyjny 

nie został przerwany, a przekonanie, że emigranci bronić mogą za 

granicą interesów kraju odzyskującego swą niepodległość, przeważyło 

w końcu również i w tym środowisku.

Według wielu Polaków pozostających w ojczyźnie, ich rodacy osie-

dleni za granicą nie powinni być traktowani jako koloniści, których 

przeznaczeniem byłoby zaludnianie innych krajów i/lub wchłonięcie 

przez inne kultury. Pozwala to zrozumieć, dlaczego zaraz po odzyska-

niu niepodległości państwo polskie zdecydowało ustanowić w Kuryty-

bie, mieście mało znaczącym w Brazylii tamtej epoki, swój konsultat, 

mianując na stanowisko konsula Kazimierza Głuchowskiego (1885-

1941)38. Ten pierwszy konsul był zwolennikiem orientacji „narodowo-

kolonizacyjnej” i, gdy w roku 1920 przybył do Kurytyby, został powita-

ny bardzo uroczyście. Lecz, jak już zostało tu zaznaczone, możliwe jest 

też wyciągnięcie odmiennych wniosków i uznanie, że to właśnie kolonie 

imigrantów były bodźcem do snucia planów imperialistycznych przez 

polskich nacjonalistów. Tak czy inaczej, faktem jest, że idea imigracji 

dyrygowanej przez kraj docelowy czy też wizja „zacofanych imigrantów 

w obcym kraju” to za mało dla zrozumienia różnorodnych aspektów 

omawianej tu kwestii.

37 Do przeciwników emigracji należeli ks. Z. Chełmicki oraz M. Glinka, obaj będący 
członkami Warszawskiego Towarzystwa Rolniczego. Odwiedzili oni Brazylię w 1891 roku 
i opublikowali w Warszawie wiele artykułów przeciwnych emigracji. 

38 Głuchowski przybył do Kurytyby w styczniu 1920 roku jako konsul i funkcję tę pełnił 
do roku 1922; wtedy to zaczął pisać książkę o Polakach w Brazylii (zob. bibliografi a). 
Jego plan tworzenia osad polskich w Paranie został przyjęty po jego powrocie do Polski 
w 1928 roku.

livre, e não sem confl itos36. Note-se enfi m que a imprensa estabelecida 

nos territórios ocupados, quase que totalmente contrária à emigração, 

também enviou “seus” correspondentes ao Brasil e à Argentina. A des-

peito das reportagens desfavoráveis37, o fl uxo migratório não foi inter-

rompido e a idéia de que a emigração poderia defender no estrangeiro 

os interesses do país que reconquistava sua independência acabou por 

se impor, também neste campo.

Para grupos de poloneses não emigrados, seus conterrâneos insta-

lados em outros países não deveriam ser tratados como colonos cujo 

destino era povoar e/ou se fazer assimilar por outras culturas. Isso pa-

rece explicar porque, logo após a reconquista de sua independência, 

o Estado polonês decidiu estabelecer em Curitiba, uma cidade pou-

co importante para os padrões brasileiros da época, um consulado, 

nomeando para o posto Kazimierz Głuchowski (1885-1941)38. Este 

primeiro cônsul era defensor da posição “nacionalista-colonizadora” 

e, quando chegou à cidade em 1920, foi recebido em festa. Mas, como 

afi rmamos, é possível fazer o raciocínio inverso, ou seja, supor que 

foram as colônias de imigrantes que suscitaram nos nacionalistas po-

loneses a possibilidade de realizar projetos imperialistas. Sob um ou 

36 Segundo Wachowicz (1981: 109-110), houve inúmeros confl itos entre professores 
e padres.

37 Dentre os não partidários da emigração, encontram-se o padre Z. Chelmicki 
e  M. Glinka, ambos membros da Sociedade Agrícola de Varsóvia. Ambos visitaram 
o Brasil em 1891 e publicaram, em Varsóvia, diversos artigos contra a emigração.

38 Gluchowski chegou a Curitiba em janeiro de 1920, como cônsul, cargo que ele ocup-
ou até em 1922, quando começou a redigir o livro os poloneses no Brasil (vide referên-
cias). Seu plano de fundar uma colônia polonesa no Paraná foi concebido quando de seu 
retorno à Polônia, em 1928. 

Koniec okresu, w którym tysiące Polaków osiedliło się w Brazy-

lii, zbiega się z początkiem I wojny światowej. W przypadku Parany 

liczba imigrantów polskich będzie wciąż rosła. W latach 20. i 30. (aż 

do „kampanii nacjonalizacyjnej” przeprowadzonej przez rząd Varga-

sa) rząd brazylĳ ski traktował jeszcze imigrantów jako aktorów projektu 

zaludniania lub nawet jako element źle maskowanej „polityki wybiela-

nia” populacji. Lecz wygląda na to, że ani imigranci, ani nawet władze 

polityczne „młodego” państwa polskiego o tym nie wiedzieli. Wręcz 

przeciwnie, „choć tak nierealne, marzenie o stworzeniu kolonii pol-

skich w Ameryce Południowej trwało jeszcze do lat 30” (Gabaccia, 

2006: 89). 

Przypadek Polaków służy do ukazania wielości aspektów, jakie 

muszą być uwzględnione w badaniach nad imigracją, a także dystansu 

dzielącego politykę przyciągania od rzeczywistych powodów emigracji. 

Emigranci chłopscy, imigranci koloniści i kolonizatorzy niepodległego 

kraju. Oto niektóre kwestie dotyczące Polaków, którzy przybyli do Bra-

zylii (zwłaszcza do Parany) pod koniec XIX i na początku XX wieku.

outro ponto de vista, o fato é que a idéia de uma imigração orquestrada 

pelo país de destino ou de “imigrantes atrasados num país diferente” 

é incapaz de compreender os múltiplos aspectos da questão.

O fi nal deste período, onde milhares de poloneses se instalaram no 

Brasil, coincide com o começo da Primeira Guerra Mundial. Em rela-

ção ao Paraná, o número de imigrantes poloneses continuaria a crescer. 

Nas décadas de 1920 e 1930 (até a “campanha de nacionalização” or-

ganizada pelo governo Vargas), o governo brasileiro ainda considerava 

os imigrantes atores de um projeto de povoamento, ou mesmo artífi ces 

de uma mal disfarçada “política de branqueamento”. Mas nem os imi-

grantes nem mesmo os dirigentes políticos da “jovem” nação polonesa 

poloneses parecem ter sido informados disso. Ao contrário, “por mais 

irrealista que fosse, este sonho de colônias polonesas na América do 

Sul persistiu até os anos 1930” (Gabaccia, 2006: 89).

O caso dos poloneses serve para demonstrar os múltiplos aspectos 

que envolvem estudos sobre imigração, e também a distância que separa 

as políticas de atração das causas da partida. Camponeses emigrantes, 

imigrantes colonos e colonizadores de uma nação independente. São es-

tas as algumas das dimensões dos poloneses que chegaram ao Brasil (par-

ticularmente ao Paraná) no fi nal do século XIX e início do século XX.
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Considerações Iniciais

Tentar apresentar razões explicativas que justifi cam o desloca-

mento de milhares de seres de um continente para outro não 

pressupõe uma resposta imediata e simples. Implicação ainda maior 

quando se apresenta como autores centrais desta trama os imigrantes 

poloneses. O ano de 1875 é apresentado em maior número de fontes 

como data de chegada deste grupo no Rio Grande do Sul. Sabe-se que 

tanto o Brasil, como a Polônia estavam dispostos a efetivar este grande 

movimento humano chamado imigração.

Objetiva-se neste texto apresentar motivos que contribuíram para 

esse deslocamento, a viagem além-mar, os aspectos legais da imigra-

ção, o estabelecimento em solo nacional e estadual, as relações sociais 

e econômicas, bem como as vicissitudes que envolveram esse complexo 

processo no decorrer do século XIX e XX, tendo como personagens 

centrais os poloneses.

1.0 Falando em Imigração

Desde os primórdios da humanidade, o homem tem migrado 

continuamente por motivos econômicos, naturais, políticos 

e sociais. Em lei de 1882, o governo imperial brasileiro autorizou 

a venda das terras públicas estaduais a particulares, sob compromisso 

de que promovessem a colonização. Nas últimas décadas do século 

XIX o Brasil encaminhava-se para a abolição da escravidão e os grandes 

cafeicultores preocupavam-se com o espectro da falta de mão-de-obra 

Uwagi wstępne

Podejmując próbę przedstawienia racji usprawiedliwiających 

przemieszczanie się tysięcy istot ludzkich z jednego kontynen-

tu na drugi, nie można liczyć na natychmiastową i prostą odpowiedź. 

Zwłaszcza w przypadku, gdy głównymi autorami tego wątku historii są 

polscy imigranci. Większość źródeł podaje rok 1875 jako datę przyby-

cia tej grupy do Rio Grande do Sul. Wiadomo, że zarówno Brazylia, jak 

i Polska były zainteresowane realizacją owej wielkiej wędrówki ludów 

zwanej imigracją.

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie przyczyn tego prze-

mieszczania się, kwestii związanych z podróżą do zamorskiego kraju, 

aspektów prawnych imigracji, osadnictwa na ziemiach państwowych 

i stanowych, stosunków społecznych i gospodarczych, jak również 

przebiegu tego złożonego procesu na przestrzeni wieków XIX i XX, 

procesu, którego postaciami centralnymi byli Polacy. 

1.0 Mówiąc o imigracji

Od zarania dziejów człowiek nieustannie migruje z powodów 

ekonomicznych, przyrodniczych, politycznych i społecznych. 

Ustawą z roku 1882 brazylĳski rząd cesarski zezwolił na sprzedaż ziem 

stanowych i prywatnych pod warunkiem, że służyć będą one koloni-

zacji. W ostatnich dziesięcioleciach XIX wieku Brazylia zmierzała do 

zniesienia niewolnictwa i wielcy plantatorzy kawy zaniepokojeni byli 

widmem braku rąk do pracy na plantacjach. Kawa była bowiem głów-

Stan Rio Grande do Sul, położony w południowej części kraju, charakteryzuje się silną odrębnością kulturową, której symbolem są dawne misje 
jezuickie oraz gospodarka hodowlana (fot. Anna Pomacho-Wolska)

O Estado do Rio Grande do Sul, no extremo sul, caracteriza-se pela forte diferença na culturalidade, cujo símbolo são as antigas missões jesuíticas 
e a economia com base na criação (pecuária, agricultura etc) (fot. Anna Pomacho-Wolska)
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nym produktem gospodarki narodowej i zniesienie niewolnictwa mo-

gło doprowadzić do poważnych i negatywnych w skutkach konsekwen-

cji. Polityka imigracyjna stała się środkiem zaradczym, zastosowanym 

przez władze polityczne Brazylii. Miała ona trzy główne cele: 

•  zastąpienie niewolniczej siły roboczej wolną siłą roboczą w momen-

cie światowej ekspansji kapitalizmu;

•  zasiedlanie i kolonizacja dziewiczych jeszcze obszarów z możliwością 

powstania osad zamieszkanych przez właścicieli małych gospodarstw;

•  zróżnicowanie struktury produkcyjnej, mogące przyczynić się do za-

opatrzenia wewnętrznego kraju i zmniejszenia dysproporcji bilansu 

handlowego spowodowanych przez import produktów żywnościo-

wych na wielką skalę.  

Po nastaniu Republiki, proklamowanej 15 listopada 1889 roku, 

ziemie leżące odłogiem przeszły na własność stanów Federacji, zgodnie 

z artykułem 64 Konstytucji Federacyjnej z roku 1891, w wyniku czego 

sprawy kolonizacji i imigracji znalazły się w rękach rządów stanowych, 

posiadających teraz własną Konstytucję w ramach Federacji. W Rio 

Grande do Sul podstawą prawną był Dekret nr 28 z 5 października 1899 

roku, o „Ziemiach państwowych, kolonizacji i lasach”, oraz przepisy wy-

konawcze zatwierdzone przez Dekret nr 313 z 4 lipca 1900 roku.

Fakt, że stany i Unia miały subsydiować i wspólnie odpowiadać za 

proces imigracji i ofi cjalnej kolonizacji, prowadził często do konfl iktów 

i trudności, z jakimi borykać musiały się władze państwowe. Z tych oraz 

z innych jeszcze powodów rząd stanu Rio Grande do Sul zerwał w 1914 

roku umowę z Unią, co kładło kres imigracji ofi cjalnej, subsydiowanej 

przez stan (Dekret nr 2098, z 13 lipca 1914 roku).

em suas fazendas. Sendo o café o principal produto da economia na-

cional, seriam grandes os refl exos negativos de tal medida. A política 

imigratória foi a solução adotada pelo poder político brasileiro. Esta 

possuía três objetivos básicos:

•  substituição da mão-de-obra escrava pela mão-de-obra livre, num 

momento em que ocorria expansão do capitalismo a nível mundial;

•  povoamento e colonização de áreas ainda virgens, com a possibilida-

de de surgimento de núcleos de pequenos proprietários agrícolas;

•  diversifi cação da estrutura produtora que contribuísse para o abaste-

cimento interno do país e amenizasse o desnível da balança comer-

cial causado pelo grande peso das importações de alimentos.

Com a República, proclamada em 15 de novembro de 1889, as 

terras devolutas passaram à propriedade e domínio dos Estados da 

Federação, de acordo com o artigo 64 da Constituição Federativa de 

1891. Em decorrência deste fato, a colonização e imigração passam 

à competência dos governos estaduais, agora regidos por Constituição 

própria, em regime de Federação. No Rio Grande do Sul, a legislação 

base foi a Lei n.º 28, de 5 de outubro de 1899, sobre “Terras Públi-

cas, Colonização e Florestas” e o Regulamento aprovado pelo Decreto 

n.º 313, de 4 de julho de 1900. 

O fato de que os Estados e a União subsidiariam e assumiriam 

conjuntamente a empresa de imigração e colonização ofi cial, acarretava 

atritos e difi culdades ao poder público em vários momentos. Por essas 

e outras razões, o governo do Estado do Rio Grande do Sul rompeu, 

em 1914, seu acordo com a União, pondo fi m à imigração ofi cial sub-

sidiada no Estado (Decreto n.º 2. 098, de 13 de julho de 1914).

2.0 Polska, Polacy i rekrutanci

Wielorakie i głębokie były przyczyny emigracji polskiej. Podob-

nie jak inne kraje europejskie, w wieku XIX Polska rozbioro-

wa przeżywała ciężki kryzys ekonomiczny, polityczny i społeczny, który 

zmusił tysiące osób do wyjazdu do krajów Nowego Świata.

Wśród głównych przyczyn ruchu migracyjnego można wymienić 

nadmiar siły roboczej na wsi i w mieście, wysoki przyrost demogra-

fi czny, brak ziemi dla nowych pokoleń, brak prawodawstwa rolnego, 

ucieczkę ze wsi do ośrodków przemysłowych w wyniku mechanizacji 

rolnictwa, a także prześladowania polityczne i religĳne. Niewątpliwie 

szczególnie istotnym powodem emigracji była możliwość wyjazdu do 

kraju, gdzie można było zostać właścicielem gospodarstwa.

Dochodzą do tego działania propagandystów oraz rekrutantów 

imigracyjnych, znanych jako „agenci rekrutacji”. Działali oni w róż-

nych regionach Polski, starając się zachęcić ludność do wyjazdu. Roz-

powszechniano artykuły, broszury i komunikaty o nadzwyczajnych wa-

runkach oferowanych przez Brazylię.

W Polsce agenci owi znaleźli zatem korzystne warunki działania 

w związku z niezliczonymi problemami ekonomicznymi, politycznymi 

(trzy rozbiory) oraz społecznymi, z jakimi borykała się ludność tam-

tej epoki. Królestwo Polskie i Galicja były regionami, gdzie najbardziej 

dały się odczuć skutki działań agentów rekrutacyjnych.

W Polsce było prawie niemożliwe zdobycie ziemi na własność. 

W wieku XVIII i XIX władza polityczna i ekonomiczna spoczywała 

w rękach szlachty. Mała i średnia burżuazja napotykała na trudności 

2.0 Polônia, Poloneses e Recrutadores

As razões da emigração polonesa foram diversas e profundas. 

No século XIX, à semelhança de outros países europeus, 

a Polônia vivia grave crise econômica, política e social, que obrigou 

a que milhares de indivíduos viajassem para o Novo Mundo. 

Dentre as principais razões do movimento migratório, pode-se citar 

o excesso de mão-de-obra nas aldeias e vilas, o elevado crescimento de-

mográfi co, a falta de terras para as novas gerações, a ausência de legisla-

ção agrária, o êxodo rural para os centros industriais devido à mecaniza-

ção rural, perseguições políticas e religiosas. Sem dúvida, a grande razão 

da imigração foi a possibilidade de imigrar para uma nação onde fosse 

possível tornar-se proprietário de terra.

Acresce-se também a ação dos propagandistas e recrutadores de imi-

grantes que foram conhecidos como “agentes recrutadores”. Estes espa-

lharam-se pelas diversas regiões da Polônia, com a fi nalidade de entusias-

marem a população a emigrar. Espalharam-se artigos, livretos, brochuras 

e comunicados sobre as excepcionais condições oferecidas pelo Brasil.

Na Polônia, como assinalado, tais agentes encontraram campo pro-

pício de trabalho, devido aos inúmeros problemas econômicos, políticos 

– três partilhas territoriais –, e sociais em que vivia a população polonesa 

da época. O reino da Polônia e a Galícia foram as regiões que mais senti-

ram o efeito da atuação dos agentes recrutadores.

Na Polônia era quase inviável tornar-se proprietário de terra. Nos sécu-

los XVIII e XIX, o poder político e econômico estava nas mãos da nobreza. 

A pequena e média burguesia progredia com difi culdade, enquanto a alta 
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Siedziba ministra pełnomocnego i posła nadzwyczajnego w Rio de Janeiro w okresie międzywojennym (fot. z książki: Dziesięciolecie Polski Odrodzonej. 
Księga Pamiątkowa 1918-1928, Kraków-Warszawa, 1928)

Residência do ministro plenipotenciário e enviado extraordinário no Rio de Janeiro no período de entre guerras (fot. do livro: Dziesięciolecie Polski 
Odrodzonej. Księga Pamiątkowa 1918-1928, Kraków-Warszawa, 1928 [Dez anos de Polônia renascida. Álbum comemorativo 1918-1928, Cracóvia-Varsóvia, 1928])

rozwojowe, podczas gdy bogata burżuazja sprzymierzona z bogatą 

szlachtą rozwĳała się w przyśpieszonym tempie, nie kwestionując ist-

niejącej struktury. „Chłop polski, zarówno ten w zaborze pruskim, jak 

i pod innymi zaborami, żył w systemie społecznym o wysokim stop-

niu zhierarchizowania. W wiosce podział klasowy był wyraźny i bardzo 

zhierarchizowany” (Wachowicz, 1974: 86). Zmuszony dzierżawić zie-

mię, chłop pracował w znacznej mierze na spłatę dzierżawy.

2.1 Polska: gospodarka i ziemia

W sytuacji, gdy awans różnych grup społecznych był zablokowany, 

chłop był postrzegaany i traktowany jako zwykła siła robocza. 

Alienacja wobec prawie wszystkiego, co istniało poza jego wsią i oko-

licami, podtrzymywana przez arystokrację i kler, utrudniała mu walkę 

o podział ziemi i o prawa rolne. Chłopi żyli zwykle we wspólnotach pra-

wie feudalnych i rzadko mieli możliwość należenia do jakichkolwiek in-

stytucji społecznych. Wspólnota gminna i parafi alna stanowiły dla chłopa 

cały świat. Jego udział w życiu gminy był bardzo ograniczony. Restrykcje 

rządowe sprawiały, że jego udział w administracji gminy ograniczał się do 

roli biernego obserwatora. (Wachowicz, 1974: 86)

Również grupa drobnych właścicieli przeżywała wielkie trudności. 

„Na polu gospodarczym sytuacja Polaków stawała się coraz bardziej 

dramatyczna. Podatki od nieruchomości i od ziemi były tak wysokie, że 

właściciele nie byli w stanie ich płacić i, aby uniknąć więzienia, musie-

li sprzedawać swoje niewielkie posiadłości” (Stawinski, 1976: 15). Na 

przestrzeni całych dziesięcioleci gospodarka polska opierała się na rolnic-

burguesia, ligada à alta nobreza, acelerava o passo, sem questionar a estru-

tura vigente. “O camponês polonês, tanto sob o domínio prussiano como 

sob os outros domínios, vivia num sistema social altamente hierarquizado. 

Numa aldeia as classes sociais eram nítidas e sua mobilidade muito hierar-

quizada” (Wachowicz, 1974: 86). Obrigado a arrendar a terra, o camponês 

cedia grande parte do seu trabalho como renda.

2.1 Polônia: produção econômica e a terra 

Num contexto que bloqueava a ascensão social de diversos seg-

mentos, o camponês era visto e tido como simples força bra-

çal, geradora de trabalho. Seu alheamento a quase tudo que se encontrava 

situado fora de sua aldeia e arredores – okolica, apoiado pela aristocracia 

e pelo clero, difi cultava-lhe a luta pela imposição da divisão da terra e de 

leis agrárias.

Geralmente viviam numa comunidade semi-feudal, com raras oportuni-

dades de pertencer a quaisquer outras instituições sociais. A comuna e a pa-

róquia eram o seu mundo. Sua participação na primeira era muito limitada. 

Medidas restritivas do governo faziam com que sua participação na adminis-

tração comunal fosse à de espectador passivo. (Wachowicz, 1974: 86)

Também o pequeno proprietário via-se em grande difi culdade. “Na 

área econômica, a situação dos poloneses tornara-se ainda mais cruciante. 

Os impostos prediais e territoriais eram tão pesados que os proprietários 

não tinham com o que pagar e, para não caírem na prisão, eram forçados 

a vender suas reduzidas propriedades.” (Stawinski, 1976: 15). Durante 

dezenas de anos, a economia polonesa alicerçou-se na agricultura, com 



114

Thaís Jananina WenczenowiczThaís Janaina Wenczenowicz

115

Thaís Janaina WenczenowiczImigracja polska… / Imigração polonesa…
twie, zwłaszcza na niektórych produktach podstawowych, jak ziemniaki, 

żyto i pszenica. Dobrym przykładem mogą tu być Poznańskie i Pomorze 

Zachodnie, regiony głównie rolnicze z niewielkim przemysłem.

Rolniczy charakter Polski oraz brak ziemi tłumaczą, dlaczego przeważają-

cą większość Polaków, którzy wyjechali do Brazylii, stanowili chłopi. „Chłop, 

żądny ziemi, której zawdzięczał swoje utrzymanie, szuka jej tam, gdzie jest jej 

pod dostatkiem – w Ameryce. Była to wielka aspiracja tych, którzy wybrali 

Brazylię jako nowe miejsce osiedlenia. Wśród tych, co wybrali ten kraj, dzie-

więćdziesiąt procent stanowili chłopi” (Wachowicz, 1974: 27).

2.2 Polacy i ruchy migracyjne

Dwa wielkie okresy nadają rys charakterystyczny emigracji Po-

laków do Brazylii między rokiem 1890 a I wojną światową. 

W historiografi i określa się je mianem „gorączki brazylĳskiej”. Naj-

większy napływ Polaków do Brazylii miał miejsce w latach 1870-1914. 

Według szacunków z lat 20., przybyło do Brazylii około 102 096 Pola-

ków, odpowiednio w następujących przedziałach czasowych:

Tabela 1. Napływ Polaków do Brazylii

Okres Liczba osób

1871-1889 8080

1890-1894 62 786

1895-1900 6600

1901-1914 24 730

Razem 102 096
Źródło: Mariano Kawka, „Polska obecność w Brazylii”, w: Relacje Polska-
Brazylia. Historia i współczesność, Warszawa: CESLA, 1996, s. 37.

destaque para alguns produtos básicos, como a batata, o centeio e o trigo. 

A Poznânia e a Pomerânia Ocidental eram bons exemplos: tratava-se de re-

giões essencialmente agrícolas, com um número incipiente de indústrias. 

O caráter agrário da Polônia e a carência de terra explicam o fato de 

a imensa maioria dos poloneses que partiram para o Brasil ser camponesa. 

“O camponês, ávido por terra, da qual tirava seu sustento, vem procurá-la 

onde ela existe em abundância, na América. Esta é a grande aspiração dos 

que preferem o Brasil como seu novo habitat. Noventa por cento dos que 

vieram para este país são agricultores” (Wachowicz, 1974: 27).

2.2 Poloneses e movimentos migratórios 

Dois grandes períodos caracterizaram os movimentos migratórios 

poloneses para o Brasil entre os anos de 1890 e da I Guerra 

Mundial, nomeados pela historiografi a de “febre brasileira”. A maior onda 

da imigração polonesa para o Brasil ocorreu no período de 1870 a 1914. 

Segundo as estimativas do início dos anos vinte, chegaram ao Brasil em tor-

no de 102 096 poloneses, distribuídos pela seguinte estrutura temporal:

Tabela 1. Poloneses chegados ao Brasil

Período Nº. de pessoas

1871-1889 8080

1890-1894 62 786

1895-1900 6600

1901-1914 24 730

Total 102 096
Fonte: Mariano Kawka, “Polska obecność w Brazylii”, in: Relacje Polska-
Brazylia. Historia i współczesność, Varsóvia: CESLA, 1996, p. 37.

Pierwsze fale Polaków kierowały się do Parany i Rio Grande do Sul. 

Również stany São Paulo, Minas Gerais i Espírito Santo przyjmowały 

Polaków, którzy osiedlali się w ośrodkach miejskich i na plantacjach 

kawy. W latach 1897-1906 liczba imigrantów polskich gwałtowanie 

spadła i przybywały do Brazylii jedynie pojedyncze osoby, przeważnie 

nakłonione do emigracji przez przyjaciół i rodziny osiadłe w Brazylii.

Podkreślić należy, że drugi okres imigracji rozpoczyna się około 

roku 1906, kiedy to Brazylia, potrzebując taniej i licznej siły roboczej 

do budowy linii kolejowych, szczególnie w stanach São Paulo i Rio 

Grande do Sul, powraca do swej dawnej polityki fi nansowania kosztów 

transportu dla pragnących imigrować.

Później, w okresie I wojny światowej, napływ imigrantów polskich 

oraz innych narodowości do Brazylii uległ znacznemu osłabieniu. Po 

wojnie polski ruch migracyjny został przywrócony, jednakże już na 

mniejszą skalę. Tytułem przykładu, w swoim pionierskim studium 

o Polakach w Rio Grande do Sul Edmund Gardolinski pisze o 27 ty-

siącach imigrantów przybyłych do tego stanu i o założonych przez nich 

koloniach, wyszczególnionych w poniższej tabeli:

Tabela 2. Imigranci polscy przybyli do Rio Grande do Sul

Kolonie Liczba rodzin

Alfredo Chaves 10

Nova Virgínia 100

Nova Bassano 180

Monte Vêneto 30

Nova Roma 60

Capoeiras 100

As primeiras levas de poloneses dirigiram-se para o Paraná e o Rio 

Grande do Sul. São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo também rece-

beram poloneses, que se espalharam pelos centros urbanos e pelas fazen-

das de café. De 1897 a 1906, caiu bruscamente o número de imigrantes 

poloneses; chegavam apenas imigrantes isolados, geralmente atraídos por 

amigos e parentes residentes no Brasil.

Assinala-se que o segundo período inicia-se por volta de 1906, quando 

o Brasil, necessitando de mão-de-obra barata e numerosa para a construção 

de estradas-de-ferro, notadamente São Paulo – Rio Grande do Sul volta à sua 

antiga política de proporcionar passagem gratuita a quem desejasse imigrar. 

Posterior é no período em que eclode a I Guerra Mundial que in-

terrompeu sensivelmente a vinda de imigrantes poloneses e de outras 

origens para o Brasil. Ao fi ndar o confl ito mundial, o fl uxo migratório 

polonês foi restabelecido, porém em menor escala. A título de exemplo 

por estados, em seu estudo pioneiro sobre os poloneses no Rio Grande 

do Sul, Edmundo Gardolinski apresenta um total de 27 mil imigrantes 

vindos ao Rio Grande do Sul, originando as colônias até então desocupa-

das, descritas na tabela abaixo:

Tabela 2. Imigrantes poloneses vindos ao Rio Grande do Sul

Colônias N.º de famílias

Alfredo Chaves 10

Nova Virgínia 100

Nova Bassano 180

Monte Vêneto 30

Nova Roma 60

Capoeiras 100
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Antônio Prado 200

São Marcos 600

Santo Antônio da Patrulha 200

Razem 1480
Źródło: Edmundo Gardolinski, Imigração e colonização polonesa, Porto 
Alegre: Regional, 1958, s. 12.

Źródła bibliografi czne wskazują na obecność elementów polskich 

w kolonii Conde d’Eu, na Linii Azevedo Castro, w sekcji I, w Rio 

Grande do Sul, w czasie, gdy do tego regionu przybyli imigranci włoscy 

w roku 1875. Przyjazd grupy polskiej nastąpił w tym samym momen-

cie co imigrantów franko-szwajcarskich, jednakże kilka miesięcy przed 

przybyciem grup pochodzących z Włoch.

3.0  Obecność polska w Rio Grande do Sul

Emigranci z Polski byli w większości ubogimi chłopami, którzy 

w kraju swego pochodzenia nie posiadali żadnych nieruchomo-

ści. Przeważnie mieli niewielkie wykształcenie lub też nie mieli żadne-

go: „Nie wszyscy imigranci umieli czytać i pisać, więc niektórzy z nich 

korzystali z pomocy przyjaciół, którzy w ich imieniu pisali listy. Nato-

miast ci, którzy sami je pisali, posiadali jedynie wykształcenie podsta-

wowe” (Stawinski, 1976: 79).

Pierwsi imigranci polscy, pochodzący z regionu pod zaborem au-

strowęgierskim, przybyli do Rio Grande do Sul w drugiej połowie XIX 

wieku. Bochnia, Brzesko, Kraków, Jarosław, Leżajsk, Przemyśl, Prze-

worsk, Rzeszów, Sanok, Tarnów, Tarnobrzeg, jak również miejscowości, 

Antônio Prado 200

São Marcos 600

Santo Antônio da Patrulha 200

Total 1480
Fonte: Edmundo Gardolinski, Imigração e colonização polonesa, Porto 
Alegre: Regional, 1958, p. 12.

Fontes bibliográfi cas apontam para a existência de elementos polo-

neses na colônia sul-rio-grandense de Conde d’Eu, na Linha Azevedo 

Castro, I secção, quando nesta região aportaram os imigrantes italianos 

em 1875. A chegada do grupo polonês teria ocorrido na mesma época 

em que vieram os imigrantes franco-suíços, porém alguns meses ante-

riores aos grupos provenientes da Itália.

3.0 A presença polonesa no Rio Grande do Sul 

Em sua maioria, os emigrantes da Polônia eram camponeses po-

bres, que não tinham bens imóveis na terra de origem. Em geral, 

possuíam pouca ou nenhuma escolaridade: “Nem todos os imigrantes 

sabiam ler e escrever, pois alguns recorriam a amigos, para que em seu 

nome escrevessem cartas. Por sua vez, os que escreviam mostram que 

tinham, apenas instrução primária.” (Stawinski, 1976: 79).

Oriundos da região ocupada pela impéria Austro-húngaro, os pri-

meiros imigrantes poloneses teriam chegado ao Rio Grande do Sul na 

segunda metade do século XIX. Bochnia, Brzesko, Cracóvia, Jarosław, 

Leżajsk, Przemyśl, Przeworsk, Rzeszów, Sanok, Tarnów, Tarnobrzeg, 

bem como as que se encontram presentemente nas fronteiras da Ucrâ-

Młodzież  ze Szkoły Ludowej w Ijuhy (dzisiaj Ijuí) podczas obchodów rocznicy Konstytucji 3 Maja, 1907 (fot. Archiwum Akt Nowych)

Jovens da Escola Popular em Ijuhy (atual Ijuí) durante a comemoração do aniversário da Constituição de 3 de Maio, no ano de 1907 (fot. Arquivo de 
Documentos Novos em Varsóvia)
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które dzisiaj znajdują się w granicach Ukrainy, jak Bolechów, Chodo-

rów, Czortków, Sambor, Stryj, Stanisławów, współdziałały w wysyłaniu 

imigrantów polskich do Rio Grande do Sul. Kolejni imigranci pocho-

dzili głównie z zaboru pruskiego.

Początkowo osiedlili się oni na lewym brzegu rzeki Rio das Antas, 

w kolonii Santa Teresa, która na północy graniczyła z ósmą sekcją kolo-

nii Alfredo Chaves, a na południu z regionem kolonizacji niemieckiej.

Polacy pochodzący z ziem pod zaborem rosyjskim zaczęli nato-

miast przybywać do Rio Grande do Sul dopiero pod koniec 1889 

roku. W większości pochodzili oni z Warszawy, Kalisza, Płocka i oko-

lic. Pierwszy odcinek podróży, do portu w Bremie, odbywali pocią-

giem przez Berlin. Wiadomo jednak, że Polacy wyruszali z różnych 

miejsc Europy Zachodniej, gdzie znajdowały się przedsiębiorstwa 

transportowe i porty.

Podróż statkiem z Bremy lub Hamburga do Rio de Janeiro lub 

São Paulo, trwała nie mniej niż 18 dni. Podczas pobytu w barakach 

tranzytowych, przeważnie na Wyspie Kwiatów (Ilha das Flores), 

rodziny oczekiwały na decyzję odnośnie regionu swego osiedlenia. 

Przeważnie po tygodniowym wypoczynku wyruszały w dalszą podróż 

do miejsca przeznaczenia.

Podróż morską odbywali emigranci na pokładzie statków transpor-

towych, parowców lub statków o napędzie mieszanym, począwszy bo-

wiem od roku 1840 żaglowce były zastępowane statkami o kadłubach 

metalowych, napędzanymi silnikami na węgiel. Każdy statek zabierał 

średnio od siedmiuset do ośmiuset osób. Niektóre statki mieściły jesz-

cze więcej pasażerów. Do przedsiębiorstw transportowych przewożą-

nia: Bolechów, Chodorów, Czortków Sambor, Stryj, Stanisławów, co-

laboraram no envio de imigrantes poloneses ao Rio Grande do Sul. Os 

próximos imigrantes originavam se da região ocupada pela Prússia. 

Inicialmente estes se estabeleceram na margem esquerda do rio das An-

tas, na Colônia Santa Tereza, que se limitava, ao norte, com a Oitava Seção 

da Colônia Alfredo Chaves e, ao sul, com a região de colonização alemã. 

Já os poloneses provenientes da região sob o domínio russo so-

mente começaram a chegar ao Rio Grande do Sul no fi nal de 1889. 

Em sua maioria eram oriundos de Varsóvia, Kalisz, Plock e arredores. 

A viagem inicial rumo ao porto de Bremen era feita de trem, via Ber-

lim. Entretanto, sabe-se que os poloneses partiram de várias regiões da 

Europa Ocidental, quando nestes estivessem instaladas as Empresas de 

Transporte e o país possuísse um porto.

A travessia do oceano, de Bremen ou Hamburgo até o Rio de Ja-

neiro ou São Paulo, não era feita em menos de 18 dias. Durante a per-

manência nos barracões dos imigrantes, geralmente em Ilha das Flores, 

as famílias aguardavam a defi nição da região em que iriam se estabele-

cer. Em geral, após uma semana de descanso, a viagem prosseguia em 

direção aos seus destinos.

A travessia era feita sobretudo em navios de porte, a vapor ou mis-

tos, visto que, a partir de 1840, as embarcações movidas à vela foram 

substituídas por navios de casco metálico, impulsionados com moto-

res movidos a carvão. Cada navio transportava, em média, setecentas 

a oitocentas pessoas. Houve embarcações que excederam esse número. 

Dentre as empresas transportadoras de poloneses estava a Bendazewski 

& Serra Azul e F. Missler Bremen (Stolz, 1997: 29-33).

cych Polaków należały Bendazewski & Serra Azul i F. Missler Bremen. 

(Stolz, 1997: 29-33)

W początkowej fazie imigracji polskiej koszty podróży morskiej 

pokrywali sami imigranci. Po nastaniu Republiki rząd brazylĳski zobo-

wiązał się fi nansować ich podróż od portów europejskich aż do Wyspy 

Kwiatów w zatoce Guanabara. Począwszy od roku 1890, duża liczba 

Polaków emigrowała do Brazylii, aby zajmować ziemie leżące odłogiem 

na południu kraju.

Podczas podróży morskiej imigranci organizowali się w zależności 

od liczby pasażerów, miejsca, jakim dysponowali oraz norm przedsta-

wionych im przez przedsiębiorstwo odpowiedzialne za podróż. Wśród 

wspomnień Polaków szczególne miejsce zajmują te odnoszące się do 

wyżywienia na statku oraz do nadmiernej liczby pasażerów.

Wyżywienia podczas podróży morskiej było pod dostatkiem i prze-

ważnie okazywało się ono bardziej obfi te i smaczniejsze niż to, jakie 

znane było chłopom w Polsce. „Podczas podróży żywiliśmy się mięsem 

dwóch byków” (Stolz, 1997: 33). W trakcie podróży zwierzęta były 

zabĳ ane w miarę wyczerpywania się zapasów. Mięso serwowane pasa-

żerom nie było tym rodzajem pożywienia, do jakiego ludność chłopska 

była w Polsce przyzwyczajona.

Żywności było pod dostatkiem i posiłki stanowiły najbardziej ocze-

kiwane chwile podczas podróży. „Jedzenie na statku było bardzo do-

bre i było go dużo (…). Były ciastka i herbatniki na śniadanie z kawą. 

W Polsce nie było kawy. Na obiad i na kolację były ziemniaki, mięso 

wołowe, zupa z ryżem lub makaronem, jajka i inne rzeczy. W niedzielę 

jedzenie było lepsze, czasem było wino i suszone owoce. Wszystko było 

No princípio da imigração polonesa, as passagens marítimas eram 

por conta dos próprios imigrantes. Após a proclamação da República, 

o governo brasileiro comprometeu-se a custear as despesas de viagem 

desde o embarque nos portos europeus até o desembarque em Ilha das 

Flores, na baía de Guanabara. A partir de 1890, um grande número de 

poloneses partiu para o Brasil, para ocupar terras devolutas no Sul.

Durante o percurso os imigrantes se organizavam a partir da quan-

tidade de viajantes, espaço disponível e normas cotidianas apresentadas 

a coletividade por parte da empresa contratadora responsável pela tra-

vessia. Dentre os espaços de memória mais observados em poloneses 

os mais salientados referem-se à alimentação servida a bordo durante 

a travessia e à superlotação dos navios. 

A alimentação, durante a travessia, era abundante e, em geral, mais 

farta e rica do que a conhecida na Polônia pelos camponeses. “Du-

rante a viagem alimentou-nos a carne de dois bois” (Stolz, 1997: 33). 

Os animais eram abatidos, segundo as necessidades, no decorrer da 

viagem. A carne servida aos passageiros não era comida habitual das 

populações camponesas da Polônia. 

A comida costumava ser farta, sendo as refeições um dos momen-

tos mais esperado no decorrer da viagem. “No navio a comida era bem 

boa, e bastante (...). Tinha bolacha ou biscoito de manhã, com café. 

Lá na Polônia não tinha café. No almoço e na janta tinha batata, carne 

de vaca, sopa de arroz ou massa, ovos e outras coisas. No domingo era 

melhor, às vezes tinha vinho e frutas secas. Tudo era bom. Era meio 

apertado para comer, porque tinha muita gente no navio” (Krzysczak, 

2001. Depoimento oral). 
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smaczne. Było trochę ciasno przy jedzeniu, bo na statku było dużo lu-

dzi” (Krzysczak, 2001. Relacja ustna).

W przypadku choroby imigranci pozostawali dłużej w miejscu zej-

ścia na ląd. Otoczeni byli opieką i pilnowano, by nie udawali się do ko-

lonii, co pozwalało uniknąć zarażeń oraz rozprzestrzeniania się chorób 

i epidemii, tak częstych w Europie.

W przypadku zachorowania i absolutnego braku środków imigrant 

otrzymywał w ciągu pierwszego roku osiedlenia zapomogę na wyży-

wienie i zakup lekarstw oraz mógł liczyć na inne rodzaje koniecznej 

pomocy (Iotti, 2001: 737-738).

Przewóz imigrantów, stosunki dyplomatyczne, dystrybucja ziemi 

i inne kwestie związane z napływem imigrantów były rejestrowane i za-

twierdzane w formie dekretów i ustaw, w uzgodnieniu z rządem fede-

ralnym (Dekret nr 9081 z 3 listopada 1911 roku). Pobyt imigrantów 

w schronisku dla przyjezdnych trwał tyle, ile wymagały formalności 

celne, dezynfekcja (o ile było to wskazane), wybór miejsca przezna-

czenia i oczekiwanie na transport do wyznaczonej kolonii. Podkreślić 

należy, iż okres pobytu w schronisku nie mógł przekroczyć ośmiu dni 

i w przypadkach wyjątkowych decyzja należała do Dyrekcji Służby Za-

ludniania.

W przypadku choroby świeżo przybyli imigranci otrzymywali opie-

kę lekarską oraz odpowiednie wyżywienie, a gdy było to konieczne 

– w przypadku przejściowych stanów chorobowych – umieszczano ich 

w izbie chorych. Jeśli schronisko nie miało możliwości odpowiedniego 

leczenia, pacjenci umieszczani byli w ambulatoriach oraz w pobliskich 

szpitalach. Gdy choroba była zaraźliwa lub zakaźna, albo gdy konieczne 

 Em caso de enfermidade, os imigrantes permaneciam por um maior 

período no espaço do desembarque. Designava-se atenção e havia cuida-

do para que doentes e enfermos não rumassem para as colônias, evitan-

do, assim, o contágio com os demais e contribuindo para a disseminação 

de moléstias e epidemias, tão comuns em cenário europeu.

No caso de moléstia e absoluta falta de recursos terá o imigrante 

no primeiro ano de seu estabelecimento auxílio para dieta e compra 

de medicamentos e outros socorros necessários e que lhe possam ser 

prestados (Iotti, 2001: 737-738).

O translado, relações diplomáticas, distribuição de terra e outras 

questões relacionadas ao fl uxo migratório eram registrados e homologa-

dos em forma de lei, segundo decretos e incisos, de conformidade com 

o governo federal (Decreto n.º 9.081, de 3 de novembro de 1911). 

A permanência dos imigrantes nas hospedarias durava o período 

necessário para que se efetuasse o despacho aduaneiro das bagagens, 

desinfecção, quando for conveniente e a indicação ou escolha do des-

tino ou espera de condução para a colônia designada. Ressalta-se que 

o processo de alojamento nas hospedarias não poderia exceder o prazo 

de oito dias e, em caso extraordinário ou de força maior, a decisão 

recaía para a Diretoria de Serviço de Povoamento.

Em caso de doença, os imigrantes recém-chegados obtinham tra-

tamento médico, medicamento e dieta, sendo recolhidos à enfermaria 

da hospedaria quando necessário, tratando-se de enfermidades pas-

sageiras; e podendo ser removido para ambulatórios e hospitais mais 

próximos quando a hospedaria não tivesse meios de oferecer o devido 

tratamento. Em caso de moléstias contagiosas ou infecciosas, ou quan-

Na mocy dekretu z 31. 10. 1935 r. osada Rio de Peixe została 11 dystryktem Erechim jako Nova Polônia. Na zdjęciu: parafi anie z księżmi Thiago 
Baenzygerem i Tadeuszem Wyrzykowskim podczas uroczystości religĳ nych. Fot. archiwum Jerzego Mazurka

Por força de decreto de 31 de outubro de 1935 a colônia Rio do Peixe passou a ser o 11º distrito de Erechim sob a denominação de Nova Polônia. 
Na foto: paroquianos com os padres Thiago Baenzyger e Tadeu Wyrzykowski durante solenidades religiosas. Fot. arquivo de Jerzy Mazurek
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było bardziej intensywne leczenie, pacjent otaczany był szczególną tro-

ską i natychmiast izolowany od innych chorych (Dekret nr 9081 z dnia 

3 listopada 1911 roku).

Przeważnie podczas pobytu imigrantów w barakach przejściowych 

podlegali oni normom porządkowym, higienicznym i dyscyplinarnym 

kompetentnych organów państwowych. Normy te, służące przestrze-

ganiu zasad moralności, zachowaniu warunków sanitarnych oraz bez-

pieczeństwa, najbardziej rygorystycznie przestrzegane były w hotelu 

przejściowym w Rio de Janeiro pod nazwą Hospedaria Ilha das Flores 

– Schronisko na Wyspie Kwiatów.

Również w tym schronisku imigranci polscy mogli korzystać z po-

mocy trzech lekarzy, odpowiadających za służbę medyczno-chirurgicz-

ną, jednego okulisty, jednego farmaceuty, jednego pracownika apteki 

oraz z pomocy jednej lub kilku położnych, w zależności od potrzeb 

imigrantów rozmieszczonych w barakach rozsianych po Wyspie Kwia-

tów (Iotti, 2001: 564).

3.1 Kolonizacja i zaludnianie
 

W iele problemów pojawiło się na początku zasiedlania kolonii 

przez imigrantów polskich. Do najczęściej wymienianych na-

leżą trudności związane ze środkami transportu w brazylĳ skich warun-

kach geografi cznych. Imigrant polski przybywał z innej rzeczywistości 

– zarówno, jeśli idzie o środowisko wiejskie, jak i miejskie. Polska wieś 

była stosunkowo dobrze zurbanizowana, włączona w kontekst europej-

ski. Przed I wojną światową, w czasie, gdy Polacy emigrowali do Rio 

do necessário tratamento melhorado, a preocupação era maior e se 

fazia imediatamente a isolação dos enfermos (Decreto n.º 9.081, de 

3 de novembro de 1911). 

Geralmente enquanto os imigrantes permaneciam nas hospedarias, 

estes fi cavam subordinados ás medidas de ordem, higiene e disciplina, 

aos órgãos públicos competentes. Constata-se que a maior rigidez no 

cumprimento das normas que vigoravam em prol da moralidade, con-

dições sanitárias e segurança do estabelecimento fi cou registrada na 

hospedaria do Rio de Janeiro – denominada de Hospedaria Ilha das 

Flores.

Também nesta hospedaria os imigrantes poloneses puderam usu-

fruir da prestação de serviço de 3 médicos encarregados do serviço 

médico-cirúrgico, 1 médico especialista de moléstia dos olhos, 1 far-

macêutico, 1 prático de farmácia e o serviço de uma ou mais parteiras, 

de acordo com as necessidades correntes nos barracões espalhados na 

Ilha das Flores (Iotti, 2001: 564). 

3.1 Colonização e Povoamento

Vários problemas surgiram no início das atividades de assenta-

mentos coloniais de imigrantes poloneses. Dentre os mais cita-

dos compreendem a viagem realizada dos grandes centros até os lotes 

coloniais devido à difi culdade que apresentavam os meios de transpor-

tes frente à condição geográfi ca. O imigrante polonês procedia de uma 

realidade diferenciada do meio rural e urbano. Em geral, vivia em seu 

habitat rural relativamente urbanizado, inserido no contexto europeu. 

Grande do Sul, drogi, koleje i inne środki transportu były powszechne 

w różnych regionach Polski.

Podróż w kierunku nowej posiadłości rozpoczynała się od załado-

wania bagaży na muły lub na plecy samych imigrantów. Dla kobiet i nie-

mowląt przeznaczano konie spokojne. Mężczyźni i dzieci przeważnie 

podążali piechotą lub na zmianę dosiadali koni. Imigranci szli gęsiego, 

na początku szła osoba odpowiedzialna za grupę w towarzystwie urzęd-

nika przedsiębiorstwa kolonizacyjnego. Zatrzymywano się na obiady 

i na odpoczynek ludzi i zwierząt. Tereny wyznaczone dla Polaków rzad-

ko posiadały drogi podobne do dróg na ziemi polskiej i podróżni prze-

mierzali ścieżki wyrąbane w puszczy. Często trzeba było przedzierać się 

przez puszczę za pomocą maczety i niezbędna była spora siła fi zyczna. 

(Wenczenovicz, 2002: Rozdz. IV)

Zakwaterowanie imigrantów w zajazdach i barakach, zanim nie 

dostali przydziału na swoje działki, przysparzało również trudności 

imigrantom oraz przedsiębiorstwom kolonizacyjnym. Niełatwo było 

zakwaterować na niewielkiej przestrzeni tak wielką liczbę osób mó-

wiących różnymi językami i dialektami i o tak różnych zwyczajach. Wy-

mieńmy dla przykładu kolonie Ijuí i Boa Vista w gminie Erechim, gdzie 

imigranci byli umieszczani w baraku w oczekiwaniu na przydział ziemi. 

Nie zawsze były brane pod uwagę różnice językowe i warunki fi zyczne 

(wysokie temperatury i zła wentylacja); stąd Niemcy, Włosi, Żydzi oraz 

Polacy, dzielili te same kwatery.

W momencie osiedlenia się w kolonii, jednym z najważniejszych 

przedsięwzięć stała się dla imigranta budowa domu. Przeważnie kolo-

nista budował swój dom sam, korzystając z dostępnych na jego posia-

Ao emigrar para o Rio Grande do Sul, antes da I Guerra Mundial, 

estradas, ferrovias e meios de transporte variados já eram comuns em 

diversas regiões da Polônia.

A viagem rumo à nova propriedade iniciava com o carregamento 

das malas nas mulas ou nas costas. Reservavam-se cavalos mansos para 

as mulheres e as crianças mais novas. Geralmente, os homens e os fi lhos 

seguiam a pé ou revezavam-se na maioria dos animais. Os imigrantes 

seguiam a viagem em fi la indiana; à frente, ia o responsável pelo grupo, 

acompanhado de funcionário da empresa colonizadora. Parava-se para 

almoçar e para o descanso de homens e animais. As regiões designa-

das aos poloneses, como assinalado, raramente havia estradas como as 

conhecidas em solo polonês, sendo o caminho realizado por picadas 

abertas na mata. Não raro, precisava-se abrir o caminho com auxílio do 

facão e expressivo esforço físico. (Wenczenovicz, 2002: Cap. IV)

A acomodação dos imigrantes nas hospedarias e barracões, en-

quanto não fossem destinados a seus lotes também trouxe difi culdades 

aos imigrantes e Empresas Colonizadoras. Era difícil acomodar número 

tão grande de pessoas, com costumes e dialetos diferentes, em pouco 

espaço. A título de exemplo, podem-se citar as Colônias de Ijuí e Boa 

Vista do Erechim, onde os imigrantes fi cavam dispostos em um barra-

cão, esperando a designação dos lotes, nem sempre considerando suas 

diferenças lingüísticas e condições físicas – quente e mal ventilados. 

Alemães, italianos, judeus e poloneses dividiam o mesmo espaço.

No momento da instalação no lote colonial, a edifi cação da re-

sidência estava entre as mais importantes para início do empreendi-

mento. Em geral, foi o colono que edifi cou sua casa, utilizando-se de 
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dłości materiałów, takich jak glina, drewno, słoma i kamień. Gwoździe, 

używane czasem przez imigrantów niemieckich i włoskich, nie były sto-

sowane w budownictwie polskim. Polacy stosowali przede wszystkich 

konstrukcję zrębową – blokhauz – praktykowaną w Polsce od wieków, 

głównie w budownictwie wiejskim.

Imigranci nie byli wymagający, jeśli idzie o warunki mieszkalne, 

warunki te w Polsce były bowiem trudne. „Domy były małe i o słabej 

wentylacji. Przed udaniem się na emigrację wielu chłopów mieszkało 

w domach wynajmowanych. W większości były to chałupy niewygodne, 

bez instalacji sanitarnych, podobne do chat średniowiecznych” (Temp-

ski, 1971: 309-313).

Nie wszystkie rodziny były kierowane do tego samego regionu. Te, 

które skierowano do Rio Grande do Sul, kontynuowały podróż stat-

kiem do Porto Alegre lub Rio Grande, gdzie czekał je kilkudniowy od-

poczynek. Wychodźcy otrzymywali tam też informacje o regionie swe-

go osiedlenia. Przeważnie płynęli dalej rzeką aż do portu São João do 

Montenegro, miejsca, skąd rozchodziły się drogi imigrantów polskich 

kierowanych do różnych miejscowości w Rio Grande do Sul. Rodziny 

polskie wyruszały więc w drogę w różnych kierunkach na wozach, kon-

no lub piechotą, z bagażami i dziećmi.

W ciągu paru lat pojawiło się wiele osad polskich, jak São Mar-

cos de Cima da Serra (gmina Francisco de Paula); Nova Roma i Ca-

stro Alves (gmina Antônio Prado); Linia Piąta, Szósta, Siódma, Ósma 

i Dziewiąta (gminy Veranópolis i Nova Prata).

Gdy imigrantom udało się rozwiązać pierwsze problemy związa-

ne z osiedleniem, z niską jakością ziem (tereny kamieniste i nierów-

material encontrado na propriedade: barro, madeira, palha e pedra. Os 

pregos, algumas vezes utilizados pelos imigrantes alemães e italianos, 

não foram utilizados na arquitetura polonesa. Os poloneses utilizaram 

sobretudo o sistema de encaixes de madeira – blockhaus – usado na 

Polônia durante vários séculos, sobretudo na área rural.

 Os imigrantes não eram exigentes no que se referia à moradia, 

já que a situação habitacional na Polônia era difícil. “As casas eram 

pequenas e mal ventiladas. Antes de emigrarem, muitos camponeses 

moravam em casas locadas. Muitas casas – chałupas – eram descon-

fortáveis, sem instalações sanitárias, assemelhando-se às choças medie-

vais” (Tempski, 1971: 309-313). 

Nem todas as famílias eram direcionadas para a mesma região. As 

que se dirigiam ao Rio Grande do Sul continuavam de vapor até Porto 

Alegre ou Rio Grande, onde descansavam por alguns dias. Ali eram in-

formadas sobre a região onde se instalariam. Geralmente, prosseguiam, 

a seguir, por via fl uvial até o porto de São João do Montenegro, local 

onde ocorria a distribuição e dispersão dos imigrantes poloneses pelas 

diversas localidades do Rio Grande do Sul. Depois, as famílias polo-

nesas partiam, por diferentes caminhos, de carreta, a cavalo ou a pé, 

transportando bagagens e crianças.

No decorrer de poucos anos, surgiram vários núcleos poloneses, como 

São Marcos de Cima da Serra (município de Francisco de Paula); Nova 

Roma e Castro Alves (município de Antônio Prado); Linhas Quinta, Sexta, 

Sétima, Oitava e Nona (municípios de Veranópolis e Nova Prata). 

Após resolverem problemas iniciais candentes, tais como difi cul-

dades com o estabelecimento, baixa qualidade das terras (acidentadas 

Pogrzeb osadnika polskiego w kolonii Rio do Peixe (następnie Nova Polônia, dziś Carlos Gomes), zamordowanego przez bandytów w 1928 roku 
(fot. archiwum Jerzego Mazurka).

Enterro de um imigrante polonês na colônia Rio do Peixe (depois Nova Polônia, atual Carlos Gomes) assassinado por bandidos em 1928 
(fot. arquivo de Jerzy Mazurek).
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ne), złym stanem dróg polnych, utrudniającym transport i zwięk-

szającym jego koszty, pojawiał się nowy problem: brak ziemi dla ich 

dzieci.

Z początkiem XX wieku niewielkie rozmiary gospodarstw rolnych 

(12,5 ha) stały się powodem poszukiwania przez Polaków nowych re-

zerw kolonizacyjnych nad rzeką Rio do Peixe i w miejscowości Paiol 

Grande (gmina Erechim) – Colônias Novas. Polacy skorzystali z oka-

zji, by sprzedać swoje ziemie, gdy Włosi z Nova Trento (gmina Flores 

da Cunha) znaleźli się w podobnej do nich sytuacji, bez ziemi dla 

swoich dzieci zakładających rodziny. „Nowym małżeństwom włoskim 

zależało na tym, by rozpoczynać samodzielne życie w pobliżu rodzi-

ców, krewnych i przyjaciół” (Stawinski, 1976: 74).

W pierwszym dziesięcioleciu XX wieku rozpoczęła się nowa fala 

migracyjna Polaków w kierunku górnego biegu rzeki Urugwaj, Alto 

Uruguai, na północy Rio Grande do Sul. Region Alto Uruguai i Planal-

to Médio („Średniego Płaskowyżu”) został podzielony na działki rol-

ne wielkości 250 tys. m2 (25 ha). Rząd stanowy ułatwiał zakup ziemi, 

udzielając każdej rodzinie pożyczki w wysokości 500 milrejsów, która to 

suma miała być spłacana w niewielkich ratach w długoletnim terminie. 

Defi nitywny akt własności ziemi otrzymywał kolonista po spłaceniu tej 

pożyczki stanowi. Większości kolonistów udało się uzyskać ziemię na 

własność, pracując przy budowie dróg.

Na dług kolonialny składały się wartość ziemi, zapomogi oraz kary 

za spłaty rat po terminie. Jeśli dług kolonialny został spłacony w calo-

ści w drugim roku osiedlenia, właściciel zyskiwał umorzenie 12% jego 

wartości (Cassol, 1979: 30). 

e pedregosas), péssimas vias de comunicação vicinais, que tornavam 

o transporte caro e precário, os imigrantes depararam-se com um novo 

problema: a falta de terras para seus fi lhos.

A partir do século XX, a pequena extensão das colônias (12,5 ha.) 

fez com que os poloneses, defrontando-se novamente com o problema 

da falta de terra, procurassem novas fontes coloniais no rio do Peixe 

e Paiol Grande (Erechim) – Colônias Novas. Os poloneses aproveita-

ram a oportunidade de vender suas terras, quando os italianos de Nova 

Trento (Flores da Cunha) se encontravam na mesma situação, sem lo-

tes coloniais para seus fi lhos recém-casados. “Por sua vez, os novos 

casais italianos faziam questão de iniciar a vida em lote colonial que não 

distasse longe dos pais, parente e amigos”(Stawinski, 1976: 74).

Na primeira década do século XX, iniciou-se nova onda migra-

tória polonesa rumo ao Alto Uruguai, ao norte do Rio Grande do Sul. 

“A região do Alto Uruguai e Planalto Médio” foi dividida em ‘colônias’ 

ou lotes rurais de 250 mil m2 (25 ha.). O Governo Estadual facilitava 

o pagamento, concedendo a cada família o empréstimo de 500 mil-réis, 

quantia essa que devia ser devolvida em pequenas prestações e em longo 

prazo. O título defi nitivo de propriedade do lote era concedido ao colono 

após a cobertura daquela dívida para com o Estado. A maioria dos colonos 

conseguiu franquear os lotes, trabalhando na construção de estradas.

A dívida colonial originava-se do valor das terras, derivados dos 

auxílios e de multas decorrentes do atraso das parcelas da dívida. Se 

o pagamento integral da dívida colonial ocorresse no período do se-

gundo ano de estabelecimento, o proprietário obteria uma redução de 

12% sobre o valor da dívida colonial (Cassol, 1979: 30).

Organizacja nowych osad kolonistów polskich przebiegała na wzór 

procesu już znanego w „starych koloniach”. Każda wspólnota składała 

się przeważnie z trzydziestu do czterdziestu rodzin. W stanie Rio Grande 

do Sul istnieje wiele miast i dystryktów o znacznej liczbie osad polskich. 

Należą do nich: Alecrim, Alpestre, Aratiba, Áurea, Barão de Cotegipe, 

Cândido Godói, Capoerê, Carlos Gomes, Erechim, Erval Grande, Fre-

derico Westphalen, Gaurama, Getúlio Vargas Giruá, Horizontina, Iraí, 

Marcelino Ramos, Paim Filho, Palmeiras das Missões, Planalto, Porto 

Lucena, Santa Rosa, Seberi, Três de Maio, Tucunduva i Viadutos.

Ponadto warto pamiętać, że, począwszy od roku 1911 i 1912, 

a zwłaszcza po I wojnie światowej, tysiące rolników wyemigrowało 

z Polski do nowych i starych kolonii w Rio Grande do Sul, przyczynia-

jąc się do wzrostu liczby ludności pochodzenia europejskiego.

Chociaż istniała możliwość zajmowania gruntów kolonialnych 

w nowym regionie, to obowiązujące ustawodawstwo nie zezwalało na 

zajmowanie przez imigrantów działek, które nie zostały prawnie im 

przyznane. Ponadto dopiero po ponad półrocznym okresie uprawy zie-

mi przechodziła ona na własność rolnika.

Jeśli idzie o przejęcie na własność działki kolonialnej, istniały dwa 

rodzaje tytułu własności: tymczasowy i defi nitywny. Tytuł tymczasowy 

był wystawiany i wręczany imigrantom 90 dni po ich osiedleniu się 

i po przygotowaniu przez nich ziemi pod uprawę. Defi nitywny tytuł 

własności kolonista otrzymywał natomiast dopiero po spłaceniu całego 

długu, jaki zaciągnął u władz stanowych.

Większość imigrantów, którzy osiedlili się w nowych koloniach (Co-

lônias Novas), otrzymała najpierw tymczasowe tytuły własności i sporo 

A organização dos novos núcleos de colonos poloneses deu-se se-

gundo o processo já conhecido nas “Velhas Colônias”. Em geral, cada 

comunidade era composta de trinta a quarenta famílias. No Estado 

do Rio Grande do Sul existem várias cidades e distritos que possuem 

a signifi cativa presença de núcleos poloneses. Entre eles pode-se citar: 

Alecrim, Alpestre, Aratiba, Áurea, Barão de Cotegipe, Cândido Godói, 

Capoerê, Carlos Gomes, Erechim, Erval Grande, Frederico Westpha-

len, Gaurama, Getúlio Vargas Giruá, Horizontina, Iraí, Marcelino Ra-

mos, Paim Filho, Palmeiras das Missões, Planalto, Porto Lucena, Santa 

Rosa, Seberi, Três de Maio, Tucunduva e Viadutos.

Além disso, vale lembrar que, a partir de 1911 e 1912, e sobretudo 

após a I Guerra Mundial, milhares de agricultores poloneses emigraram 

da Polônia para as Colônias Novas e Velhas do Rio Grande do Sul as quais 

contribuíram para o acréscimo populacional de origem européia.

Mesmo com a possibilidade de ocupar outro lote colonial em nova 

região, não era permitido, segundo a legislação vigente, que os imigrantes 

ocupassem os lotes que não tenham sido legalmente concedidos. A posse 

também era efetivada somente após a cultura por mais de seis meses.

Quanto à posse do lote colonial havia duas formas de recebimen-

to do título: provisório e defi nitivo. Títulos provisórios eram passados 

e entregues ao imigrante em 90 dias depois de sua localização e ter feito 

a preparação da terra para o cultivo. Já o defi nitivo era expedido quando 

o concessionário havia realizado o pagamento integral da dívida contraída 

para com o Estado e de que terão plena e geral quitação do título. 

Grande parte dos imigrantes que ocuparam espaço geográfi co nas Co-

lônias Novas obteve primeiramente o título provisório e após longo tempo 
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czasu musiało upłynąć, zanim otrzymała tytuły defi nitywne. Trudności 

związane z warunkami geografi cznymi oraz warunkami uprawy ziemi, 

o jakich już była tu mowa, w wielu przypadkach były powodem renego-

cjacji długu kolonialnego, co sprawiało, że właściciel otrzymywał tytuł 

defi nitywny w terminie późniejszym.

Regiony, do których kierowali się imigranci polscy w stanie Rio 

Grande do Sul, były pagórkowate i trudno dostępne, lepsze tereny 

były już bowiem pozajmowane przez Niemców, Żydów i Włochów. 

Przykładem może być położona na północy stanu gmina Áurea, któ-

rej tereny zostały zaklasyfi kowane przez Stanowy Inspektorat Ziemi 

jako ziemie o niskiej jakości produkcyjnej i licznych nierównościach 

terenu. (Wenczenovicz, 2001: 112)

Jednakże, wśród trudności tego nowego etapu życia, największym 

bodźcem była możliwość zostania właścicielami ziemi. Wiadomo, że 

niska jakość ziemi, gdy idzie o grupę głównie chłopską, wpłynęła na 

status społeczny imigrantów polskich, którzy zajęli działki praktycznie 

na całym terytorium stanu Rio Grande do Sul.

W tym specyfi cznym kontekście ekonomicznym i społecznym 

zwraca uwagę piętno i uprzedzenie doświadczane przez imigrantów 

polskich w momencie ich wejścia w sferę migracyjnej polityki Południa. 

Miejsce, jakie zajmowali w życiu społecznym i kulturalnym, wskazuje, 

iż byli traktowani odmiennie niż inne grupy migracyjne.

Fakt, iż Polacy emigrowali z kraju politycznie, ekonomicznie i kul-

turalnie zależnego sprawiał, że byli postrzegani jako „Polacy bez fl agi”. 

Byli tu osiedlani w ośrodkach kolonialnych administrowanych przez 

państwo pozytywistyczne i dla pozytywistów Polska znajdowała się na 

o defi nitivo. Devido às difi culdades geográfi cas e de cultivo do solo, como 

já assinalado, vários são os casos de negociação da dívida colonial, aspecto 

que fazia com que o título defi nitivo levasse um período maior para ser 

entregue ao proprietário.

As regiões a que se destinavam os imigrantes poloneses no Estado do 

Rio Grande do Sul eram acidentadas e de difícil acesso, pois os melhores 

terrenos já haviam sido ocupados pelos alemães, judeus e italianos. Dentre 

vários exemplos pode-se citar o município de Áurea, situado no norte do 

Estado, onde suas terras foram classifi cadas pelo Inspetoria Estadual de 

Terras, majoritariamente de baixa qualidade produtiva e com a presença de 

diversos acidentes geográfi cos (Wenczenovicz, 2001: 112).

Entretanto, em meio às difi culdades, o que mais lhes interessava, im-

pulsionando-os neste reinicio de vida, era a possibilidade de se tornarem 

proprietários. Sabe-se que a baixa qualidade da terra, para um grupo es-

sencialmente camponês, repercutiu na confi guração social dos imigrantes 

poloneses que ocuparam espaço em praticamente todo o território do Es-

tado do Rio Grande do Sul.

Denotam desta especifi cidade econômica e social o estigma e pre-

conceito vivenciado pelos imigrantes poloneses desde o momento de sua 

inserção na política migratória sulina. Atribuições culturais e sociais sinali-

zam o processo de segregação deste grupo, contrastando-se com os demais 

fl uxos migratórios.

O fato de os poloneses emigrarem de um país dominado políti-

ca, econômica e culturalmente fez com que os mesmos fossem vistos 

como ’polacos sem bandeira’. Aqui eles são assentados nos núcleos 

coloniais administrados pelo Estado Positivista e, para os positivistas, 

Drużyna piłkarska Klubu Sportowego Riachuelo powołanego do życia przez Towarzystwo Carlos Gomes w 1940 r. (fot. archiwum Jerzego Mazurka)

Time de futebol do Clube Esportivo “Riachuelo” fundado pela Sociedade Carlos Gomes em 1940 (fot. arquivo de Jerzy Mazurek)
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poziomie cywilizacyjnym niższym od Niemiec i Włoch. Dochodzą do 

tego niezliczone trudności, jakim musieli stawić czoło imigranci polscy 

w momencie osiedlania się w ośrodkach kolonialnych, gdzie dochodzi-

ło do wielu konfl iktów między nimi a urzędnikami Głównego Inspek-

toratu Ziemi. (Gritti, 2004: 209-210)

3.2 Drobni właściciele w świecie kolonii 

W gospodarstwie kolonisty pracowali wszyscy członkowie ro-

dziny. W pierwszych latach musieli przezwyciężyć trudności 

wynikające z warunków środowiska naturalnego, gdyż nie byli przy-

zwyczajeni do karczowania lasów i ich wypalania. Kłopot sprawiały też 

korzenie i pniaki. Brakowało również środków na przeżycie i na naj-

mowanie robotników do prac wymagających większej specjalizacji, jak 

wycinanie drzew.

Działka kolonisty oraz jego rodziny stanowiła jednostkę produkcyj-

ną, której sukces zależał od zaangażowania całej rodziny. Praca kobiety 

nie ograniczała się do zajęć domowych i wychowywania dzieci. Praco-

wała też w polu, w stajni, w kurniku i w ogrodzie. Dzieci rekrutowano 

do przeróżnych robót, takich jak praca w polu, pasienie bydła i pomoc 

w pracach domowych.

W gospodarstwach przeważała polikultura i hodowla, przeważnie 

drobiu, trzody chlewnej, bydła oraz koni zaprzęganych do pługa i wo-

zów. Produkcja kolonisty opierała się na zasadzie samowystarczalności. 

Wyprodukowana nadwyżka przeznaczana była na sprzedaż kupcom lo-

kalnym lub regionalnym.

a Polônia estava num patamar inferior ao da Alemanha e Itália. Acres-

ce-se ao contexto as inúmeras difi culdades enfrentadas no momento da 

instalação dos núcleos coloniais, onde ocorreram vários enfrentamen-

tos entre os funcionários da Inspetoria Geral de Terras e os imigrantes 

poloneses. (Gritti, 2004: 209-210)

3.2 Pequenos proprietários no mundo colonial 

Na propriedade colonial trabalhavam todos os membros 

da família. Nos primeiros anos tiveram que vencer as di-

fi culdades impostas pelo meio, pois não estavam acostumados com 

o desmatamento e a queimada. Raízes e tocos representavam outra 

difi culdade. Havia também a falta de recursos para sobreviver e para 

contratar alguém para as tarefas mais especializadas, como a derrubada 

das árvores.

O lote colonial e a família funcionavam como unidade produtiva, 

sendo que o sucesso dependia do bom desempenho da família. O tra-

balho da mulher ultrapassava os limites da casa e da educação dos fi -

lhos. Ela trabalhava na roça, no estábulo, no galinheiro e na horta. As 

crianças eram recrutadas para as mais variadas tarefas. Iam para a roça, 

cuidavam dos animais e auxiliavam no trabalho doméstico.

Nas propriedades predominava a policultura e a criação de animais 

que, geralmente, abrangia aves, porcos, alguns bovinos e cavalos para 

puxar o arado e a carroça. A lógica de produção do colono era a auto-

sufi ciência. O excedente produzido era destinado à venda para comer-

ciante local ou regional.

Niektóre produkty przeznaczane były do przetwórstwa w prostym 

procesie przemysłowym odziedziczonym z Polski. Wyróżniają się tutaj 

urządzenia do destylacji alkoholu z trzciny cukrowej, młyny produku-

jące mąkę z kukurydzy oraz pszenicy, a także przetwarzanie owoców 

na dżemy. 

Wiadomo, iż koloniści przy podejmowaniu decyzji co do rodzaju 

uprawy brali pod uwagę wahania rynkowe i zawsze starali się uprawiać 

rośliny najbardziej rentowne. W momentach kryzysowych korzystny 

był dla kolonisty fakt, iż były to uprawy roczne lub dwuletnie.

Trudności spowodowane przez nierówności terenu przysparzały 

imigrantom polskim dużo dodatkowej pracy i były przeszkodą w uzy-

skaniu lepszej sytuacji fi nansowej i lepszych warunków bytowych dla 

ich rodzin. W wielu osadach kolonialnych zakwaszenie gleby, związane 

z niedostatkiem wody, oraz plaga mrówek doprowadzały kolonistę do 

stanu nędzy. Jednakże w tych właśnie warunkach grupa imigrantów 

polskich rozwinęła działalność mającą na celu stworzenie infrastruk-

tury pozwalającej na przeżycie na ziemi stanu Rio Grande do Sul. 

(Wenczenovicz, 2002: Rozdz. V i VI)

Przeważnie dom mieszkalny mierzył ok. 24 m² powierzchni 

i pokryty był deszczułkami. Składał się z dwóch pomieszczeń: kuch-

ni i pokoju, bez podłogi, którą zastępowało klepisko. Imigranci spali 

w łóżkach przywiezionych z Polski lub na samodzielnie wykonanych 

pryczach. Te niewielkie pomieszczenia mieszkalne były zadymione 

i nie posiadały odpowiednich warunków higienicznych. Kuchnia 

była oddzielona od pokoju, izolowanego w ten sposób od popio-

łu, dymu, zapachów i sadzy. Ten typ budowy był charakterystyczny 

Alguns produtos colhidos eram destinados ao benefi ciamento, 

dentro de um incipiente processo de industrialização herdado da Po-

lônia. Destacam-se os alambiques, que aproveitavam a cana-de-açúcar, 

os moinhos que produziam a farinha de milho e trigo e as frutas que se 

transformavam em polpa e geléias.

Sabe-se que os colonos obedeciam, nas opções de plantio, às os-

cilações de mercado, procurando sempre se dedicar a uma cultura de 

maior rentabilidade. A vantagem do colono era que se tratava de cultu-

ra anual ou bianual, para enfrentar os momentos de crise. 

As difi culdades impostas pelo relevo acarretaram muito trabalho 

e constituiu um obstáculo para a ascensão fi nanceira, dos imigrantes 

poloneses sobrevivência da família. A acidez do solo, associada à falta 

d’água e o ataque das formigas deixavam o colono em estado miserável 

em grande parte dos núcleos coloniais. Entretanto, é neste cenário que 

este grupo desenvolve atividades visando a edifi cação e instalação de 

construções que permitiram a sobrevivência em solo sul-riograndense. 

(Wenczenovicz, 2002: Cap. V e VI)

Em geral, a residência media quatro por seis metros e era coberta 

de pequenas tábuas feitas de madeira. A casa compreendia um ou dois 

cômodos: cozinha e quarto, sem assoalho, com o piso de terra batida. 

Os imigrantes dormiam em camas trazidas da Polônia ou em tarimbas 

construídas por eles. A fumaça e as más condições de higiene eram 

comuns nessas diminuídas moradias. A cozinha era separada do quarto 

para isolar o ambiente das cinzas, fumaça, odores e picumã. Essa lógica 

de construção também era habitual na zona colonial italiana. De for-

ma geral, as mesmas condições de produção, os mesmos materiais, os 
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również w strefi e kolonii włoskich. Ogólnie rzecz biorąc, te same 

warunki produkcji, te same materiały, te same środki techniczne ja-

kimi dysponowano, spowodowały znaczną jednorodność, jeśli idzie 

o zabudowania kolonii.

Rodziny nie tylko budowały swoje własne domy, ale też wytwarza-

ły własne meble i ubrania. Do mebli należały ławy, stół, kredens i cza-

sem szafy. Ubrania były zawieszane na gwoździach wbitych w ściany 

pokoju. Meble były przeważnie wykonane z drewna. (Wenczenovicz, 

2002: 87)

Poza domem gospodarstwo posiadało inne zabudowania, z któ-

rych dwa były szczególnie ważne: szopa i stajnia. Dostęp do wody 

decydował o wyborze miejsca na dom, szopę, stajnię oraz ustęp.

W pobliżu domu imigranci budowali szopę o różnorodnym 

przeznaczeniu. Służyła ona za depozyt narzędzi rolniczych, warsztat, 

a w deszczowe dni za miejsce zabawy dla dzieci. Jak w regionie ko-

lonizacji włoskiej, szopa była budynkiem wzniesionym bez dobrego 

wykończenia, głównie do przechowywania zboża.

Początkowo zwierzęta były zamykane w zagrodach z krzewów, 

cierni i gałęzi. Później pojawiły się płoty z drzewa i kamieni, mate-

riałów, których nie brakowało w regionie zamieszkałym przez imi-

grantów polskich. Nie brano pod uwagę względów estetycznych, 

przedmiotem troski były natomiast zdrowie i bezpieczeństwo zwie-

rząt – drobiu, bydła, owiec, kóz, mułów i trzody chlewnej – służyły 

bowiem w gospodarstwie rolnym głównie jako źródło pożywienia.

Z czasem pojawiły się zbiorniki na sól dla zwierząt, czasem o za-

daszeniu dwuspadowym, a także pomieszczenia do przechowywania 

mesmos recursos técnicos disponíveis no ambiente determinaram uma 

importante unidade no que se refere à moradia colonial.

As famílias não só construíam suas próprias casas como fabricavam 

também seus móveis e peças de vestuário. No mobiliário encontravam-

se bancos, mesa, guarda-comidas e, nem sempre, o armário. As roupas 

eram penduradas em pregos fi xos nas paredes dos quartos. Nessas pe-

ças predominava o uso da madeira. (Wenczenovicz, 2002: 87)

Além da casa, as propriedades possuíam outras construções, duas 

delas muito importantes: o galpão e o abrigo de animais. A facilidade 

de acesso a um ponto de abastecimento de água foi determinante na 

localização da casa, do galpão, do abrigo dos animais e do banheiro.

Nas proximidades da residência, os imigrantes construíram o gal-

pão, de utilidade variada. Servia como depósito de implementos agrí-

colas, ofi cina e, em dias chuvosos, de local para as crianças brincarem. 

Como na região colonial italiana, o galpão era um prédio erguido sem 

acabamento esmerado, sobretudo para armazenar os cereais.

Inicialmente os animais eram encerrados por cercas de arbustos, 

espinhos e galhos entrelaçados. Mais tarde, surgiram as cercas de taipas 

de madeira e pedra, elemento farto em regiões ocupadas por imigrantes 

poloneses, dispensando a estética. Era grande a preocupação com a saú-

de e segurança dos animais – aves, bovinos, caprinos, muares e suínos 

–, pois serviam nas lidas agrícolas e como fonte de proteína alimentar.

Com o passar do tempo, surgiram os cochos para o sal dos ani-

mais, que podiam receber coberturas de duas águas, e alguns depósitos 

para armazenar cereais, lenhas e forragens. Se possível, construía-se 

um bebedouro, permitindo o acesso dos animais à fonte de água, na 

Zespół folklorystyczny „Kalina” założony w 1989 roku przez Wandę Hamerską. Na zdjęciu: zespół przed domem Wandy i Andrzeja Hamerskich 
w Novej Pracie (fot. archiwum Jerzego Mazurka).

Grupo folclórico “Kalina” (da BRASPOL de Nova Prata) fundado em 1989 por Vanda Hamerski. Na foto: o grupo diante da residência de Vanda 
e André Hamerski em Nova Prata. (fot. arquivo de Jerzy Mazurek).



134

Thaís Jananina WenczenowiczThaís Janaina Wenczenowicz

135

Thaís Janaina WenczenowiczImigracja polska… / Imigração polonesa…
zboża, drzewa na opał i paszy. Jeśli to było możliwe, budowano po-

idło, dające zwierzętom dostęp do wody na terenie otwartym i prze-

znaczonym do ich hodowli, co oszczędzało pracy koloniście, który 

nie musiał już prowadzić zwierząt do wodopoju.

Niektóre gospodarstwa miały pasiekę, gorzelnię, hodowlę królików 

i mały warsztat. Także teren w pobliżu domu przeznaczony był pod 

uprawę, zajmował go bowiem ogród i sad. W ogrodzie sadzono jarzyny 

i warzywa. Drzewa owocowe mogły być rozrzucone po całym terenie 

gospodarstwa. Chociaż przeważała konsumpcja mięsa, którego brak 

odczuwano w Polsce, znaczne było również spożycie jarzyn i warzyw.

Wraz z poprawą warunków mieszkalnych został rozwiązany pro-

blem higieny osobistej. Pierwsze budowane na koloniach łazienki 

umożliwiały dłuższą i spokojniejszą kąpiel. Wcześniej strumyk lub 

rzeka służyły jako wielkie wanny, a pobliskie krzaki jako ubikacje.

Można zauważyć, że poszerzenie terenu zabudowanego pozwoliło 

na to, by łazienka i ubikacja znalazły się w tym samym pomieszczeniu, 

jakkolwiek o odmiennych cechach architektonicznych. „Budyneczek 

o wymiarach dwa na cztery metry, podzielony na dwie części, z któ-

rych jedna służyła jako WC, z ławą nad wykopanym głębokim dołem, 

a druga jako miejsce na kolonialny prysznic, zrobiony z podziurawio-

nej puszki po nafcie, zawieszonej na rzemieniu.” (Weiss, 1949: 56)

Cebrzyk i zlew służyły do mycia się. Rano myto twarz i ręce, 

w południe powtarzano tę czynność i dodatkowo myto też nogi. Wie-

czorem mycie było dokładniejsze, ze względu na niezliczone prace 

fi zyczne, wykonywane w ciągu dnia. Dzieci myto przeważnie w ciepłej 

wodzie i przy użyciu dużej ilości mydła. Mycie głowy zostawiano na 

área aberta reservada a criação dos mesmos, diminuindo o trabalho do 

colono de conduzi-los para saciar a sede.

Algumas propriedades tinham apiários, alambiques, coelheiras 

e pequenas ofi cinas. Também próximas a casa, eram destinadas áreas 

de plantio para horta e pomar. Na horta plantavam-se hortaliças e le-

gumes. As árvores frutíferas podiam estar espalhadas pela propriedade. 

Mesmo que a preferência fosse à carne, devido à escassez deste produ-

to na Polônia, os legumes e vegetais eram consumidos fartamente.

Com a melhoria das instalações, solucionou-se a preocupação com 

os hábitos de higiene corporal. Pela construção dos primeiros banhei-

ros coloniais, houve a possibilidade de tomar banhos mais demorados 

e tranqüilos. Até então, o córrego ou rio servia de grande banheira e os 

arbustos, de banheiros.

Com a ampliação das áreas construídas observa-se que o espaço 

designado para a realização da higiene corporal e necessidades físicas 

passaram a ocupar o mesmo local, porém com características arquite-

tônicas diferenciadas. “Uma casinha de um por dois metros dividia ao 

meio, servindo uma parte para o W.C. colonial, contendo um banco 

sobre um buraco fundo, e a outra parte para o chuveiro colonial, que 

consistia em uma lata de querosene perfurada e suspensa por cordão 

de couro cru” (Weiss, 1949: 56). 

A gamela e o tanque serviam para a higiene individualizada. Pela 

manhã, fazia-se a higiene matinal, lavando-se a face e as mãos; ao meio-

dia, repetia-se a operação, lavando também os pés. À noite, o banho 

era mais longo e rigoroso, devido às inúmeras atividades braçais rea-

lizadas durante o dia. Geralmente, as crianças eram lavadas com água 

sobotę. W lecie myto się częściej z uwagi na wysoką temperaturę. 

(Wenczenovicz, 2002: 89)

W przeciwieństwie do warunków polskich, gdzie chłopi żyli 

w małych osadach, na ograniczonej przestrzeni mieszkalnej z niewiel-

kimi poletkami ziemi uprawnej, w Brazylii koloniści zastali wielkie 

połacie ziemi leżącej odłogiem. Proces kolonizacji i osiedlania rodzin 

na izolowanych działkach kolonialnych prowadził do rozpraszania się 

imigrantów, którzy ze swej strony zabiegali o stworzenie warunków 

życia wspólnotowego, budując i utrzymując szkoły i kościoły.

3.3 Rola nauczania i religii u Polaków 
  

Położenie eografi czne większości ośrodków o przeważającej 

liczbie Polaków skazywało ich na izolację, podobnie jak rodzaj 

ich działalności gospodarczej, przeważnie wyłącznie rolniczej, prowa-

dzący częściowo do ich zamknięcia się imigrantów na kulturę brazylĳ -

ską, przekazywaną poprzez proces edukacji.

Z uwagi na fakt, że większość imigrantów nie umiała czytać ani 

pisać, nie wymagano od Polaka chcącego rozpocząć działalność rolni-

czą żadnego wykształcenia ani umiejętności praktycznych czy technicz-

nych. Charakter tej działalności wynikał z typu organizacji produkcyjnej 

kolonii, której podstawą była praca całej rodziny. Polacy od dziecka 

pomagali swoim rodzicom w pracy na roli, nie potrzebując do tego 

specjalnego przygotowania.

Na początku Polacy traktowali szkołę jako formę kształcenia swo-

ich dzieci, a nie jako warunek konieczny do awansu społecznego. Dzia-

quente e muito sabão. Lavar a cabeça era tarefa do sábado. No verão 

a limpeza corporal era mais sistemática, devido à alta temperatura. 

(Wenczenovicz, 2002: 89)

Ao contrário da constituição social vivenciada da Polônia, onde se 

vivia em pequenas vilas, com pequenas nesgas de terra para cultivar 

e pouco espaço nas residências, no Brasil os colonos se depararam com 

grandes extensões devolutas. O processo de colonização e povoamento 

em lotes coloniais isolados, afastando as famílias, fez com que estes 

providenciassem espaço de convivência coletiva: escola e igreja. 

3.3 Instrução e religião para poloneses

A localização geográfi ca de grande parte dos núcleos constitu-

ídos majoritariamente por imigrantes poloneses, forçou-os 

a um isolamento, assim como o tipo de atividade econômica, quase 

que exclusivamente agrícola, determinou em parte seu fechamento 

à penetração da cultura nacional por meio da educação.

Considerando que a maioria dos imigrantes não sabia ler ou es-

crever, não se exigia do polonês, para ingresso na atividade agrícola, 

nenhum nível de conhecimento, domínio da prática ou técnica. A ati-

vidade era decorrente do tipo de organização produtiva da colônia, cuja 

base era a mão-de-obra familiar. Desde a infância, as crianças ajudavam 

seus pais na agricultura, não necessitando uma aprendizagem duradou-

ra e orientada.

Inicialmente, os poloneses viam a escola como uma forma de ins-

truir seus fi lhos, já que esta não era encarada como necessária à as-



137

Thaís Janaina WenczenowiczImigracja polska… / Imigração polonesa…
łalność gospodarcza nie wymagała bowiem przygotowania, jakie mogła 

im dać szkoła.

Pierwsze lekcje odbywały się w miejscach należących do wspólnoty, 

jak kaplica czy dom nauczyciela, zgodnie z decyzją stron zainteresowa-

nych – rodziców i nauczyciela. Na początku lekcje były prowadzone 

w języku polskim. Zadanie to wykonywał jeden z kolonistów, umiejący 

czytać i pisać i mający opanowane cztery podstawowe działania aryt-

metyczne. Zapłatę mógł otrzymywać w produktach kolonii. Nauczyciel 

pełnił też inne funkcje we wspólnocie, takie jak kierownik chóru, prze-

wodniczący spotkań o charakterze religĳnym, organizator obchodów 

świąt, imprez rozrywkowych, a także jako doradca.

Książki były rzadkością. Pewne cenne tomy towarzyszyły imi-

grantom w ich podróży z Polski do Brazylii, pełniły one jednak ra-

czej funkcję dekoracyjną niż oświatową. Poziom nauczania zależał od 

zdolności i przygotowania nauczyciela, jak również od poziomu i za-

angażowania uczniów.

Do roku 1938, w którym nastąpiła nacjonalizacja, praktycznie 

wszystkie szkoły osad polskich były dwujęzyczne i o pełnym wymia-

rze godzin. Rozkład lekcji oraz kalendarz szkolny były ustalane przez 

rodziców i uzależnione od pory żniw. Wiązało się to z kosztami utrzy-

mania dziecka w szkole oraz z jego nieobecnością w procesie produk-

cyjnym. (Gardolinski, 1976)

Na edukację w koloniach wpływ miał również kler. Początkowy pęd 

do zakładania szkół kolonialnych, popieranych przez księży katolickich 

wskazywał, iż grupa chłopów dalej była im podporządkowana, wywo-

dząc się bowiem ze środowiska, w którym panowały stosunki pańsz-

censão social. A atividade econômica não demandava nenhum tipo de 

preparo que a escola pudesse fornecer.

As primeiras aulas ocorreram em espaço coletivo, como capela ou 

na residência do professor, segundo acerto das partes envolvidas – pais 

e professor. As aulas eram ministradas inicialmente, em polonês. A ta-

refa era executada por algum colono que sabia escrever, ler e dominava 

as quatro operações aritméticas. O pagamento poderia ser em gêneros 

coloniais. O professor geralmente assumia outros cargos na comunida-

de, como direção de coral, sessões religiosas, organizador de atividades 

festivas ou recreativas e até conselheiro.

Livros eram peças raras. Existiam algumas preciosidades que acom-

panharam os imigrantes da Polônia até o Brasil. Estes possuíam função 

muito mais decorativa do que instrutiva. O nível escolar dependia das 

aptidões e preparo técnico do professor, bem como do desenvolvimen-

to e envolvimentos dos alunos. 

 Até a nacionalização, ocorrida em 1938, praticamente todas as es-

colas dos núcleos poloneses, eram bilíngües e em turno integral. O ho-

rário e calendário escolar eram determinados pelos pais, considerando 

a época das colheitas. Esta atitude devia-se visualizando o gasto com 

a manutenção da criança na escola e a ausência de um elemento na 

cadeia produtiva. (Gardolinski, 1976)

O clero também infl uenciou a educação nas colônias. O impulso 

inicial em criar escolas coloniais incentivadas por religiosos católicos, 

demonstrou a permanência da submissão do grupo, pois saindo de um 

ambiente senhorial, onde sua iniciativa era diminuída, criou seus pri-

meiros espaços de socialização, com características do Velho Mundo.

Stary cmentarz (z XIX wieku) imigrantów polskich z parafi i Matki Boskiej Rózańcowej nad rzeką Rio das Antas, w pobliżu Veranópolis. Zdjęcie sprzed 
przeniesienia cmentarza z miejsca przeznaczonego pod budowę zapory wodnej dla elektrowni „14 de Julho” (fot. Jerzy Mazurek, 2000)

Cemitério antigo (século XIX) dos imigrantes poloneses na comunidade Nossa Senhora do Rosário, às margens do Rio das Antas, perto de Veranópolis. 
Fotografi a antes da transfência do cemitério para construção da usina hidroelétrica “14 de Julho” (fot. Jerzy Mazurek, 2000)
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czyźniane i gdzie ich inicjatywa była ograniczana, pierwsze instytucje 

społeczne, jakie tworzyli imigranci, posiadały cechy instytucji ze Sta-

rego Świata.

Jak wiadomo, dzięki szkołom kolonialnym znaczna część polskich 

imigrantów przestała być analfabetami. Jednakże dopiero wraz z eko-

nomicznym rozwojem kolonii w XIX i XX wieku oraz związaną z tym 

integracją gospodarczą na poziomie regionalnym i państwowym, szko-

ła i nauczanie stały się elementem niezbędnym i koniecznym w życiu 

imigranta.

Inicjatywa i pragnienie tworzenia przestrzeni religĳnej w każdej 

kolonii związane były mocno ze znaczną przewagą tradycji wiejskiej 

w katolickiej świadomości polskiego imigranta. W Polsce XIX wieku 

parafi a była jedyną przestrzenią, gdzie Polacy mieli możność uczestni-

czenia w życiu społecznym, piastując stanowiska w lokalnej administra-

cji parafi alnej lub działając w stowarzyszeniach religĳnych.

Przyjęcie przez Polskę chrześcĳaństwa dokonało się w X wieku. 

Decyzja wyszła od ówczesnej władzy politycznej, służyć to miało bo-

wiem powiązaniu Polski z pozostałą częścią Europy zachodniej, pozba-

wiając książąt germańskich wygodnego pretekstu do ciągłych ataków, 

uzasadnianych tym, że Polacy byli w większości poganami. Wraz z przy-

jęciem chrześcĳaństwa pozycja państwa polskiego została wzmocniona. 

Również na scenie międzynarodowej sytuacja Polski stała się o wiele 

korzystniejsza, zwłaszcza w stosunku do tych narodów ościennych, któ-

re pozostały poganami. (Wachowicz, 1974: 24)

Ponieważ przyjęcie chrześcĳaństwa było wynikiem porozumienia 

o charakterze politycznym, oznaczało znaczną poprawę warunków eko-

Como se constatou, a escola colonial serviu para tirar do analfa-

betismo uma considerável camada da população de imigrantes polo-

neses. Entretanto, somente com o desenvolvimento econômico das 

colônias, no século XIX e XX, e a conseqüente integração na econo-

mia regional e estatal, que o ensino começou a atuar como elemento 

indispensável e imprescindível aos imigrantes. 

A iniciativa e desejo de construção de um espaço religioso em 

cada núcleo colonial, esteve ligada intrinsecamente a esmagadora 

preponderância do elemento aldeão, na composição mental católica 

do imigrante polonês. A paróquia, era na Polônia do século XIX, 

o único espaço onde o polonês tinha a oportunidade de participar, 

ocupando cargos na administração local das atividades paroquiais ou 

fazendo parte de associações religiosas.

A adoção do cristianismo católico por parte da Polônia, ocorreu 

em fi nal do século X. A decisão partiu do poder político da época, 

pois este vínculo serviria de elo entre a Polônia com o restante da 

Europa ocidental, privando os príncipes germânicos do cômodo pre-

texto de fazer ataques constantes por serem os poloneses em maioria 

pagãos. Com a cristianização, a posição política do império polonês 

foi fortalecida. Este também se benefi ciou no cenário internacional 

face aos demais Impérios e principalmente com seus vizinhos que 

permaneciam pagãos. (Wachowicz, 1974: 24)

A adoção do catolicismo por derivar de um acordo político, re-

presentou para as camadas dirigentes uma signifi cativa melhoria na 

condição econômica e social, fazendo com que a maioria da popu-

lação composta por camponeses ou proletários rurais, e comercian-

nomicznych i społecznych dla warstw rządzących, co też sprawiło, że 

większość ludności składającej się z chłopów lub wiejskiego proletaria-

tu oraz kupców wytworzyła model zachowań, który z upływem wieków 

stanie się istotnym znakiem tożsamości imigrantów polskich. Będzie 

nim religĳność katolicka.

Uwagę zwraca narzucona imigrantom polskim głęboka poboż-

ność, głównie w przypadku katolików. Sprzymierzony ze szlachtą kler 

widziany był przez prostego chłopu jako jego wyzyskiwacz, stąd zwią-

zek tych klas dominujących objawiał się na dwu płaszczynach: szlachta 

powiększała swoje dobra poprzez wojny lub grabież, podczas gdy du-

chowieństwo wzbogacało się dzięki podatkom czy darowiznom i obie 

klasy prosperowały dzięki dominacji kulturowej i umysłowej poprzez 

dominację religĳną.

Jakkolwiek duchowny katolicki był tu traktowany tak samo jak pan 

w Polsce, kaplica czy kościół były widziane jako miejsca spotkania i so-

cjalizacji. Przestrzeń sakralna, przeznaczona do odprawiania mszy i in-

nych nabożeństw, nabrała szerszego znaczenia. Uczęszczanie do miejsc 

religĳnych stało się formą ucieczki od codzienności.

Dopóki przeważały idee mentalności obowiązujące w wioskach 

polskich, posłuszeństwo wobec duchowieństwa było całkowite. Posłu-

szeństwo to wychodziło poza granice życia religĳnego i obowiązywało 

również na planie życia świeckiego.

tes formasse um padrão de comportamento que com o passar dos 

séculos se concretizaria como a grande marca do imigrante polonês: 

a religiosidade católica.

Ressalta-se a esta condição imposta ao imigrante polonês, a pro-

funda religiosidade essencialmente aos elementos católicos. O clero 

aliado à nobreza afi gurou-se ao homem simples do campo como seu 

explorador, daí a junção de ambos que fi gurou em dois fatores: a no-

breza ampliava seus bens pela guerra, ou saques, enquanto os ecle-

siásticos cresciam com as arrecadações/doações e ambos obtinham 

resultados positivos devidos a dominação cultural e mental através do 

domínio religioso.

Mesmo que o religioso católico fosse tratado em solo nacional da 

mesma maneira como o era o senhor na Polônia, viam a capela/igre-

ja como um centro de convergência e socialização. Espaço sagrado 

designado às celebrações e outras atividades religiosas, adquiriu uma 

conotação, mais ampla. A freqüência aos espaços religiosos confi gu-

rou-se uma fuga do quotidiano.

Enquanto predominaram as idéias da estrutura mental vigente 

nas aldeias polonesas, a obediência ao representante religioso foi to-

tal. Essa obediência do camponês ultrapassava as fronteiras de ordem 

espiritual e prosseguia na temporal. 



141

Thaís Janaina WenczenowiczImigracja polska… / Imigração polonesa…
4.0 Uwagi końcowe

Napływ imigrantów do Brazylii, z uwzględnieniem obecno-

ści kolonizatorów portugalskich, zaczyna się wraz z otwar-

ciem portów dla narodów zaprzyjaźnionych (1808) oraz uzyskaniem 

przez Brazylię niepodległości. Trzeba też pamiętać, że zanim doszło 

do dobrowolnej migracji ludności, już od XVI do XIX wieku miliony 

Murzynów zmuszone były przemierzać Atlantyk w kierunku Brazylii 

jako niewolnicza siła robocza. W tym właśnie kontekście monarchowie 

brazylĳscy starali się przyciągnąć imigrantów do różnych regionów, ofe-

rując im korzystne warunki do utrzymania gospodarstw kolonialnych.

Sprowadzając imigrantów europejskich, starano się utworzyć klasę 

drobnych właścicieli ziemskich, zaopatrujących wielkie miasta w pro-

dukty spożywcze, zajmujących tereny niezaludnione, zastępując nie-

wolniczą siłę roboczą oraz łagodząc napięcia między elitami a niższymi 

warstwami społecznymi.

Wiadomo, iż przybycie imigrantów polskich do Brazylii, w tym na 

południe kraju, dokonało się w kontekście europejskich migracji XIX 

wieku. Imigrantom polskim przypadły w udziale niewielkie i odległe od 

ośrodków miejskich działki rolne. Zajmowali dalekie i górzyste tereny, 

aby rozwĳać tam swoje małe gospodarstwa. Wiele kolonii upadło, wie-

le zostało porzuconych. Kolonie położone daleko od wielkich centrów 

musiały stawić czoło wielu przeciwnościom, włącznie z trudnościami 

przeżycia, z czym wiązały się choroby, trudne warunki socjalne, a w nie-

których przypadkach również uprzedzenia w stosunku do imigrantów.

4.0 Considerações Finais

A vinda de imigrantes para o Brasil, considerada a presença dos 

portugueses-colonizadores do país – ocorre a partir da aber-

tura dos portos às nações amigas (1808) e da própria independência 

do País. Cabe também lembrar que antes de citar os deslocamentos 

populacionais voluntários, no decorrer dos séculos XVI e XIX milhões 

de negros foram obrigados a cruzar o oceano Atlântico com destino ao 

Brasil como mão-de-obra escrava. É neste cenário, que os monarcas 

brasileiros trataram de atrair imigrantes para diversas regiões, oferecen-

do-lhes condições propícias para a manutenção dos lotes coloniais.

Através dos imigrantes europeus procurou-se formar uma popu-

lação de pequenos proprietários agrícolas que abastecesse as grandes 

cidades em gêneros alimentícios, ocupasse os espaços despovoados, 

substituindo a mão-de-obra escravizada e, amenizando as tensões entre 

as elites e as camadas inferiores. 

Sabe-se que o deslocamento dos imigrantes poloneses ao Brasil 

e sul do País está inserida no contexto imigratório europeu do século 

XIX. Aos imigrantes poloneses coube a pequena e distante proprieda-

de. Ocuparam os longínquos e acidentados espaços para desenvolver 

suas pequenas propriedades. Muitos núcleos coloniais fracassaram, ou-

tros permaneceram numa condição de abandono. Os que distavam dos 

grandes centros enfrentaram difi culdades até de subsistência, abrindo 

espaço para as enfermidades, as difíceis condições sociais e em alguns 

espaços ao preconceito. 
Wystawa pisanek w Domu Polskim w Dom Feliciano (fot. Jerzy Mazurek)

Exposição de ovos de Páscoa na Casa Polonesa em Dom Feliciano (fot. Jerzy Mazurek)
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Tadeu Vilani

Tadeu Vilani mieszka i pracuje w Porto Alegre. Urodził się w 3 marca 1965 roku 

w Santo Ángelo. Mimo że z pochodzenia jest Włochem, w jego żyłach płynie również 

polska krew – jego prababcia była Polką, nazywała się Julia Martinkoski. Od 12 lat pracuje 

jako fotoreporter w gazecie „Zero Hora” – najważniejszym dzienniku na południu Bra-

zylii. Autor wielu wystaw fotografi cznych oraz prac dokumentacyjno-archiwistycznych, 

które ukazują bogactwo oraz proces formowania się wieloetnicznego i wielokulturowego 

społeczeństwa Rio Grande do Sul. Jego wystawa pt. „Dopo L’Alba”, ukazująca Brazylĳ czy-

ków pochodzenia włoskiego, była eksponowana w różnych brazylĳ skich miastach, a także 

we Włoszech, głównie w regionie Veneto. Wystawa „Retalhos do além Mar – A Saga dos 

Poloneses no Novo Mundo”, mimo że prezentowana była tylko w Brazylii, także cieszyła 

się dużym powodzeniem. Tadeu Vilani dokumentuje i popularyzuje również dziedzictwo 

Indian Guarani, którzy na pograniczu Brazylii, Argentyny i Paragwaju stworzyli, z pomocą 

jezuitów, wspaniałą kulturę (prace te były przedstawiane w wielu miastach Brazylii i w Na-

rodowym Centrum Fotografi i w Padwie, we Włoszech).

Tadeu Vilani vive e trabalha em Porto Alegre. Nasceu no dia 3 de março de 1965, 

em Santo Ângelo. Apesar de ser de origem italiana, em suas veias corre também o sangue 

polonês – a sua bisavó era polonesa e chamava-se Julia Martinkoski. Há 12 anos trabalha 

como foto-repórter no jornal “Zero Hora” – o mais importante jornal no Sul do Brasil. 

É autor de muitas exposições fotográfi cas e obras arquivístico-documentais, que mostram 

a riqueza e o processo de formação da sociedade multiétnica do Rio Grande do Sul. A sua 

exposição “Dopo L’Alba”, retrantando os brasileiros de origem italiana foi apresentada 

em várias cidades brasileiras, bem como na Itália, principalmente na região de Veneto. 

A exposição “Retalhos do além Mar – A Saga dos Poloneses no Novo Mundo” foi apre-

sentada só no Brasil, mas com muito sucesso. Tadeu Vilani registra e divulga também 

a herança dos índios Guarani que na fronteira do Brasil com a Argentina e o Paraguai 

criaram com ajuda dos jesuítas uma cultura extraordinária (o trabalho foi apresentado em 

várias cidades do Brasil e no Centro Nacional de Fotografi a de Pádua, na Itália).

Fotografi e

Fotografi as
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n  Deonisio Gayeski
 Syn André Gayeskiego i Ernesty z domu Sobieski
 Linha General Osório (gmina Vista Alegre do Prata)
 Data: 15.01.2005 

n  Deonisio Gayeski
 Filho de  André Gayeski Ernesta Sobieski Gayeski
 Linha General Osório (Município: Vista Alegre do Prata)
 Data: 15.01.2005
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n  Chłopiec z akordeonem
 Gmina Santo Antônio do Palma
 Data: 04.06.2005

n  Menino com o gaiteiro
 Município: Santo Antônio do Palma
 Data: 04.06.2005

n  Albino Bonasszewski, lat 40
 Syn Brunislau Bonasszewskiego i Caroliny z domu Perttussati 
 Linha Santo Stanislau (gmina Três Arroios)
 Data: 26.09.2005

n  Albino Bonasszewski, 40 anos
 Filho de Brunislau Bonasszewski e Carolina Perttussati  Bonasszewski
 Linha Santo Stanislau (Município: Três Arroios)
 Data: 26.09.2005
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n  Gilberto Kazimierski, lat 49
 Syn Vitória Kazimierskiego i Lucádii z domu Gayeski
 Linha General Osório (gmina Nova Prata)
 Data: 14.01.2005

n  Gilberto Kazimierski, 49 anos
 Filho de Vitório Kazmierski e Lucádia  Gayeski Kazmierski
 Linha General Osório (Município: Nova Prata)
 Data: 14.01.2005
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n  André (lat 72) i Ernesta (lat 68) Gayeski
 André – syn Félixa Gayeskiego i Josephy z domu Waiczikoski
 Ernesta – córka Adão Sobieskiego i Estanislavy z domu Kuiawa
 Linha General Osório (gmina Vista Alegre do Prata) 
 Data: 15.01.2005

n  André – fi lho de Felix Gayeski e Józepha Waiczikoski Gayeski
 André (72 anos) e Ernesta (68 anos) Gayeski
 Ernesta – fi lha de Adão Sobieski e Estanislava Kuiawa
 Linha General Osório (Município: Vista Alegre do Prata)
 Data: 15.01.2005

n  Vando Edgar Pereira Uczak, lat 38
 Syn Adão Uczaka i Any z domu Gryzewski 
 Gmina Camaquã
 Data: 25.02.2005

n  Vando Edgar Pereira Uczak, 38 anos
 Filho de Adão Uczak e Ana Pereira  Gryzewski  Uczak
 Município: Camaquã
 Data: 25.02.2005
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n  Adão Estácio Ziemiecki, lat 65
 Syn Antónia Ziemieckiego i Josephy z domu Tworkowski
 Guaraxaim da Serra (gmina Chuvisca)
 Data: 25.02.2005

n  Adão Estácio Ziemiecki, 65 anos
 Filho de Antonio Ziemiecki e Josepha Tworkowski  Ziemiecki
 Guaraxaim da Serra (Município: Chuvisca)
 Data: 25.02.2005

n  Júlia Martinkoski Fogliato
  Córka Ernesta Alvesa da Silva

i Angeli z domu Michalski
 Gmina Santo Ângelo
 Data: kwiecień 2003

n  Júlia Martinkoski Fogliato
  Filha de  Ernesto Alves da Silva 

e Angela  Michalski  Martinkoski
 Município: Santo Ângelo
 Data: abril 2003
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n  Zbiór tytoniu
  Montes Cárpatos – Góry Karpaty 

(gmina Santo Antônio do Palma)
 Data: 19.01.200

n  Colheita do Fumo
 Montes Cárpatos – (Município: Santo Antônio do Palma)
 Data: 19.01.2005
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n  Grób Sofíi Krawczik
 Gmina Áurea
 Data: 29.01.2005

n  Túmulo de Sofía Krawczik
 Município: Áurea
 Data: 29.01.2005

n  Diego Vaikoski (9 miesięcy) z dziadkiem
 Wnuk José Vaikoskiego i Caroliny Leopoldiny z domu Grzeca
 Linha de Mari (gmina Bento Gonçalves)
 Data: 11.01.2005

n  Diego Vaikoski (9 meses) com o avô
 Neto de  José Vaikoski e Carolina Leopoldina Grzeca  Vaikoski
 Linha de Mari (Município:  Bento Gonçalves)
 Data: 11.01.2005
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n  Cmentarz polskich imigrantów z początku XX wieku
 Nossa Senhora do Rosário (gmina Veranópolis)
 Data: 27.02.2005

n  Cemitério de imigrantes poloneses do Século XX 
 Nossa Senhora do Rosário (Município: Veranópolis)
 Data: 27.02.2005

n  Artêmio Szczepanik, lat 55
 Syn Wasclava Szczepanika i Vandy z domu Sobzqa 
 Linha Santo Estanislau (gmina Três Arroios)
 Data: 26.09.2005

n  Artêmio Szczepanik, 55 anos
 Filho de  Wasclavo Szczepanik e Vanda Sobzqa  Szczepanik
 Linha Santo Estanislau (Município: Três Arroios)
 Data: 26.09.2005



162 163
n  Clara Filipiak Pellisioli, lat 53
 Córka Francisca Filipiaka i Verôniki z domu Hostczaruk
 Estrada Velha para Paulo Bento (gmina Erechim)
 Data: 28.09.2005

n  Clara Filipiak Pellisioli, 53 anos
 Filha de  Francisco Filipiak eVerônica Hostczaruk
 Estrada Velha para Paulo Bento (Município: Erechim)
 Data: 28.09.2005

n  Lekcja języka polskiego
 Linha Bom Jardim (gmina Guarani das Missões)
 Data: 2000

n  Aula de Polonês
 Linha Bom Jardim (Município: Guarani das Missões)
 Data: 2000 
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n  Arlindo Domingues Karlinski, lat 47 
 Syn Pedra i Gemy Karlinski
  Linha Capela Santuário 

(gmina São Domingos do Sul)
 Data: 08.11.2004

n  Arlindo Domingues Karlinski, anos 47 
 Filho de Pedro e Gema Karlinski
  Linha Capela Santuário 

(Município: São Domingos do Sul)
 Data: 08.11.2004
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n  Agata Grochot dos Santos, lat 34
 Córka Miguela Grochota i Vandy Revers
 Montes Cárpatos – Góry Karpaty (gmina Santo Antônio do Palma)
 Data: 11.07.2004

n  Agata Grochot dos Santos, 34 anos
 Filha de Miguel Grochot e Vanda Revers  Grochot
 Montes Cárpatos – (Município: Santo Antônio do Palma)
 Data: 11.07.2004

n  Modlitwa do Jana Pawla II
 Gmina Almirante Tamandaré do Sul
 Data: 08.04.2005

n  Oração ao João Paulo II
 Município: Almirante Tamandaré do Sul
 Data: 08.04.2005
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n  José Reneu Reszka, lat 48
 Syn Antônia Reszki i Palmiry z domu Lando 
 Linha dos Polacos lub Linha José Júlio (gmina Santa Tereza)
 Data: 10.01.2005

n  José Reneu Reszka, 48 anos
 Filho de Antônio Reszka e Palmira Lando Reszka
 Linha dos Polacos ou Linha José Júlio (Município:  Santa Tereza)
 Data: 10.01.2005

n  Brazylĳ ska zima 
 Miguel Grochot, lat 62
 Syn Francisca Grochota i Rosálii z domu Zimniak
 Montes Cárpatos – Góry Karpaty (gmina Santo Antônio do Palma)
 Data: 11.07.2004

n  Inverno brasileiro 
 Miguel Grochot, 62 anos
 Filho de Francisco Grochota e Rosália Zimniak  Grochot
 Montes Cárpatos –  (Município: Santo Antônio do Palma)
 Data: 11.07.2004
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n  Isaura Lago Zanotto, lat 67
 Córka Paula Lago i Rosálii z domu Ianiski
 Roselândia (gmina Passo Fundo)
 Data: 18.09.2003

n  Isaura Lago Zanotto, 67 anos
 Filha de Paulo Lago  e Rosália Ianiski
 Roselândia (Município:  Passo Fundo)
 Data: 18.09.2003

n  Luis Grochot, lat 73
  Syn Francisca Grochota 

i Rosálii z domu Zimniak
  Capela Nossa Senhora do Rosário 

(gmina Santo Antônio do Palma)
 Data: luty 2003

n  Luis Grochot, 73 anos
  Filho de Francisco Grochota 

e Rosália Zimniak  Grochot
  Capela Nossa Senhora do Rosário 

(Município: Santo Antônio do Palma)
 Data: luty 2003
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n  Karlinski
 Gmina: Vanini
 Data 05.11.2004

n  Karlinski
 Município: Vanini
 Data 05.11.2004

n  Ederson Kaczwa, lat 12
  Syn Janira Kaczwy i Neivy 

z domu Salete do Nascimento
 Linha General Osório (gmina Nova Prata)
 Data: 15.01.2005 

n  Ederson Kaczwa, 12 anos
  Filho de Janir Kaczwa 

e Neiva Salete do Nascimento  Kaczwa
 Linha General Osório (Município: Nova Prata)
 Data: 15.01.2005
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n  Wóz z tytoniem
  Montes Cárpatos – Góry Karpaty 

(gmina Santo Antônio do Palma)
 Data: 22.01.2007

n  Carroção com  Fumo
 Montes Cárpatos 
 (Município: Santo Antônio do Palma)
 Data: 22.01.2007
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n  Roni Vicente Kwiatkowski, lat 46

Syn Vicentego Kwiatkowskiego i Severiny z domu Kolesny 
 Gmina Dom Feliciano
 Data: 25.02.2005

n  Roni Vicente Kwiatkowski, 46 anos
 Filho de Vicente Kwiatkowski e Severina Kolesny  Kwiatkowski
 Município:Dom Feliciano
 Data: 25.02.2005

n  Matka z dzieckiem
 Gmina Guarani das Missões
 Data: maj 2000 

n  Mãe com a criança
 Município: Guarani das Missões)
 Data: maio 2000
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n  Regina Woidila Janesko, lat 77
 Córka Thomaza Woidily i Emilii z domu Wanhack
 Antas (gmina Severiano de Almeida)
 Data: 26.09.2005

n  Aegina Woidila Janesko, 77 anos
 Filha de Thomaz Woidila e Emilia Wanhack
 Antas  (Município: Severiano de Almeida)
 Data: 26.09.2005

n  Eugenio Hamerski, lat 55
 Linha Bom Jardim (gmina Guarani das Missões)
 Data: 28.08.2004

n  Eugenio Hamerski, 55 anos
 Linha Bom Jardim (Município: Guarani das Missões)
 Data: 28.08.2004
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n  Gra w karty
 Wiejski klub w Montes Cárpatos – Góry Karpaty (gmina Santo Antônio do Palma)
 Data: 05.12.2004

n  Jogo de baralho
 Clube de Montes Cárpatos –  Montes Cárpatos (Município: Santo Antônio do Palma)
 Data: 05.12.2004

n  Jorge Powala
 Syn Casemira Powaly i Franciski z domu Studinski 
 Capela São Cristóvão (gmina Casca)
 Data: 16.10.2004

n  Jorge Powala
 Filho de Casemiro Powala e Francisca Studinski  Powala
 Capela São Cristóvão (Município: Casca)
 Data: 16.10.2004
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n  Babcia dzieląca opłatek
 Isabel Iankoski Kosvoski, lat 77
 Córka Francisca Iankoskiego i Josefi ny z domu Zemniczak 
 Santa Ana (gmina Santo Antônio do Palma)
 Data: 24.12.2004

n  A avó repartindo a hóstia
 Isabel Iankoski Kosvoski, 77 anos
 Filha de Francisco Iankoski e Josefi na Zemniczak  Iankoski
 Santa Ana (Município: Santo Antônio do Palma)
 Data: 24.12.2004

n  Geraldo Modelski, lat 62 (grający na skrzypcach)
 Izidoro Modelski, lat 72
 Synowie Francisca Modelskiego i Mariany z domu Petrokowski
 Linha General Osório (gmina Nova Prata)
 Data: 14.01.2005

n  Geraldo Modelski, 62 anos (tocando violino)
 Izidoro Modelski, 72 anos
 Filhos de Francisco Modelski e Mariana Petrokowski  Modelski
 Linha General Osório (Município: Nova Prata)
 Data: 14.01.2005
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n  Skowronski z rodziną, działacze MST (Ruchu Chłopów Bezrolnych)
 Gmina Passo Fundo
 Data 10.06.2007

n  Skowronski e família, participantes do MST 
(Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra)

 Município: Passo Fundo
 Data 10.06.2007

n  Ognisko
 Linha General Osório (gmina Nova Prata)
 Data: 14.01.2005

n  O fogo
 Linha General Osório (Município: Nova Prata)
 Data: 14.01.2005
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n  Angelina Sobieski Podenski (lat 53) i Juliane Podenski (lat 10)
 Angelina – córka João Sobieskiego i Zófi i z domu Gayeska 
 Juliane – córka Gervásia Podenskiego i Celiny z domu Rui
 Linha General Osório (gmina Nova Prata)
 Data: 14.01.2005

n  Angelina Sobieski Podenski (53 anos) e Juliane Podenski (10anos)
 Angelina – fi lha de João Sobieski e Zófi a Gayeski  Sobieski
 Juliane – fi lha de Gervásio Podenski e Celiny Rui  Podenski
 Linha General Osório (Município: Nova Prata)
 Data: 14.01.2005

n  Albino (lat 47) i Teresa (lat 65) Skibinski
  Dzieci Leonarda Skiby i Stefani 

z domu Pikuli
 Lajeado Leão (gmina Áurea)
 Data: 29.01.2005

n  Albino (47 anos) e Teresa (65 anos) Skibinski
 Filhos de Leonardo Skiba e Stefania Pikula
 Lajeado Leão (Município: Áurea)
 Data: 29.01.2005
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n  Zbiór tytoniu
 Santa Ana (gmina Santo Antônio do Palma)
 Data: 04.12.2004

n  Colheita do Fumo
 Santa Ana (Município: Santo Antônio do Palma)
 Data: 04.12.2004

n  Valdecir Plavak, lat 15
 Syn Hermesa i Inês Plavak
 Santa Ana (gmina Santo Antônio do Palma)
 Data: 24.10.2004

n  Valdecir Plavak, 15 anos
 Filho de  Hermes e Inês Plavak
 Santa Ana (Município: Santo Antônio do Palma)
 Data: 24.10.2004
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n  Zbiór tytoniu
 Ana Kazemirski, lat 68
 Córka Wadislaua Kazemirskiego i Franciski z domu Muzeleski 
 Santa Ana (gmina Santo Antônio do Palma)
 Data: 24.02.2003

n  Colheita do Fumo
 Ana Kazemirski, 68 anos
 Filha de Wadislau Kazemirski e Francisca Muzeleski 
 Santa Ana (Município: Santo Antônio do Palma
 Data: 24.02.2003
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n  Angela Kuiava Petrikowski, lat 80
 Córka Wadislaua Kuiavy i Cecílii z domu Gimiaki 
 Linha General Osório (gmina Nova Prata)
 Data: 16.01.2005

n  Angela Kuiava Petrikowski, 80 anos
 Filha de Wadislau Kuiava  e Cecília Gimiaki  Kuiava
 Linha General Osório (Município: Nova Prata)
 Data: 16.01.2005

n  Carolina z domu Sklarczyk (lat 68) 
i Floriano Mikoanski (lat 66)

  Carolina – córka João Sklarczyka 
i Catariny z domu Hajduk

  Floriano – syn Ladislaua Mikoanski 
i Marii Skirzynski

 Linha São João (gmina Áurea)
 Data: 29.01.2005

n  Carolina Sklarczyk (68 anos) 
e Floriano Mikoanski (66 anos)

  Carolina – fi lha de João Sklarczyk 
e Catarina Hajduk

  Floriano –  fi lho de Ladislau Mikoanski 
e Maria Skirzynski

 Linha São João (Município: Áurea)
 Data: 29.01.2005
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n  Zbiór tytoniu
 Ana Kazemirski, lat 68
 Córka Wadislaua Kazemirskiego i Franciski z domu Muzeleski 
 Santa Ana (gmina Santo Antônio do Palma)
 Data: 24.02.2003

n  Colheita do Fumo
 Ana Kazemirski, 68 anos
 Filha de Wadislau Kazemirski e Francisca Muzeleski 
 Santa Ana (Município: Santo Antônio do Palma
 Data: 24.02.2003

n  Suszenie liści tytoniowych
 Santa Ana (gmina Santo Antônio do Palma)
 Data: 20.01.2006

n  Secadouro do Fumo
 Santa Ana (Município: Santo Antônio do Palma)
 Data: 20.01.2006
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n  Vanda Revers Grochot, lat 60
 Córka João Reversa i Anastácii z domu Klanowitz
 Montes Cárpatos – Góry Karpaty (gmina Santo Antônio do Palma)
 Data: 19.01.2005

n  Vanda Revers Grochot, 60 anos
 Filha de João Revers e Anastácia  Klanowitz  Revers
 Montes Cárpatos – (Município: Santo Antônio do Palma)
 Data: 19.01.2005

n  Amália Stormowski, lat 79
 Gmina Bento Gonçalves
 Data: 03.09.2005

n  Amália Stormowski, 79 anos
 Município: Bento Gonçalves
 Data: 03.09.2005
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n  Angélica Semanska, lat 3
 Córka Sérgia Semanskiego i Bernadete z domu Gazala 
 Santa Ana (gmina Santo Antônio do Palma)
 Data: 24.02.2003

n  Angélica Semanski, 3 anos
 Filha de Sérgio Semanski e Bernadete Gazala 
 Santa Ana (Município: Santo Antônio do Palma)
 Data: 24.02.2003
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n  João Inácio Wonz, lat 70
 Syn Inácio Wonza i Bárbary z domu Gromowski
 Capela Nossa Senhora do Rosário, 8a. Seção (gmina Veranópolis)
 Data: 27.02.2005

n  João Inácio Wonz, 70 anos
 Filho de  Inácio Wonz e Bárbara Gromowski  Wonz
 Capela Nossa Senhora do Rosário, 8a. Seção (Município: Veranópolis)
 Data: 27.02.2005

n  Adoracja Matki Boskiej Częstochowskiej
 Gmina Guarani das Missões
 Data: maj 2000

n  Devoção a Nossa Senhora de Częstochowa
 Município: Guarani das Missões
 Data: maio 2000
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n  Procesja Matki Boskiej Częstochowskiej
 Gmina Guarani das Missões
 Data: 29.08.2004

n  Romaria a Nossa Senhora de Częstochowa
 Município: Guarani das Missões
 Data: 29.08.2004

n  Valdemar Woityla, lat 50
 Syn João i Genovevy Woityla
 Linha 2 Volta Redonda 
 (gmina Barão de Cotegipe)
 Data: 27.09.2005

n  Valdemar Woityla, 50 anos
 Filho de João e Genoveva Woityla
 Linha 2 Volta Redonda
 (Município: Barão de Cotegipe)
 Data: 27.09.2005
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n  Natália Izichi z domu Woityla, lat 62
 Córka José Izichi i Marii z domu Gewinski
 Lajeado Tigre (gmina Paulo Bento)
 Data: 27.09.2005

n  Natália Izichi Woityla, 62 anos
 Filha de José Izichi e  Maria Gewinski
 Lajeado Tigre (Município: Paulo Bento)
 Data: 27.09.2005
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n  Małżeństwo Strieskich z Matką Boską Częstochowską
 Montes Cárpatos – Góry Karpaty (gmina Santo Antônio do Palma)
 Data: listopad 2004

n  Casal Strieski com o quadro de Nossa Senhora de  Częstochowską
 Montes Cárpatos –  (Município: Santo Antônio do Palma)
 Data: listopad 2004

n  Carolina Racinoski Waskiewicz, lat 87
 Córka José Racinoskiego 
 i Marii z domu Wachileski
 Linha Sétima (gmina Nova Bassano)
 Data: 15.01.2005

n  Carolina Racinoski Waskiewicz, 87 anos
 Filha de José Racinoski 
 e Maria Wachileski  Racinoski
 Linha Sétima (Município: Nova Bassano)
 Data: 15.01.2005
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n  Stary cmentarz 
 Linha General Osório (gmina Nova Prata)
 Data: 14.01.2005

n  Antigo cemitério
 Linha General Osório (Município: Nova Prata)
 Data: 14.01.2005

n  Czarnina – zupa z kaczej krwi
 Cecília Kowaleski Pavlak, lat 67 
 Córka Félixa Kowaleskiego i Heleny z domu Wronski
 Santa Ana (gmina Santo Antônio do Palma)
 Data: 04.02.2004

n  Czarnina – sopa de sangue de pato
 Cecília Kowaleski Pavlak, 67 anos 
 Filha de  Félix Kowaleski e Helena Wronski  Kowaleski
 Santa Ana (Município: Santo Antônio do Palma)
 Data: 04.02.2004
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n  Francisco Brunislau Piaceski, lat 78
 Syn Vadislaua Piaceskiego i Teresy z domu Kuiawa
 Linha General Osório (gmina Vista Alegre do Prata)
 Data: 15.01.2005

n  Francisco Brunislau Piaceski, 78 anos
 Filho de  Vadislau Piaceski e Tereza Kuiawa  Piaceski
 Linha General Osório (Município: Vista Alegre do Prata)
 Data: 15.01.2005

n  José Plavak
 Syn Ladislaua Plavaka i Cristiny z domu Pietrowski
 Santa Ana (gmina Santo Antônio do Palma)
 Data: sierpień 2004

n  José Plavak 
 Filho de  Ladislau Plavak e Cristina Pietrowski  Plavak
 Santa Ana (Município: Santo Antônio do Palma)
 Data: sierpień 2004
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n  Vitor Kozlowski, lat 70
 Syn Inácia Kozlowskiego i Marty z domu Mokwa
 Linha dos Polacos (gmina Santa Tereza)
 Data: 10.01.2005

n  Vitor Kozlowski, 70 anos
 Filho de Inácio Kozlowski e Marta Mokwa
 Linha dos Polacos (Município: Santa Tereza)
 Data: 10.01.2005

n  Regina Wasilewski, lat 75
 Córka José Karpinskiego i Antoniny z domu Karolczak
 Linha Alves (gmina Mariana Pimentel)
 Data: 25.02.2005

n  Regina Wasilewski, 75 anos
 Filha de  José Karpinski e Antonina  Karolczak
 Linha Alves (Município: Mariana Pimentel)
 Data: 25.02.2005
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n  W sklepie
 Estanislau Trzóskowski, lat 68 (pali papierosa)
 Syn Paula Trzóskowskiego i Josefy z domu Kulikowski 
 Marcelino Szortyka, lat 65 (sklepikarz)
 Syn Eduarda Szortyka i Felicji z domu Szewczynsky 
 Pedro Nosulko, lat 56 (siedzi)
 Syn Ladislaua Nosulko i Júlii z domu Kaminska
 Barra do Tigre (gmina Dom Feliciano)
 Data: 26.02.2005

n  Na casa de comércio
 Estanislau Trzóskowski, 68 anos (chumando cigarro de palha)
 Filho de Paulo Trzóskowski e Josefa Kulikowski 
 Marcelino Szortyka, 65 anos  (atendente)
 Filho de Eduardo Szortyka e Felicja Szewczynsky 
 Pedro Nosulko, 56 anos (sentado)
 Filho de Ladislau Nosulko e Júlia Kaminski  Nosulko
 Barra do Tigre (Município: Dom Feliciano)
 Data: 26.02.2005



216 217
n  Zespól folklorystyczny Orzeł Biały
 Santa Ana (gmina Santo Antônio do Palma)
 Data: 04.12.2004

n  Grupo Folclórico Águia Branca
 Santa Ana (Município: Santo Antônio do Palma)
 Data: 04.12.2004

n  Młodzież z zespołu folklorystycznego Orzeł Biały
 Santa Ana (gmina Santo Antônio do Palma)
 Data: 04.12.2004

n  Jovens do Grupo Folclórico Águia Branca
 Santa Ana (Município: Santo Antônio do Palma)
 Data: 04.12.2004
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n  Rodzina Fidoruk
 Varesco Teixeira (gmina Dom Feliciano)
 Data: 26.02.2005

n  Familia Fidoruk
 Varesco Teixeira (Município: Dom Feliciano)
 Data: 26.02.2005

n  Gabriel Revers
 Gmina Casca 
 Data: 02.10.2006

n  Gabriel Revers
 Município:  Casca 
 Data: 02.10.2006
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n  Tereza Grajczyk Remus, 96 lat
 Córka José Grajczyka i Anastazii z domu Osowska
 Gmina Santa Teresa
 Data: 10.01.2005

n  Tereza Grajczyk Remus, 96 anos
 Filha de José Grajczyk i Anastazia  Osowski
 Município: Santa Teresa
 Data: 10.01.2005
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n  Tereza Mokwa Miszewski, lat 80
 Córka José Mokwy i Leucádii z domu Pestka
 Linha dos Polacos (gmina Santa Tereza)
 Data: 10.01.2005

n  Tereza Mokwa Miszewski, 80 anos
 Filha de José Mokwa e Leucádia Pestka 
 Linha dos Polacos (Município: Santa Tereza)
 Data: 10.01.2005

n  Sandro Szczepanik, lat 30
 Syn Artémia i Amabile Szczepaników
 Linha Santo Stanislau (gmina Três Arroios)
 Data: 26.09.2005

n  Sandro Szczepanik, 30 anos
 Filho de Artêmio e Amabile Szczepanik
  Linha Santo Stanislau 

(Município: Três Arroios)
 Data: 26.09.2005
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n  Dzieci przygotowujące uroczystość Bożego Ciała
 Gmina Guarani das Missões
 Data: 19.06.2000

n  Crianças ornamentando a rua para 
a procissão de Corpus Christi

 Município:  Guarani das Missões
 Data: 19.06.2000
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