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Introdução

Segundo os cálculos da maioria dos pesquisadores, na base da emigração maciça
que no século XIX ocorreu da Europa aos países de ambas as Américas situava-se
a explosão demográfica, aliada à revolução industrial, iniciada na Inglaterra em
meados do século XVIII e que nos anos seguintes estendeu-se ao território da
Europa meridional e central. Entre as outras causas, menciona-se o progresso na
área da agricultura, em consequência do qual surgiu um grande número de pessoas
dispensáveis nas aldeias. Uma significativa parte dessas pessoas não podia ser absorvida pela indústria em desenvolvimento, pelos serviços e por outras tarefas fora
da agricultura. A emigração era com frequência a única salvação diante da miséria,
muitas vezes extrema. No caso da calamidade da má colheita (p. ex. na Irlanda em
meados dos anos 40 do século XIX), a emigração era uma forma de salvar-se da fome.
Outra razão, não menos importante, para a emigração era a vontade de melhorar
a própria situação econômica. À medida que avançava o progresso civilizatório, essa
motivação começou a desempenhar um papel cada vez maior na decisão de emigrar.
O desenvolvimento desigual do capitalismo no mundo fazia com que, com o acesso
a novos capitais, os países até então fragilmente industrializados empreendessem
iniciativas que tendiam à modernização da economia, tornando-se um mercado
absorvedor de mão de obra. Com isso começaram a atrair os habitantes dos países
atrasados economicamente ou daqueles que estavam vivenciando o período da
chamada desconjuntura. Os países de imigração (sobretudo os Estados Unidos,
o Canadá, o Brasil e a Argentina) não apenas abriram as suas fronteiras, mas apoiaram a imigração, assegurando aos imigrantes a viagem gratuita, o fornecimento de
terra, o crédito barato e muitas outras vantagens.
A mobilidade dos habitantes do Velho Continente era também facilitada pelo desenvolvimento dos meios de transporte. Os vapores, que haviam substituído os veleiros,
em 1890 constituíam 57%, e em 1920 – 94% da tonelagem da frota mundial. Essas
embarcações proporcionavam um maior conforto na viagem, bem como diminuíam
o tempo de deslocamento de um continente a outro. O desenvolvimento e a difusão
das ferrovias na Europa na segunda metade do século XIX asseguraram a ligação dos
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portos principais, tais como Hamburgo, Bremen, Antuérpia, Trieste e Gênova, com
o interior do continente e, em consequência, facilitou o deslocamento da população.
É preciso ter a consciência de que os fatores de natureza socioeconômica e demográfica, que estimulavam a emigração maciça e a favoreciam, em geral completavam-se
mutuamente. A eles, com frequência, ainda se somavam motivações políticas, religiosas
e culturais. Esses aspectos sociais marcaram a cena histórica após a I Guerra Mundial,
quando a emigração passa a ser motivada não apenas por fatores econômicos. As
mudanças de fronteiras que então ocorreram foram causadoras de um significativo
deslocamento de pessoas. Os judeus da Europa Centro-Oriental partiam não apenas
motivados por estímulos econômicos e pela vontade de construir uma nova pátria na
Palestina, mas muitas vezes com medo dos pogroms ou da intolerância religiosa. Devemos também lembrar-nos do fato de que era um grande problema para a sociedade
internacional naquele tempo a chamada emigração branca da Rússia. Foi justamente
por causa desse fenômeno que a Liga das Nações nomeou o primeiro Alto Comissário
para Assuntos de Emigrados.
Na passagem do século XIX ao XX, os países que mais rapidamente se desenvolviam eram aqueles que tinham recebido a maior quantidade de imigrantes. Nesse
contexto vale a pena lembrar também que nos anos 1801-1935 vieram da Europa
aos Estados Unidos cerca de 34 milhões de pessoas, e ao Canadá, nos anos 18211924 deslocaram-se 4,5 milhões de pessoas. A imigração intensificada à Argentina
e ao Brasil ocorreu no último quarto do século XIX e continuou após a I Guerra
Mundial1. No total, a imigração à Argentina nos anos 1821-1949 somou cerca de
sete milhões de pessoas, e ao Brasil, nos anos 1821-1945, cerca de cinco milhões.
O número dos europeus na África, que em 1835 chegava a 135 mil, no decorrer
dos cem anos seguintes cresceu para mais de cinco milhões. Mais que a metade
deles estabeleceu-se no final do século XIX na África do Sul. No caso da Austrália,
o excedente da imigração sobre a emigração era nos anos 1788-1934 de cerca de
1,3 milhão de pessoas, e na Nova Zelândia – cerca de um terço desse número2.
No panorama dos movimentos migratórios da Europa para a América Latina, um
lugar de relevo, embora numericamente não o mais significativo, cabe aos imigrantes poloneses, cuja emigração foi, em termos numéricos, inferior à proveniente da
1
A respeito da política imigratória dos países da América Latina escreveram: SOBERG, C.
Immigration and nationalism: Argentina and Chile, 1890-1914. Austin, 1970; RAMOS, J. de S. La
construction de l’immigrant indésirable et la nationalisation de la politique d’immigration brésilienne.
In: RYGIEL, P. (sous la dir.). Le bon grain et l’ivraie. Paris, 2004, p. 75-97; idem: O Poder de domar do
fraco. Construção de autoridade e poder tutelar na política de Povoamento do Solo Nacional. Niterói, 2006;
DEVOTO, F. Historia de la Inmigración en la Argentina. Buenos Aires, 2003; OLIVEIRA, M. Políticas de
imigração na Argentina e no Brasil, 1886-1924: semelhanças e diferenças. In: Anais do XXVI Simpósio
Nacional de História–ANPUH. São Paulo, julho 2011, disponível: http://www.snh2011.anpuh.org/
resources/anais/14/1300621217_ARQUIVO_PoliticasdeimigracaoMarciodeOliveirartf.pdf
2
ERICSON, Ch. (red.). Emigration from Europe 1815-1914. London, 1976, p. 12-13.
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Itália, de Portugal, da Espanha, do Japão e da Alemanha3. Entretanto as causas que
provocaram a emigração têm sido as mesmas em todos esses países: a pobreza, o
superpovoamento das aldeias, o insuficiente desenvolvimento industrial. No caso
da Polônia, a emigração foi ainda influenciada pela conturbada 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, durante 123 anos, do mapa
político da Europa. A reconquista da independência, em 1918, foi antecedida por
uma série de levantes malsucedidos, e seus combatentes, com receio das inevitáveis
represálias por parte dos invasores, optavam 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 fim, as duas Guerras Mundiais, que causaram o exílio de novas gerações
de poloneses à procura de um lugar ao sol.
A emigração em escala maciça da Polônia para os países da América Latina
iniciou-se na segunda metade do século XIX, embora antes os poloneses já tivessem
chegado a outro hemisfério. Certo número deles dirigiu-se para lá após as guerras
napoleônicas4. Pequenos núcleos iam surgindo após as derrotas dos levantes nacionais poloneses. Impossível se torna relacionar todos os militares, engenheiros,
técnicos, médicos e representantes de profissões liberais que, com a escassez de
mão de obra especializada na América Latina de então, desempenharam um papel
pioneiro em diversas áreas de vida das sociedades locais5. Entretanto esses imiSegundo cálculos de Ruy C. Wachowicz, nos anos 1820-1955 o Brasil recebeu 5.200.593 emigrantes,
dos quais declararam a nacionalidade italiana 1.513.151; a portuguesa – 1.462.117; a espanhola – 598.802;
a alemã – 225.846; a japonesa – 188.622 e a polonesa - 129.515. Cf.: WACHOWICZ, R. C. Aspectos da
imigração polonesa no Brasil. Projeções – Revista de estudos polono-brasileiros, t. 1, 1999, p. 16.
4
Os poloneses que lutaram ao lado dos franceses no Haiti também deixaram as suas lembranças:
LUX, K. Opisanie wyspy Saint-Domingo. Biblioteka Waszawska, t. 4, 1854. [Reimpressão: Ameryka
Łacińska w relacjach Polaków. Antologia. Sel., introd. e coment. M. Kula, Warszawa, 1982, p. 63-84];
OPPMAN, A. Na San Domingo. Obrazy i wspomnienia. Warszawa, 1917. Da bibliografia científica
sobre esse tema, cf.: SKAŁKOWSKI, A. Polacy na San Domingo, 1802-1809. Poznań, 1921; ŁEPKOWSKI,
T. Haiti. Początki państwa i narodu. Warszawa, 1964; DROHOJOWSKI, J. Polacy w Meksyku, Ameryce
Środkowej i krajach andyjskich z XIX iXX w. Dzieje Najnowsze, n. 2, 1972; PACHOŃSKI, J. Polacy na
Antylach i Morzu Karaibskim. Kraków, 1979; SOŃTA-JAROSZEWICZ, T., JAROSZEWICZ, Z. Polscy
żołnierze walczący o niepodległość Ameryki Południowej u boku Mirandy i Bolivara. In: Relacje
Polska–Kolumbia. Historia i współczesność. Warszawa, 2006; RYPSON, S. Being Poloné in Haiti. Origins,
Survivals, Development, and Narrative Production of the Polish Presence in Haiti. Warszawa, 2008.
5
Após o Levante de Janeiro [de 1863], o mais conhecido emigrante polonês que se estabeleceu na
América Latina foi Inácio Domeyko. Cf. bibliografia no trabalho: RYN, J. Z. Rok Ignacego Domeyki,
Kraków, 2003, p. 111-215. Entre os refugiados poloneses depois desse levante havia engenheiros
que trabalharam no Peru, bem como pesquisadores da América Latina. Cf. PARADOWSKA, M.
Polscy badacze Ameryki Łacińskiej. Problemy Polonii Zagranicznej, t. 9, 1974; idem. Udział polskich
inżynierów w rozwoju gospodarczym i kulturalnym Peru w drugiej połowie XIX wieku. Kultura
3
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grantes individuais raramente formavam núcleos que posteriormente tivessem um
desenvolvimento continuado. O início das coletividades permanentes iniciou-se
apenas com a emigração colonizadora. Em condições de fome e de dificuldade para
encontrar emprego na indústria nacional, a imaginação da população das aleias era
influenciada pela esperança de ganhar terra de graça, o que deu origem ao surgimento das famosas “febres”. Conforme observa Krzysztof Groniowski, o mito de
uma Polônia camponesa e plebeia além do oceano não apenas desempenhou um
papel essencial na moldagem da consciência dos emigrantes, mas também ocupou
um papel importante na atividade e no pensamento político dos partidos populares
que representavam os interesses das aldeias e dos camponeses até o ano de 19396.
Paralelamente à emigração colonizadora, tanto antes da I Guerra Mundial como
no período de entreguerras, ocorria a emigração econômica aos países da América
Latina, principalmente à Argentina, mas também ao Brasil, Equador, Chile, Peru,
Venezuela e México. A base dessa emigração, como no caso da emigração colonizadora, era igualmente a população aldeã: camponeses sem terra ou donos de minifúndios, trabalhadores rurais, artesãos do interior, etc. Tentados pela perspectiva
de enriquecer, eles deixavam na Polônia as suas famílias e viajaram a um mundo
distante e desconhecido. Normalmente após alguns anos de trabalho pesado no
exterior esses emigrados voltavam ao país natal. Unicamente os judeus permaneciam além do oceano definitivamente7. A emigração econômica não é o objetivo
do presente estudo, e vai constituir apenas o pano de fundo para o fenômeno que
foi a colonização camponesa nos países da América Latina.
i Społeczeństwo, n. 1, 1974. Constituem um tema aparte os poloneses, inclusive camponeses, que lutaram
no México ao lado dos interventores franceses e do imperador Maximiliano. Cf. NIKLEWICZ,
K. Wspomnienia z Meksyku. Meksyk za panowania Maksymiliana I. Warszawa, 1901; WODZICKI,
S. Z ułanami cesarza Maksymiliana w Meksyku. Wspomnienia oficera. Kraków, 1931; Łepkowski,
T. Z dziejów kontaktów polsko-meksykańskich w XIX i XX wieku. Etnografia Polska, t. 14, 1970;
KULCZYKOWSKI, M. Polacy z cesarzem Maksymilianem w Meksyku (1864–1867). Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne, z. 121, Kraków 1997, p. 153–166. À emigração decorrente
do Levante de 1863 é dedicado o livro de BOREJSZA, J. Emigracja polska po powstaniu styczniowym.
Warszawa, 1966.
6
GRONIOWSKI, K. Polska emigracja zarobkowa w Brazylii 1871-1914, Wrocław 1972, p. 276.
7
A respeito da emigração judia de terras polonesas escreveram: TATARKOWER, A. Emigracja
żydowska z Polski. Warszawa, 1939; KOWALSKA, M. La emigración judía de Polonia a la Argentina
en los años 1918–1939. Estudios Latinoamericanos, t. 12, 1989; NISKIER, M. De Ostrowiec ao Rio de
Janeiro, Rio de Janeiro, 1984, 2aed., 1991; EIZIRIK, M. Aspectos da vida judaica no Rio Grande do Sul.
Caxias do Sul, 1984; HOJDA, E. G., Imigração dos judeus poloneses em São Paulo (1925-1940). São
Paulo, 1995 [Dissertação na Área da Língua Hebraica, Literatura e Cultura Judaicas da Faculdade de
Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo]; GRITTI, I. R. A Colonização
Judaica e Polonesa na Região Norte do Rio Grande do Sul. In: TEDESCO, J. C. (org.). Colonos, Colônias
& Colonizadores – Aspectos da territorialização agrária no Sul do Brasil. Porto Alegre, 2008; RATES, M.
I.; LOPES, A. Envelhecimento, cultura e os judeus poloneses. Revista Kaíros Gerontologia, 16 (5), 2013.
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Nos anos 1869-1939, no âmbito da emigração colonizadora vieram à América
Latina não mais que 150 mil camponeses poloneses. Trata-se de um número aproximado que diante da falta de dados mais precisos, será considerado no presente
trabalho como referencial. É significativo que a grande maioria dos emigrantes
– cerca de 110 mil – atravessou o oceano para se estabelecer no Brasil e na Argentina,
nos anos 1869-1914. No período de entreguerras a emigração camponesa sofreu um
declínio; o governo do Brasil – o principal país de imigração – deixou de financiar
as despesas do transporte dos emigrantes da Europa. Para os camponeses, geralmente sem terra ou minifundiários, tratava-se de um obstáculo intransponível,
apesar das facilitações e estímulos da parte do governo polonês, que oficialmente
apoiava a colonização camponesa nos países da América Latina. Nesse período de
entreguerras mudaram também as condições da emigração: a Polônia já era livre
e o Estado assegurava aos emigrantes a proteção diplomático-consular. Mesmo
com seu fluxo decrescente, a emigração desse período continuava a ter geralmente
um caráter espontâneo. É verdade que surgiam instituições que se ocupavam da
organização da emigração como fonte de lucro, mas em geral os resultados dessa
atividade eram exíguos, caso da Sociedade de Emigração de Varsóvia.
Uma das consequência das transformações socioeconômicas da segunda metade
do século XIX foi, em terras polonesas, a formação de partidos e movimentos
políticos. Esse processo não deixou de lado a população camponesa, cada vez
mais participativa na vida social e nacional, por exemplo, com a formação de
agrupamentos populares autônomos. Esse processo foi iniciado pela Galícia (na
zona de ocupação austríaca), onde surgiram os primeiros partidos camponeses:
a União do Partido Camponês (1893) e, a seguir, o Partido Popular (1895, a partir
de 1903 – Partido Popular Polonês – PPP, em polonês PSL – Polskie Stronnictwo
Ludowe). Os líderes políticos da Galícia agiam em condições legais, participando
de campanhas eleitorais ao Parlamento Nacional em Lvov e ao Conselho de
Estado de Viena. Ali as liberdades civis atingiram o seu nível mais elevado, e por
isso já em 1887 Boleslaw Wysłouch pôde publicar os seus Esboços programáticos
nas páginas da Revista Social de Lvov, que foram a primeira tentativa de expor as
premissas ideológico-programáticas do movimento popular que nascia.
No Reino da Polônia (parte do país ocupada pela Rússia), as organizações e os
partidos camponeses surgiram no início do século XX, portanto, muito mais tarde que na Galícia. Eram eles: a União Popular Polonesa (1904-1907), a União da
Jovem Polônia Popular (1906-1908), o Movimento Precursor (1907-1915), a União
Camponesa (1912-1915), a União Nacional Polonesa (1912-1915) e o Partido Popular
Polonês (1915-1918). Os lideranças populares na parte de ocupação russa agiam em
condições de severas repressões políticas, com prisões de líderes, de dirigentes
e deportações para a Sibéria. Por isso a multiplicidade de agrupamentos e organizações, os curtos períodos de suas atividades e, finalmente, os lemas radicais

12

Jerzy Mazurek - A POLÔNIA E SEUS EMIGRADOS NA AMÉRICA LATINA (até 1939)

e muitas vezes utópicos, que substituíam programas políticos mais elaborados,
p. ex. “Terra, poder e cultura para o povo” ou “Por nós mesmos”.
Apresentava-se de forma inteiramente diversa a situação na área de ocupação
prussiana. A política da Prússia em relação às terras polonesas, especialmente
após a unificação da Alemanha em 1871, visava integrar essas áreas ao restante do
Estado. As terras polonesas, com a exceção da Alta Silésia, deviam tornar-se uma
base agrícola da Prússia. Um grande adepto da ideia da desnacionalização dos poloneses e da sua transformação em prussianos foi o premiê da Prússia e o chanceler
do Reich, Otto Von Bismarck. Diante de tal política das autoridades de ocupação
frente ao polonismo, torna-se difícil falar do funcionamento, nas áreas de ocupação
prussiana, de um movimento popular autônomo no sentido em que podemos falar
da sua existência na Galícia ou no Reino da Polônia. As organizações que surgiram
na área de ocupação prussiana, tais como o Partido Popular da Mazúria (1896)
e o Partido Popular Polono-Católico (1912), concentravam-se na defesa do estado
de posse polonês, em assuntos administrativos e locais.
No período de entreguerras (1918-1939) os representantes dos camponeses
desempenharam um papel essencial, ainda que não decisivo, na vida política da
Polônia. O movimento popular, a par do movimento socialista e dos partidos direitistas, era o elemento mais visível no palco político da II República. A atividade
social e política do movimento popular fortaleceu a consciência nacional e política
dos camponeses. Desse movimento originou-se um numeroso grupo de eminentes
líderes políticos. Neste ponto vale a pena lembrar que um deles, Matias Rataj, era
a segunda pessoa no Estado, exercendo a função de presidente do parlamento do
primeiro mandato (1922-1928). Wincenty Witos foi três vezes chefe de governo
– primeiramente apresentou-se em julho de 1920 à frente do Governo da Defesa
Nacional, exerceu essa função novamente nos anos 1923 e 1926. Igualmente, outro
preeminente líder do PPP “Piast” – o professor Julian Nowak – foi primeiro-ministro
de julho a dezembro de 1922.
A revolução militar de 1926, liderada por Józef Piłsudski significou uma lacuna
crucial na história da II República. Esse acontecimento foi muito importante para
o movimento popular, porquanto o golpe de Piłsudski derrubou o terceiro gabinete
de Wincenty Witos. O apoio que o golpe recebeu da parte do PPP “Libertação” e do
Partido Camponês intensificou mais ainda os antagonismos já existentes entre os
diversos partidos populares. Mas logo veiu a decepção. Piłsudski não tinha a intenção de sanar a democracia, de promover um governo da lei e da justiça social, isto
é, de pôr em prática os postulados que havia proclamado. Pelo contrário, visava
a introduzir no país um governo de mão forte, sem levar em conta o parlamento.
Todas essas ações, inclusive a prisão – no dia 10 de setembro de 1930, por sua
ordem – dos principais líderes populares, apressaram a unificação dos partidos
camponeses. No dia 15 de março de 1931 surgiu o Partido Popular, que foi o mais
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numeroso partido político polonês nos anos trinta. Segundo dados de 1932, o PP
contava 289.800 membros, enquanto que o Partido Nacional contava 183.741 (dados
de 1 de julho de 1936), e o Bloco Apartidário de Cooperação com o Governo – cerca
de 160-180 mil (em 1932)8.
A força dos líderes populares nos anos trinta, da mesma forma que nos anos anteriores, resultava do fato de que os camponeses constituíam mais de dois terços da
sociedade polonesa, eram a sua classe mais numerosa, e a agricultura – diante do
subdesenvolvimento da indústria e do grande e quase crônico desemprego – o mais
importante ramo da economia do país. Na realidade os líderes populares nunca
tiveram influência sobre todos os camponeses, mas também ninguém os superou
na organização política dessa classe. Eles eram os seus competentes representantes,
especialmente das suas facções mais conscientes e ativas. Os camponeses se manifestavam pela voz dos líderes populares, que eram os seus porta-vozes e defensores.
Neles encontramos os traços pessoais dos habitantes das aldeias, as marcas da sua
força e da sua fraqueza.
A problemática da emigração camponesa e a atitude diante dela por parte dos
partidos políticos são temas interessantes e extremamente amplos. Infelizmente, a respeito da atitude dos principais partidos políticos diante da emigração
polonesa pouco se sabe. Até o presente, esse tema tem sido tratado de forma
marginal nas pesquisas sobre a mais recente história da Polônia9. Essa observação diz respeito também ao movimento popular. Por isso, no presente trabalho,
propusemo-nos apresentar a posição do movimento popular organizado, isto é,
dos partidos, facções e organizações, diante da ação colonizadora camponesa na
América Latina. Empreendemos também uma tentativa de apresentar a atitude
dos líderes populares diante dessa coletividade – localizada sobretudo no Brasil
e na Argentina – após a sua inserção na nova sociedade local. A história dos
camponeses poloneses emigrados é também uma parte da história da Polônia.
Na elaboração do presente trabalho, baseamo-nos em materiais de arquivos,
numa ampla pesquisa das fontes impressas, em inúmeras leituras e discussões
com especialistas e em conhecimentos adquiridos durante a nossa permanência
nas comunidades polonesas na América Latina. Na redação do presente trabalho,
grandes dificuldades resultaram da base das fontes irregulares e por vezes muito
incompleta, das evidentes lacunas na historiografia do movimento popular e nas
pesquisas sobre a emigração camponesa para o além-mar. A relação dos materiais
arquivísticos analisados, das fontes impressas, das memórias, da imprensa e da
JACHYMEK, J. Ludowcy w pierwszym półwieczu zorganizowanej działalności politycanej. In:
Dzieje i przyszłość polskiego narodu, t. 1, Od zaborów do okupacji (1895-1945), red. científica A. Kołodziejczyk
e W. Paruch, Warszawa, 2002, p. 34.
9
Uma exceção que confirma a regra é o excelente mas já um pouco desatualizado trabalho de
MURDZEK, B. P. Emigration in Polish Social-Political Thought. 1870-1914. New York, 1977.
8
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bibliografia básica é apresentada no final do trabalho. Artigos menores e outros
trabalhos menos importantes são registrados apenas nas notas.
Dentro da problemática da emigração camponesa das terras polonesas aos países da América Latina dispomos de um razoável cabedal arquivístico, guardado
nos arquivos da Polônia10. Os documentos básicos, indispensáveis para a pesquisa
dessas questões, são os documentos guardados no Arquivo dos Documentos Novos em Varsóvia11. O conjunto mais importante é constituído pelos documentos
elaborados pelo Ministério do Exterior, que deixou uma marca muito forte na
política emigratória12. Foram também analisados os documentos da Presidência do
Conselho de Ministros, da União Mundial dos Poloneses no Exterior (“Światpol”),
os documentos das embaixadas polonesas em Berlim, Londres, Washington, bem
como os arquivos particulares de Kazimierz e Janina Warchałowski, Paweł Nikodem
e Ignacy Jan Paderewski. Na análise da política emigratória polonesa no período de
entreguerras mostraram-se úteis as memórias de dois de seus idealizadores: Wiktor
T. Drymmer13, alto funcionário do Ministério das Relações Exteriores, e Michał
Pankiewicz14, redator do Wychodźca (O Emigrante) e membro da administração
da Liga Marítima e Colonial.
Por falta dos arquivos da Repartição de Emigração e da maior parte dos documentos do Ministério da Assistência Social, que foram destruídos durante a II
Guerra Mundial, muito valiosos se apresentam os documentos preservados no
Arquivo Histórico Central da Ucrânia, em Lvov. Ainda pouco explorado pelos
historiadores, encontra-se ali um grande acervo de documentos (3.367 unidades)
KOŁODZIEJ, E. Emigracja z ziem polskich i Polonia 1865-1939. Informator o źródłach przechowywanych
w centralnych archiwach państwowych w Polsce. Kraków, 1988; idem. Emigracja z ziem polskich i Polonia
1831-1939. Informator o źródłach przechowywanych w terenowych archiwach państwowych w Polsce.
Warszawa, 1997.
11
STEMPLOWSKI, R.; SZEMIŃSKI, J. Polskie źródła archiwalne dla dziejów Ameryki Łacińskiej
w XIX i XX wieku. Dzieje Najnowsze, n. 2, 1972; STEMPLOWSKI, R. Fuente sobre la historia de la
Argentina en los archivos de Polonia. Estudios Latinoamericanos, n. 2, 1972; SZEMIŃSKI, J. Fuentes
relativas a la historia del Ecuador, Perú, Bolivia y Paraguay en los archivos de Polonia. Ibidem, n. 2,
1974; KULA, M. Fuentes relativas a Cuba em los archivos de Polonia. Ibidem, n. 3, 1976; GRONIOWSKI,
K. As fontes da emigração para o Brasil situadas nos arquivos da Polônia. Ibidem, n. 4, 1978; Polonia
zagraniczna: informator o materiałach źródłowych do 1939 roku przechowywanych w Archiwum Akt Nowych,
red. E. Kołodziej. Warszawa, 1981; KOŁODZIEJ, E.; MROWIEC, R. Ameryka Łacińska, Hiszpania
i Portugalia w źródłach Archiwum Akt Nowych do roku 1945. Warszawa, 1996; Informator o zasobie
archiwalnym Archiwum Akt Nowych w Warszawie, t. 1-2, Warszawa 2009.
12
Inwentarz Akt Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie z lat 1918-1939, red. E. Kołodziej.
Warszawa, 2000; cf. ainda: Inwentarz akt ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Berlinie z lat 1920-1939 (do
1934 roku poselstwa), red. E. Kołodziej. Warszawa, 1990; Zjazdy i konferencje konsulów polskich w USA
i Kanadzie: protokoły i referaty 1920-1938, red. E. Kołodziej; T. Radzik. Lublin, 2004.
13
DRYMMER, W. T. Wspomnienia. Zeszyty Historyczne. Paris, cad. 30, 1974.
14
PANKIEWICZ, M. Biebrza – Amazonka – Wisła. Wspomnienia z lat 1887-1945, dat. na Biblioteca
do Ossolineum em Wrocław, rubr. 15612.
10
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da Filial da Repartição de Emigração em Lvov, que funcionou nos anos 1923-1932,
registrando o movimento de emigração das regiões em que naquele período ele
foi mais intenso (voivodias: Lvov, Stanisławów e Tarnopol)15. Além disso, existem
acervos, um pouco menores, da Repartição Estatal da Mediação do Trabalho e da
Assistência aos Emigrantes dos anos 1920-1934 (365 unidades), da Associação Assistência Polonesa aos Compatriotas no Exterior dos anos 1927-1939 (32 unidades), do
Sindicato de Emigração dos anos 1930-1939 (116 unidades) e da Sociedade Polonesa
de Emigração dos anos 1927-1939.
Documentos valiosos relacionados com a colonização polonesa no Brasil encontram-se no Arquivo Nacional no Rio de Janeiro16 e nos arquivos dos estados do
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul17, bem como no Museu do Imigrante
em São Paulo18. Igualmente na capital da Argentina, Buenos Aires, no Arquivo Nacional do Estado19 e no Museu Nacional da Imigração (CEMLA)20, bem como nos
arquivos paroquiais da província de Misiones, encontram-se interessantes materiais
relacionados com a colonização camponesa nesse país. Tivemos a possibilidade de
analisar esses arquivos pessoalmente, porém, no presente trabalho (devido a seu
enfoque temático) a sua enorme riqueza não pôde ser inteiramente aproveitada.
A emigração camponesa das terras polonesas aos países da América Latina
foi tema de vários livros publicados antes de 193921. Após a II Guerra Mundial os
historiadores dedicaram a essa problemática numerosos trabalhos, preenchendo
muitas lacunas na historiografia22, mas ainda continuam faltando estudos mais
15
KACZARABA, S. Ekspozitura Emigracijnogo Urjiadu u Lvovi. In: Lwów. Miasto – społeczeństwo
– kultura. Studia z dziejów Lwowa. Org. K. Karolczyk, Cracóvia, 2002, p. 333-344.
16
www.mj.gov.br/an/home.html
17
PITOŃ, J. Polonia brazylijska w Archiwum Państwowym w Rio de Janeiro i archiwach innych stanów.
In: Inwentarz zbioru archiwalnego ks. Jana Pitonia CM. Red. M. Kubas-Paradowska; W. Krawczuk. Warszawa,
1989; a respeito do pe. João Pitoń, cf.: ZALIŃSKI, H. Ksiądz Jan Pitoń. Żywot człowieka pracowitego. In:
Podhalanie w świecie. Kraków, 2005, p. 170.174.
18
www.memorialdoimigrante.sp.gov.br
19
www.mininterior.gov.ar/agn/
20
www.cemla.com
21
CARO, L. Emigracja i polityka emigracyjna ze szczególnym uwzględnieniem stosunków polskich.
Traduzido da edição alemã, completado e sensivelmente ampliado por K. English, Poznań, 1914;
OKOŁOWICZ, J. Wychodźstwo i osadnictwo przed wojną światową. Warszawa, 1920; ZALECKI,
G. Polska polityka kolonialna i kolonizacyjna. Zarys teoretyczny opracowany w świetle problemu zamorskiej
ekspansji narodowej. Warszawa, 1925; SZAWLEWSKI, M. Kwestia emigracji w Polsce. Warszawa, 1927;
ZARYCHTA, A. Emigracja polska 1918-1931 i jej znaczenie dla państwa. Warszawa, 1933; JARZYNA,
A. Polityka emigracyjna. Warszawa, 1933. GLIWIC, H. Materiał ludzki w gospodarce światowej, t. 1-2.
Warszawa, 1934.
22
LEPECKI, M. Gorączka brazylijska wśród chłopów Królestwa Polskiego i Galicji 1890-1896.
Rocznik Dziejów Ruchu Ludowego [a seugir: RDRL], n. 7, 1965; GRONIOWSKI, K. Gorączka brazylijska.
Kwartalnik Historyczny, t. 74, cad. 2, 1967; idem. Polska emigracja zarobkowa...; KLARNER, I. Emigracja
z Królestwa Polskiego do Brazylii w latach 1890-1914. Warszawa, 1975; JANOWSKA, H. Studia nad
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aprofundados sobre a emigração polonesa aos países da América Latina no período da II República. Esse vazio é, em certa medida, compensado por trabalhos que
surgiram fora da Polônia23.
As publicações dedicadas à presença dos camponeses poloneses na América Latina
começaram a aparecer ainda antes da I Guerra Mundial e envolviam um amplo
leque de pronunciamentos, de textos jornalísticos, documentos (cartas, relatos de
viagens, manuais e instruções para emigrantes), reportagens e obras literárias. Entre
os que se pronunciaram sobre a emigração camponesa à América Latina houve
cientistas, como de Józef Siemiradzki24, Ludwig Krzywicki25, Zygmunt Gloger26
ou Florian Znaniecki27; escritores, como Adolf Dygasiński28, Boleslaw Prus29, Ma-

dziejami polskiej emigracji zarobkowej. RDRL, n. 17, 1975; idem. Emigracja zarobkowa z Polski 19181939. Warszawa, 1981; KOŁODZIEJ, E. Wychodźstwo zarobkowe z Polski 1918-1939. Studia nad polityką
emigracyjną II Rzeczypospolitej. Warszawa, 1982; Emigracja z ziem polskich w czasach nowożytnych
i najnowszych (XVIII-XX w.), red. Andrzej Pilch. Warszawa, 1984; KOWALSKI, G. M. Przestępstwa
emigracyjne w Galicji 1897-1918. Z badań nad dziejami polskiego wychodźstwa. Kraków, 2003.
23
KACZARABA, S.; ROZIK, M. Ukrajinska emigracija. Emigracijnyj ruch z Schidnoji Galicini
i Piwnocznoji Bukowiny u 1890-1914 r. Lviv, 1995; KACZARABA, S. Emigracja z Zachidnoji Ukrajiny
(1919-1939). Lviv, 2003; CIPKO, S. Ukrainians in Argentina, 1897-1950. The Making of a Community.
Edmonton-Toronto, 2011.
24
SIEMIRADZKI, J. Listy z Ameryki. Przewodnik Naukowy i Litreracki, 1898; idem. Z Brazylii.
Przegląd Emigracyjny, n. 8, 1892; idem. Polacy w Brazylii. Ibidem, n. 3-4, 9, 11-12, 1892; idem. Przyszlość
żywiołu polskiego w Brazylii. Ibidem, n. 23, 1893; idem. Stosunki osadnicze w Brazylii. Biblioteka
Warszawska, t. 1, 1892; idem. Za morze! Szkice z wycieczki do Brazylii. Lwów, 1894; idem. Szkice z kolonii
polskich w Paranie. Gazeta Handlowo-Geograficzna, n. 7, 10, 13, 1897; idem. Szlakiem wychodźców.
Wspomnienia z podróży do Brazylii, odbytej z polecenia Galicyjskiego Wydziału Krajowego z przedmową
J. Ochorowicza, t. 1-2. Warszawa, 1900; idem. Polacy za morzem. Lwów, 1900; idem. W sprawie
emigracji włościańskiej w Brazylii. Biblioteka Warszawska, t. 1, 1900, p. 127-154; idem. Sprawozdanie
z podróży delegatów Wydziału Krajowego do Brazylii, predłożone Wys. Sejmowi na sesji w r. 1897.
Gazeta Handlowo-Geograficzna, 1900, p. 38-41, 50, 74, 79 (uma reimpressão da GHG apareceu com o
título: Sprawozdanie dra Józefa Siemiradzkiego i ks. Jana Wolańskiego z podróży do południowej Brazylii,
Lwów, 1902).
25
[KRZYWICKI, L.] Z. W sejmie pruskim. Tygodnik Powszechny, n. 5 de 31.01.1891; idem. Emigracja
do Brazylii. Ibidem, n. 6 de 7/2/1891 [reimpressão in: KRZYWICKI, L. Dzieła, t. 5. Warszawa, 1960,
p. 397-399].
26
GLOGER, Z. Przeciw wychodźstwu. Słowo, n. 247 de 04.11.1890; idem. Za oceany. Kurier Codzienny,
n. 284 de 14.10.1890.
27
ZNANIECKI, F. Wstrzymanie kolonizacji brazylijskiej. Wychodźca Polski, cad. 3 (dezembro) de
1911; idem. Wychodźstwo a położenie ludności wiejskiej zarobkującej. Ibidem, cad. 3 (dezembro)
de 1911.
28
DYGASIŃSKI, A. Listy z Brazylii Adolfa Dygasińskiego, specjalnego delegata Kuriera Warszawskiego.
Warszawa, 1891; idem. Czy jechać do Brazylii. Warszawa, 1891; Na złamanie karku. Powieść. Warszawa,
1893; idem. Opowiadania Kuby Cieluchowskiego o emigracji do Brazylii. Warszawa, 1892.
29
PRUS, B. Kronika tygodniowa. Kurier Codzienny, n. 289 de 19.10.1890, n. 43 de 12.02.1891.
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ria Konopnicka30, Stanisław L. Reymont31; políticos, como Zygmunt Miłkowski32,
Jan Ludwig Popławski33 ou Roman Dmowski34. No período de entreguerras esse
interesse não diminuiu. Os países da colonização camponesa foram visitados por
escritores, como Antoni Słonimski35, Zbigniew Uniłowski36 e Konrad Wrzos37.
Surgiram nesse período também muitas obras valiosas, que se distinguiam em
meio à grande massa de recordações, memórias, literatura de testemunho ou manuais informativos38. Após a II Guerra Mundial esse acervo foi enriquecido tanto
quantitativa como qualitativamente. Surgiram muitos trabalhos de divulgação
científica, um bom número de monografias, bem como as primeiras – mas ainda
30
KONOPNICKA, M. publicou Pan Balcer w Brazylii primeiramente em forma de folhetim na
imprensa, nos anos 1892-1909 e, posteriormente, em forma de livro, em Varsóvia, 1910.
31
REYMONT, S. W. Sprawiedliwie. Warszawa, 1899.
32
MIŁKOWSKI, Z. Współczesne wychodźstwo polskie w oświetleniu przydatności politycznej.
Przegląd Wszechpolski, n. 2 (fevereiro) de 1900, p. 79.
33
POPŁAWSKI, J. L. W sprawie emigracji. Głos, n. 32 de 29/7(10/8)/1889; idem. Emigracja polska.
Ibidem, n. 4 de 13(25)/1/1890, n. 5 de 20/1(1/2)/1890, n. 6 de 27/1(8/2)/1890; idem. Błędne wnioski.
Ibidem, n. 38 de 8(20)/9/1890, n. 39 de 15(27)/9/1990; idem. Jeszcze o emigracji. Ibidem, n. 44 de
20/10(1/11)/1890; idem. Brazylia i emigracja. Ibidem, n. 2 de 1891; idem. Biadania szlacheckie. Ibidem,
n. 3 de 1891; idem. Ułatwienie parcelacji. Ibidem, n. 16 de 6(18)/4/1891; idem. Kolonizacja żydowska.
Ibidem, n. 22 de 18(30)/5/1891; idem. Dane o parcelacji. Ibidem, n. 36 de 24/8(5/9)/1891. [A primeira
data é a do calendário juliano, utilizado pelos cristãos ortodoxos. A data entre parênteses é a do
calendário gregoriano (estilo novo). Atualmente, o calendário gregoriano está adiantado em 13 dias
em relação ao juliano (N. do T.)].
34
DMOWSKI, R. Z Parany. Przegląd Wszechpolski, n. 2 (fevereiro), 3 (março), 6 (junho) de 1900; idem.
Praca polska w Paranie. Ibidem, n. 8 (agosto) de 1903.
35
SŁONIMSKI, A. Pod zwrotnikami. Dziennik okrętowy. Warszawa, 1925; (trechos foram publicados
anteriormente em Wiadomości Literackie com o título de Listy do przyjaciół, n. 6, 14, 16, 18, 1925); idem.
Z dalekiej podróży. Poezje. Warszawa, 1926; idem. Oko za oko. Poemat. [Warszawa], 1928.
36
UNIŁOWSKI, Z. Żyto w dżungli. Warszawa, 1936; além de Żyto w Dżungli, Uniłowski escreveu
ainda Pamiętnik morski. Warszawa, 1937 e três reportagens: Ludzie na morzu. Kurier Literacko-Naukowy,
n. 25, 1934; Narkotyk Ameryki Południowej. Wiadomości Literackie, n. 32, 135; Asunción. Ibidem,
n. 34,1935.
37
WRZOS, K. Yerba mate. Warszawa, 1937.
38
WŁODEK, J. Argentyna i emigracja ze szczególnym uwzględnieniem emigracji polskiej. Warszawa, 1923;
GŁUCHOWSKI, K. Wśród pionierów polskich na antypodach. Materiały do problemu osadnictwa polskiego
w Brazylii. Warszawa, 1927 [tradução portuguesa: Os poloneses no Brasil. Porto Alegre, 2005]; idem. Polacy
w Brazylii. Dzieje polskiego osadnictwa i jego stan obecny. Kwartalnik Instytutu Naukowego do Badań
Emigracji i Kolonizacji, t. 2, 1927, p. 106-137; ŁYP, F. Brazylijska polityka emigracyjna. Ibidem, p. 87-94;
FULARSKI, M. Polskie kolonie rolnicze w Argentynie. Warszawa, 1927; STOŁYHWO. K. Sprawozdanie
z podróży do Brazylii w sprawie badań antropologicznych nad ludnością polską w Paranie. Warszawa,
1931; idem. Wzrost, jego dziedziczenie i zależność od nowego środowiska u emigrantów polskich w Paranie
(Brazylia). Warszawa, 1932; ŻABKO-POTOPOWICZ, B. Osadnictwo polskie w Brazylii. Warszawa, 1936;
KIERSNOWSKI, Z. Polskie gospodarstwo osadnicze w Misiones. Opisy i materiały rachunkowe. Warszawa,
1939; SUKIENNICKI, H. Problem osadnictwa w Południowej Ameryce w rozważaniach międzynarodowych.
Warszawa, 1939; WOŚ-SAPORSKI, E. S. Pamiętnik. Warszawa, 1939; Polska i Polacy w cywilizacjach świata,
słownik encyklopedyczny, red. W. Pobóg-Malinowski, t. 1, cad. 1-2, Warszawa, 1939.
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incompletas – tentativas de sistematização39. Desse rico acervo editorial merecem
atenção especial as Memórias dos emigrantes – América do Sul40, publicadas antes da
II Guerra Mundial pelo Instituto de Economia Social, e as Cartas dos emigrantes do
Brasil e dos Estados Unidos 1890-189141, bem como a singular coleção de fotografias
de Teofil Witold Wierzbowski42.
Os estudos sobre a colonização camponesa nos países da América Latina, realizados e publicados fora da Polônia, são também numerosos. O seu valor é muito
variado – desde modestas tentativas de relatar a história de alguma igreja ou associação até monografias especializadas e de elevado nível científico43. As pesquisas
39
GRONIOWSKI, K. Główne etapy rozwoju Polonii południowoamerykańskiej. In: Dzieje Polonii
w XIX i XX w., Powszechny Zjazd Historyków Polskich w Toruniu. Toruń, 1974; idem. A emigração
polonesa na América Latina nos séculos XIX e XX. As fontes históricas e o estado dos estudos. In: La
emigración europea a La América Latina. Fuentes y estado de investigación. Berlim [1979]; WÓJCIK, W.
Polacy w Brazylii, Argentynie i Urugwaju w XIX i XX w. Dzieje Najnowsze, n. 2, 1972; PARADOWSKA,
M. Polacy w Ameryce Południowej. Wrocław, 1977; idem. Podróżnicy i emigranci. Szkice z dziejów polskiego
wychodźstwa w Ameryce Południowej. Warszawa, 1984; idem. Polacy w Meksyku i Ameryce Środkowej.
Wrocław, 1985; idem. Wkład Polaków w rozwój cywilizacyjno-kulturowy Ameryki Łacińskiej. Warszawa,
1992; KRASICKI, M. Polska „akcja kolonialna” w Ameryce Łacińskiej w latach 1929-1939. Dzieje Najnowsze,
n. 4, 1977; DOBOSIEWICZ, Z.; RÓMMEL, W. (org.). Polonia w Ameryce Łacińskiej, Lublin, 1977; KULA,
M. Polonia brazylijska. Warszawa, 1983; idem: Polono-Brazylijczycy i parę kwestii im bliskich. Warszawa,
2012; idem (org.). Dzieje Polonii w Ameryce Łacińskiej, zbiór studiów. Kraków, 1983; STEMPLOWSKI, R.
(org.). Słowianie w argentyńskim Misiones 1897-1977. Warszawa, 1991; idem (red.): Polacy, Rusini i Ukraińcy,
Argentyńczycy. Osadnictwo w Misiones 1892-2009. Warszawa, 2013; PALECZNY, T. Idea powrotu wśród
emigrantów polskich w Brazylii i Argentynie. Wrocław-Kraków, 1992; MALCZEWSKI, Z. Obecność Polaków
i Polonii w Rio de Janeiro. Lublin, 1995; idem: Ślady polskie w Brazylii/Marcas da presença polonesa no Brasil.
Warszawa/Varsóvia, 2008; MOCYK, A. Piekło czy raj? Obraz Brazylii w piśmiennictwie polskim w latach
1864-1939. Kraków, 2005; MALINOWSKI. M. Ruch polonijny w Argentynie i Brazylii w latach 1989-2000.
Warszawa, 2005; BUDAKOWSKA, E. W poszukiwaniu tożsamości. Ruch Braspol w Brazylii – współczesna
interpretacja. Warszawa, 2007; idem: Etnicidade polonesa no Brasil à luz de pesquisas sociológicas. Warszawa,
2014; MAZUREK, J. Piórem i czynem. Kazimierz Warchałowski (1872-1943) – pionier osadnictwa polskiego
w Brazylii i Peru. Warszawa, 2013.
40
Pamiętniki emigrantów. Ameryka Południowa, introd. L. Krzywicki. Warszawa, 1939.
41
Listy emigrantów z Brazylii i Stanów Zjednoczonych 1890-1891, red. W. Kula, N. Assorodobraj-Kula,
M. Kula. Warszawa, 2012.
42
Jak Polak w Brazylii kolej budował. Álbum de fotografias de Teófilo Vitoldo Wierzbowski, red. Barbara
Maresz e Teresa Roszkowska. Katowice, 2006.
43
PYZIK, S. Los polacos em La República Argentina 1812-1900. Buenos Aires, 1944; idem. Wspomnienie
o Adamie Dąbrowskim, współpracowniku Ludwika Waryńskiego oraz działaczu Polonii zagranicznej.
Problemy Polonii Zagranicznej, t. 1, 1960; idem. Zarys dziejów szkolnictwa polskiego w Argentynie.
Ibidem, t. 2, 1961; idem. Los polacos en la República Argentina y América del Sur desde el año 1812. Buenos
Aires, 1966; WENDLING L. M. O imigrante polonês no Rio Grande do Sul. Estudos Leopoldenses,
n. 17, 1971; FILIPAK, P.; KRAWCZYK, J. Fastos da Sociedade União Juventus, t. 1: 1898-1938, t. 2: 19381958, Curitiba, 1978; TURBAŃSKI, S. Kościół polski w Kurytybie, 1978; idem. Murici – terra nossa.
Curitiba, 1978; idem. Tudo para todos. Breve biografia do Padre Carlos Dworaczek SVD. Curitiba, 1993;
STAWINSKI, A. V. Primórdios da imigração polonesa no Rio Grande do Sul (1875-1975). Caxias do Sul, 1976;
WONSOWSKI, J. L. Nos peraus do Rio das Antas. Caxias do Sul, 1976; GARDOLINSKI, E. Imigração e
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sobre os camponeses poloneses nos países da América Latina têm sido realizadas
igualmente por pesquisadores ligados e não ligados à Polônia ou às comunidades
polônicas44.
Resumindo, é preciso reconhecer que a literatura dedicada à emigração e à colonização camponesa na América Latina, tanto produzida na Polônia como no exterior,
é abundante, embora – como observou Marcin Kula – a quantidade nem sempre
coincida com a qualidade45. Dispomos de numerosas obras bibliográficas e ensaios
que procuram sistematizar, analisar e avaliar esta extensa e diversificada produção46.
colonização polonesa. Enciclopédia Rio-Grandense, t. 5, Canoas, 1958; idem. Pionierzy polscy w stanie
Rio Grande do Sul (Brazylia). Problemy Polonii Zagranicznej, t. 1, 1960; idem. Z dziejów kolonizacji
polskiej w Brazylii. Ibidem, t. 2, 1961; idem. Szkolnictwo polskie w stanie Rio Grande do Sul (1897-1958).
Ibidem, t. 5, 1966/1967; idem. Escolas da colonização polonesa no Rio Grande do Sul. Caxias do Sul, 1976;
WACHOWICZ, R. C. Órleans. Um século de subsistência. Curitiba, 1976; idem. Abranches. Um estudo
de história demográfica. Curitiba, 1976; idem. Tomás Coelho – uma comunidade camponesa. Curitiba,
1980; idem. O camponês polonês no Brasil. Curitiba, 1981; idem. Jeszcze Polska. Exposição comemorativa
dos 125 anos da imigração polonesa no Paraná. Curitiba, 1996; TWORKOWSKI, I.; RAKOWSKI, Z. Dom
Feliciano. Porto Alegre, [1994]; SIEWIERSKI, H. Os poloneses nos 500 anos do Brasil. In: República
das etnias. Rio de Janeiro, 2000; WENCZENOWICZ, T. J. Montanhas gue furam as nuvens! Imigração
Polonesa em Áurea (1910-1945). Passo Fundo, 2002; idem: Luto e silêncio: doença e morte nas áreas de
colonização Polonesa no Rio Grande do Sul (1910-1945). Porto Alegre, 2007; idem. Pequeninos Poloneses:
Cotidiano das crianças polonesas (1920-1960). Xanxerê, 2010. Nos anos 1970-1977 foi publicada a revista
Anais da comunidade brasileiro-polonesa, de 1999 a 2009 a revista semestral Projeções – Revista de estudos
polono-brasileiros e desde 2010 tem sido publicada a revista semanal Polonicus – Revista de reflexão
Brasil-Polônia, todas em Curitiba.
44
BARTOLOMÉ, L. J. Colonias y colonizadores en Misiones. Posadas, 1982; idem. Los colonos de
Apóstoles. Posadas, 2000; IANNI, O. A situação social dos polonês em Curitiba. Separata da Revista
Sociologia, n. 4, 1961; idem. Raças e classes no Brasil. Rio de Janeiro, 1966; STALISZEWSKI, J. Polish
Frontier Settlement, Argentine. Formation of the Slavonic Cultural Landscape (dissertação de doutorado).
Columbia University, 1975; GRITTI, I. R. A Colonização Judaica e Polonesa na Região Norte do Rio Grande
do Sul. In: TEDESCO, J. C. (org.). Colonos, Colônias & Colonizadores – Aspectos da territorialização agrária
no Sul do Brasil. Porto Alegre, 2008, p. 47-68; idem: Imigração e Colonização Polonesa no Rio Grande do
Sul. A emergência do preconceito. Porto Alegre, 2004; OLIVEIRA, M., Imigração polonesa ao Paraná. In:
MAZUREK. J. (org.). Polacy pod Krzyżem Południa/Os poloneses sob o Cruzeiro do Sul, Warszawa/Varsóvia,
2009, p. 64-105; idem: Origens do Brasil meridional: dimensões da imigração polonesa no Paraná.
Estudos Históricos. Rio de Janeiro, 2009, v. 22, pp. 218-237; WEBER, R. Historiografia da imigração
polonesa: entre números e identidades. In: Anais do XXVI Simpósio Nacional de História – ANPUH,
São Paulo, julho 2011, disponível: http://www.snh2011.anpuh.org/resources/anais/14/1299876857_
ARQUIVO_ANPUH-USP-2011.pdf
45
KULA, M. Polska literatura dotycząca Ameryki Łacińskiej XIX i XX w. Dzieje Najnowsze, cad. 2,
1972, p. 119.
46
Cf. CHOJNACKI, W. Stan i potrzeby bibilografii Polonii zagranicznej (szkic biograficzny).
Problemy Polonii Zagranicznej, t. 2, 1961, p. 7-37; idem. Dokumentacja bibliograficzna Polonii
zagranicznej w latach 1961-1975 (szkic biograficzny). Przegląd Zachodni, n. 5/6, 1975, p. 11-39;
KULA, M. Ameryka bliska i daleka. In: Ameryka Łacińska w relacjach Polaków. Antologia.
Seleção, introdução e notas de M. Kula. Warszawa, 1982, p. 5-48; A relação bibliográfica da
literatura relacionada com a presença polonesa na América Latina fornecem as seguintes publicações:
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É preciso também acrescentar que nos últimos anos foram publicadas várias
biografias e obras de caráter enciclopédico que registram a vida e a atividade dos
poloneses que se destacaram no continente latino-americano47. Esperava-se que
publicada nos últimos anos a Enciclopédia da Emigração Polonesa e dos Poloneses no
Exterior48 fosse uma significativa contribuição para o conhecimento mais completo
da diáspora polonesa no mundo. Infelizmente, no que diz respeito à colonização
camponesa nos países da América Latina, essa publicação não atende às expectativas. Os verbetes escritos na maioria por padres poloneses que trabalham entre os
poloneses emigrados, documentam, sobretudo, a contribuição das pessoas ligadas
à Igreja católica. Na Enciclopédia não aparecem os líderes sociais e culturais tão
importantes para a colonização camponesa na América Latina como Józef Anusz,
Roman Paul, Janina Kraków, Józef Okołowicz, Leon Bielecki, Michał Pankiewicz,
Jadwiga Jahołkowski, Julian Bagniewski, Romuald Krzesimowski, Władysław
Federowicz, Paweł Nikodem, Michał Sekuła, Mieczysław Fularski, Apoloniusz
Zarychta, Władysław Wójcik, que atuaram principalmente no Brasil, ou ainda pessoas residentes na Argentina, tais como: Michał Szelągowski, Adela Tarnowski, Jan
Białostocki, Juliusz Jurkowski, Jan Czajkowski, Florian Czarnysiewicz, Stanisław
Pyzik, Antoni Skupień.
As fontes básicas para a reconstrução da relação do movimento popular com
a emigração camponesa para a América Latina estão guardadas no Arquivo do
Instituto de História do Movimento Popular junto ao Comitê Superior Executivo
UHM, Z.; UHM, T. Materiały do polskiej bibliografii migracyjnej. Kwartalnik Naukowy Instytutu
Emigracyjnego i Kolonialnego e Przegląd Emigracyjny, t. 1, 1930, p. 314-381; Bibliografia piśmiennictwa
polskiego o tematyce polsko-brazylijskiej. In: Emigracja polska w Brazylii. 100 lat osadnictwa.
Warszawa, 1871, p. 494-511; Polonica Zagraniczne. Bibliografia, t. 1. Warszawa, 1975 [e volumes
seguintes]; BUKIET, A. Materiały do bibliografii. Polonica Ameryki Łacińskiej. Buenos Aires, 1975;
CHOJNACKI, W. Bibliografia wydawnictw polskich w Brazylii 1892-1974. Przegląd Zachodni,
n. 2, 1974; Materiały do bibliografii dziejów emigracji oraz skupisk polonijnych w Ameryce Północnej
i Południowej w XIX i XX wieku, red. J. Paczyński e A. Pilch, Warszawa-Kraków, 1979; SCHNEPF
R.; SMOLANA K. Bibliografia polskiej literatury latynoamerykańskiej 1945-1977, Warszawa, 1979;
PALECZNY, T. Ameryka bliższa czy dalsza? Polonia latynoamerykańska w piśmiennictwie polskim
po 1980 roku. Szkic bibliograficzny. In: Emigracja, Polonia, Ameryka Łacińska. Procesy emigracji
i osadnictwa Polaków w Ameryce Łacińskiej w świadomości społecznej, red. T. Paleczny. Warszawa,
1996, p. 85-91. Essa publicação contém igualmente, nas p. 191-253, uma ampla relação bibliográfica
relacionada com a problemática latino-americana.
47
MALCZEWSKI, Z; WACHOWICZ, R. C. Perfis polônicos no Brasil. Curitiba, 2000; MALCZEWSKI,
Z. Słownik biograficzny Polonii brazylijskiej. Warszawa, 2000. Essas publicações enriquecem
significativamente o patrimônio da historiografia bibliográfica anterior. Cf. ZIELINSKI, S. Mały
słownik pionierów polskich kolonialnych i morskich. Warszawa, 1932; URBANSKI, E. S. (org.) Sylwetki
polskie w Ameryce Łacińskiej w XIX i XX wieku, t. 1-2. Stevens Point, 1991; SLABCZYNSKI W. e T.
Słownik podróżników polskich. Warszawa, 1992.
48
Encyklopedia Polskiej Emigracji i Polonii, red. K. Dopierała, t. 1-5, Toruń, 2003-2006.
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do PPP em Varsóvia49, sobretudo as coleções de Karol Lewakowski e Irena Kosmowska, do Partido Popular Polonês Piast e do Partido Popular. Muitas informações
interessantes foram-nos fornecidas pela leitura das memórias de Jan Stapiński,
Aleksander Bogusławski, Stefan J. Brzeziński, Franciszek Kus, Maksymilian Malinowski, Tomasz Nocznicki, Zofia e Jan Dąbski, guardadas no Arquivo do Instituto
de História do Movimento Popular.
A pesquisa na Biblioteca do Instituto Nacional Ossoliński em Wrocław (seção
de manuscritos)50 concentrou-se nos materiais de Karol Lewakowski e Boleslaw
e Maria Wysłouch. Encontra-se preservado ali o já mencionado e precioso livro
de memórias de Michał Pankiewicz, um influente líder emigratório, estreitamente ligado ao movimento popular, assim como de Jan Dębski, eminente político
camponês, vice-presidente do Parlamento nos anos 1925-1927, vice-presidente da
liga Marítima e Colonial e redator da publicação trimestral Questões Marítimas e
Coloniais, dos anos 193051.
Na Biblioteca da Academia Polonesa de Ciências em Cracóvia encontra-se um
riquíssimo acervo deixado por Zygmunt Lasocki, líder do movimento popular,
deputado ao parlamento austríaco em Viena, diplomata e historiador52.
Dentre as numerosas fontes impressas, merece atenção, sobretudo, o abundante
material elaborado pelos historiadores do movimento popular53. A fonte básica para
a reconstrução da atitude dos partidos populares diante da emigração camponesa
são os registros taquigrafados das sessões do Parlamento Nacional de Galícia em
Lvov54, do Conselho de Estado em Viena55 e do Parlamento da República da PoPrzewodnik po zasobie Archiwum ZHRL, red. S. Kowalczyk. Warszawa, 1975.
Zbiory i prace polonijne Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. Informator.
Parte I, red. J. Albin. Warszawa, 1993.
51
DĘBSKI, J. Wspomnienia z lat 1889-1973, t. 1-4, dat. na Biblioteca do Ossolineum em Wrocław, rubr.
15354 II-III 1-4.
52
PREISSNER, A. Spuścizna rękopiśmienna i działalność naukowa Zygmunta Lasockiego. Rocznik
Biblioteki PAN w Krakowie, 1967, p. 141-168.
53
Materiały źródłowe do historii polskiego ruchu ludowego, t. 1, 1864-1918, org. K. Dunin-Wąsowicz,
S. Kowalczyk, J. Molenda, W. Stankiewicz, Warszawa, 1966; t. 2, 1918-1931, org. S. Giza, S. Lato,
Warszawa, 1967; t. 3, 1931-1939, org. J. Borkowski e J. Kowal, Warszawa, 1966; Programy stronnictw
ludowych, col. de documentos, org. S. Lato, W. Stankiewicz, Warszawa, 1969; Program partii i stronnictw
politycznych w Polsce w latach 1918-1939, org. E. Orlof, A. Pasternak, Rzeszów, 1993; Związek Młodzieży
Wiejskiej RP „Wici” w walce o postęp i sprawiedliwość społeczną. Wybór dokumentów 1928-1948, introd.
D. Galaj, prefácio e redação E. Gołębiowski e S. Jarecka-Kimlowska, Warszawa, 1978; BRZEZIŃSKI,
S. J. Polski Związek Ludowy. Materiały i dokumenty. Warszawa, 1957; Klub Parlamentarny PSL „Piast”
1926-1931. Protokoły posiedzeń, org. J. R. Szaflik, Warszawa, 1969; Pisma ulotne stronnictw ludowych
w Polsce, org. A. Łuczak, S. Kowalczyk, Warszawa, 1971.
54
Sejm Krajowy Królestwa Galicji i Lodomerii. Stenograficzne sprawozdania Sejmu Krajowego
Królestwa Galicji i Lodomerii 1894-1914.
55
Stenographische Protokolle über die Sitzungen des Hauses der Abgeordneten österreichischen Reichsrathes.
Wien, 1896-1914.
49

50
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lônia dos anos 1919-193556. Como testemunho das atitudes, das preocupações, dos
desejos e aspirações dos camponeses e da juventude das aldeias nos anos trinta,
são insubstituíveis as Memórias dos camponeses57 e as Memórias da nova geração dos
camponeses poloneses58.
A literatura relacionada com a história do movimento popular polonês é extremamente rica, ainda que também não desprovida de lacunas59. O mais conhecido
é o passado do movimento popular na Galícia. Quanto à parte da Polônia ocupada
pela Rússia, a atenção dos historiadores concentrava-se na atividade da União Popular
Polonesa, no movimento precursor, bem como nos problemas da imprensa popular e
da ação educacional. É relativamente menos bem elaborada a história do movimento
popular na parte de ocupação prussiana, onde dispomos de muitos trabalhos fragmentários, mas não possuímos monografias mais abrangentes a respeito do Partido
Popular da Mazúria ou do Partido Popular Polono-Católico. A historiografia do
movimento popular tem-se concentrado, sobretudo, nos agrupamentos dos camponeses revolucionários radicais da II República, ainda que os partidos populares mais
influentes e importantes nos anos vinte – o PPP Esquerda, o PPP Libertação e o PPP
Piast – tivessem as suas histórias registradas em livros60.
56
Sejm Ustawodawczy RP. Sprawozdania stenograficzne z lat 1919-1922; Sprawozdania stenograficzne
Sejmu RP, kad. I 1922-1927; Sprawozdania stenograficzna Sejmu RP kad. II 1928-1930; Sprawozdania
stenograficzne Sejmu RP, kad. III 1931-1935.
57
Pamiętniki chłopów, série 1, introd. L. Krzywicki, Warszawa, 1935; série 2, introd. L. Krzywicki,
prefácio M. Dąbrowska, Warszawa, 1936.
58
CHAŁASIŃSKI, J. Młode pokolenie chłopów. Warszawa, 1938.
59
Sobre a historiografia do movimento popular polonês escreveram ultimamente: JACHYMEK, J.
Historiografia ruchu ludowego. Stan i potrzeby badawcze. Zeszyty Muzeum Historii Polskiego Ruchu
Ludowego, n. 8, 1994, p. 16-40; Trabalhos básicos dedicados a história do movimento popular são: Zarys
historii polskiego ruchy ludowego, t. 1: 1864-1918, red. S. Kowalczyk, J. Kowal, W. Stankiewicz, M. Stański.
Warszawa, 1970; Historia chłopów polskich, org. S. Inglot; t. 2: Okres zaborów. Warszawa, 1972; t. 3: Okres II
Rzeczypospolitej i okupacji hitlerowskiej. Warszawa, 1980; TUROWSKA-BAR, I. Polskie czasopisma o wsi i dla
wsi od XVIII w. do 1960 r. Materiały bibliograficzno-katalogowe, introd. S. Lato. Warszawa, 1963; GIZA, S.;
WYCECH, C. Materiały do bibliografii historii ruchu ludowego i zagadnień społecznych wsi. 1864-1961. Warszawa,
1964; Zagadnienia społeczno-polityczne wsi w czasopismach polskiego ruchu ludowego 1889-1918. Materiały
bibliograficzne, red. T. e R. Szczechura. Warszawa, 1969; Zagadnienia kulturalno-oświatowe i społecznogospodarcze wsi w casopismach polskiego ruchu ludowego 1889-1918. Materiały bibliograficzne, red. T. e R.
Szczechura. Warszawa, 1969; MIODUCHOWSKA, M. Materiały do bibliografii historii ruchu ludowego
w latach 1864-1974. Druki zwarte wydane w Polsce Ludowej. Warszawa, 1979; GIZA, S. Ruch ludowy w prasie
Polski Ludowej 1944-1967. Zagadnienia społeczno-polityczne. Materiały bibliograficzne. Warszawa, 1980.
60
GARLICKI, A. Powstanie Polskiego Stronnictwa Ludoweto „Piast”. Warszawa, 1966; SZAFLIK, J. R.
Polskie Stronnictwo Ludowe Piast 1926-1931. Warszawa, 1920; JACHYMEK, J. Polskie Stronnictwo Ludowe
Lewica 1913-1924. Studium o powstaniu, działalności i rozkładzie ugrupowania politycznego. Lublin, 1991;
idem. Myśl polityczna PSL Wyzwolenie 1918-1932. Lublin, 1983; HEMMERLING, Z. PSL Wyzwolenie
w parlamentach II Rzeczypospolitej 1919-1931. Warszawa, 1990; WIĘZIKOWA, A. Stronnictwo Chłopskie
1926-1931. Warszawa, 1963; WALCZAK, E. Chłopskie Stronnictwo Radykalne 1918-1928. Warszawa, 2001.
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Dentre os livros de memórias e recordações que foram publicados, merecem
atenção principalmente as lembranças de Jakub Bojko61, Wawrzyniec Cichy62, Stefan
Ciekot63, as Recordações dos veteranos do movimento popular64, de Stanisław Drygas65,
Kazimierz Jaroszek66, Teofil Kurczak67, Jan Madejczyk68, Tomasz Nocznicki69, Maciej
Rataj70, Jan Słomka71, Zofia Solarz72, Jan Stapiński73, Wincenty Witos74 e Czesław
Wycech75.
Diante da escassez e limitações das fontes arquivais, uma mina inestimável de
dados é a imprensa. Em suas páginas podem ser encontradas muitas informações
sobre a emigração camponesa aos países da América Latina. Por isso, a importância
que no presente trabalho se dá à imprensa popular e sociopolítica, bem como àquela
dedicada aos assuntos da emigração76. Procuramos, portanto, inserir no presente
trabalho uma quantidade considerável das citações daquelas fontes, que de forma
mais direta refletem e representam o ambiente e o espírito dos acontecimentos
em questão.
No período aqui investigado encerram as datas do início e do fim da emigração
camponesa maciça aos países da América Latina, isto é, da vinda do primeiro grupo
organizado dos colonos poloneses aos Brasil em 1869, até o ano de 1939, quando
BOJKO, J. Ze wspomnień, red. J. Dunin-Wąsowicz. Warszawa, 1959.
CICHY, W. Wspólnymi siłami. Wspomnienia chłopskiego działania. Warszawa, 1959.
63
CIEKOT, S. Wspomnienia 1885-1964, introd. J. Chałasiński. Warszawa, 1970.
64
Wspomnienia weteranów ruchu ludowego, org. M. Grad. Warszawa, 1968.
65
DRYGAS, S. Czas zaprzeszły. Wspomnienia 1890-1944. Warszawa, 1970.
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a eclosão da II Guerra Mundial interrompeu completamente o movimento emigratório camponês.
O capítulo primeiro do presente trabalho apresenta uma breve história da Polônia, com a ênfase nas causas e circunstâncias da emigração das terras polonesas
aos países da América Latina até o ano de 1939. Em seguida, procuramos investigar,
com base nas fontes e na literatura existentes, a situação dos emigrantes camponeses
nos países do destino, analisando a sua inserção na nova realidade, a economia em
terra estranha, as realizações do grupo polonês em comparação com outros grupos
imigratórios dos diversos países. Em razão do número significativo de emigrantes,
a emigração ao Brasil e à Argentina é apresentada separadamente. A emigração aos
demais países latino-americanos é analisada em seu conjunto.
O capítulo segundo, que é uma complementação do primeiro, está dividido em
duas partes. Na primeira é apresentada uma atitude dos diversos grupos da sociedade
polonesa (exceto o movimento popular, cuja atitude é analisada separadamente)
diante da emigração maciça. A emigração colonizadora polonesa aos países da
América Latina não permaneceu sem eco nas margens do Vístula. A sociedade
reagiu vivamente a esse êxodo, o que testemunham as discussões na imprensa
e a numerosa produção literária a esse respeito. Na segunda parte concentramo-nos
principalmente em apresentar a organização do aparelho emigratório polonês e
em mostrar o lugar da América Latina na política emigratória polonesa no período
da II República.
Os dois capítulos seguintes são dedicados à postura das organizações e dos
partidos camponeses diante da emigração. As questões relacionadas com o período
até o ano de 1918 são apresentadas em três partes, correspondentes ao território
das três zonas de ocupação, o que se justifica tanto pelas diferenças no desenvolvimento do movimento popular nas diversas zonas da partilha como pelo fato de
que a situação legal dos emigrantes era sensivelmente diversa na Rússia, na Áustria
e na Alemanha. O único país europeu em que o direito à emigração dependia da
aprovação da autoridade estatal era naquela época a Rússia. É por isso que até 1914
a emigração do Reino da Polônia tinha um caráter ilegal, o que se refletia mais ainda nos custos da emigração. Na Áustria e na Alemanha a emigração era permitida,
e a única restrição era a obrigação de prestar o serviço militar antes.
Em cada uma das zonas de ocupação a emigração era organizada com a ajuda de
intermediários, tanto pessoas individuais como instituições, que se dedicavam ao
recrutamento de emigrantes e ao lucrativo comércio dos bilhetes de navio, conhecidos
pelo nome germanizado de “schifcartas”. Com muita frequência os intermediários
exploravam e enganavam os emigrantes. O papel da imprensa popular na prevenção
de tais abusos e a sua missão educativa e humanitária é um dos assuntos de destaque
no presente trabalho. Procura-se também investigar as causas da emigração e ver o
que devia ser feito para que a emigração não fosse a única solução para a miséria, o
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superpovoamento das aldeias e a falta de terra. É apresentada a posição dos líderes
populares diante das chamadas febres emigratórias e as suas atitudes diante da escolha do país de fixação dos emigrantes. É interessante a comparação da visão do
movimento popular organizado na Polônia e a dos emigrantes camponeses radicados
nos países da América Latina, especialmente o Brasil e a Argentina. Contrariando as
previsões da imprensa polonesa da época, os camponeses poloneses, na sua maioria
foram capazes de adaptar-se às condições locais bastante difíceis, dando um exemplo
de perseverança e de dedicação extraordinária ao trabalho.
No capítulo quarto é apresentada a estrutura agrária da Polônia renascida depois
da I Guerra Mundial, a posição dos partidos populares diante da questão da reforma
agrária, na situação do enorme superpovoamento das aldeias, fortemente relacionado
com a emigração e reemigração. Apresenta-se a geografia política do movimento
popular naquele tempo, bem como a posição dos mais importantes partidos populares – do PPP Esquerda, do PPP Piast, do PPP Libertação e do Partido Camponês
– diante das questões de emigração. Na parte final apresenta-se a posição do Partido
Popular, bem como do movimento da Aldeia Jovem, diante das questões acima. Um
aspecto interessante é também a atitude dos agrupamentos acima diante da política
governamental na área da emigração, inclusive diante das iniciativas colonizadoras
apoiadas pelo Estado polonês.
Com efeito, é preciso lembrar que nos países da América Latina os camponeses
poloneses adaptavam-se muito lentamente. Da vida social dos países de adoção
eles participavam de forma marginal, o que era também provocado pelo caráter
específico da sua vida, especialmente no interior. As regiões em que habitavam
emigrantes de terras polonesas adquiriam com o tempo traços específicos. Sem
romper os seus laços com o país de origem e com tudo aquilo que – no sentido
mais amplo da palavra – se esconde por trás do conceito de cultura polonesa, eles
adotavam igualmente elementos da cultura do país de adoção. As “ilhas” polonesas
que surgiram nos países da América Latina criaram o seu próprio e peculiar colorido,
introduzindo no panorama da diáspora polonesa tanto a persistência da tradição
polonesa como também algo do espírito da América Latina77.
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Essa penetração se torna mais visível na área linguística, a respeito do que escrevem: KAWKA, M.
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Capítulo I
A colonização polonesa
nos países da América Latina
nos anos 1869-1939

1. Polônia – um Estado de duas nações
A Polônia como um Estado existe desde o século X, mas as suas formas, assim como
as fronteiras, têm sofrido ao longo dos séculos diversas transformações. Foi soberano e ocupado, foi governado por soberanos sábios e incompetentes78. O primeiro
governante, Mieszko I (?-992), ao aceitar em 966 o batismo, introduziu o seu país
no mundo da civilização cristã. O território da Polônia naquele tempo é estimado
em cerca de 250 mil km2, e a sua população, em um milhão de pessoas, que se dedicavam quase exclusivamente à agricultura. Em consequência de Mieszko aceitar o
batismo e religião católica de Roma, vieram à Polônia os missionários, que trouxeram experiências administrativas, uma cultura escrita e um novo conceito do poder.
Introduzindo a língua latina, os padres introduziam a Polônia no mundo da cultura
ocidental. Os conventos e as igrejas eram centros de vida intelectual e artística. Os
religiosos conheciam igualmente os segredos do cultivo da terra e foram eles que
ensinaram aos polanos a correção dos solos, adotaram novas ferramentas e a rotação
de culturas, o que muito contribuiu para o desenvolvimento da economia agrícola.
O proprietário de toda a terra no país naquele tempo era o duque, que com o
tempo começou a ceder uma parte do seu poder e seus direitos às diversas pessoas
ou instituições. Dessa forma começou a moldar-se uma sociedade de estados,
tendo à frente o clero e os cavaleiros. Com a aquisição das conquistas da cultura
e civilização ocidental, com a localização de cidades e aldeias segundo a mesma
lei, a Polônia aos poucos se integrava com o restante da Europa. Em 1569, após
a extinção da união dinástica com a Lituânia, que perdurava desde 1386, ambos
os países decidiram-se por uma união real. A partir de então o rei era escolhido
pela nobreza durante a eleição. Podiam participar dessa eleição duques poloneses e europeus, com a condição de se comprometerem a preservar o sistema do
Estado e de observar o princípio de tolerância religiosa. A chamada República
da Polônia tornou-se um Estado de sistema uniforme e era conhecida pelo nome
de República das duas Nações.
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Como resultado da expansão para o Leste, nos primeiros cinco séculos da sua
existência (até o século XVI) o território da Polônia ia aumentando progressivamente.
Naquele tempo ocorreu o desenvolvimento econômico, foram introduzidas novas
técnicas de trabalho, desenvolveram-se as cidades. Em razão disso, a densidade populacional do país aumentou mais que duas vezes. O território do Reino era habitado não
somente pelos poloneses, mas também pelos alemães, judeus, armênios, ucranianos,
tártaros e várias outras nacionalidades. Naquele tempo as pessoas se sentiam mais
unidas por habitarem o mesmo país do que pela sua nacionalidade, e o espírito de
tolerância religiosa, assim como o de abertura às outras culturas, facilitava aos diferentes grupos étnicos e religiosos a sua identificação com esse Estado multiétnico
e multicultural. Em 1364, foi fundada a Academia de Cracóvia, uma das primeiras
universidades na Europa Central, que ia formar os quadros de professores de escolas,
funcionários das repartições do Estado e da Igreja e renomados cientistas. Em 1473
surgiu em Cracóvia a primeira tipografia. Entre as obras então publicadas, o mais importante foram as Crônicas de Jan Długosz (1415-1480), uma história da Polônia desde
os tempos pré-históricos e lendários até a segunda metade do século XV, escrita em
latim. O latim ainda é a língua oficial, mas com o processo da formação da identidade
nacional e as correntes renascentistas será em breve substituída pela língua polonesa.
Um momento importante na história da Polônia foi o da união com a Lituânia em
1569, quando o Reino da Polônia foi transformado em República das Duas Nações. Na
metade do século XVII o seu território somava de 990 mil km2 e (ao lado da Rússia
e da Turquia) era um dos maiores Estados da Europa, com cerca de 11 milhões de
habitantes, dos quais cerca de cinco milhões eram bielorrussos, ucranianos e russos,
4,5 milhões – poloneses, 750 mil – lituanos, além de letos, alemães, judeus, tártaros,
armênios, escoceses. Os poloneses não participaram dos grandes descobrimentos
geográficos, não abriram novos caminhos e não exploraram as terras dos outros
continentes. Mas nas grandes descobertas do século XVI há também uma importante
contribuição polonesa: uma “descoberta” astronômica de Nicolau Copérnico (14731543). No território polonês brilharam também os talentos de artistas estrangeiros,
principalmente italianos. O Direito Romano, como o regulador das relações entre
os soberanos e os súditos, fortalecia a convicção de que a lei está acima do poder.
O período áureo da República das Duas Nações foi o final do século XVI e a primeira metade do século XVII. Nesse período, o Estado polonês resistiu com sucesso
aos ataques da Suécia, da Rússia e dos tártaros. No quadro europeu daquela época,
essa República se distinguia de uma relativa tolerância religiosa, garantida pelas
resoluções aprovadas pela Dieta, em 1573, o que fez que a Polônia fosse vista na
Europa como “refúgio dos hereges” e “Estado sem fogueiras”79. Muitos lituanos,
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russos e judeus – habitantes da República – chegaram a adotar a religião católica
e identificar-se com a cultura polonesa, em que o espírito de abertura e curiosidade
do mundo andavam de mãos dadas com o apego aos valores da própria tradição.
A República, situada nos confins da Europa, desempenhava também o papel de uma
ponte entre Oriente e Ocidente.
Já na época do maior florescimento da Polônia, no século XVI, começou a manifestar-se a fragilidade das suas instituições estatais, que com o passar do tempo vai
se agravando. O regime que vigorava na Polônia era denominado “democracia da
nobreza”, embora a nobreza (juntamente com o clero) constituía apenas 8%-10% da
população. O estado mais numeroso era o campesinato, estimados em 70% do total
da sociedade. O restante constituíam os burgueses, cujas elites eram principalmente
comerciantes e artesãos associados em corporações. Da burguesia geralmente eram
excluídos os judeus, que se governavam por leis próprias, não estavam sujeitos às
autoridades urbanas e que eram vistos como um quinto estado da República. No
século XVII, o Estado polono-lituano era o segundo, depois da Turquia, agrupamento de judeus na Europa. Para o ano 1648, o seu número era calculado em perto
de 450 mil, o que significava cerca de 4% da população do país80.
A nobreza polonesa provinha da antiga classe dos cavaleiros, que no decorrer de
algumas gerações, graças a privilégios conquistados e à conjuntura econômica favorável, assegurou para si uma posição preponderante no país. O primeiro privilégio,
isto é, a renúncia da monarquia a certas suas competências, foi alcançado por essa
classe em 1228, e o último, em 1573. A soma desses privilégios fez com que somente
a nobreza tivesse os direitos de escolher o rei, decidir a respeito da política interior
e exterior do Estado e poder exercer as mais importantes funções. Além disso, esse
estado conquistou muitos outros privilégios, tais como: a imunidade pessoal e fiscal,
a liberdade de religião, bem como diversos tipos de vantagens fiscais e alfandegárias.
Desde 1496, os representantes da nobreza formavam uma câmara de deputados que,
ao lado do senado (do qual faziam parte representantes do conselho real), era um
símbolo da democracia praticada pela nobreza da Polônia. Uma consequência da
posição dominante da nobreza dentro da sociedade foi o enfraquecimento dos direitos do rei e dos demais estados. Entre estes, os mais prejudicados eram os estados
da burguesia e dos camponeses.
A posição da nobreza era também consequência da conjuntura econômica na
Europa Ocidental no século XVI. Os grandes descobrimentos geográficos provocaram a afluência de grandes quantidades de ouro e prata à Europa o que deu um
enorme impulso ao desenvolvimento do comércio, ao surgimento de vários tipos de
manufaturas, a um intenso progresso na área da propriedade e ao sistema bancário.
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O desenvolvimento das cidades e o esvaziamento das aldeias levaram a uma crescente
demanda de produtos alimentícios – oportunidade que será aproveitada pela Europa
Oriental. Quando no Ocidente estava surgindo uma nova classe social – a burguesia,
no Oriente surgiam e aprofundavam-se as diferenças entre os estados e crescia o poder
preponderante da nobreza. O século XVI é, portanto, o século em que se separaram
os caminhos de desenvolvimento socioeconômico do Oeste e do Leste da Europa,
cuja fronteira passou a ser o rio Elba81. Enquanto no Oeste moldava-se uma situação
que possibilitava o desenvolvimento da economia capitalista, ao leste do rio Elba
observamos um retorno ao feudalismo. Contrariamente à Europa Ocidental, onde
pelo arrendamento a situação dos camponeses aos poucos ia melhorando, na Europa
Centro-Oriental ocorria o contrário – a situação deles ia piorando. A servidão dos
camponeses assemelhava-se à escravidão, o que em casos extremos manifestava-se
no tratamento deles como se fossem objetos de valor somente mercantil e, portanto,
como mercadoria sujeita a transações de compra e venda82.
Desde o século XVI, na divisão mundial do trabalho, a Polônia se transformou,
então, numa base de matéria-prima para outras regiões do mundo ocidental. A Europa
Oriental fornecia principalmente cereais e madeira. Além de uma posição semelhante
na divisão mundial do trabalho, os países da Europa Oriental caracterizavam-se por
um modelo semelhante de economia. O seu elemento básico era a herdade (fazenda).
Esse sistema agrícola, baseado na servidão de gleba, tornou-se o modelo de um capitalismo periférico, multiplicado mais tarde em diversas versões em outras regiões do
mundo, agregadas ao sistema capitalista. A escravidão no Caribe, no Brasil colonial
e no sul da América do Norte era um equivalente mais jovem da servidão dos camponeses poloneses (bem como húngaros e russos). Para a notável semelhança entre
ambas chamavam a atenção muitos viajantes daquele tempo, por exemplo, Augusto
Carlos Holsche, que em 1793 escrevia: “Nos antigos tempos da Polônia, era pequena
a diferença que ocorria entre o camponês servo e o negro nas Índias Ocidentais”83.
Da mesma forma que no caso dos latifúndios latino-americanos e das plantações no
Sul dos Estados Unidos, o regime da servidão intensificou-se no século XVII e numa
forma quase imutável perdurou até a segunda metade do século XIX. Nos estados
meridionais dos Estados Unidos, a escravidão foi abolida no decorrer da Guerra da
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Secessão dos anos 1861-1865, e a servidão na maior parte de ocupação da Polônia pela
Rússia, somente em 1864. As analogias são impressionantes.
A monocultura agrícola na Polônia podia funcionar somente com base numa
mão de obra gratuita e ilimitada. Sem a servidão dos camponeses, o sistema agrícola então praticado não seria absolutamente rentável e seria difícil compreender
a cultura política polonesa, as suas divisões específicas e as formas dominantes de
consciência coletiva. Mais difícil ainda seria compreender o crônico atraso polonês
em relação ao Ocidente. Baseada na exportação de matéria-prima, a economia não
contava propriamente com um mercado interno, o que trazia como consequência
o declínio das cidades, da burguesia e do comércio nacional. Não foi por acaso
que as cidades que melhor se desenvolviam eram aquelas que colaboravam com
a economia de exportação (situadas ao longo do rio Vístula, a principal artéria
para o escoamento dos cereais). Observamos um fenômeno semelhante no Brasil
colonial, onde se desenvolviam principalmente as cidades portuárias. Para essas e
outras analogias no desenvolvimento econômico da Polônia e do Brasil, repetidas
vezes chama a atenção o historiador polonês Marcin Kula: “[...] em ambos os casos – escreve ele – o sistema agrícola-exportador favorecia a manutenção de uma
estrutura social bipolar, a depreciação do valor do trabalho (especialmente físico) e
a perpetuação de um modelo de vida aristocrático e a forma de assinalar a riqueza,
o que deu origem a um etos contrário ao protestante”84.
A rentabilidade do sistema agrícola vigente diminuía na classe governante da
República das Duas Nações a motivação para quaisquer mudanças econômicas ou
políticas. Independente do rei, a nobreza estava convencida de que havia criado o
mais perfeito sistema na história do mundo. Enquanto isso, na Europa Ocidental
ocorriam processos em direção contrária. A reforma do sistema de educação, aliada
à sua universalização, contribuiu eficazmente para a modernização dos Estados da
época. Era o tempo da moldagem do moderno aparelho estatal, com uma ampla
estrutura administrativa, com uma multidão de funcionários de diversos níveis
que permaneciam ao serviço de soberanos absolutos. Fazia parte desse aparelho
também um exército moderno, treinado e comandado de acordo com modelos
unificados. Todas as reformas mencionadas contribuíam para a extraordinária
eficiência dos Estados vizinhos, capazes de travar guerras em grande escala e de
preservar o domínio dos territórios ocupados.
Desde meados do século XVII, na Polônia ocorre um lento enfraquecimento do
poder real, bem como a falta de interesse pelos assuntos do Estado e do senso de
responsabilidade da nobreza pelo destino do país. O Estado polono-lituano ia enfraquecendo enquanto ao redor da República cresciam em força os Estados autoritários.
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KULA, M. Le Brésil et la Pologne. Les similitudes paradoxales. Cahiers du Brésil contemporain,
1998, n. 33-34, p. 26.
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Desde os tempos do reinado dos reis saxões Augusto II (1697-1733) e Augusto II (17331763), a Polônia ia aos poucos caindo sob a influência do Império Russo. Ambos os reis
saxões e o seu sucessor, Stanisław August Poniatowski (1764-1795), foram escolhidos
com a participação da Rússia. Com a crise da legislação central e do tesouro do Estado
e com as manobras dos influentes círculos da nobreza e da aristocracia, prejudiciais
ao Estado, o perigo do colapso das suas estruturas tornou-se eminente. As medidas
tomadas pelo rei com o objetivo de sanar o Estado foram incoerentes e ineficazes,
da mesma forma que as reformas promovidas por uma parte da nobreza. Em 1772
o Império Russo, o Reino da Prússia e a Áustria acordaram a primeira partilha de
uma parte do território da Polônia, que foi a seguir aprovada pela nobreza na Dieta.
Vinte anos mais tarde, em decorrência da segunda e da terceira partilha (1793, 1795),
todo o território polonês foi dividido. Num gesto de oposição diante dos ocupantes,
em 1794 eclodiu o levante de Kościuszko. Dividida entre as três potências vizinhas,
o território polonês tornou-se parte de três países diferentes, nos quais vigoravam
diferentes leis, normas de vida social e política, e diversas restrições à liberdade.

Mapa 1. O território da Polônia após a última partilha (1795).
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Mapa 2. As fronteiras dos Estados ocupantes, estabelecidas no Congresso de Viena em
1815 (com uma correção em 1833), perduraram até o outono de 1918.

A terceira partilha da Polônia, em 1795, aniquilou a República das Duas Nações.
A Polônia foi apagada do mapa político do mundo, e o território da antiga República foi dividido entre os três Estados ocupantes. A Rússia se apoderou de 62%
do território com 45% da população; a Prússia – de 20% do território com 23% da
população; a Áustria – de 18% do território e 32% da população. Vinte anos depois, no dia 3 de maio de 1815, no Congresso de Viena, foram fixadas as fronteiras
definitivas das zonas de ocupação, que perduraram (com pequenas alterações em
1833) até o outono de 1918. A zona de ocupação russa envolvia 82% do território da
antiga República, e o Reino da Polônia, com sua capital em Varsóvia, criado com
uma parte dessa zona de ocupação, perdeu a sua autonomia em consequência dos
levantes de 1830 e 1863. A área tomada pelos austríacos representava 11% do território
da Polônia de antes da partilha e era chamada de Reino da Galícia e da Lodoméria,
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ou simplesmente de Galícia. E a parte ocupada pela Prússia se apresentava com os
nomes de Grão-Ducado de Poznań (desde 1849 Província de Poznań) e de Prússia
Ocidental (em alemão Westpreussen). A área do Grão-Ducado abrangia 44.485,9 km2,
e as sedes das autoridades da província eram Poznań e Gdańsk.
Apesar do terror e da discriminação, apesar da intensa germanização e russificação,
os ocupantes não foram capazes de aniquilar a nação polonesa. Durante o tempo
todo do domínio estrangeiro, que durou 123 anos, em cada geração e em cada zona
de ocupação, dentro e fora da Polônia, os poloneses não aceitaram o domínio estrangeiro em seu território e lutavam pela liberdade. Até o dia de hoje se discute as
causas que levaram a perda da independência da Polônia no final do século XVIII85.
São apontados a fraqueza das instituições do Estado, assim como o sistema da
escolha do rei que levava a ingerências dos Estados vizinhos nos assuntos internos
da Polônia. Chama-se também a atenção para o fato de que na Polônia de antes
das partilhas cerca de dois terços da população eram camponeses em estado de
servidão, que na República das Duas Nações não usufruíam os diretos de cidadania.
Os profundos antagonismos sociais herdados da República das Duas Nações
refletiam nos resultados da luta pela independência, empreendida pelos poloneses
no século XIX. Com efeito, o objetivo comum – a recuperação da independência
– não unia a todos num esforço solidário. As diferenças e os antagonismos eram
tão consideráveis como eram profundas as diferenças de classe. Foi por isso que,
na luta pela libertação nacional, não se colocavam umas ao lado das outras, mas,
muitas vezes, umas contra as outras classes, desejando introduzir na futura Polônia
independente sistemas políticos diferentes. Tais antagonismos contribuíram consideravelmente ao insucesso da luta com os ocupantes no século XIX.
Esse singular “biculturalismo” da vida pública em terras polonesas, em que coexistiam os mundos dos “senhores” e dos “rústicos”, funcionou praticamente até
o final da II Guerra Mundial, quando as profundas reformas sociais (inclusive a
reforma agrária) e o acesso à cultura mudaram o destino dos camponeses.
Para impedir a libertação e reconstrução da Polônia, os ocupantes aproveitavamse dos antagonismos sociais, em particular quando ao realizar as reformas sociais
básicas, a concessão de terra aos camponeses e a sua libertação da servidão, visavam
enfraquecer ainda mais a classe da nobreza. Na parte da ocupação prussiana esse
processo teve início em 1848, sob a pressão dos movimentos libertários da Primavera
dos Povos. O sistema agrícola baseado na servidão perdurou por mais tempo na parte
da ocupação russa, porque só foi abolido em 1864. Os camponeses libertos da servidão
podiam dispor livremente das terras recebidas, então dividiam as entre os numerosos

Muitas polêmicas a esse respeito provocou o livro de Jan Sowa, a mais recente tentativa de uma
reinterpretação da História da Polônia. Cf. SOWA, J. Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania
z nowoczesną formą. Kraków, 2011.
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filhos, o que provocava uma contínua diminuição das propriedades e do número dos
camponeses sem terra.
A indústria em desenvolvimento não tinha condições de absorver os camponeses
sem terra e donos de propriedades pequenas demais para a sustentação das famílias, estimados no final do século XIX em cerca de dois terços da população rural
nas zonas da ocupação austríaca e prussiana e em um terço na parte da ocupação
russa. Diante disso, a emigração, tanto sazonal como permanente, tornou-se uma
forma de resistência a miséria e a marginalização social. Inicialmente os emigrantes
dirigiam-se aos países da Europa Ocidental, principalmente Alemanha e França,
e – a seguir – principalmente aos Estados Unidos, onde nas vésperas da I Guerra
Mundial residiam cerca de três milhões de poloneses86. Essa “quarta província da
Polônia”, como às vezes foi denominada, tornou-se um centro principal da diáspora
polonesa. Foram justamente os camponeses poloneses que vieram para América
que inspiraram o sociólogo americano William I. Thomas e Florian Znaniecki
a escreverem o livro O camponês polonês na Europa e na América, uma obra de
referência na área de estudos da emigração87.

2. As causas da emigração polonesa maciça
Os primeiros grupos de emigrantes econômicos das terras polonesas eram originários
da zona de ocupação prussiana, onde a força propulsora da emigração era o desigual
desenvolvimento econômico. A revolução industrial atingiu essas terras bem mais
cedo, já em meados do século XIX, ainda que algumas invenções técnicas tivessem
sido adotadas ainda antes pelos estabelecimentos industriais. A área industrial mais
importante e mais desenvolvida era a Alta Silésia, onde predominava a mineração
e a siderurgia. Em outras regiões da zona de ocupação prussiana, isto é, na Pomerânia,
na Warmia, na Mazúria e na Polônia Maior, predominava a agricultura88. Nessa última
região, em 1882 as propriedades com menos de dois hectares chegavam a 58% de todas
as propriedades, embora ocupassem apenas cerca de 5% das terras. Por sua vez as
propriedades de 20 a 100 hectares, que constituíam um pouco acima de 7% do total,
ocupavam 43% das terras89. Portanto, em quase toda a zona de ocupação prussiana,
STASIK, F. Polska emigracja zarobkowa w Stanach Zjednoczonych Ameryki 1965-1914. Warszawa,
1985, p. 44 e ss.
87
THOMAS, W. I.; ZNANIECKI, F. The Polish Peasant in Europe and America, t. 1-5. Boston, 19181920. Edição polonesa: Chłop polski w Europie i Ameryce, t. 1-5. Warszawa, 1976.
88
KOSTROWICKA, I.; LANDAU, Z.; TOMASZEWSKI, J. Historia gospodarcza Polski XIX i XX
wieku. Warszawa, 1984, p. 170 e ss.
89
MICHALKIEWICZ, S. Historia społeczno-gospodarcza chłopów z zaborze pruskim. In: Historia
chłopów polskich, t. 2. Warszawa, 1972, p. 119.
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predominavam as propriedades grandes. Mas, diferentemente das outras zonas de
ocupação, não ocorria ali o processo da fragmentação das propriedades, visto que
estas não podiam ser divididas. Recorriam à emigração os membros das famílias que
não herdavam as propriedades dos seus pais.
Os participantes da primeira fase da emigração da zona de ocupação prussiana, ao
contrário da emigração posterior, do fim do século XIX e início do século XX, não se
originavam das camadas mais pobres da sociedade. Só a compra da passagem para
viajar à América exigia bons recursos financeiros, com que podiam contar apenas
pequenos grupos do campesinato mais rico. Uma série de calamidades e de abalos
naturais e sociais (a revolução de 1848, a guerra na fronteira do Estado prussiano, as
más colheitas e as epidemias) que atingiram o Estado da Prússia nos anos 1848-1871,
estimulava emigração também dos outros grupos da sociedade, menos abastados,
tentados pela possibilidade de passagem gratuita. No ano de 1874 iniciou-se na zona de
ocupação prussiana uma crise agrária que durou vinte anos90. A emigração tornou-se
a única chance de evitar a proletarização, a fome e a pobreza. Assim, nos anos sessenta
do século XIX, da Pomerânia, da Polônia Maior e da Silésia emigraram para fora da
Europa 60 mil pessoas, nos anos setenta – 206 mil, nos anos oitenta – 444 mil, nos
anos noventa – 162 mil, e na primeira década do século XX – 63 mil91.
Na Galícia, o início da emigração para outros continentes ocorreu nos anos cinquenta do século XIX, ainda que tivesse atingido dimensões significativas somente
nos anos setenta daquele século. A situação das propriedades camponesas nessa
área foi prejudicada por uma defeituosa estrutura agrária. Os camponeses, libertos
da servidão e com direito à livre comercialização da terra, legalizavam as divisões
de propriedades até então proibidas. O resultado desse processo foi uma enorme
quantidade de propriedades economicamente inviáveis. Em 1882, as propriedades
com menos de dois hectares eram mais de 59%, de 2 a 5 hectares – mais de 20%, de
5 a 10 hectares – mais de 14%, de 10 a 20 hectares – perto de 5%, e as propriedades
de 20 a 50 hectares – menos de 1%. Com o passar do tempo, a fragmentação se
aprofundava e no início do século XX, os 80% das propriedades contavam menos
de cinco hectares de terra92. A situação de desesperança e atraso, agravada pelo
catastrófico nível de educação, foi muito bem retratada por Stanisław Szczepanowski, no seu livro publicado em 1888, intitulado A miséria da Galícia em números.
O primeiro grupo de emigrantes galicianos à América Latina (ao Brasil) partiu em
1873. Era proveniente da Galícia ocidental, principalmente da região de Jasło. Nos
anos seguintes a emigração envolveu igualmente a parte central e oriental do país,
ŁUKASIEWICZ, J. Kryzys agrarny na ziemiach polskich w końcu XIX wieku. Warszawa, 1968, p. 206.
BOROWSKI, S. Emigracja z ziem polskich pod panowaniem niemieckim. In: Historia chłopów...,
p. 248.
92
INGLOT, S. Historia społeczno-gospodarcza chłopów w zaborze austriackim. In: Historia
chłopów..., p. 248.
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isto é, as áreas em que predominavam os chamados galicianos orientais de Podole
e os políticos camponeses de ideias ultraconservadora diante dos camponeses. Com
intensidade variada o movimento emigratório perdurou até 1914, com o seu auge nos
anos 1894-1896, tendo provocado na Galícia a chamada “febre brasileira”. Com base em
relatos de estarostes locais, sabe-se que para essas partidas contribuíram circunstâncias
como más colheitas, dívidas, execuções judiciais, falta de emprego, baixos salários
dos trabalhadores rurais, bem como a influência das cartas do Brasil e da Argentina
recebidas pelos familiares. Já em 1876, segundo o estaroste de Tarnów, os camponeses
estimulados para viajar à América vendiam as suas propriedades por ninharias, tomados pela convicção geral de que estariam viajando a um país onde corria leite e mel93.
No Reino da Polônia, por força dos decretos imperiais de distribuição de terras,
apenas uma parte dos camponeses teve acesso à terra. Aqueles que não ganharam
terra – pelos menos 220 mil – transformavam-se em trabalhadores assalariados nas
aldeias ou nas cidades94. O número dos sem-terra subiu no final dos anos noventa do
século XIX para cerca de 1,2 milhão e aumentava continuamente95. Surgiu também
uma grande diferenciação patrimonial entre os camponeses que receberam a terra
como propriedade. Imediatamente após a concessão de terras, as propriedades com
menos de três hectares constituíam 32% de todas as propriedades camponesas, as
propriedades entre cinco e 15 hectares – 43% e aquelas acima de 15 hectares (excluindo as fazendas) – 25%96.
A “febre” emigratória no Reino da Polônia dos anos 1890-1892 iniciou-se – da mesma forma que nas outras zonas de ocupação – no período da crise agrária que começou
em 1884, e que tinha sido provocado pela importação de cereais americanos à Europa,
o que contribuiu para a queda dos preços do trigo, a diminuição das exportações à
Inglaterra e a dificuldade para vender os produtos agrícolas na Alemanha. A diminuição da área de trabalho e a redução dos salários agravou a situação da população
empregada nas herdades. A má colheita, especialmente em 1899, piorou ainda essa
situação. As aldeias ficaram sujeitas a um processo de rápida estratificação – no topo
dessa escada de posse encontrava-se um grupo relativamente pequeno de camponeses ricos, que haviam adquirido as terras parceladas, e cujas propriedades em pouco
se diferenciavam de pequenas fazendas. A parte central da pirâmide constituíam as
propriedades médias, que em consequência das divisões familiares de terra estavam
GRONIOWSKI, K. Polska emigracja zarobkowa…, Wrocław, 1972, p. 15 e ss.
De acordo com pesquisas de K. Groniowski, o número da população sem terra, não envolvida
pela concessão de terras, era muito maior. Segundo cálculos desse pesquisador, esse número chegava
a cerca de 600 mil. Cf. GRONIOWSKI, K. Kwestia agrarna w Królestwie Polskim 1871-1914. Warszava,
1966, p. 118.
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PIETRZAK-PAWŁOWSKA, I. Królestwo Polskie w okresie wielkokapitalistycznym 1885-1900.
In: Historia Polski, t. 3, parte 1. Warszawa, 1965, p. 533.
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IHNATOWICZ, I.; MĄCZAK, A.; ZIENTARA, B. Społeczeństwo polskie od X do XX wieku. Warszawa,
1979, p. 538.
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sujeitas a uma rápida fragmentação provocando o aumento o maior grupo dos habitantes das aldeias – o proletariado aldeão. O grande crescimento demográfico fazia
com que a quantidade da população sem terra – com frequência empregada apenas
ocasionalmente, com poucos recursos e submetida a um péssimo tratamento – fosse
enorme97. O superpovoamento passou a ser desde então um elemento permanente
da paisagem aldeã dessas terras, praticamente até 1945.
Em face de tal situação, nas aldeias do Reino da Polônia tornou-se cada vez
mais comum o êxodo para as cidades, porém, a sua capacidade de absorção era na
época muito limitado. Já no outono de 1889 surgiram os primeiros sintomas da
crise industrial no distrito de Łódź, provocando nos meios operários uma agitação
emigratória. No entanto, é sobretudo a população aldeã que vai fornecer a massa
emigratória, que no decorrer das décadas seguintes fluirá ininterruptamente aos
mais distantes recantos do mundo, inclusive aos países da América Latina.
Tabela 1
Perdas causadas pela emigração nas terras polonesas nos anos 1871-1913
(em milhares de pessoas e porcentagem)
Conteúdo

População estimada
em 1/1/1914
Estados Unidos da
América
Outros países
Emigração
ultramarina total
Alemanha
Rússia
AustroHungria
Outros países
Emigração
continental total
Emigração
ultramarina e
continental total

Reino da
Polônia

Terras
orientais
Total

%

12 563

41,4

5377

17,8

4152

13,7

8218

27,1 30 310 100,0

450
100

64,3
14,3

350
100

63,6
18,2

400
50

33,3
4,2

700
100

66,6
9,5

1900
350

54,3
10,0

550
50
100

78,6
7,1
14,3

450
100

81,8
18,2

450
750
-

37,5
62,5
-

800
50
-

76,1
4,8
-

2250
850
200

64,3
24,3
5,7

-

-

-

-

-

-

150
50

14,3
4,8

150
50

4,3
1,4

150

21,4

100

18,2

750

62,5

250

23,9

1250

35,7

1200 100,0

Total

%

Terras
polonesas
total

%

550 100,0

Total

Galícia

Total

700 100,0

%

Ocupação
prussiana

1050 100,0

Total

%

3500 100,0

Fonte: KOŁODZIEJ, E. Wychodźstwo zarobkowe z Polski 1918-1939. Studia nad polityką emigracyjną
II Reczypospolitej. Warszawa, 1982, p. 27.
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Nos anos 1871-1913, no âmbito da emigração econômica ultramarina deixaram as
terras polonesas cerca de 2.250 mil pessoas. Vale lembrar aqui também a emigração
continental, que no período em análise é avaliada em 1.250 mil, o que no total dá
a soma de 3.500 mil emigrantes. Evidentemente esses números distribuíam-se de
forma desigual nas diversas zonas de ocupação. O maior número de emigrantes
aos países do além-mar foi fornecido pela Galícia – 800 mil, a seguir pelo Reino
da Polônia – 550 mil, pela zona de ocupação prussiana e pelas Terras Orientais
– 450 mil cada. Quanto à emigração continental, ocupa o primeiro lugar a zona de
ocupação prussiana – 1.200 mil, seguida pela Galícia – 1.050 mil, depois o Reino
da Polônia – 700 mil, enquanto as Terras Orientais – com 550 mil – situam-se em
quarto lugar.
Aos países da América Latina vieram nesse período apenas 133 mil emigrantes98.
A grande maioria deles são colonos camponeses, que – como mencionamos – devem ser estimados em cerca de 110 mil, vindos ao Brasil e à Argentina, sendo que
no caso deste último país deparamo-nos com a afluência de 10 mil poloneses e
ucranianos, procedentes, sobretudo, da zona de ocupação austríaca99. Os restantes
eram emigrantes econômicos ou políticos.
Nos anos 1918-1938 – conforme Edward Kołodziej – partiram da Polônia para
a emigração econômica mais de 2,2 milhões de pessoas, das quais cerca de 61% aos
países europeus e cerca de 39% aos países do além-mar100.
A emigração no período de entre guerras era motivada praticamente pelas mesmas causas que a provocaram no período precedente. Continuava existindo um
enorme superpovoamento, em grande parte herdado da época anterior a 1914.
Apesar da reforma agrária aprovada e realizada com sucesso em 1925, nos anos
vinte essa superpopulação mantinha-se praticamente no mesmo nível, para na
década seguinte ultrapassar os cinco milhões. As condições patrimoniais e sociais
anacrônicas perduravam não apenas nas aldeias polonesas, mas também nas pequenas cidades. A indústria da época não tinha condições de absorver o excesso de
mão de obra livre para o trabalho, apesar de empreendimentos como a construção
de Gdynia ou do Distrito Industrial Central. Além disso, a emigração era utilizada
pelos governantes como ferramenta de certas tendências políticas existentes na
Polônia daquele tempo. Uns viam nela um fator importante de melhoramento das
condições agrárias, de ativação dos portos marítimos e de desenvolvimento da frota
nacional de passageiros, de animação do comércio exterior, de melhoria da situação material dos habitantes. Para outros devia servir para a realização da política
SMOLANA, K., Za Ocean po lepsze życie. In: Dzieje Polonii w Ameryce Łacińskiej. Warszawa 1983, p. 64.
OKOŁOWICZ, J. Wychodźstwo i osadnictwo polskie przed wojną swiatową. Warszawa, 1920, p. 236.
100
KOŁODZIEJ, E. Wychodźstwo zarobkowe z Polski 1918-1939. Studia nad polityką emigracyjną II
Rzeczypospolitej. Warszawa, 1982, p. 253.
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colonial polonesa, bem como uma forma de sanar as relações de nacionalidades,
principalmente pelo estímulo da emigração de judeus e ucranianos.
Tabela 2
As migrações econômicas na Polônia nos anos 1918-1939
Migrações ultramarinas Migrações continentais
Migrações total
Período
emigração reemigração emigração reemigração emigração reemigração
1918-1925
total
347 177
110 556 384 372
176 044
731 549
286 600
1c
média anual
49 597
15 794
54 910
25 149
104 507
40 943
1926-1930
total
284 505
33 171 679 077
425 807 963 582
458 978
média anual
56 901
6 634
135 815
85 161
192 716
91 796
1931-1935
total
94 029
21 032
135 315
211 524 229 344
232 556
média anual
18 806
4 206
27 063
42 304
45 869
46 511
1936-1938
total
70 028
5 746
216 198
172 399 286 226
178 145
média anual
23 342
1 915
72 066
57 466
95 408
59 382
1918-1938
total
795 739
170 505 1 414962
985 774 2 210701
1 156 279
média anual
39 287
8 525
70 748
49 289
110 535
57 814
Fonte: KOŁODZIEJ, E. Wychodźstwo zarobkowe z Polski 1918-1939. Studia nad polityką emigracyjną
II Rzeczypospolitej. Warszawa, 1982, p. 275.

O balanço da emigração econômica para ultramar no período 1918-1938 atingiu
o número de 795.739 pessoas. Em relação ao período anterior, no período de entre
guerras a onda emigratória diminuiu sensivelmente, o que se relacionava sobretudo
com a política restritiva dos Estados Unidos, que em 1921 e 1924 restringiram a vinda
de emigrantes da Europa Centro-Oriental. “O ano de 1921 assinala um momento
crucial na política imigratória americana” – escrevia Andrzej Brożek. “Enquanto
até então as restrições tiveram forma de uma seleção realizada segundo critérios
qualitativos, agora elas assumiram a forma de uma regulamentação de acordo com
as normas quantitativas”101.
Por sua vez, nesse mesmo período, a emigração aos países da América Latina – em oposição ao período precedente – intensificou-se. Segundo cálculos de
Krzysztof Smolana, nos anos 1918-1938 vieram aos países da América Latina de
101
BROŻEK, A. Polityka imigracyjna w państwach docelowych emigracji polskiej (1850-1939). In:
Emigracja z ziem polskich..., p. 132.
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208 a 233 mil pessoas102. Diferentemente da época anterior, quando predominou a
emigração colonizadora, nesse período ela não atingiu dimensões maiores e deve
ser estimada em cerca de 40 mil pessoas. Nas tabelas são apresentados os dados
estatísticos relacionados com a emigração ultramarina nos anos 1918-1938. Krzysztof
Smolana pergunta:
Por que as pessoas se dirigiam sobretudo à América Latina, ao Brasil e à Argentina?
As causas disso se situavam nas transformações gerais que ocorriam nas colônias
libertas espanholas e no Brasil pós-português. Uma causa importante era a própria
abertura desses países à emigração. Depois que cessaram as lutas de libertação e revolucionárias na América Latina, em meados do século surgiu e rapidamente se tornou
popular o lema “governar significa povoar”. O país que oferecia as condições mais
favoráveis para a aceitação dos emigrantes em escala maciça era o Brasil103.

O Brasil não havia passado por guerras internas – em 1822 conquistou a sua independência praticamente sem derramamento de sangue – não sofreu destruições
e era pouco povoado. Graças à boa conjuntura mundial para o café, na segunda
metade do século XIX “o crescimento da renda per capita no Brasil era mais rápido
que nos Estados Unidos”104. Além disso, o país buscava a modernização e pretendia
assemelhar-se à Europa. Um dos elementos dessa modernização devia ser a busca
de mão de obra alternativa para a força do trabalho escrava, em forma de trabalhadores assalariados ou colonos trazidos da Europa. As plantações de café e as
aglomerações urbanas em vigoroso desenvolvimento (Rio de Janeiro, São Paulo)
intensificavam a demanda dos trabalhadores. Enquanto isso a afluência de mão de
obra da África estava se esgotando. Essa demanda cresceu mais ainda quando no dia
13 de maio de 1888 a escravidão foi definitivamente extinta no Brasil. Para acalmar
os ânimos dos fazendeiros de café, que em consequência disso sofreram sensíveis
prejuízos, o governo assinou contratos com três empresas particulares para trazer
da Europa 750 mil pessoas. Além disso, na perspectiva dos promotores dessa política, a abertura das fronteiras para colonos camponeses significava uma chance do
afastamento da estrutura latifundiária da agricultura brasileira, vista como mais
um símbolo de atraso. Nos estados meridionais do Brasil tais mudanças eram mais
fáceis porque havia ali ainda extensões de terras desabitadas de propriedade pública.
Os imigrantes da Europa, cuja corrente ininterrupta fluía desde meados do século
XIX, tinham também contribuir para o “branqueamento” da população do Brasil.

102
103
104

SMOLANA, K., op. cit., p. 64.
Ibidem, p. 41.
KULA, M. Historia Brazylii. Wrocław, 1987, p. 90.

44

Jerzy Mazurek - A POLÔNIA E SEUS EMIGRADOS NA AMÉRICA LATINA (até 1939)

A situação era algo diferente nos países de língua espanhola, que na realidade
haviam alcançado a sua independência, mas que ainda por muitos anos não podiam
atingir a estabilidade interna após as destruições das guerras. E a importação de
emigrantes exigia grandes investimentos financeiros, que esses países não tinham
condições de bancar. É provavelmente o que explica o direcionamento da principal
corrente emigratória ao Brasil que a partir de 1884 começou a cobrir a totalidade
das despesas relacionadas com o transporte dos imigrantes, situação que perdurou
– com pequenas interrupções – até a eclosão da I Guerra Mundial.
Outro país da América Latina em que se estabeleceu um grande número de
camponeses poloneses foi à Argentina. Graças à afluência de capital estrangeiro,
à tecnologia e aos imigrantes da Europa, na primeira metade do século XX esse
país tornou-se um dos Estados mais ricos do mundo – um grande exportador de
lã, cereais e carne. Graças a uma ativa política educacional e à cultura cosmopolita,
cujos veículos tornaram-se dois importantes periódicos – La Prensa (fundado em
1869) e La Nación, (fundado em 1870) –, esse país realizou com êxito a “europeização” das suas estruturas, em que a posição dominante foi ocupava a oligarquia
rural. A europeização significava a abertura para a política pró-imigratória. Por
isso a emigração para a Argentina era numerosa, pelo menos por duas razões:
a facilidade de conseguir passagens gratuitas para viagem de navio, e o acesso à
terra, especialmente na província de Misiones. O camponês minifundiário ou até
sem terra da Polônia de entre guerras, superpovoada e dominada pelos grandes
proprietários rurais, tornava-se ali o proprietário, o administrador autônomo de
25 ou 50 hectares de terra. Os imigrantes da Polônia constituíam um dos grupos
mais numerosos entre os europeus de Misiones, contribuindo significativamente
para o povoamento dessa província argentina. O crescimento médio anual dessa
província nos anos 1914-1947 – conforme estabeleceu Ricardo Stemplowski – chegava a 39 por mil, o que estava acima da média nacional e latino-americana. No
decorrer de quarenta anos o número da população cresceu cinco vezes. Em 1939,
na província de Misiones, uma das menores da Argentina, já viviam quase 188 mil
pessoas, das quais 152 mil estavam ligados à agricultura105.

105
STEMPLOWSKI, R. Historyczny kontekst osadnictwa rolnego w Misiones. Rozważania wstępne.
In: Słowianie w argentyńskim Misiones, coletânea de estudos, red. R. Stemplowski, Warszawa, 1991,
p. 10-17.
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Tabela 3
Emigração ultramarina da Polônia nos anos 1918-1925
Ano
País de
destino
EUA
Palestina
Argentina
Canadá
Brasil
México
Cuba
Outros e não
fornecidos
Total

País de
destino

1918

1919

1920

1921

Total
3026
-

%
65,4
-

Total
4257
37
-

%
Total
%
76,7 48 095 64,9
4306 5,8
0,6
576
0,8
-

1603

34,6

1337

22,7

21 144

28,5

4629

100

5901

100

74 121

100 107 449 100

Ano
1923
Total
31 627
1973
9938
4794
717
3315
-

1924
%
57,1
3,6
17,9
8,6
1,3
6,0
-

Total
4290
5724
5590
2271
2513
1973
-

1925
%
Total
%
19,0 9089 23,6
25,4 13 696 35,6
24,8 8820 22,9
10,1 4268 11,1
11,2 1383
3,6
8,8
134
0,4
327
0,9

Total
90 101
6115
2407
7571
653
-

1922

602

%
Total
83,9 27 723
5,7 2623
2,2
3311
7,0
3717
0,6
776
-

%
71,6
6,8
8,5
9,6
2,0
-

0,6

566

1,5

38 716

100

Emigração nos anos
1918-1925
Total
218 478
30 131
30 066
26 927
6655
5422
327

%
62,9
8,7
8,7
7,7
1,9
1,6
0,1

EUA
Palestina
Argentina
Canadá
Brasil
México
Cuba
Outros e não
3037
5,5
150
0,7
732
1,9
29 171
8,4
fornecidos
Total
55 401 100 22 511 100 38 449 100
347 177
100
Fonte: KOŁODZIEJ, E. Wychodźstwo zarobkowe z Polski 1918-1939. Studia nad polityką
emigracyjną II Rzeczypospolitej. Warszawa 1982, p. 88-89.
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Tabela 4
Emigração ultramarina da Polônia nos anos 1926-1930
País de
destino
Canadá
Argentina
EUA
Brasil
Palestina
Cuba
México
Austrália
Outros e não
fornecidos
Total

1926

1927

1928

1929

1930

Total

Total
%
Total
%
Total
%
Total
%
Total
%
15 810 31,7 22 031 37,9 27 036 41,9 21 703 33,2 16 940 36,4
14 435 28,9 20 189 34,7 22 007 34,1 21 116 32,3 13 804 29,7
8249 16,5 9397 16,1 8507 13,2 9309 14,3 6909 14,8
2490 5,0 3376 5,8 4402
6,8 8732 13,4 3430
7,4

Total
%
103 520 36,4
91 511 32,2
42 371 14,9
22 430 7,9

6840
415
279
339

12 325
1955
1533
1281

13,7
0,8
0,6
0,7

840
443
327
410

1,4
0,8
0,6
0,7

383
346
284
147

0.6
0,5
0,4
0,2

1883
445
285
218

1036

2,1

1174

2,0

1469

2,3

1619

49 893

100

58 187

100

64 581

100

65 310

2,9
0,7
0,4
0.3

2379
306
358
167

2,5

2241

100 46 534

5,1
0,6
0,8
0,4

4,3
0,7
0,5
0,5

4,8

7539

2,6

100

284 505

100

Fonte: KOŁODZIEJ, E. Wychodźstwo zarobkowe z Polski 1918-1939. Studia nad polityką emigracyjną
II Rzeczypospolitej. Warszawa 1982, p. 144.

Tabela 5
Emigração ultramarina da Polônia e reemigração nos anos 1931-1938
1931

1932

1933

1934

Países
Total:
Emigração
extraeuro-peia
Argentina
Brasil
Uruguai
Paraguai

partidas voltas partidas voltas partidas voltas partidas voltas
18 681
9743
13 892
8160 20 841
6145
25 275 3098
11 770

7223

9667

5868

17 167

3923

20 802

2262

4423
1111
1283
94

2365
151
4
-

2056
1019
470
68

2141
40
111
-

1724
1627
301
22

2105
46
71
-

2057
2004
381
31

759
39
38
-

1935

1936

1937

1938

Países
Total:
Emigração
extraeuro-peia
Argentina
Brasil
Uruguai
Paraguai

partidas voltas partidas voltas partidas voltas partidas voltas
41 215
2258 35 673 2873 40 179
2514
33 148
2513
34 623
3 19
1314
343
1135

1756
436
42
24
-

24 873
5927
2598
401
1874

22 08
530
104
25
6

23 836
8470
1966
660
5247

1764
628
102
9
11

21 316
7680
532
193
3427

1742
606
107
21
37

Fonte: KOŁODZIEJ, E.; ZAKRZEWSKA, J. Ostatnie posiedzenie Międzyministerialnej Komisji
Emigracyjnej (25 lutego 1939 r.). Teki Archiwalne, n. 16, 1977, p. 227-228.
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O fim dos anos trinta do século XX trouxe na América Latina restrições emigratórias, que se intensificaram a ponto de impossibilitar uma emigração mais
numerosa. A diminuição da imigração maciça ao Brasil ocorreu neste período
em razão da Grande Crise Econômica e de atitudes tomadas pelas autoridades. Já
a Constituição de 1934 restringia o número de novos imigrantes a determinado
número por ano e, além disso, proibia a sua concentração territorial. Na segunda
metade dos anos trinta o presidente do Brasil Getúlio Vargas (1883-1954) deu início
a medidas que deviam levar à assimilação das minorias nacionais que habitavam
o Brasil (não apenas os poloneses, mas também os alemães, italianos e outros)106. As
medidas algo diferentes, mas semelhantes em seus efeitos, foram tomadas também
na Argentina, tendo levado, em consequência, nos anos 1938-1939, à interrupção
no fornecimento de vistos aos potenciais colonos que quisessem viajar a Misiones.
“Diferentemente das restrições argentinas” – relatava no dia 25 de fevereiro de 1939
Apoloniusz Zarychta na sessão da Comissão Emigratória Interministerial – “ditadas
em grande parte por razões econômicas, as restrições brasileiras foram provocadas
quase que exclusivamente por razões políticas, da mesma forma que pela fragilidade
interior e pelas relações não estabilizadas nesse país”107.
Os colonos camponeses da Polônia vinham também a outros países latinoamericanos. Não se tratava, porém, de grandes grupos. Eles se originavam do
elemento mais pobre das aldeias. A fome de terra e as dificuldades relacionadas na
procura de emprego na indústria nacional – eis as causas principais que forçavam
as pessoas a emigrar com a esperança de ganhar terra de graça. Dos países destino
da emigração polonesa, numerosa e bastante concentrada, faziam parte – além do
Brasil e da Argentina – o Paraguai, o Uruguai e, em certo momento, o Peru. Pequenos grupos de emigrantes fixaram-se em todos os demais países da América Latina.

3. O caminho do camponês polonês
aos países da América Latina
O primeiro obstáculo com que devia defrontar-se o camponês polonês, ao tomar a
decisão de emigrar, era superar as normas legais que regulamentavam as questões
relacionadas com a emigração nos diversos Estados dominantes.
A maior facilidade para emigrar tinha o camponês da zona de ocupação prussiana –
naturalmente após cumprir o serviço militar obrigatório –, onde o Estado favorecia a
KRASICKI, M. Sytuacja Polonii brazylijskiej w dobie ustaw nacjonalistycznych prezydenta
Getulio Vargasa. In: Dzieje Polonii..., p. 411-441.
107
KOŁODZIEJ, E.; ZAKRZEWSKA, J. Ostatnie posiedzenie Międzyministerialnej Komisji
Emigracyjnej (25 lutego 1939 r.). Teki Archiwalne, n. 16, 1977, p. 205-206.
106
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emigração dos poloneses, com a esperança de enfraquecer o elemento polonês que ali
residia e de ampliar o estado de posse alemão, especialmente nas províncias orientais108.
Símbolos dessa política eram a criação, em 1886, da Comissão Colonizadora, a promulgação da emenda ao estatuto colonizador de 1904, a adoção da lei que fortalecia
o estado alemão de posse em 1912. Nos últimos anos do século XIX e nos primeiros
catorze anos do século XX, a emigração da zona de ocupação prussiana realizava-se
de acordo com as normas da lei alemã sobre a emigração de nove de junho de 1897109.
As questões da emigração na monarquia austro-húngara eram reguladas pela
Constituição de 1867. A possibilidade de emigração legal – da mesma forma que na
zona de ocupação prussiana – era limitada unicamente pela obrigação de prestar
o serviço militar. É por isso que, até a I Guerra Mundial, as repressões e sanções
atingiam as pessoas que não observavam essas normas, bem como aquelas que
organizavam a emigração transgredindo os chamados estatutos militares. Antes de
deixar o império austríaco, o cidadão não precisava providenciar uma autorização
para emigrar. Não existia igualmente a obrigação do passaporte110. Contrariamente
aos outros países europeus, até 1914 o Império Austro-Húngaro não havia elaborado
uma legislação emigratória específica111.
Na área de ocupação russa, reinava uma situação completamente. No período que
aqui nos interessa, no império russo vigoravam normas extremamente rígidas para
os candidatos a emigrantes. Praticamente cada pessoa que se decidia por emigrar
devia obter a autorização das autoridades competentes, e cada emigrante devia ter
o passaporte (além da Rússia, apenas na Turquia havia a obrigação do passaporte).
As pessoas que não obedecessem a essas normas eram julgadas segundo os artigos
do Código Penal russo. As origens dessa legislação têm a ver com a política imperial
de repressão diante das aspirações libertárias do Reino da Polônia. Ela vigorava
igualmente no tempo da emigração camponesa maciça do Reino da Polônia, segundo
relata em seu estudo Grzegorz M. Kowalski:
Como se sabe, embora teoricamente fosse possível obter a autorização para emigrar,
na prática, em consequência dos procedimentos complicados e caros, isso tornava-se
quase impossível. Permaneciam então de reserva outras possibilidades – sobretudo
TRZECIAKOWSKI, L. Pod pruskim zaborem 1850-1918. Warszawa, 1973, p. 190-196, 285-310.
Ustawodawstwo emigracyjne. Kwartalnik Naukowego Instytutu Emigracyjnego oraz Przegląd
Emigracyjny [a seguir: KNIEoPE], t. 1, 1928, p. 235; cf. também: BROŻEK, A. Ruchy migracyjne z ziem
polskich pod panowaniem pruskim w latach 1850-1919. In: Emigracja z ziem polskich..., p. 141-195.
110
Para mais informações a esse respeito cf.: KOWALSKI, G. M. Prawna regulacja wychodźstwa na
ziemiach polskich pod panowaniem austriackim w latach 1832-1914. Czasopismo Prawno-Historyczne,
n. 1, 2002; idem. Przestępstwa emigracyjne w Galicji 1897-1918. Z badań nad dziejami polskiego wychodźstwa.
Kraków, 2003, p. 29 e ss.
111
O primeiro projeto surgiu em 1904, o segundo em 1908 e o terceiro em 1913. Os trabalhos
relacionados com esse último projeto foram interrompidos pela guerra.
108
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deixar o país sem levar em conta as consequências. No caso dos camponeses pobres,
o confisco do patrimônio não era com certeza tão doloroso. Aliás, era comum a venda de todos os bens antes de deixar a pátria. Não deixava de ser significativo o fato
de que as penas para os emigrantes ilegais, previstas no Código Penal e no estatuto
militar, contribuíam para o receio de um eventual regresso ao país, tendo, portanto
influenciado a emigração permanente. Naturalmente não se pode esquecer-se da
verdade universalmente conhecida de que as proibições de emigrar eram “suavizadas” pela corrupção endêmica existente no Império Russo112.

Evidentemente, os camponeses impelidos pela fome não sabiam o que acontecia
do outro lado do oceano. Na sociedade polonesa dos meados do século XIX, antes
da eclosão das chamadas “febres brasileiras”, os conhecimentos a respeito do Brasil
eram exíguos113, o que não se refere apenas aos camponeses, mas também às camadas
mais esclarecidas da sociedade114. A situação cultural da época – com exceção da
zona de ocupação prussiana, onde, apesar das perseguições, a grande maioria das
crianças concluía as escolas populares –, não propiciava tais conhecimentos. No
Reino da Polônia, em 1860 os analfabetos constituíam 90,7% do total da população,
e em 1897 – 69,5%; na Galícia, em 1880 – 77%, e em 1890 – 67%115. Jan Słomka fala
em suas Memórias de um camponês:
Quanto à instrução, conforme me lembro, em Dzikowo, das pessoas mais velhas havia
apenas uma que sabia ler e escrever. Chamava-se Francisco Słomka e morava na vila
de Podłęże. Ele era o único capaz de ler um texto escrito, caso alguém o recebesse da
administração ou do mundo, o que, aliás, naquela época raramente acontecia. A ele
também as pessoas levavam todas as correspondências, não apenas de Dzikowo, mas
de toda a redondeza. Ele dava conta de todos os assuntos nas repartições e representava
naquela época mais do que hoje um advogado, um juiz ou qualquer outro funcionário
com formação superior116.
112
KOWALSKI, G. M. Prawna regulacja wychodźstwa w Królestwie Polskim w latach 1815-1914.
Czasopismo Prawno-Historyczne, n. 2, 2003, p. 553.
113
O primeiro relato sobre as colônias polonesas no Paraná foi publicado por RUDZKI, T.
Wspomnienia z Brazylii. Kolonie polskie w prowincji Parana. Wędrowiec, n. 45 (1036), de 28.10(09.11)/1882
e n. 46 (1037), de 04(16)/11/1882; idem. Wspomnienia z drugiej podróży do Ameryki Południowej,
ibidem, n. 20 (1063), de 05(17)/05 – 25 (1068), de 09(21)/06.1883.
114
O primeiro diário de uma viagem ao Brasil foi o de NEGRONI, H. Za Oceanem. Wspomnienia
z Brazylii. Kolonie polskie w prowincji Parana. Wędrowiec, n. 45 (1036), de 28/10(09/11)/1882 e n. 46
(1037), de 04(16)/11/1882; idem. Wspomnienia z drugiej podróży do Ameryki Południowej, ibidem,
n. 20 (1063), de 05(17)/05 – 25 (1068), de 09(21)/06/1883.
115
MICHALKSI, S. (red.) Dzieje szkolnictwa i oświaty na wsi polskiej do 1918. Warszawa, 1982, p. 173, 280.
116
SŁOMKA, J. Pamiętnik włościanina. Od pańszczyzny do dni dzisiejszych. Introd. de W. Stankiewicz,
Warszawa, 1983, p. 159.
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Pelos dados acima se percebe que no período das sucessivas “febres brasileiras”
o índice de alfabetização aos poucos ia melhorando, mas continuava baixo. As
pessoas não liam jornais e, quando isso acontecia, os periódicos eram vistos com
grande desconfiança; muito menos eram lidos os relatórios e reportagens do Brasil.
Não era conhecido o poema épico Pan Balcer w Brazylii (O senhor Balcer no Brasil),
de Maria Konopnicka117, publicado no período que sucedeu a primeira “febre brasileira”, isto é, nos anos 1892-1909118.
O tipo dos conhecimentos que os emigrantes tinham sobre o Brasil pode ilustrar
um pronunciamento publicado num jornal da época:
Da aldeia de Białobrzegi, voivodia de Piotrków, um camponês, com sua esposa e dois
filhos pequenos, viajou ao Brasil. Por isso outras pessoas lhe perguntaram por que
estava indo para lá, ao que ele respondeu: “Ah, porque nas fazendas daquele país os
salários são grandes! E depois, essa América encontra-se a apenas cinco milhas do
Santo Padre e a 15 milhas do Sepulcro de Jesus Cristo, e dizem que ali o céu também
fica mais perto!”119.

Os conhecimentos sobre o Brasil, em meio à sociedade das aldeias e das pequenas cidades, eram moldados, sobretudo pelos agentes de emigração, cuja tarefa
consistia em recrutar candidatos a emigrar. Naturalmente, eles surgiram primeiramente nas terras da zona de ocupação prussiana. A imprensa desse período
informava sucessivamente os seus leitores sobre a atividade deles. Assim, ficamos
sabendo, por exemplo, que na primavera de 1872, na Pomerânia e na Polônia Maior,
desenvolvia esse tipo de atividade agitadora Karl Boernstein, de Bremen120, que
procurava colaboradores entre os professores das aldeias, visto que – como ele
mesmo confessava – “o professor é o que conta com a maior confiança do povo”121.
117
Em formato de livro, o poema surgiu em 1910. Cf. CZAPCZYŃSKI, T. “Pan Balcer w Brazylii”
jako poemat emigracyjny. Łódź, 1957.
118
“Aliás, em nenhuma casa camponesa podia ser encontrado naquele tempo um livro ou um jornal,
nem mesmo um livrinho de orações. Eram guardados apenas diversos impressos, como convocações
da administração e documentos, tais como testamentos, decretos de herança, registros de propriedade
de terra, cadernetas de impostos e, visto que não sabiam distinguir peças importantes de papéis inúteis,
eles guardavam por longos anos e com o mesmo cuidado tanto documentos necessários como pedaços
de papel sem nenhum valor, que hoje são jogados fora após a primeira leitura”. SŁOMKA, J., op. cit.,
p. 159.
119
Plaga. Zorza, n. 39, de 13(25)/09/1890, p. 2-3.
120
Dziennik Poznański, n. 94, de 25/4/1872, p. 1; Gazeta Toruńska, n. 95, de 27/4/1872, p. 4.
121
A carta que Boernstein distribuía entre os professores dizia: “Prezado Senhor Professor! Queira
o Senhor perdoar-me por eu estar enviando-lhe a presente carta. Fiquei sabendo que todos os anos,
dessa região, muitas pessoas viajam à América e ainda que os emigrantes buscam conselho quanto à
viagem e às despesas principalmente com os senhores professores. Por isso permito-me pedir ao Senhor
que, quando houver a oportunidade, queira recomendar às pessoas que pretendem emigrar à América
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Nos anos seguintes, desenvolviam a sua atividade agentes de Hamburgo e de
Antuérpia122.
Entre muitas informações e boatos sensacionais e de pouca credibilidade que
espalhavam os agentes, predominavam aqueles que falavam da “Terra Prometida”
além do oceano. Nas regiões de Starogard e de Tuchola eram espalhadas notícias
falsas de que alguns proprietários de terras teriam viajado à América Latina, levando consigo e “à sua custa” a população local123. Contra essas e outras informações
falsas advertia a imprensa polonesa. Em abril de 1872 a Gazeta de Toruń escrevia:
Há pouco tempo chegaram notícias a Berlim de que algumas sociedades do Brasil,
cujos agentes geralmente trazem nomes alemães, devem assinar novos contratos
com o objetivo de importar 15 mil europeus a diversas partes do Brasil, e que talvez
alguns deles já tenham sido assinados. [...] Esses agentes se comprometeram a “fornecer” trabalhadores rurais e pessoas que queiram derrubar as matas intransponíveis,
cheias de serpentes e outros répteis, para depois se estabelecerem num pedaço de
terra talvez úmida e improdutiva em meio à mata virgem, longe de outras pessoas.
a minha Instituição, há muitos anos existente e com licença concedida após o depósito de uma caução
de 5.000 táleres, e que existe para facilitar a viagem aos emigrantes. Nesta oportunidade, asseguro ao
Senhor que absolutamente não decepcionarei a Sua recomendação, procurando através de um serviço
honesto e de um confortável transporte dos viajantes garantir a plena satisfação, e pelo Seu trabalho
demonstrar a minha gratidão. Transporto os emigrantes nos gloriosamente conhecidos veleiros do
Lloyd da Alemanha do Norte e nos melhores navios veleiros de três mastros de Bremen, de primeira
classe, sob o comando dos mais experientes capitães. Tenho a honra de Lhe enviar com a presente carta
as informações acerca das condições do transporte. Após receber uma resposta, espero que favorável,
enviarei maiores informações, relacionadas com o preço, o dia da partida, etc. O Senhor pode ficar
absolutamente seguro da preservação do segredo da minha parte, embora absolutamente não espere
que a Sua ação possa acarretar quaisquer dissabores. Se o Senhor decidir ser ativo, isto é, apresentar
emigrantes e enviar o dinheiro necessário para pagar os lugares no navio, nesse caso o Senhor mesmo
pode mandar assinar as cartas dos emigrantes ou, caso contrário, fornecer os seus endereços exatos, para
que eu possa com eles estabelecer contato. Por essa atividade prometo ao Senhor acima mencionada
provisão, caso eu dessa forma obtenha emigrantes. Compreende-se, evidentemente, que o Senhor
sempre vai receber a remuneração que Lhe couber. Esperando que em breve o Senhor me dará a honra
de uma resposta favorável, apresento os meus cumprimentos e permaneço com o devido respeito, Karl
Boernstein”. Dziennik Poznański, n. 94, de 25/4/1872, p. 3.
122
“Na região de Gniew, no início de maio, cerca de 700 pessoas devem deixar o país natal, e isso
por intermédio apenas de um agente de Hamburgo. Essas pessoas, que simplesmente são negociadas
pelos agentes, devem ser enviadas ao Brasil, onde cairão nas garras dos comerciantes locais. Receberam
ordem de levar consigo machados e espingardas, de onde se pode concluir o que ali está à sua espera. Se
alguém preocupado com o seu destino lhes esclarecesse as condições climáticas do Brasil e falasse das
lutas com os índios, muitos começariam a refletir e alguns sacrificariam os 5 ou 10 mil táleres já gastos
para a viagem de navio e permaneceriam na pátria”. Wychodźstwo. Gazeta Toruńska, n. 81, de 08/4/1873,
p. 3.
123
Gazeta Toruńska, n. 51, de 2/3/1873, p. 1; W sprawie wychodźstwa do Ameryki, ibidem, n. 55, de
7/3/1873, p. 3.
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Esses agentes são pagos pelo governo brasileiro de acordo com o número de pessoas
que para lá atraírem; por isso está no interesse deles atrair, com as diversas promessas, o maior número possível de pessoas. Certamente vão também prometer viagem
gratuita, mas, logo que o emigrante chegar à América, terá de pagar caro pelo transporte, em forma de trabalho. Por isso nos primeiros tempos terá de contrair dívidas
para poder sustentar-se, e dessas dívidas geralmente já não consegue sair, porque os
preços ali são muito altos. Muitos gostariam de voltar à Europa, mas justamente em
razão dessas dívidas não são liberados. Por isso é preciso advertir as pessoas contra
essa nova caçada humana, que nada mais é do que um abominável comércio humano.
Na América foi abolida a escravidão dos negros, mas em compensação estão trazendo escravos brancos124.

Além disso, a fim de desencorajar os potenciais emigrantes, eram publicados
relatos das pessoas que voltaram do Brasil ou as cartas dos emigrantes. A Gazeta
de Toruń informava:
A vontade de viajar à América vai também desaparecendo entre a população rural
depois que vieram muitas cartas da América pedindo dinheiro para a viagem de volta.
Ultimamente foram revelados os testemunhos de duas pessoas que viajaram à América,
e as suas declarações, escritas no consulado no Rio [de] Janeiro, dizem, entre outras
coisas, que agentes embusteiros de Lubawa levaram-nas à colônia Moniz, no Brasil,
onde a terra não serve para o cultivo de cereais e nem sequer existe água própria
para se beber. Grassam ali diversas doenças, em consequência das quais morreram
em pouco tempo 120 colonos125.
Wiadomości miejscowe i prowincjonalne. Gazeta Toruńska, n. 90, de 20/4/1872, p. 3.
Chętka do Ameryki niknie. Ibidem, n. 53, de 6/3/1874, p. 3. “Da América estão voltando à sua pátria
cada vez mais emigrantes decepcionados, que em vão buscaram além do oceano uma melhoria da sua
existência. E assim lemos nos diários de Berlim: No sábado, às 6 horas da manhã, vieram com o trem (…) de
Hamburgo, de volta do Brasil a Berlim: 1) o trabalhador braçal Jakub Gawlikowski com sua mulher e filho;
2) o ferreiro Piotr Gwizdała, com a mulher e seis filhos; 3) Paweł Kotlewski com a mulher e quatro filhos,
totalizando 17 pessoas. Convencidos a emigrar por agentes (…), as pessoas acima citadas abandonaram
as suas residências nos distritos de Starogard e Chojnice a fim de fundar um novo lar no Brasil, onde,
como os agentes lhes garantiam, podiam receber terras ou ainda ganhar de 3 a 4 táleres por dia. Após
suportarem uma longa viagem, foram deixados numa colônia na Bahia. Asseguram, no entanto, que
não lhes foi destinada terra alguma, ao contrário, tiveram de construir ali cabanas para morar, cozinhar
e comer a céu aberto e ganhar a vida com o seu trabalho, pelo qual recebiam diariamente cerca de um
táler, correspondente a moeda prussiana. No entanto esse salário não era suficiente nem para cobrir
as necessidades mais indispensáveis da vida. [...] O calor ali é quase insuportável. Dentro de três meses
morreram ali de febre amarela 256 pessoas vindas da Europa, e 200 ainda estavam doentes quando as
famílias acima citadas decidiram regressar. Kurier Poznański, n. 36, de 14/2/1874, p. 4; “Alguns daqueles
infelizes que se deixaram convencer pelos agentes, a saber, por Karl Boernstein de Brzemień, e viajaram
ao Brasil voltaram agora à sua terra natal em Chojnice e contam coisas terríveis sobre a situação dos
124
125
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As primeiras notícias sobre a distribuição gratuita de terra no Brasil e a viagem
gratuita até o país surgiram no Reino da Polônia no período da decadência do Império e do surgimento dos Estados Unidos do Brasil, ou seja, no final de 1889. Essas
informações vinham através de agentes de companhias marítimas, especialmente
– como informava o Correio de Varsóvia – da Red Star Line, da Hamburg-America
e da Cunard Steam Ship Company Limited, interessadas no transporte de pessoas126. Elas divulgavam entre os potenciais candidatos a emigrantes notícias sobre
facilidades para emigrar, sobre viagens gratuitas e concessões gratuitas de terra.
Através de panfletos, jornaizinhos e diversos tipos de historietas em quadrinhos,
distribuídos em feiras, festas ou tabernas, as informações sobre a vida nos países
tropicais assumiam por vezes uma forma caricatural127. “Segundo a imaginação
dos nossos camponeses, nesse país vazio – observa o correspondente do Correio de
Varsóvia – não apenas a terra é distribuída de graça, mas também há tanto dinheiro
para compras que a gente não sabe o que fazer com ele! E o que aqui um camponês
com sua mulher não ganha durante uma semana, lá um menino de seis anos ganha
em dois dias, porque até as crianças ganham nas fábricas meio rublo por dia”128. Na
região de Mława contava-se, por exemplo, que “no Brasil nunca é preciso acender
a luz, de tanta claridade que produzem os diamantes, que se encontram aos mon-

infelizes emigrantes. Essas pessoas assinaram aqui um contrato com o agente, como procurador de uma
sociedade brasileira que possui ali grandes plantações de café, obrigando-se, para cobrir as despesas do
transporte, a trabalhar por determinado preço durante quatro anos em favor dessa sociedade. A quebra
do contrato acarreta a obrigação de devolver as despesas do transporte e da viagem, bem como uma
multa de 200 mil-réis, ou 575 táleres, o que evidentemente nenhum emigrante tem condições de pagar.
Por força de tal contrato, os infelizes enganados tornam-se quase escravos nas mãos da sociedade, que já
a partir do porto os leva em grupos ao interior do país, e aos que resistem amarra, prende com correntes
e toca com chicote, como uma tropa de gado. Durante quatro anos, cada um tem de permanecer nessa
situação, o que também consome a saúde, as forças e a vida. Apesar de o governo ter retirado a Kark
Boernstein a concessão para a Prússia, ele continua a agitar ali através dos professores das aldeias, aos
quais paga 4 táleres por cabeça”. Wychodźstwo do Brazylii, ibidem, n. 247, de 24/10/1873, p. 3.
126
Zza kulis emigracji. Kurier Warszawski, n. 271, de 19/9(1/10)/1889, p. 1.
127
Escrevia a Gazeta Swiąteczna: “Os especuladores brasileiros que negociam essas pessoas como
gado e os recrutadores e agitadores alugados por esses negociantes são velhacos espertos, como
qualquer ladrão ou trapaceiro. Quando encontram os bobos, soltam a língua diante deles, elogiam
o Brasil, prometem ali montanhas de ouro, inventam o maior número possível de mentiras apenas
para enrolar e enganar esses infelizes e depois vendê-los. Além da conversa, recorrem também a
diversos outros recursos. Um anda com um punhado de dinheiro, em parte de ouro verdadeiro e em
parte falso, e explica a todos que é justamente do Brasil que o trouxe. Outro distribui livrinhos falsos,
escritos e impressos propositalmente para enganar as pessoas. Um terceiro anda pelas tabernas com
uma carta supostamente enviada do Brasil e a lê em voz alta, para que todos ouçam como a vida ali
é feliz (…)”. Podróż do Brazylii. Gazeta Świąteczna, n. 514, de 28/10(9/11)/1890, p. 1.
128
Do Brazylii (correspondência própria do Kurier Warszawski). Ibidem, n. 298, de 16(28)/10/1890, p. 2.
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tes pelo chão...”129. Por sua vez na região de Toruń – o que registrou o Correio de
Varsóvia – contava-se que
a imperatriz do Brasil havia pecado gravemente contra Deus, que por isso a castigou
severamente. Querendo pedir perdão a Deus, a imperatriz foi perguntar ao Papa o que
devia fazer para compensar a sua transgressão. E então o Papa lhe recomendou que
povoasse o seu império com uma nação católica que elevasse preces a Deus por ela e,
como o nosso povo é sinceramente católico, ele é que seria o mais agradável a Deus.
É por isso que agora a imperatriz está convocando o nosso povo a estabelecer-se no
Brasil e a ele quer oferecer tudo que o seu coração desejar: terra, gado, dinheiro, comida, vestuário, etc., contanto que esse povo reze e interceda por ela junto a Deus130.

Com essa imagem idealizada do Brasil tornava-se difícil polemizar. Reconheciam
isso os próprios correspondentes do Correio de Varsóvia:
Quaisquer persuasões apresentadas aos enganados produzem efeitos justamente
contrários. “O fazendeiro e o padre andam sempre pelo mesmo caminho! O fazendeiro necessita de trabalhadores, e o padre sempre apoia a posição do fazendeiro”.
Eis a lógica contra a qual nada pode a nossa melhor boa vontade. [...] Quem sabe até
se não é melhor a política do ecônomo diante da ignorância do povo. Este não só
que não desmente ao ouvir o que os camponeses falam da viagem à Argentina, mas
ao contrário, estimula-os a ir, dizendo: – Sim, viajem para lá! Quando houver menos
de vocês, vai sobrar mais pão131.

A mesma coisa acontecia na região de Brześć Kujawski, onde – como escrevia
um leitor da Gazeta Dominical – “não funcionava nenhum tipo de argumento ou
advertência. ‘Veja lá, comadre – diziam uns aos outros – quanto antes, melhor.
Vamos ganhar tanta terra quanta quisermos, e prédios, e ganharemos ainda dois
ou três pomares. E as frutas que lá existem! Essas são do tamanho de uma cabeça
do homem’.”132.

129
Gorączka brazylijska (correspondência própria do Kurier Warszawski). Ibidem, n. 298, de
16(28)/10/1890, p. 1. “Há pouco tempo encontrei uma mulher – continua relatando esse mesmo
correspondente do Kurier Warszawski – com uma trouxinha nas costas. – Aonde a senhora vai indo,
mamãe? – Ao Brasil, meu senhor. – E a senhora sabe onde fica o Brasil? – Dizem que a uns dois dias
para lá de Działdowo. Vou a pé, porque não quero viajar pela grande água...”
130
Na szlaku wyzysku (correspondência própria do Kurier Warszawski). Ibidem, n. 290, de
08(20)/10/1890,
131
Do Brazylii (correspondência própria do Kurier Warszawski). Ibidem, n. 286, de 4(16)/10/1890, p. 2.
132
Nowiny. Gazeta Swiąteczna, n. 521, de 16(28)/12/1890, p. 1.
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Naturalmente, apenas a atividade dos agentes que circulavam de aldeia em aldeia e que liam cartas verídicas ou falsificadas enviadas por colonos supostamente
felizes do Brasil não teria condições de mobilizar tantos camponeses e induzilos a viagem para além do oceano se não existisse um ambiente favorável a isso.
Portanto, não há por que se admirar que, quando em 1890 chegaram às terras da
zona de ocupação russa informações sobre a concessão gratuita de terras no Brasil
e sobre a viagem gratuita até lá, os camponeses tivessem sido atraídos pela ideia
de emigrar133. Fascinados pelo tamanho dos lotes distribuídos e pela fertilidade da
terra, não queriam acreditar que havia poucas cidades e que pudesse existir um
país despovoado. Esclarecimentos a esse respeito soavam-lhes como intrigas para
privá-los de uma oportunidade de se tornarem autônomos. É por isso que em 1890
milhares de camponeses minifundiários vendiam as suas propriedades, os trabalhadores rurais liquidavam o seu patrimônio, os artesãos vendiam as oficinas e todos
em massa abandonavam o país. O maior entusiasmo pela emigração demonstravam os sem-terra e os proprietários de minifúndios. Estes realmente contraíram
a “febre brasileira”, determinados a viajar o mais depressa possível, com medo de
que a distribuição de terra no Brasil seja interrompida.
O que diferenciava a imigração das terras polonesas ao Brasil, e em parte também
à Argentina, da imigração aos Estados Unidos, era o fato de que à América do Sul
a maioria viajava com as famílias inteiras. O objetivo da viagem era a conquista de
uma propriedade particular que garantisse uma vida segura. Aos Estados Unidos
viajava em regra apenas o homem, sem a esposa e os filhos. Eventualmente mais tarde
ele trazia a família ou voltava ao seu país. No caso da América Latina a situação era
diferente – a colonização rural apresentava outras exigências. Ali, sem a presença
da família, pelo menos da esposa, estabelecer-se na propriedade seria impossível134.
Os camponeses que decidiram viajar tinham primeiramente de chegar a algum
dos portos alemães: Hamburgo ou Bremen e, no caso dos que partiam da Galícia,
em geral aos portos italianos: Gênova ou Trieste. As autoridades de ocupação,
especialmente as russas, combatiam a emigração principalmente por meios administrativos135. Interrompia-se a concessão de passaportes, e eram trazidos de volta –
133
“A febre brasileira é uma doença contagiosa: as pessoas vão saindo do país umas após outras,
arrebatadas por uma espécie de corrida de ovelhas que atinge as raias da perda da razão. O argumento de
que atrás desses falsos tesouros do Brasil não correm os alemães, os franceses nem os italianos provoca
a descrença. (…) As palavras do púlpito também não têm repercussão, etc.”. Gorączka brazylijska. Kurier
Warszawski, n. 287, de 5(17)/10/1890, p. 2.
134
Chama a atenção a isso R. C. Wachowicz em seu livro O camponês polonês no Brasil, Curitiba,
1981, p. 76.
135
“Graças à vigilância dos guardas e do seu chefe, o Sr. Winogradow, todos os dias umas 10 ou
mais famílias caem nas mãos da autoridade, que redige os protocolos e manda os presos de volta às
suas comunas. Diz-se que as personalidades apontadas nesses protocolos, que atuam como agentes
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às vezes com a utilização da força – aqueles que tentavam passar a fronteira136. Era
também bastante comum que à emigração se opusesse o clero137. O objetivo era
deter um movimento que resultava em despovoamento das aldeias e encarecimento
da mão de obra no Reino. “Na comuna de Grudusk – lemos num jornal da época
– existem aldeias e propriedades rurais que ficaram quase vazias. Os empregados das
herdades não cumprem os contratos e abandonam o serviço antes do seu término,
inscrevendo-se nas listas de emigrantes”138. É por isso que a passagem pela fronteira
ocorria geralmente de forma ilegal. Na realidade, os agentes assumiam, evidentemente cobrando por isso, todos os riscos da passagem clandestina pela fronteira, a
compra das passagens e o pagamento pelos pernoites, mas os camponeses muitas
vezes eram vítimas de embusteiros139. Muitos conselhos e orientações a respeito
de como atravessar a fronteira podem ser encontrados nas cartas daquele período.
Escreve um emigrante do Brasil:
Querido irmão, agora vou lhe descrever as minhas aventuras e toda a minha viagem. Quando partimos de casa na quinta-feira ao meio-dia numa carroça alugada
principais e dirigentes do movimento, devem ser presas”. Gorączka brazylijska (correspondência
própria do Kurier Warszawski). Kurier Warszawski, n. 298, de 16(28)/10/1890, p. 1.
136
Eis, por exemplo, a descrição de um desses casos, apresentado no Warszawski Dziennik: “No dia
19 de outubro [de 1890] um guarda de fronteira, que estava de vigia, percebeu às 10 horas da noite que
uma grande multidão de pessoas estava se deslocando da aldeia de Piotrowice em direção à fronteira.
Quando ao seu tríplice aviso não houve nenhuma resposta, o guarda deu um tiro para o ar. Então
a multidão, gritando, lançou-se contra o guarda e começou a atirar pedras contra ele. Para se defender,
o guarda deu mais dois tiros. Com isso o camponês José Pilarski, do distrito de Nieszawa, foi morto
na hora, e uma moça de 17 anos, Eleonora Bogacki, gravemente ferida, também em logo morreu. Ao
ouvirem os tiros, vieram correndo os outros guardas e detiveram 270 camponeses que pretendiam
viajar ao Brasil. De toda a multidão apenas cem pessoas conseguiram atravessar a fronteira, ao passo
que os outros foram devolvidos às suas aldeias de origem”. Podróż do Brazylii. Gazeta Swiąteczna,
n. 514, de 28/10(9.11)/1890, p. 1-2.
137
“Nas usinas de açúcar da vizinhança – Krasiniec, Łukowe e Ciechanów – se a emigração diminuiu,
muito a esse respeito se deve a Sua Excelência o bispo de Płock, Dom Miguel Nowodworski, que na
sua visita às igrejas em Krasne, Pałuki e Gołymin, em palavras claras e compreensíveis para as pessoas,
apresentou a difícil situação dos emigrantes que viajam ao Brasil desconhecendo a língua e os costumes
do país e ficam ainda privados, em caso de necessidade, do consolo religioso, porque os sacerdotes
de lá não compreendem a nossa fala. As ardentes palavras do bispo produziram o efeito desejado,
porque muitas famílias, já prontas para partir, voltaram aos seus afazeres”. Gorączka brazylijska
(correspondência própria do Kurier Warszawski). Kurier Warszawski, n. 298, de 16(28)/10/1890, p. 1.
138
Ibidem, p. 1.
139
“Grupos de emigrantes das províncias de Płock e Łomża dirigem-se a Chorzel. No mato,
encontram-se com eles os agentes. Ali eles lhes trocam o dinheiro, cobram alguns rublos por pessoa
e à noite os levam até Chorzel, onde os alojam em casas e em chiqueiros. Por volta da meia-noite os
agentes conduzem os emigrantes por trilhas até a fronteira, onde cobram mais dinheiro. Na Prússia
o agente Kiełbasa arranca dos infelizes o restante do dinheiro e os transporta adiante, até Szczytno”.
Ibidem, p. 1.
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em Kobielice e antes do amanhecer passamos pela fronteira em Michałowo, os russos nos dispersaram, três fugiram para a Prússia e cinco para a Polônia. E a mãe foi
apanhada pelos russos. Então nós atravessamos na noite seguinte e nos achamos
em Przybysław. A mãe foi levada pelos russos para além do cordão e levada presa
a Bronisławie, Radziejew e Witow. E em Witow foi solta. E ela tinha consigo dois
rublos, que os russos lhe tiraram140.

Depois de atravessar a fronteira, os emigrantes iniciavam a sua viagem através da
Prússia até Bremen ou Hamburgo. Aqueles que já haviam percorrido esse caminho
e agora queriam trazer os familiares sabiam que também nesse trecho da viagem
espreitavam a cada passo os ladrões e outros perigos decorrentes do desconhecimento do país, dos seus costumes, sua língua, etc. O correspondente do Correio de
Varsóvia escrevia no dia 26 de outubro de 1890:
Há alguns dias vi na estação ferroviária de Szpandawa um desses grupos de infelizes vítimas desencaminhadas, composto de 33 pessoas: nove homens, sete mulheres
e dezoito crianças. Estavam literalmente sem um tostão. Contaram-me que o agente
de Berlim, que devia fornecer-lhes os bilhetes para a viagem até Bremen, enganouos e os deixou na rua. Eles tinham consigo os bilhetes da viagem marítima a partir
de Bremen. Todo o patrimônio deles foi alguma roupa de cama e alguns utensílios
de cozinha. Foram levados até a polícia receberam pernoite e alimentação, e no dia
seguinte foram levados para fora da cidade, sem que houvesse a preocupação com
o que eles poderiam fazer da sua vida. Eles pretendem caminhar de cidade em cidade, enquanto não chegarem a pé até Bremen141.

Os desafios a serem enfrentados antes de embarcar no navio eram a viagem de
trem, a baldeação em Berlim, a troca do dinheiro, o pagamento pelo pernoite, o
encontro do agente da linha oceânica adequada e a chegada até o navio apropriado.
Wawrzyniec Bluszcz, que viajava com a mulher, escrevia no dia 17 de março de 1891
de Bremen a seus pais durante a viagem ao Brasil:
140
Listy emigrantów z Brazylii i Stanów Zjednoczonych 1890-1891, red. e introd. de W. Kula,
N. Assorodobraj-Kula, M. Kula, Warszawa, 1973, p. 48. A respeito das cartas publicadas nessa
edição escreveram: PLUTA, F. Słownictwo gwarowe w listach emigrantów z Brazylii i Stanów
Zjednoczonych. Zeszyty Naukowe, Językoznawstwo [WSP Opole], n. 6, 1977; SULIMA, R. Wygnańcy
i pionierzy (O listach emigrantów ze Stanów Zjednoczonych i Brazylii). In: idem. Dokument i Literatura,
Warszawa, 1980; BRODOWSKA-KUBICZ, H. Z listów chłopów emigrantów. In: Państwo – Ludowcy
– Myśl polityczna, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio K Politologia, Lublin, 1999,
p. 95-106.
141
Na szlaku wyzysku (correspondência própria do Kurier Warszawski). Kurier Warszawski, n. 301,
de 19(31)/10/1890, p. 4.
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Quando vocês estiverem viajando, e quando no exterior, na Prússia, lhes perguntarem
aonde estão indo, não digam que ao Brasil, mas à América, e em Toruń não troquem
todo o dinheiro, apenas o que lhes for necessário para os bilhetes e um pouco para
a comida. [...] Levem a quantidade de roupa que acharem necessário, mas, para que
não haja muitas trouxas, podem-se levar algumas camisas no corpo. Não se importem absolutamente com o que lhes disserem durante a viagem e não desperdicem as
coisas, porque existem pessoas que dizem que não se pode levar nada para o exterior,
que tudo será jogado fora. Então não lhes deem atenção, porque dizem isso para que
vocês lhes deixem tudo isso. Quando chegarem a Bremen, só então digam que estão viajando ao Brasil, porque lhes vão perguntar. E não comprem nenhum bilhete
durante a viagem, porque em Bremen vocês vão ganhar. Prestem atenção naquele
agente que vai ter um papel branco no chapéu, que será ele mesmo. E se em Berlim,
quando vocês desembarcarem, se aproximarem de vocês dois que vão lhes dizer que
no Brasil a situação é ruim, e que vocês viajem à América e comprem deles os bilhetes para os navios, não lhes deem ouvido, porque eles tirariam o dinheiro de vocês e
levariam vocês a trabalhos pesados, porque são falsários142.

Quando finalmente os emigrantes conseguiram chegar até o almejado navio, os
esperava uma longa viagem, geralmente de quatro semanas, em condições extremamente difíceis. Um deles, Stefan Nestorowicz relata:
Os que viajam de terceira classe são alojados na parte inferior do navio, a uma profundidade de duas braças e meia abaixo do convés ou da ponte. Trata-se de um salão
com paredes de ferro. Quando serve de alojamento para 500 pessoas, tem 43 varas
de comprimento, 20 de largura, e três varas de altura. De ambos os lados dessa sala
e no centro dela, por todo o seu comprimento, há estantes dispostas em andares,
cuja largura corresponde à altura de uma pessoa média. Essas estantes, por sua vez,
são divididas em repartições estreitas de três quartos de braça e que devem servir de
camas para os viajantes. Os viajantes de terceira classe recebem tão pouca alimentação que todos estão continuamente com fome. Logo que entra no navio, cada um
recebe um prato de lata, um caneco do mesmo material, uma colher e um garfo, de
cuja limpeza ele mesmo tem de cuidar. O lugar da alimentação é geralmente a cama,
na qual é preciso esperar até que a pessoa que distribui a comida num balde encha a
tigela. Em alguns navios, entretanto, só se pode comer no convés, onde cada um se
senta ou fica em pé, de acordo com o espaço disponível. Mesmo no caso de chuvas
torrenciais não se pode entrar no interior do navio. Muito pior que a falta de comida
é a insuficiência de água143.
142
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Listy emigrantów z Brazylii..., carta 1, p. 119.
NESTEROWICZ, S. Z pobytu w Brazylii i Argentynie. Gazeta Swiąteczna, n. 519, de 2(14)/12/1890, p. 3.
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Nas cartas dessa etapa da viagem são comuns advertências e conselhos da parte
daqueles que já passaram pelas experiências acima mencionadas. Um deles, A. Bakalarski escrevia de Florianópolis a sua mulher:
Querida Esposa, lembre-se, minha esposa, dos nossos filhos, não permita que eles
fiquem correndo pelo navio sozinhos, sem os seus cuidados. Quando o navio navega tranquilamente, eles podem subir ao convés, porque afinal no convés é muito
mais saudável e agradável, mas quando o navio balança é melhor que permaneçam
nas camas, porque há casos em que, quando o navio balança, alguém cai e quebra ou
machuca a cabeça. E também tomem cuidado quando subirem ao convés pela escada,
porque há muitos que caem de bunda pela escada quando o navio balança, e eu mesmo vi quando uma mulher caiu da escada, quebrou-se toda e fraturou a perna e três
dias depois morreu, e isso aconteceu no navio em que eu viajei. E lembre-se, minha
Esposa, suba nas camas mais altas, escolha as camas para você e para as crianças. Não
escolhe as camas de baixo, porque quando começam a vomitar das camas de cima,
vomitam diretamente nas cabeças dos que estão embaixo. Então, para evitar esse
dissabor fique nas camas de cima. E escrevo-lhe, minha Esposa, compre um penico
de lata, porque afinal você tem os filhos que vão querer sempre fazer xixi, e seria difícil para você ir todas as vezes até o banheiro. Leve também uns dois acolchoados
e travesseiros para o navio, porque eles não dão nada para se cobrir ou para colocar
debaixo da cabeça144.

De um relato escrito um pouco mais tarde, ficamos sabendo das condições de
viagem nos navios austríacos. Ludwik Hudek, procedente de Stoczek, conta o que
segue:
No dia 20 de maio embarcamos no navio de nome “Columbia Tryeste”. Viajamos 24
dias. No navio, fomos embarcados para o Paraná mil quatrocentas e oitenta pessoas,
e quatrocentas pessoas para a Argentina. O navio iniciou a viagem no dia 20 de maio
às 10 horas da noite. Um dia depois, no dia 21 de maio, estávamos em algum porto
do Adriático, onde durante um dia inteiro carregavam o cimento no nosso navio [...].
No dia 22 de maio estávamos no porto de Algier, onde durante um dia embarcavam
o carvão no nosso navio. No dia 28 de maio, o terceiro foi o porto espanhol, na cidade de Almeria; aqui novamente, durante um dia todo, o navio recebeu um carregamento de sal. Ali também embarcaram no nosso navio 200 pessoas. Tantos eram os
que transportava o nosso navio e, além das pessoas, levava tanto peso. No dia 31 de
maio paramos no quarto porto, o porto árabe de Las Palmas; lá o nosso navio ficou
parado seis horas, e quem governa no lugar, não sabemos. No dia 4 de junho passa144

Listy emigrantów z Brazylii..., carta 26, p. 155.
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mos pelo equador e no dia 13 de junho paramos no porto do Rio de Janeiro, no Brasil.
[...] A alimentação que nos davam no navio era ruim e havia gente demais no navio,
como sardinhas em lata – tantos eram os passageiros, e havia bichos aos montes. Para
comer, eles nos davam sardinhas com vermes e batatas com casca, como se fôssemos
porcos. [...] Davam-nos ainda um [...] vinho ao meio-dia e à noite. Com uma comida
dessas, é claro que as pessoas tinham que ficar doentes. [...] E devo ainda acrescentar
que naquele aperto que havia no navio algumas crianças estavam com sarampo e três
morreram. Havia um hospital, mas era ruim. Tudo o que escrevo é a pura verdade145.

Já no Rio de Janeiro, no acampamento de passagem localizado na Ilha das Flores,
cada emigrante devia passar por uma quarentena de duas semanas. Infelizmente, no
período em que era mais intenso o fluxo de emigrantes, com muita frequência havia
superlotação nas barracas dos emigrantes, o que provocava o surgimento de doenças
e epidemias (febre amarela, varíola). Até o início do século XX, a morte fazia a sua
grande colheita no Brasil. Os imigrantes desprotegidos da Europa – especialmente
as crianças, que comiam frutas não lavadas e verdes – estavam expostos a graves
doenças. Nos períodos de menor lotação da ilha as condições eram suportáveis, o
que confirmam as cartas e relatos dos próprios imigrantes:
Já é o décimo dia que estamos na Ilha das Flores. A comida que nos dão aqui é boa.
De manhã, às 6 horas, café e pão; às 10 horas – o café da manhã: macarrão, arroz, pão
e café; às 4 horas, para o almoço: feijão, arroz e batata com carne, e às 7 horas – chá
e um pãozinho. Agora o dia aqui é curto, o sol nasce às 7 horas e se põe às 5 horas;
de dia é quente, e de noite – frio. Embora aqui digam que é inverno, nas árvores há
folhas e frutas, há muitas flores, e os passeios são belíssimos. Mas nós não estamos
felizes, porque os funcionários nos passam na conversa e não querem levar-nos ao
HUDEK, L. Z wyspy kwiatów pod Rio de Żaneiro w Brazylii. List pisany dn. 22-go czerwca
r. 1911. Zaranie, n. 30, de 27 de julho de 1911, p. 680. “Infelizmente, tenho motivos para supor que
Hudek não exagerou ao descrever a situação nos navios austríacos” – escrevia numa carta ao Zaranie
Józef Okołowicz, presidente da Sociedade Emigratória Polonesa em Cracóvia. – “Engana-se ele, no
entanto, se acredita que a Sociedade Emigratória Polonesa poderia ter contribuído para melhorar
essa situação e que está negligenciando as suas obrigações a esse respeito. Isso absolutamente não
acontece. Por muito tempo a nossa Sociedade tem chamado a atenção da Direção da Companhia
para as diversas falhas, desordens e abusos que são comuns em seus navios, mas sempre em vão.
Não surtiram efeito nem os pedidos nem as ameaças. E o governo austríaco também não tem pressa
para cuidar seriamente desse assunto. Naturalmente, a nossa Sociedade não se dará por vencida e
vai utilizar-se de todas as suas influências a fim de forçar a Companhia austríaca a cuidar melhor dos
seus passageiros. No entanto essas influências não vão tão longe a ponto de podermos fazer isso de
imediato. Por enquanto, então, não há outra saída a não ser aconselhar que os emigrantes viajem a
um outro porto, mesmo que esse conselho nem sempre será obedecido”. J. Okołowicz, carta a Zaranie,
n. 33, de 17/8/1911, p. 756.
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Paraná, mas insistem em encaminhar-nos a outra província: Rio Grande do Sul. Mas
nós não queremos ir para lá, somente ao Paraná146.

Os camponeses poloneses que viajavam ao Brasil ou à Argentina estavam interessados sobretudo em ganhar terra, e é por isso que na grande maioria dirigiam-se
às áreas dos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, ou a Misiones,
na Argentina. Não estavam interessados em trabalhar nas plantações de café no
estado de São Paulo ou do Rio de Janeiro, que eles associavam à corveia, ainda
presente em sua memória. Isso significava para eles uma nova viagem de navio, ao
longo do litoral brasileiro, através de Paranaguá e Florianópolis, até a atual Porto
Alegre. E no caso de Misiones – os imigrantes tinham de enfrentar muitos dias de
viagem pelo rio Paraná acima, até a cidade de Posadas. No dia 1 de janeiro de 1891,
Jan Baginski escrevia de São Feliciano numa carta à família:
Vou lhes descrever toda a viagem, de Bremen até o Rio de Janeiro. Até o Rio viajamos
18 dias. Nessa cidade ficamos 12 dias e num outro navio viajamos seis dias até Porto
Alegre. De Porto Alegre viajamos por água 3 horas até uma ilha, nessa ilha ficamos 12
dias, da ilha viajamos duas horas de trem, desembarcamos do trem, embarcamos em
HUDEK, L., ibidem, p. 60. “A Ilha das Flores devia ter ficado com o nome de Ilha dos Escravos, que
aqui eram retidos após serem trazidos da África, antes de serem enviados ao mercado como mão de
obra” – escreve em suas memórias de 1928 Jan Krawczyk. “Ficaram ainda os barracões daquele tempo,
longas construções brancas com grades nas janelas. E no que diz respeito a flores, nada de especial podia
ser visto. Além das exuberantes e intensamente verdes piteiras, bambus, palmeiras e algumas frondosas
árvores que sombreavam as avenidas e ruazinhas, nada mais se impunha à vista. Talvez ainda os gramados
bem cuidados e cortados, aparentemente, a cada três dias. Fomos levados a um dos barracões, onde se
encontravam quatro grandes dormitórios, com tarimbas de ferro sobre as quais, em vez de colchões
havia finas esteiras, tecidas de folhas de palmeira. Havia privadas e banheiros, dos quais alguém já se
utilizava, apesar de estarmos todos com fome, porque desde o amanhecer nada tínhamos comido. O dia
era quente – com o verão brasileiro em sua plenitude – mas nos barracões reinava o frio, e as janelas
gradeadas não tinham vidraças, indispensáveis por exemplo durante um temporal. As mulheres, como
é do seu costume, começaram a queixar-se perguntando como é que se pode dormir numa tarimba nua,
e ainda sem uma coberta. Elas retiraram dos cofres a roupa de cama e começaram a estendê-la sobre
as camas que lhes tinham sido destinadas. Quando terminaram essa tarefa, verificou-se que as nossas
camas estavam ouriçadas e tinham a aparência de espantalhos. Meu pai olhou para isso com o seu olhar
crítico e disse: – Já seria melhor dormir sobre um monte de feno do que em cima de uma cama dessas
que as mulheres prepararam. Quem é que vai aguentar dormir assim? – Enquanto isso recebemos
ordem para nos dirigirmos a um dos barracões mais distantes, onde se localizava a cozinha e um amplo
refeitório. Havia ali mesas simples cobertas com encerado, em volta delas bancos baixos, esfregados
por não se sabia quantas centenas ou milhares de pessoas. Fomos servidos por negros e mulatos. Em
pratos de lata ganhamos uma porção de feijão preto, uma concha de arroz e um pedaço de carne, tudo
isso coberto com um denso molho. Tentamos comer isso, visto que todos estávamos com fome, mas
não era fácil. Alguns comeram o arroz e a carne, deixando de lado o feijão”. KRAWCZYK, J. Z Polski do
Brazylii. Wspomnienia z lat 1916-1937. Warszawa, 203, p. 94-95.
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carroções e viajamos durante sete dias. Chegamos até a colônia São Feliciano, de onde
seremos distribuídos, mas até agora ainda não nos deram nenhuma colônia e não
sabemos quando vão dar, apenas esperamos receber rapidamente as colônias. Agora
estamos indo trabalhar. Pagam por dia dois rublos, e com isso é preciso comprar a comida, e a comida é cara147.

Nem todos suportavam a espera nas barracas dos emigrantes, uma nova viagem
marítima, a vida difícil na viagem até o lugar de destino. O emigrante polonês que se
estabelecia no Brasil ou nas Misiones argentinas defrontava-se com uma realidade
inteiramente distinta daquela a que estava acostumado na Polônia. A maior impressão
que lhe causava era a riqueza da fauna e da flora, tão diferente das aves, dos animais e
das plantas que havia conhecido no país natal. Desde o momento do primeiro contato
do imigrante com a terra sul-americana a sua língua ficava exposta às influências da
língua portuguesa e espanhola. As palavras novas, emprestadas e, geralmente, polonizadas, os imigrantes e seus descendentes utilizavam cada vez mais – a tal ponto que a
língua polonesa falada no Brasil passou a apresentar características típicas, suficientes
para ser chamada de um novo dialeto148. Um processo semelhante ocorria também
nas Misiones, onde além dos poloneses estabeleciam-se também os ucranianos, o que
fazia com que o mosaico linguístico local fosse ainda mais complexo149.

4. O camponês polonês no Brasil
4.1. Os primórdios da emigração polonesa ao Brasil
Os primeiros nomes de poloneses em terra brasileira surgem no século XVII, no
período das lutas luso-holandesas pela região nordeste do Brasil. O seu registro abreListy emigrantów z Brazylii..., carta 22, p. 147.
A esse respeito escreveram: STAŃCZEWSKI, J. Wpływ języka portugalskiego na język kolonistów
polskich w Brazylii. Świat Parański, n. 6, de 11/11/1925; KAWKA, M. Zapożyczenia portugalskie dialektu
polsko-brazylijskiego. In: Obecność polska w Brazylii. Materiały z sympozjum Brazylia-Polska, Kurytyba
1988. Warszawa, 1996; cf. MIODUNKA, W. Bilingwizm polsko-portugalski w Brazylii. Kraków, 2003.
149
“Os colonos de Azara” – escreve Jan Czajkowski – “são provenientes da Galícia, isto é, da Polônia
Menor Oriental. Para um total de cerca de 200 famílias, apenas umas cinco a sete falavam em casa em
polonês. Algumas dezenas falavam o dialeto de Tarnowica (um dialeto que se formou em Tarnowica
Polna, a partir das línguas polonesa e ucraniana), os demais falavam em ucraniano. Desse último
grupo, algumas dezenas de famílias, embora não falassem em polonês, pelo menos o conheciam,
mas os restantes – nem uma palavrinha”. CZAJKOWSKI, J. 25 lat Ochronki i Szkoły Polskiej w Azara,
Posadas, 1932. [Reimpressão] Polonia argentyńska w piśmiennictwie polskim. Antologia. Introd., sel. e
red. M. Bryszewska, J. Gmitruk, J. Mazurek. Buenos Aires – Warszawa, 2004, p. 236.
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se com Krzysztof Arciszewski (1592-1656)150, que nos anos 1629-1639 participou de
três expedições militares holandesas contra Espanha e Portugal. Nessas expedições
tornaram-se conhecidos dois outros poloneses – Władysław K. Wituski (n. 1603)
e Józef Z. Szkop (1600-1670), que nos anos 1646-1654 foi o governador-geral das
possessões holandesas no Brasil151.
Krzysztof Arciszewski, como militar, não desempenhou um grande papel na
história do Brasil. As lutas com a Holanda foram um episódio das escaramuças
coloniais. É por isso que, sem nos esquecermos dos seus feitos militares, devemos
lembrar de que foi outro gênero de atividade que garantiu ao nosso compatriota
o reconhecimento dos pósteros. Arciszewski foi o primeiro polonês – e na época
um dos primeiros europeus – que se interessou pela vida dos índios no Brasil. Ele
enviava os registros das suas observações, experiências, pesquisas ao cientista holandês Gerard Voss, que deles se utilizou durante as suas aulas na universidade de
Leiden e em seu trabalho De teologia gentili et physiologia christiana sive de origine
et progressu idolatriae, publicado em Amsterdam em 1642.
Arciszewski não só pesquisou a vida e os costumes dos índios, mas também
realizou trabalhos cartográficos. Os mapas por ele executados de regiões até então
desconhecidas eram baseados em observações e medições próprias. Com esses
mapas ele deu uma contribuição significativa para o conhecimento geográfico e
etnográfico do Brasil.
Outros nomes poloneses aparecem no Brasil após a queda de Napoleão e os fracassados levantes nacionais, quando muitos oficiais poloneses assumiram o serviço nos
exércitos dos países latino-americanos. Em 1839 estabeleceu-se na Bahia o engenheiro
Andrzej Przewodowski (1799-1879), que ergueu ali muitos edifícios e pontes. O cartógrafo Florestan Rozwadowski (1805-1879) elaborou o primeiro mapa da bacia amazônica e em 1857, no Rio de Janeiro, publicou a sua dissertação em língua portuguesa,
O governo e a colonização, ou considerações sobre o Brasil e o engajamento de estrangeiros
no Brasil, na qual foi o primeiro a abordar a questão da colonização agrícola maciça
dos europeus que vinham ao Brasil. Nessa mesma época os engenheiros Bronisław
Rymkiewicz (1849-1907) e Aleksander Brodowski (1855-1899) projetaram e construA respeito de Arciszewski, cf.: FISCHLOWITZ, E. Cristóforo Arciszewski. Rio de Janeiro, 1959;
PARADOWSKA, M. Krzysztof Arciszewski. Admirał wojsk holenderskich w Brazylii. Warszawa, 2001;
idem. XVII-wieczna relacja Krzysztofa Arciszewskiego jako źródło do badań nad wierzeniami Indian
wybrzeża Brazylii. Etnografia Polska, n. 2, 1972; KRAUSHAR, A. Dzieje Krzysztofa Arciszewskiego admirała
i wodza Holendrów w Brazylii, starszego nad armatą koronną za Władysława IV i Jana Kazimierza, 15921656. Petersburg, 1892; dentre as narrativas literárias, apresenta como trama a vida de Arciszewski o
romance em três volumes de M. Rusinek, t. 1. Wiosna admirała, t. 2 Muszkieter z Itamaryki, t. 3 Królestwo
pychy. Warszawa, 1965.
151
As biografias dos mais famosos poloneses no Brasil podem ser encontradas em: MALCZEWSKI,
Z. Słownik biograficzny Polonii brazylijskiej. Warszawa, 2000; MALCZEWSKI, Z.: WACHOWICZ, R. C.
Perfis polônicos no Brasil. Curitiba, 2000.
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íram a ferrovia que liga São Paulo a Santos, bem como um porto no rio Amazonas
em Manaus, onde até hoje atracam navios oceânicos. Na área das ciências médicas,
tornou-se famoso Pedro Czerniewicz (1812-1881), autor de uma enciclopédia e de um
dicionário de medicina publicado no Rio de Janeiro, pelos quais recebeu em 1874 a
mais elevada condecoração brasileira das mãos do imperador Pedro II152.
A lista dos poloneses que nos anos 1629-1871 estiveram no Brasil não é extensa.
Ela se encerra com o número de 143 pessoas provenientes da Polônia153, o que – ao
que parece – não leva em conta todos os cidadãos de origem polonesa, visto que
muitos deles vieram ao Brasil – especialmente da Pomerânia ocidental, em meados
do século XIX – juntamente com os colonos alemães e nas estatísticas imigratórias
brasileiras foram registrados como alemães.

4.2. História da colonização camponesa no Brasil
O verdadeiro descobrimento do Brasil para os poloneses ocorreu no momento
em que o já mencionado Sebastian Woś (1844-1933)154, fugindo do serviço militar
no exército prussiano, chegou em 1867 ao Brasil com o pseudônimo de Edmundo
Saporski e estabeleceu-se em Santa Catarina, na época intensamente colonizada
pelos empreendedores alemães. As iniciativas promovidas por eles deram-lhe o
incentivo para trazer da sua aldeia natal de Siołkowice, perto de Opole, alguns
parentes e amigos. Em 1869, após muitos empenhos, conseguiu assentar 16 famílias na localidade de Brusque, em Sixteen Lots, uma colônia abandonada pelos
irlandeses. Um ano depois se estabeleceu ali um segundo grupo de imigrantes. No
total, nos anos 1869-1870 vieram a Santa Catarina 32 famílias de emigrantes, que
no total contavam 164 pessoas. Entre as 28 famílias identificadas, havia três famílias
camponesas, 12 de trabalhadores rurais e domésticos, quatro de artesãos e nove de
camponeses arrendatários155. As difíceis condições climáticas, as terras inadequadas
para a agricultura e os conflitos com os vizinhos alemães fizeram com que Saporski
viajasse à província do Paraná e – com a ajuda do pe. Antônio Zieliński (n. 1825) –
PARADOWSKA, M. Wkład Polaków w rozwój cywilizacyjno-kulturowy Ameryki Łacińskiej. Warszawa,
1992, p. 208.
153
PITOŃ, J. U źródeł emigracji polskiej w Brazylii. Kalendarz Ludu 1973, p. 100; SMOLANA, K.
Polonia w Brazylii. Rys historyczny. In: Dzieje Polonii..., p. 332.
154
A respeito de Woś-Saporski escreveram: PITOŃ, J. Saporski w ramach lat. Kalendarz Ludu 1971,
p. 74-80 (esse texto, com o mesmo título, mas em forma um pouco modificada, foi publicado no
livro Emigracja polska w Brazylii. 100 lat osadnictwa. Warszawa, 1971, p. 81-89); MIŚ, E. Losy i rola
siołkowiczan w Brazylii ze szczególnym uwzględnieniem działalności Sebastiana Wosia-Saporskiego.
In: Konferencja popularnonaukowa „100 lat Polonii brazylijskiej”. Opole, 1969, p. 1-12; cf. ainda a introdução
de B. Hajduk no livro: WOŚ-SAPORSKI, E. S. Pamiętnik z brazylijskiej puszczy. Katowice, 1974, p. 5-51.
155
GRONIOWSKI, K. Polska emigracja zarobkowa..., p. 8.
152
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conseguisse junto às autoridades locais terras melhores para os seus compatriotas.
Foram as terras situadas nos arredores de Curitiba, em parte ainda cobertas pela
densa mata virgem de araucárias156.
Tabela 6
Emigração da zona de ocupação prussiana ao Brasil nos anos 1871-1889
Ano

Províncias
de Poznań

Prussiana

Silesiana

1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878

8
36
158
1
36
129
58
5

63
116
73
39
249
418
141
38

1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889

34
15
22
16
8
17
54
50
30
48
17

22
600
1579
12
108
1450
110
9
oriental ocidental
0
20
5
164
8
58
5
18
3
50
8
107
26
204
41
271
18
40
25
24
16
38

90
122
192
79
109
104
181
376
112
67
80

Fonte: GRONIOWSKI, K. Polska emigracja zarobkowa w Brazylii 1871-1914. Wrocław 1972, p. 9.

Como data da vinda dos primeiros colonos poloneses ao Paraná é considerado o
ano de 1871, quando os conterrâneos de Woś-Saporski estabeleceram-se em Pilarzinho,
nos arredores de Curitiba157. Seguindo os passos dos primeiros emigrantes, vieram os
seguintes. As colônias polonesas, tais como Abranches, Órleans, Santo Inácio, Dom
Cf. BROŻEK, A. Z badań nad początkami osadnictwa polskiego w Brazylii. Emigracja z Górnego
Śląska do Parany. In: Między feudalizmem a kapitalizmem. Studia z dziejów gospodarczych i społecznych. Prace
ofiarowane Witoldowi Kuli. Wrocław, 1976, p. 167-193; idem. Emigracja zamorska z Górnego Śląska w II
połowie XIX wieku. In: Konferencja popularnonaukowa..., p. 1-34; KUTYMA, M. Przyczyny wychodźstwa
ze Śląska Opolskiego na przykładzie wsi Siołkowice, w powiecie opolskim. In: ibidem, p. 1-12.
157
GŁUCHOWSKI, K. Wśród pionierów polskich na antypodach. Materiały do problemu osadnictwa
polskiego w Brazylii. Warszawa, 1927, p. 12-14; idem. Polacy w Brazylii. Kwartalnik Instytutu Naukowego
do Badań Emigracji i Kolonizacji [a seguir: KINdoBEiK], t. 2, 1927, p. 107.
156
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Pedro, Dona Augusta, Lamenha, Tomás Coelho, Zacarias, Murici e Inspetor Carvalho,
formaram em breve no entorno de Curitiba um anel mais tarde denominado Nova
Polônia. Nos anos seguintes, os camponeses poloneses eram também assentados em
outros estados, sobretudo em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul.
Até 1890, os poloneses que vinham ao Brasil eram, sobretudo, da zona de ocupação prussiana e austríaca. Não eram grupos grandes. Calcula-se que até esse ano
estabeleceram-se no outro hemisfério não mais que 15 mil emigrantes158. A verdadeira
onda emigratória intensificou-se apenas no início dos anos noventa do século XIX
e estava relacionada com o episódio que na literatura histórica é definido como a
primeira “febre brasileira”.
Estabelecer o número exato dos poloneses que nos anos 1890-1914 vieram ao Brasil
é extremamente difícil. Convém lembrar que a população emigrava das três zonas
de ocupação. As estatísticas imigratórias brasileiras registravam com frequência
os poloneses como súditos russos, austríacos ou alemães. Calcula-se que durante a
primeira “febre brasileira” (1890-1892), apesar dos obstáculos que lhes eram impostos
pelas autoridades imperiais russas, viajaram para o além-mar – ao que parece – 60 mil
camponeses minifundiários e sem terra do Reino. Um pouco mais tarde, a partir do
outono de 1894, a “febre” se espalhou pela Galícia, atingindo cerca de 25 mil pessoas,
entre as quais uma boa parte de ucranianos. A terceira onda emigratória, contando
cerca de 10 mil pessoas, fluiu nos anos 1911-1912, principalmente da região de Podlasie
e de Lublin159. No início dos anos vinte do século XX o cônsul polonês em Curitiba,
Kazimierz Głuchowski (1885-1941), calculava o grupo étnico polonês no Brasil em
102.096 pessoas160, dos quais cerca de 42 mil teriam se estabelecido no Paraná, 32,3
mil no Rio Grande do Sul, 6,75 mil em santa Catarina e 21,5 mil em São Paulo e outros
estados. Ao que parece, trata-se de números realistas, ainda que alguns pesquisadores
admitam a possibilidade de o número dos emigrantes poloneses ao Brasil possa ser
maior, mas sem ultrapassar 115 mil pessoas161.
A partir de 1869 até a primeira década do século XX, o elemento polonês já tinha
em sua posse as áreas em volta de Curitiba e todos os atuais municípios paranaenses
de Araucária, São José dos Pinhais, Palmeira, São João do Triunfo, São Mateus do Sul
– deslocando-se aos poucos em direção a Palmas162. Fincava as raízes nas localidades
catarinenses de Massaranduba, Alto Paraguaçu, Itaiópolis, Canoinhas, São Bento do

158
GRONIOWSKI, K. Polska emigracja zarobkowa..., p. 4-30; segundo K. Głuchowski, até 1889 vieram
ao Brasil 8.080 poloneses. Cf. GŁUCHOWSKI, K. Wśród pionierów polskich..., p. 25-28; idem. Polacy
w Brazylii..., p. 124.
159
GRONIOWSKI, K. Polska emigracja zarobkowa..., p. 71, 78-79, 143-145.
160
GŁUCHOWSKI, K. Wśród pionierów polskich..., p. 26-31; idem. Polacy w Brazylii..., p. 128.
161
KULA, M. Polonia..., p. 20.
162
GŁUCHOWSKI, K. Wśród pionierów polskich..., p. 102-106.
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Sul, Criciúma, Taquaral, etc.163 No estado do Rio Grande do Sul os poloneses já se
encontravam em Porto Alegre, Rio Grande, São João, Camaquã, Dom Feliciano, São
Marcos, Santa Teresa, Alfredo Chaves e estavam se deslocando para a região setentrional e ocidental do estado, ajudando a constituir as colônias de Erechim, Áurea,
Carlos Gomes, Ijuí, Jaguari, Guarani das Missões, para finalmente chegar a Santa Rosa,
nas margens do rio Uruguai, que é a fronteira natural entre o Brasil e a Argentina164.
Nas vésperas da I Guerra Mundial começaram a serem ocupadas as colônias Cruz
Machado, Guarapuava e a bacia do Ivaí165.
Os imigrantes poloneses que vieram ao Brasil antes de 1914 estavam numa situação
bem mais difícil que os imigrantes de outros países. A inexistência de um Estado
polonês fazia com que eles estivessem privados da proteção e da ajuda consular.
Essas funções, na medida do possível, eram cumpridas pelo “homem-instituição”,
já mencionado Woś-Saporski. Foi ele o fundador e por muitos anos o presidente
da primeira organização polonesa – a Sociedade Tadeusz Kościuszko – bem como
coeditor e redator do periódico Gazeta Polska w Brazylii ( Jornal polonês no Brasil),
publicado em Curitiba a partir de 1892. Além disso, ele também prestou relevantes
serviços à sua nova pátria, como o responsável pela construção do trecho mais difícil
da estrada de ferro na Serra do Mar, desde o porto de Paranaguá até a capital do
estado, Curitiba. Ele ainda demarcou estradas, construiu linhas telefônicas e telegráficas. Com isso conquistou uma enorme popularidade na sociedade brasileira e em
1912 foi eleito deputado, como o primeiro polonês, para a assembleia legislativa do
estado do Paraná, mandato que exerceu nos anos 1912-1913. Trabalhou na Comissão
de Obras Públicas e a seguir na Comissão de Polícia Militar166.
Os camponeses poloneses no Brasil permaneciam naquela época sob a forte
influência dos líderes políticos vindos da Polônia e dos acontecimentos que se
desenrolavam na Europa. A eclosão da I Guerra Mundial levou à formação de dois
agrupamentos. Um deles ligava a esperança da reconstrução de um Estado polonês
independente com a vitória dos países centrais, o outro – apostava na aliança dos
Estados que formavam a chamada Entente. Faziam parte dos entusiastas principais
163
PITOŃ, J. Stulecie kolonizacji polskiej w Santa Catarina. Kalendarz Ludu 1969, p. 19-29; idem.
Kolonie polskie w Santa Catarina. Kalendarz Ludu 1970, p. 25-38.
164
STAWINSKI, A. V. Primórdios da imigração polonesa no Rio Grande do Sul (1875-1975). Caxias do
Sul, 1976; WONSOWSKI, J. L. Nos peraus do Rio das Antas. Caxias do Sul, 1976; GARDOLINSKI,
E. Pionierzy polscy w stanie Rio Grande do Sul (Brazylia). Problemy Polonii Zagranicznej, t. 1, 1960,
p. 95-125.
165
DŁUGOPOLSKI, T. Emigracja polska w 1911 roku. Kalendarz Ludu 1970, p. 18-20; D[OMANSKA],
H. Kolonia Cruz Machado. Kalendarz ludu 1972, p. 96-108; GłUCHOWSKI, K. Wśród pionierów polskich...,
p. 102-106; WOŚ-SAPORSKI, E. S. Pamiętnik. Warszawa, 1939, p. 123-124.
166
OSTOJA-ROGUSKI, B. Pierwsi deputowani Etnii polskiej. Kalendarz Ludu 1971, p. 197-202. Esse
texto, com o mesmo título, mas em forma um pouco modificada, foi publicado no livro: Emigracja
polska w Brazylii..., p. 155-158.
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do primeiro grupo as pessoas ligadas com o periódico Niwa (Campo), publicado
desde 1912 em Ponta Grossa por Szymon Kossobudzki167 e redigido por Wojciech
Szukiewicz. Em 1913 essa publicação trocou o seu nome para Ogniwo (Elo) e a seguir
para Pobudka (Toque de Alvorada). A sua linha programática era profundamente
progressista e democrática, e difundia posturas leigas e anticlericais. A mesma tendência representava o Comitê de Defesa Nacional, fundado em Curitiba em março
de 1913, o qual se pronunciava a favor da Comissão dos Partidos Confederados pela
Independência, que atuava na Polônia. Essa corrente era também apoiada pelo jornal
Gazeta Polska w Brazylii ( Jornal Polonês no Brasil) desde 1912 redigido pelos padres
verbistas, acusados de simpatias germanófilas e de ultramontanismo168.
O oponente desse grupo “germanófilo”, como era definido pelos adversários políticos, era o agrupamento formado em torno de Kazimierz Warchałowski e do Polak
w Brazylii (O Polonês no Brasil), por ele publicado desde 1904, que desde o início
apostou na Rússia e nos Estados da Entente. No dia 16 de dezembro de 1917, numa
assembleia em Curitiba, foi instituído o Comitê Polonês Central, tendo Kazimierz
Warchałowski como presidente, organização que em breve se transformou na representação oficial do Comitê Nacional Polonês, fundado no dia 15 de agosto de 1917 em
Lausanne (com sede em Paris) por Roman Dmowski, Erazm Piltz e Maurycy Zamoyski.
Um pouco antes, porque já no dia 4 de junho de 1917, havia sido publicado o decreto
do presidente da França Raymond Poincaré que instituía “um exército polonês autônomo, atuando sob as ordens do comando comum francês e lutando com as cores da
bandeira polonesa”169. O Comitê Polonês Central desenvolvia em território brasileiro
uma ação de recrutamento ao Exército Polonês na França, bem como atividade política
e propagandística. Do campo de recrutamento em Curitiba, fundado na propriedade
de Kazimierz Warchałowski no bairro de Bacacheri170, viajaram finalmente à França
pouco mais que cem voluntários. Por sua vez a atividade política e propagandística
consistia em representar a colônia polonesa diante do governo local, em fornecer
declarações de nacionalidade polonesa e em participar da ação diplomática que
pretendia levar o Brasil a reconhecer o recém-ressuscitado Estado polonês. Após
167
DUBACKI, L. Kossobudzki Szymon. In: PSB, t. XIV, 1968-1969, p. 306-307; HASS, L. Wolnomularze
polscy w kraju i na świecie 1821-1999. Warszawa, 1999, p. 234.
168
IGNATOWICZ, M. A. Polonia brazylijska wobec odzyskania niepodległości Polski w r. 1918. In:
Polonia wobec niepodległości Polski w czasie I wojny światowej, red. H. Florkowski-Francic, M. Francic,
H. Kubiak. Warszawa, 1979, p. 137-140; cf. também: KULA, M. Postawa Polonii brazylijskiej wobec
asymilacji a odrodzenie Polski w 1918 r. Przegląd Zachodni, n. 5/6, 1977, p. 195-206; KOŁODZIEJ, E. Polacy
w Ameryce Łacińskiej wobec kwestii odrodzenia niepodległego państwa polskiego. In: Polonia w walce
o niepodleglość i granice Rzeczpospolitej 1914-1921, red. A. Koseski. Pułtusk, 1999, p. 170-194.
169
Apud DMOWSKI, R. Polityka polska i odbudowanie państwa, t. 2. Warszawa, 1988, p. 27.
170
MAZUREK, J. Piórem i czynem. Kazimierz Warchałowski (1872-1943) – pionier osadnictwa polskiego
w Brazylii i Peru. Warszawa, 2013, p. 155-178; SEKUŁA, M. Rodzina Warchałowskich. Kalendarz Ludu
1965, p. 177-179; HASS, L., op. cit., p. 521.
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dois meses de negociações, em abril de 1919 essa ação foi coroada de sucesso, quando
o Brasil reconheceu o governo de Ignacy J. Paderewski.
Resumindo, constata-se que o engajamento da colônia polonesa no Brasil em
prol da Polônia que renascia não foi grande e limitava-se sobretudo a intelectuais
ou operários politicamente esclarecidos. Eles não tinham condições de alcançar e
mobilizar os camponeses poloneses espalhados pelo vasto interior e cuja consciência cívica deixava muito a desejar. Além de Gazeta Polska w Brazylii e do Polak
w Brazylii, os jornais em língua polonesa – nos anos 1892-1918 houve no Brasil
pelo menos 25 dessas publicações171 –, que poderiam ter assumido a papel da
conscientização, tiveram vida curta e pequenas tiragens. De acordo com muitos
documentos e relatos, ainda no final dos anos vinte do século XX a maioria dos
colonos no Brasil eram analfabetos, o que praticamente os eliminava da vida
polônica172. A opinião, por vezes divulgada de que a “o insucesso da ação de recrutamento” e a “aversão à reemigração” depois que a Polônia recuperou a sua
independência comprova uma avançada “integração da colônia polonesa do Brasil
com o novo ambiente”173, é um mal-entendido.
A situação nas colônias espalhadas naquela época pelo vale do Ivaí, no longínquo
interior do Paraná, foi retratada por um autor anônimo, que ali esteve em 1920 e,
depois, nos tempos da II Guerra Mundial:
Viajando para essa longínqua região – escrevia ele em 1943 num relatório ao representante do governo polonês em Londres – eu tinha na memória as recordações de
1920. Estive naquela ocasião pela primeira vez em Ivaí, que estava completamente
escondida na mata. Os colonos estavam apenas dando os primeiros passos na sua
nova terra. Desconheciam a língua do país. As lembranças que eles haviam trazido
da Polônia não eram das melhores, porque eram principalmente serviçais de fazendas, e, no entanto, todos sentiam saudade do seu país e lembravam com pesar a terra
dos antepassados. A pergunta mais comum que então me faziam era: “Quando é que
o governo polonês vai mandar navios para nos buscar e nos levar de volta?” Imaginando que iriam voltar, os colonos não se dedicavam muito ao trabalho. Hoje, um
quarto de século depois, a disposição deles é completamente diferente. Nas casas e nas
vendas as conversas entre vizinhos no vale do Ivaí giram em torno de porcos gordos
e dos seus preços. Em Getúlio Vargas fala-se de batatas e de algodão, e em Londrina
os temas que predominam são o café e os preços da terra que sobem de um dia para
171
PIASECKI, S. Prasa polska w Brazylii. Kalendarz Emigracyjny Ludu 1948, p. 118-121; PITOŃ, J. Prasa
polska w Brazylii. Kalendarz Ludu 1971, p. 46-72.
172
M. Świrski do poselstwa RP W Rio de Janeiro, São Paulo, 2 X 1929. In Archiwum Akt Nowych
[a seguir: AAN], Akta Ministerstwa Spraw Zagranicznych [a seguir: MSZ], rubr. 10.793, 16; mais
amplamente a respeito desse tema escreve KULA, M. Polonia..., p. 44 e ss.
173
IGNATOWICZ, M. A., op. cit., p. 153.
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o outro. Fala-se também da guerra e da Polônia – mas o que mais interessa são as
questões relacionadas com a propriedade de cada um e dos vizinhos. [...] A situação
dos colonos não é ruim, talvez melhor que em qualquer outra época, e por isso a ideia
da volta à Polônia só faz parte das recordações do passado174.

Os camponeses receberam a independência da Polônia com enorme alegria.
Vários depoimentos daqueles que eram capazes de escrever, foram publicados nos
periódicos poloneses de então. Por exemplo, Miguel Stec, de Rio Claro, escrevia
nas páginas do Przyjaciel Ludu (Amigo do Povo):
Meus Irmãos! Pátria Polonesa sonhada! Após quase trinta anos de vida errante, tendo
acumulado com o meu pesado trabalho algum patrimônio, quero, juntamente com minha família visitar-vos este ano. Aqui no estrangeiro, trabalhando pesado, eu me cobri
de lágrimas de alegria ao receber a notícia de que a nossa Mãe Polônia ressuscitou. Mãe
caríssima Polônia nossa, eu, Teu filho, um camponês polonês expulso pela miséria para
a vida errante, aqui em terra brasileira tenho sonhado contigo. Eduquei para Ti três
filhos, que nunca viram a terra polonesa, mas educados como poloneses, de Ti sentem
saudade e querem servir-Te da melhor forma possível. Estamos voltando. Embora aqui
não nos falte nada, a saudade de Ti, Mãe Polônia, dia a dia nos desperta e chama. Mãe,
nos aceita e permite que contigo. Vivamos que por Ti trabalhemos e morramos. Amém175.

O surgimento de uma Polônia independente foi, portanto, para os colonos
camponeses no Brasil um acontecimento importante. Despertou um incomum
entusiasmo entre os emigrados e contribuiu para a intensificação da atividade socioeducacional nas colônias polonesas. “Ninguém mais podia insultar um colono
com as injuriosas palavras polaco sem bandeira”176.
Nos primeiros anos após a reconquista da independência da Polônia, o movimento migratório ao Brasil foi pequeno, com exceção dos anos 1924-1930. Nos
anos 1918-1923 viajaram para o outro hemisfério 2.759 pessoas. No período da
mais intensa conjuntura emigratória, isto é, nos anos 1924-1930, viajaram ao Bra22 wrzesień 1943. Sprawozdanie dla Malinowskiego z podróży po skupisku osadników polskich
w Paranie. In: Imigranci polscy w Brazylii podczas II wojny światowej. Coleção de documentos do arquivo
do Instituto Polonês e do Museu General Sikorski. Org., introdução e notas de Ryszard Stemplowski.
Warszawa, 1978, p. 78.
175
STEC, M. Rio Claro. Przyjaciel Ludu, n. 9 de 4/3/1923, p. 1; três anos antes M. Stec também escrevia
sobre a sua vontade de voltar à Polônia: “Também eu e meus dois filhos enviamos a saudação à nossa
Pátria livre, e a homenagem ao Chefe Piłsudski. [...] Também eu foi expulso pelo cativeiro e pela miséria
de Habsburgo de Turbia, distrito de Tarnobrzeg, até aqui à América Latina, mas meu coração sente
saudade da Pátria e quero, com minha família, voltar à Polônia, para ali apenas encontrar algum trecho
de terra ou um outro trabalho para o nosso sustento”. Rio Claro, ibidem, n. 22 de 30/5/1920, p. 8.
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sil 26.326 pessoas. A emigração nos anos trinta foi baixa, para o que contribuiu
a Grande Crise Econômica, que levou muitos capitalistas à falência, mas também
tirou dos miseráveis a esperança de encontrar uma vida melhor além do oceano.
Temendo o desemprego, os países de imigração introduziram restrições à entrada
de novos imigrantes. No Brasil foram, desde 1930, tempos do regime autoritário
e populista chamado “Estado Novo”, de Getúlio Vargas (1883-1954)177. Em 1936 foi
introduzido o estatuto imigratório, que previa o limite máximo anual de 2% do
número de imigrantes vindos de determinado país no período dos cinquenta anos
anteriores. Para a Polônia, esse número não passava de dois mil pessoas por ano178.
Nessa época numerosos grupos de camponeses da Polônia estabeleceram-se
no longínquo interior do Paraná, na bacia do Ivaí e no recém-fundado município
de Londrina. Estimados em cerca de 1.500 famílias, no Sudoeste do estado os
colonos poloneses deram origem às colônias como Cândido de Abreu (1921-1924),
Palmital, Teresina, Ervalzinho, São Miguel (a partir de 1931) e Morska Wola (19361937). No Norte do estado, colonizado pela companhia inglesa Paraná Plantations
Ltda. (mais tarde Companhia Melhoramentos Norte do Paraná), famílias polonesas
se estabeleceram em Warta (1934) e em Gleba Orle (1937), na região de Londrina,
bem como, a partir do início da década de 1930, nos núcleos que dariam origem às
futuras cidades de Londrina, Apucarana e Arapongas179.
Nos anos 1937-1938 ocorreu a chamada nacionalização, em que os grupos de
minorias étnicas residentes no Brasil foram alvo de severas repressões. Um decreto
especial de imigração proibia, por exemplo, que os colonos passassem a trabalhar
nas cidades, que criassem núcleos nacionais compactos e introduzia novas cotas
para a imigração dos diversos países europeus. A Polônia teve a sua cota reduzida
para 1.230 pessoas anualmente180. Dizia A. Zarychta:
As consequências resultantes para nós da política exterminadora aplicada pelo Brasil
(especialmente pelas autoridades locais) diante dos núcleos poloneses não nos retiram,
no entanto, a possibilidade de estabelecer uma cooperação emigratória com esse país,
sobretudo no setor da emigração de minorias. Desejamos, no entanto, que antes de
uma eventual revitalização da emigração ao Brasil as autoridades desse país tomem
providências positivas e concretas diante da emigração polonesa181.
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NETO, L. Getúlio 1930-1945. Do governo provisório à ditadura do Estado Novo. São Paulo, 2013;
KULA, M. Brazylijski “żetulizm” jako ustrój autorytarny. Dzieje Najnowsze, n. 1, 1978, p. 117-129.
178
KULA, M. Polonia..., p. 186 e ss.
179
Para maiores informações a esse respeito, cf.: KAWKA-MARTINS, Cláudia R. A presença eslava
na formação de Arapongas. Curitiba, 2007.
180
KOŁODZIEJ, E.; ZAKRZEWSKA, J., op. cit., p. 206.
181
Ibidem, p. 207.
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Uma significativa porcentagem dos emigrantes era constituída por minorias
nacionais, principalmente judeus e ucranianos. Segundo o Pequeno Anuário Estatístico, nos anos 1927-1938 viajaram da Polônia ao Brasil 32.100 pessoas, das quais
13.000 (40,50% do total) declararam a religião mosaica, 2.800 pessoas (8,73%)
a greco-católica, 1.900 pessoas (5,92%) a evangélica, e cerca de 100 pessoas (0,31%)
declararam outra fé182. Desses dados resulta – se admitirmos que os adeptos da
religião mosaica fossem os judeus, e os greco-católicos e ortodoxos, ucranianos
– que entre os emigrantes a grande maioria era representante de minorias nacionais
(cerca de 70%). Certamente se pode admitir, sem receio de cometer um grande
erro, que igualmente no período precedente – para o qual não possuímos dados
satisfatórios – a estrutura da emigração tinha uma composição nacional semelhante
àquela dos anos 1927-1938. Além disso, é de se supor que a participação dos judeus
nessa emigração era ainda maior do que no período para o qual possuímos os dados.
Informações muito precisas a respeito da religião dos emigrados ao Brasil nos anos
1930-1938 são fornecidas na tabela 7.
Tabela 7
A emigração ao Brasil segundo a religião nos anos 1930-1938
Católicos
romanos
1930 3430
1067
100,0%
31,1%
1931
249
1111
22,4%
100,0%
67
1932 1019
6,6%
100,0%
Ano

1933
1934
1935
1936
1937
1938

Total

1627
100,0%
2004
100,0%
1314
100,0%
2598
100,0%
1966
100,0%
535
100,0%

161
9,9%
321
16,1%
172
13,1%
650
15,0%
508
25,8%
198
37,0%

GrecoEvangélicos Ortodoxos
católicos
335
79
768
9,7%
2,3%
22,5%
40
32
32
3,7%
2,8%
2,8%

Religião
mosaica
1168
34,18%
753
67,8%

Outros
13
0,3%
5
0,3%

10
0,9%

5
0,5%

6
0,6%

931
91,4%

-

13
0,9%
82
4,1%
21
1,6%
51
2,0%
98
5,0%
33
6,2%

22
1,3%
50
2,5%
37
2,8%
138
5,3%
114
5,8%
15
2,8%

39
2,4%
184
9,1%
24
1,8%
800
30,8%
957
48,7%
172
32,1%

1390
85,5%
1360
67,9%
1060
80,7%
942
36,3%
270
13,7%
103
19,3%

7
0,3%
17
0,6%
19
1,0%
14
2,6%

Fonte: KOŁODZIEJ, E.; ZAKRZEWSKA, J. Ostatnie posiedzenie Międzyministerialnej Komisji
Emigracyjnej (25 lutego 1939 r.). In: Teki Archiwalne, n. 16, 1977, p. 2.
182

Mały Rocznik Statystyczny [a seguir: MRS]. Warszawa, 1939, p. 53.
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Durante todos os vinte anos do entre guerras chegaram ao Brasil mais de 41 mil
poloneses. A emigração ao Brasil nessa época não atingiu as dimensões de antes
de 1914. Mudaram as condições da emigração e o emigrante devia possuir agora
os meios para custear a viagem e para se sustentar no período inicial na nova terra.
A emigração do período de entre guerras tinha também um caráter diferente da emigração da época anterior. Geralmente foi uma emigração organizada e dirigida por
instituições particulares e estatais, que surgiram na Polônia no âmbito do movimento
colonial. A esse respeito escreve Marek Krasicki: “Teoricamente esse movimento
visava à conquista de um território ultramarino, política e administrativamente
ligado com a Polônia, mas na prática, apesar dos esforços, isso nunca foi realizado
e, até, não havia as mínimas chances para a Polônia conquistar colônias”183. Os que
decidiram sair da Polônia distinguiam-se da emigração camponesa espontânea do
período anterior. Ao contrário dos seus predecessores, os imigrantes possuíam
muitos direitos e obrigações. Por exemplo, tinham a obrigação de subordinar-se
à administração da colônia, não podiam dedicar-se a outras tarefas além da agricultura (p. ex. ao comércio ou ao artesanato), e muito menos abandonar por conta
própria o lote de terra que lhes era atribuído. O propósito era criar típicos núcleos
de colonização, cujos moradores – de acordo com o contrato – deviam adquirir
as suas propriedades, geralmente em prestações. Em troca garantia-se às famílias
o ensino gratuito, a assistência médica e a ajuda na instalação da propriedade.
Infelizmente, essa ação migratória não produziu os efeitos esperados, como mostra, por exemplo, a malograda colonização no estado do Espírito Santo, promovida
pela Sociedade Colonizadora de Varsóvia, fundada em 1926184. No dia 7 de outubro
de 1928 foi assinado com o governador do estado do Espírito Santo um contrato de
colonização, por força do qual o lado brasileiro cedeu gratuitamente à Sociedade
50 mil hectares de terra, com a condição de serem trazidas, no decorrer de oito
anos, 1.800 famílias da Polônia. Nos anos 1929-1933, viajaram da Polônia à colônia
Águia Branca, situada no município de Colatina e organizada pela Sociedade, mais
de 300 famílias. Ali, pela primeira vez os colonos poloneses defrontaram-se com o
cultivo de café e iniciaram a formação de plantações. Em abril de 1935 foram trazidas à colônia Águia Branca algumas dezenas de famílias do Peru, acompanhadas
do pe. Francisco Sokół. Infelizmente, as dificuldades com que se defrontaram os
colonos (as difíceis condições climáticas, as calamidades das secas e das colheitas

KRASICKI, M. Polska “Akcja kolonialna” w Ameryce Łacińskiej w latach 19129-1939. Dzieje
Najnowsze, n. 4, 1977, p. 5.
184
O presidente dessa Sociedade era J. Targowski, e a vice-presidente – Alexandra Lago. AAN, MSZ,
rubr. 9808, Odpis wpisu z aktów notarialnych B. Okołowicza, notariusza przy Wydziale Hipotecznym
Sądu Okręgowego w Warszawie.
183
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fracas), bem como a política nacionalizadora de Getúlio Vargas, levaram à total
decadência do empreendimento185.
Paralelamente, desenvolvia uma ação colonizadora no Brasil a Liga Marítima e Colonial. No dia 7 de junho de 1934 o delegado da LMC no Brasil, general
S. Strzemiński, assinou com o governo paranaense um contrato para a compra de
sete mil hectares de terra destinada à ação colonizadora polonesa. Em anos posteriores a Liga comprou mais alguns milhares de hectares, tornando-se, em 1936, e
proprietária de cerca de 30 mil hectares de terras no Paraná. Apesar das perspectivas
promissoras, essa iniciativa também terminou em malogro. Nas mencionadas terras
foi criada apenas uma colônia – Morska Wola, na qual em 1937 residiam 113 famílias186.
Na segunda metade dos anos trinta, tornou-se proprietária da Sociedade Colonizadora e Comercial Paranaense S. A., em Curitiba, a Sociedade Colonizadora
Internacional S. A., fundada por poloneses locais, que em 1939 possuía no Brasil
duas colônias: Jagoda, com a área de 63.004 hectares, e Nowa Wola, que contava 718
hectares187. Juliano Sołtyk, conselheiro da Câmara Superior de Controle, escrevia
no Protocolo de controle:
Os relatórios da Sociedade Colonizadora Internacional informam que- a importação
de colonos da Polônia encontra por enquanto dificuldades da parte das autoridades
brasileiras;- na colônia Jagoda foi vendido, da chamada colonização secundária, um
total de 2.185 ha;- é esperada a afluência de novos colonos.Na colônia Nowa Wola
trabalham três famílias; do relatório resulta que a Administração da Sociedade Paranaense não se apressou em vender terras em Nowa Wola, contando com o aumento
do preço da terra em razão da estrada de ferro em construção. Através de uma carta
do dia 17.11.1938, a Sociedade Colonizadora Internacional recomendou à Sociedade
a retomada da ação colonizadora188.

Como demonstramos, no período de entreguerras viajaram da Polônia ao Brasil
um pouco mais que 41 mil emigrantes. Com o número de imigrantes de antes da
I Guerra Mundial, a emigração polonesa ao Brasil antes de 1939, pode ser estimada
em cerca de 160 mil pessoas, das quais aproximadamente 130 mil pessoas somava
185
KRASICKI, M. Polska “akcja kolonialna” w Ameryce Łacińskiej..., p. 4-14; MALCZEWSKI, Z.
Polska imigracja w brazylijskim stanie Espírito Santo: Kolonia Águia Branca. Wprowadzenie do
zagadnienia. In: Ameryka Łacińska – rozumem i sercem, Księga Jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy
naukowej Profesora Andrzeja Dembicza. Warszawa, 2003, p. 281-294; MALACARNE, A. Águia Branca.
São Gabriel da Palha, 2004; GLAZAR, E. Brava gente polonesa. Memórias de um imigrante, formação
histórica de São Gabriel da Palha e expansão do café conilion no Espírito Santo. Vitória, 2005.
186
BIAŁAS, T. Liga Morska i Kolonialna 1930-1939. Gdańsk, 1983, p. 196-2008.
187
Companhia Colonizadora e Mercantil Paranaense S. A. – Parańska Spółka KolonizacyjnoHandlowa S. A., Rua Ermelino de Leão, 15, Kolonia Jagoda. Prospekt. Curitiba [sem data de publicação].
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emigração colonizadora camponesa. Considerando também as pessoas de origem
polonesa nascidas no Brasil o número o número da comunidade polonesa no Brasil
sobe a 220 mil. Pelo menos assim que no final dos anos trinta do século XX foi avaliada a coletividade polonesa nos três estados meridionais, quando representantes
da União Mundial dos Poloneses no Exterior, junto com organizações polônicas
e com o Consulado Geral em Curitiba, realizaram um recenseamento – aliás, incompleto – da população polonesa no Brasil189.
Uma grande parte desses imigrantes, equivalente a 88.605 pessoas, residia no
estado do Paraná (com uma população do estado que chegava a um milhão). No
Rio Grande do Sul residiam cerca de 80.000 (com o número total da população do
estado de cerca de três milhões), e em Santa Catarina 23.372 (a população do estado
não passava de um milhão)190. Uma pequena quantidade estabeleceu-se no interior
de outros estados, sobretudo nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Espírito
Santo e Rio de Janeiro. O cônsul geral da Polônia em Curitiba, Józef Gieburowski,
calculava em 1938 que residiam ali cerca de quatro mil pessoas nascidas na Polônia191.
O elemento burguês-operário e intelectual, que constituía uma pequena porcentagem
da emigração polonesa, localizava-se em Curitiba (cerca de 10 mil)192, São Paulo (três
mil)193, Rio de Janeiro (1.000-1.500 pessoas)194, Porto Alegre (sete mil)195 e cidades
menores espalhadas pelos três estados meridionais do Brasil. Uma pequena parte de
poloneses vivia dispersa e trabalhava em tarefas não agrícolas. Em Santa Catarina
(p. ex. em Brusque) operários de Łódź lançavam as bases da indústria têxtil, que com
o tempo foi assumida e desenvolvida pelos alemães. Alguns encontraram trabalho
nas minas de carvão, situadas nessa mesma região196. Mesmo assim, calcula-se que

J. Gieburowski do MSZ, Kurytyba, 31 III 1939, AAN, MSZ, rubr. 10383, 20-22; num relatório
anônimo e secreto intitulado Brazylia (Brasil), redigido no início de 1938 pelos consulados poloneses
no país, a população polonesa nos três estados meridionais era estimada em 220-240 mil; AAN, MSZ.
rubr. 10381, 33; M. Kula, baseando-se nesses dados, aceita – como índice orientador do grupo polônico
no final dos anos trinta do século XX – a cifra de “cerca de 200 mil”. KULA, M. Polonia..., p. 24.
190
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no final dos anos trinta do século XX, noventa por cento da coletividade polonesa
no Brasil era constituída de agricultores197.
Os poloneses constituíam cerca de 4% de todos os imigrantes vindos ao Brasil
nesse período, o que os torna um dos maiores grupos étnicos dentro dos que participaram do povoamento desse país. O maior número de imigrantes foi fornecido
pelos italianos – perto de 1,4 milhões. Um pouco menos Portugal – 1,2 milhão,
situando-se a seguir os imigrantes da Espanha – 600 mil, da Alemanha e do Japão
– ambos com 200 mil198.

4.3. A economia do camponês polonês no Brasil
Como já foi mencionado, os camponeses poloneses que se dirigiam ao Brasil estavam
interessados sobretudo em conseguir terra. No entanto a concessão do almejado
lote ao colono não era o fim dos seus tormentos e problemas. Pelo contrário, abria
uma nova etapa da luta, desta vez enfrentando a natureza. O pedaço de terra que
ele recebia estava coberto pela mata virgem tropical, que primeiramente era preciso
derrubar para então se estabelecer. Ao contrário dos colonos de antes de 1890, que
recebiam terras geralmente perto de cidades, os emigrantes do período das “febres
brasileiras” encontravam-se numa situação bem pior, porque eram assentados no
longínquo interior. Com efeito, as terras melhores, situadas nas proximidades dos
centros urbanos, já se encontravam ocupadas.
Do acampamento comum o camponês com sua família iam para dentro da mata
e tomava posse do lote que lhe era destinado, geralmente com a área de 25 hectares.
Uma testemunha ocular desses acontecimentos, Mieczysław Lepecki, conta:
O agrimensor abria na mata virgem uma longa picada e depois, de ambos os lados,
assinalava os lotes com estacas fincadas na terra. Esses lotes tinham sempre 150 metros de largura por 1.000 metros de comprimento. Assim, pois, a “terra” não passava
de um pedaço de mata tropical entrelaçada de cipós, na qual, sem a ajuda de um facão
nem se podia entrar. Teoricamente o governo tinha a obrigação de construir para os
colonos ranchos provisórios, mas em geral não cumpria essa condição. Assim, tendo recebido o seu lote, o camponês se encontrava literalmente a céu aberto. Por isso
construía primeiramente uma cabana de galhos, que cobria com folhas, enquanto a
mulher cozinhava a comida numa fogueira. A única ajuda da parte da administraĆWIKLA, J. O kilku koniecznych posunięciach dla rozwoju polskiego rolnictwa w Brazylii, AAN,
MSZ, rubr. 10793, 23; cf. também: Kalendarz Emigracyjny Ludu 1948, p. 81; ŻABKO-POTOPOWICZ,
B. Osadnictwo polskie w Brazylii. Warszawa, 1936, p. 14.
198
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ção da colônia era o fornecimento de um machado, uma foice, enxadas e pregos. Era
desse patrimônio que devia surgir a futura felicidade do colono199.

Os primeiros anos na nova propriedade eram difíceis. Em rocinhas arrancadas
à selva tropical eram cultivados, sobretudo, o milho e o feijão. O trigo e o centeio,
cereais tradicionalmente cultivados na velha pátria, no Brasil não cresciam bem.
O centeio era destruído por uma praga chamada ferrugem, e para o cultivo do trigo
não havia condições adequadas. Era necessário adubo em forma de estrume, que os
colonos não possuíam, visto que o gado permanecia o ano todo nos pastos. Além
disso, os pássaros destruíam os campos semeados, e o cereal já colhido, antes de
ser malhado, era corroído por insetos. Por isso, com o passar dos anos, os colonos
começaram a cultivar os produtos locais, sobretudo a mandioca, a batata, o feijão
preto e o arroz. No entanto, eles sentiam falta dos produtos da velha pátria. Por isso,
nas cartas escritas aos parentes e vizinhos na Polônia, pediam que lhes fossem enviadas sementes das plantas conhecidas desde a infância. “Querida esposa” – escrevia
no dia 1 de abril de 1891 Jan Muszyński, de São Feliciano – “compre um pouco de
todas as sementes, porque isso vai ser útil, principalmente de repolho, beterraba,
cenoura, salsinha, alho-porró, aipo e todas as coisas da horta”200.
Os imigrantes poloneses vinham ao Brasil em grupos, menores ou maiores.
Estabeleciam-se nas chamadas colônias, destinadas exclusivamente a eles, cuja
vida econômica e social caracterizava-se pela autossuficiência. Cada colônia constituía o seu próprio mundo, isolado da atividade das outras colônias. Visto que as
colônias de imigrantes compunham-se de elementos etnicamente uniformes, no
ambiente familiar, bem como na vida social e religiosa, no dia a dia era utilizada a
língua polonesa. Eram também escritas cartas à família deixada na pátria distante,
nas quais há muitas comparações entre o que os emigrantes possuíam na Polônia
e o que tinham na nova terra:
Caro irmão Jan e compadre Pankoski, se ali alguém tivesse essas colônias, teria uma
vida diferente, como o Massakoski ou o Dziekonski, porque só pela madeira poderia ganhar milhões. Mas aqui tudo isso se perde, porque não há saída, e a gente apenas corta, e depois a madeira apodrece e é queimada, e assim se destrói tudo. O que
não falta são cobras, serpentes, lagartos e outros bichos, mas com a queimada tudo
acaba fugindo201.

LEPECKI, M. Gorączka brazylijska wśród chłopów Królestwa Polskiego i Galicji 1890-1986.
Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego [a seguir: RDRL], n. 7, 1965, p. 58.
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As condições de vida dos camponeses poloneses no Brasil eram muito variadas.
Na mata, com a grande dispersão, essas condições eram diferentes daquelas dos
núcleos compactos, na proximidade das cidades ou nelas mesmas. Onde o mato
tinha sido derrubado havia muito tempo, a terra era cultivada com arados, grades
e outros implementos agrícolas. Em terrenos onde a mata havia sido recentemente
derrubada e queimada, utilizavam-se principalmente enxadas e os facões. No lugar
do mato derrubado, a terra produzia colheitas por três ou quatro anos. A seguir
era deixada de pousio, para ser novamente coberta de mato. Então o mato era cortado novamente e, depois de seco, era queimado. A cinza que se formava do mato
queimado servia de adubo para fertilizar a terra. Após várias roçaduras, a terra
tornava-se cada vez menos fértil, o que levava à sua esterilidade. Então os colonos
tinham de mudar-se para um novo lugar, introduzir a adubação da terra ou o seu
cultivo mecânico. Os camponeses que residiam perto das cidades ou das vias de
comunicação vendiam uma boa parte dos seus produtos, mas aqueles que se estabeleciam no longínquo interior produziam principalmente para as suas próprias
necessidades e para os animais domésticos.
Os contatos com a população local exigiam naturalmente o conhecimento da
língua portuguesa, que no início era bastante precário. Os poloneses eram tratados
com certa reserva da parte dos autóctones (chamados pelos imigrantes de caboclos),
porquanto formavam um grupo étnico inteiramente desconhecido da sociedade
local. Os poloneses tinham outros costumes, outras formas de cultivar a terra e
não se dispunham a contrair laços matrimoniais com a população local. Por isso no
início surgiam conflitos e desentendimentos no relacionamento interpessoal. Com
o tempo a situação se normalizou, as colônias rapidamente se tornaram abastadas
e logo começaram a fornecer aos habitantes das cidades próximas alguns produtos
agrícolas que antes eram raros ou até desconhecidos. No entanto os inevitáveis
contatos com os habitantes do país exigiam o conhecimento da língua portuguesa.
Além disso, a nova realidade em que viviam os colonos desde o início ia deixando
os seus vestígios na linguagem deles. No Brasil havia uma grande quantidade de
objetos e fenômenos inexistentes no país natal. Basta mencionar a fauna e flora diferentes, o sistema diferente de cultivar a terra, outras ferramentas de trabalho, etc.202
Após dois ou três primeiros anos vividos nas condições extremamente difíceis,
o pedaço de terra conquistado assegurava aos camponeses a independência e uma
vida melhor. Era uma existência em nível primitivo, é verdade, mas já não passavam
fome. Agora se podia pensar no aumento da área de cultivo e em cercar a residência,
com o objetivo de defender-se dos animais selvagens. Os colonos expressavam a

202
KAWKA, M. Kultura i język polski w Brazylii. In: O język i kulturę polską w środowiskach polonijnych
– materiały z II Konferencji Okrągłego Stołu. Łańcut, 26-28 lipca 1986. Warszawa, 1990, p. 57-68.
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sua satisfação nas cartas aos parentes na Polônia. Marcin Knaczeński, de Silveira
Martins, escrevia no dia 6 de junho de 1891 à sua família:
E agora, querido Irmão, informo que no Brasil a vida é boa e eu gostaria que você
viesse até aqui no Brasil, porque aqui não há miséria. Venda a sua propriedade e leve
o dinheiro consigo ao Brasil, porque aqui no Brasil é bom. Querido Irmão, não minto
quando digo que é bom. Você vai ganhar uma colônia de graça, não vai pagar nada
por ela, e quanto à semeadura, você vai ganhar os mesmos cereais que existem lá na
Polônia. [...] E não tenham medo de nada, porque vocês não vão passar miséria, como
eu não a passo. E vocês sabem em que situação eu vivia, e sei também como vocês
vivem na Polônia. [...] E agora também você, querido cunhado Tomasz Dalak. Eu lhe
peço, venha com a sua mulher e filhos até aqui, porque aqui a situação é boa, porque
eu aqui vivo como lá na Polônia um dono de várias fazendas203.

O desenvolvimento econômico dos camponeses no Brasil meridional foi analisado,
até meados dos anos vinte, pelo primeiro cônsul polonês em Curitiba, Kazimierz
Głuchowski (1885-1941). Infelizmente – como se depreende das suas observações
– o progresso na área da cultura agrícola era muito pequeno. A esse respeito as
propriedades dos colonos não haviam mudado muito em comparação com os
primeiros tempos da colonização. O colono polonês
agarra-se teimosamente a toda sorte de preconceitos, trazidos da Polônia por ele
mesmo ou por seus pais, e tenta a todo o custo introduzir aquelas culturas que eram
apropriadas à sua antiga pátria. Assim, os poloneses introduziram no Paraná o centeio, tendo ainda ensinado aos brasileiros a comer o pão de centeio, outrora por eles
inteiramente desconhecido. Os poloneses foram os primeiros a semear o trigosarraceno, que até os brasileiros chamam pelo seu nome polonês de “tatarka”. Na
verdade aprenderam a cultivar novas plantas, que antigamente desconheciam, mas
preferem forçar as suas culturas prediletas a aplicar as culturas locais, não sujeitas a
pragas e doenças e, por conseguinte, bem mais rentáveis. O mesmo acontece com
o cultivo da terra, o mesmo com a seleção de sementes, o mesmo com ferramentas
agrícolas, etc. Em toda a parte a teimosia, o conservadorismo, muitas vezes um obstinado atraso. Essa é uma das características do agricultor polonês204.

Durante todo o período de entre guerras a cultura agrária dos colonos poloneses
manteve-se num nível bastante primitivo – para o que também chama a atenção

203
204

Listy emigrantów z Brazylii..., carta 44, p. 182.
GŁUCHOWSKI, K. Wśród pionierów..., p. 283.
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Marcin Kula205 –, bem mais primitivo que de outros grupos imigratórios: alemão,
italiano ou japonês. Igualmente a criação de animais, principalmente de porcos,
estava pouco desenvolvida. O gado criado não era numeroso, e geralmente era
mantido nos pastos. De modo geral, a criação estava orientada para suprir as mais
urgentes necessidades da família, principalmente de alimentação. Apenas poucos
colonos, que residiam perto das cidades, participavam do mercado, mas não iam
além dos produtos tradicionais. Por isso nos relatórios da legação polonesa do Rio
de Janeiro enviados à central, no final dos anos trinta, encontravam-se seguintes
sugestões:
O Departamento Rural deveria finalmente dedicar-se seriamente à instrução dos
emigrantes no sentido de levá-los a uma produção mais eficiente (arroz, uva, algodão,
sementes oleaginosas206) e de elevar o nível de produção dos nossos colonos, que até
agora utilizam muitas vezes as formas mais primitivas de cultivo da terra. Eu consideraria a atividade até agora desenvolvida pelos nossos instrutores agrícolas como
insatisfatória, exigindo que se chame atenção a isso207.

Um grupo de colonos enriqueceu com a cultura da erva-mate, planta que cresce
nas matas tropicais no Brasil, no Paraguai e na Argentina setentrional. As suas folhas
contêm cafeína e teobromina, alcaloides de ação estimuladora do sistema nervoso,
razão pela qual era uma planta utilizada pelos índios guaranis. A cultura da erva
foi desenvolvida pelos jesuítas e a seguir assumida pelos colonos. As folhas secas
e moídas dessa planta servem para a preparação de uma bebida muito popular nessa
parte do mundo, semelhante ao chá. Uma árvore pode produzir cerca de 15-20 kg
de mate. As suas plantações surgiram principalmente na região de Marechal Mallet,
no Paraná, e em algumas regiões do estado do Rio Grande do Sul. Infelizmente,
a Grande Crise, que atingiu de forma especialmente sensível os países da América
Latina, reduziu a demanda do mate, exportado sobretudo à Argentina.
Mas essas iniciativas individuais não são suficientes para mudar a visão desfavorável da economia camponesa no Brasil. Isso vai de encontro à opinião existente
na Polônia sobre a “missão civilizadora” do camponês polonês naquela região208.
KULA, M. Polonia..., p. 28-44.
A respeito das sementes oleaginosas discuti com o Sr. Staczewski, delegado à Assembleia, a
questão do cultivo do amendoim /arrachides/, que no Paraná produz muito bem, e tem grande procura
na Europa e na América. Em Marselha, para 75% da produção de óleo é utilizado justamente esse
amendoim. O óleo dele obtido ultrapassa de longe todos os outros – por isso seria oportuno pensar
em introduzir esse produto na Polônia. [Nota constante do relatório]
207
Brazylia, AAN, MSZ, rubr. 10831, 35.
208
João Hempel (1877-1937), em Kazania piastowe, obra publicada em Bielsko em 1912, escrevia na
p. 81-82: “De olhos azuis, de cabelo dourado, olhando tranquilamente para o futuro, profundamente
conscientes dos seus eternos caminhos, eles descem à nova terra – como seus conquistadores
205
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O camponês polonês teve sem dúvida um mérito inegável – graças a um esforço
sobre-humano ele desbravou a mata, tendo-a transformado em campos cultiváveis.
No entanto o valor do emigrante polonês não deve ser medido pelo trabalho titânico e pelas grandes dificuldades por que passou, mas, sobretudo, pelos resultados
alcançados. E esses realmente lhe eram desfavoráveis em comparação com os italianos, alemães ou portugueses209, o que reconheciam os próprios líderes polônicos:
Nos centros urbanos os poloneses têm entrado até agora principalmente como
operários e artesãos, e em número muito pequeno também como comerciantes, industriais, funcionários, etc. Observa-se uma situação inteiramente diferente entre
os italianos e alemães, que mantém em suas mãos o comércio atacadista e varejista,
bem como a indústria. [...] Os poloneses semeiam e aram, nas cidades e nas estradas
de ferro constituem a mão de obra, os alemães e os italianos (juntamente com os sírios) desenvolvem o comércio, e os luso-brasileiros governam210.

O camponês polonês escolheu o caminho mais pesado e relativamente pouco
promissor. Qual foi a razão? Tudo indica que a mentalidade trazida da velha pátria.
Com efeito, é significativo que até o monumento do “Semeador”, de autoria de João
Żak, erguido em Curitiba pela colônia polonesa local em 1925 para homenagear
o centenário da independência do Brasil, reflete essa mentalidade:
Um filho de agricultor [ João Żak – nota de JM] lançou no pedestal a figura de um
mazuriano sem camisa e descalço, que caminha pelo campo e semeia... O Semeador,
camponês anônimo, um das dezenas de milhares que abandonou a miséria polonesa sem pesar, filho deserdado da pátria, que além do oceano criou uma nova vida
polonesa. Saiu do mato, para em face da assembleia legislativa testemunhar o seu
trabalho. Durante a primeira metade do século semeou – agora talvez vá... colher211.

intransigentes. [...]”; p. 87: “por onde passam – surgem aldeias humanas, por onde passam – campos
de cereais se balançam”. Cf. PANKIEWICZ, M. Jan Hempel w Brazylii. Problemy Polonii Zagranicznej,
t. 3, 1962/1963, p. 169-178; cf. também: BREOWICZ, W. Ślady Piasta pod piniorami. Szkice z dziejów
wychodźstwa polskiego w Brazylii. Warszawa, 1961, p. 204; LEPECKI, M. Parana i Polacy. Warszawa,
1963, p. 194.
209
Esse aspecto da colonização polonesa no Brasil é muito bem apresentado por KULA, M. Polonia...,
p. 28-61.
210
NIKODEM, P. Pół wieku osadnictwa polskiego w Brazylii. Naokoło świata, n. 15, 1925, p. 30.
211
Ibidem, p. 31.
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4.4. Organizações sociais, educacionais e culturais
“A primeira expressão de congregação social nas antigas colônias” – escrevia em
1925 Paweł Nikodem – “era geralmente a igreja ou a capela, ao passo que nas colônias mais recentes vão surgindo a sociedade e a escola”212. Essa afirmação reflete as
mudanças que ocorreram na mentalidade dos camponeses poloneses no período
do primeiro meio século da sua presença no Brasil, enfatizando a importância que
na vida dos colonos poloneses no outro hemisfério tiveram as sociedades socioculturais, as escolas fundamentais e médias, os clubes esportivos, os teatros amadores,
os conjuntos corais e folclóricos.
A primeira sociedade de caráter sociocultural foi a Sociedade Tadeu Kościuszko,
que surgiu em 1890 em Curitiba, onde existe e se desenvolve até o dia de hoje. Na
mesma Curitiba foi fundada em 1898 a Sociedade Ginástica Polonesa “Falcão”, seguindo o modelo das sociedades então existentes na Galícia. Três anos mais tarde
juntou-se a essas organizações o Círculo da Juventude Polonesa. Finalmente, em
1906 surgiu a Sociedade S. Estanislau213.
Organizações polônicas iam surgindo também no interior. Entre as mais conhecidas contam-se a Sociedade Águia Branca e a Sociedade Tadeu Kościuszko em
Porto Alegre, a Sociedade Águia Branca em Rio Grande, a Sociedade Nossa Senhora
de Częstochowa em Guarani das Missões, a Sociedade Santo Isidoro em Ijuí, a
Sociedade Casimiro Pułaski em São Mateus do Sul, a Sociedade Renascença em
Ponta Grossa, a Sociedade José Piłsudski em São Paulo, além de centenas de outras214.
Infelizmente a quantidade das sociedades não correspondia à qualidade do
trabalho. Tratava-se de organizações efêmeras, que congregavam um pequeno
número de sócios, nem sempre com um programa preciso de ação e com condições
adequadas de trabalho. Eram fundadas geralmente por padres ou professores, e
muitas vezes por líderes polônicos vindos da Polônia. Daí também resultava o caráter muito diversificado dessas organizações, bem como o nível de suas atividades.
Não faltavam conflitos, acusações e ofensas recíprocas, registradas na imprensa
da polonesa da época.
Foram empreendidas, é verdade, as tentativas de criação de uma organização polônica central, mas durante muitos anos sem sucesso. Primeiramente consolidou-se
o movimento escolar e educacional, em volta de duas organizações: a União das Sociedades Instrutivas e Educacionais “Kultura”215, surgida em 1920, de tendência mais
Ibidem, p. 14.
PITOŃ, J. Najstarsze Towarzystwa w Kurytybie. In: Kalendarz Ludu 1971, p. 137-142. Esse texto,
numa forma modificada, foi publicado com o título: Najstarsze towarzystwa polonijne i ich dorobek.
In: Emigracja polska w Brazylii..., p. 213-221.
214
GŁUCHOWSKI, K. Wśród pionierów polskich..., p. 129-143.
215
WACHOWICZ, R. C. Szkoły osadnictwa polskiego..., p. 188 e ss.
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esquerdizante e leiga, e a União das Sociedades Polonesas “Oświata” (Educação)216,
cujos organizadores foram os padres: Jan Rzymełka, Stanisław Piasecki e Józef
Joachim Góral217. A União Central dos Poloneses no Brasil foi criada somente no
dia 23 de março de 1930, durante uma assembleia em Curitiba, para a qual vieram
43 delegados representando 32 sociedades218. Apesar disso, continuavam em atividades pequenas associações, e em 1937 havia 100 associações polonesas regionais219.
Quase toda sociedade tinha uma escola, na qual as crianças aprendiam o polonês
e ao mesmo tempo eram familiarizadas com a língua portuguesa. Essas escolas travavam uma luta contra o analfabetismo e contribuíram muito para a manutenção
da língua polonesa. Os colonos preocupavam-se principalmente em garantir um
local adequado para o ensino, em consequência do que em quase todas as colônias
eram erguidos prédios escolares (somente em período posterior, alguns anos antes
da nacionalização, essas escolas eram parcialmente subvencionadas pelas autoridades municipais e estaduais). No entanto, havia falta de professores. Quem ensinava eram geralmente as pessoas que não tiveram uma preparação adequada, que
apenas sabiam ler e escrever. Por isso o nível de ensino era baixo, principalmente
nas localidades do interior.
O programa de ensino é o professor, os inspetores são os pais. É por isso que o professor deve adaptar-se mais ou menos às exigências dos empregadores. Numa escola não confessional fiquei assistindo a uma aula sobre o tema “O surgimento do
mundo segundo Kant”, para uma série de guris de dez anos de idade. Numa outra
escola o professor autodidata ensinava diligentemente as orações e o catecismo,
e para variar adicionava “cálculo superior”, que para ele se iniciava com a soma
de 100 + 1.220

“O trabalho dos religiosos na sociedade ‘Educação’ era uma ‘pedra no sapato’ para a outra
sociedade escolar, a ‘Cultura’ – escrevia Jan Wójcik. – “As pessoas pertencentes a essa organização
também trabalhavam pelo bem da escola e do colono. Também elas se introduziam nesse difícil
e ingrato terreno com a sua missão de ensinar, uma das mais belas que existem. Por isso, foi tanto
pior que entre a ‘Cultura’ e a ‘Educação’ tivessem surgido não apenas desentendimentos, mas ainda
um intransponível antagonismo”. WÓJCIK, J. Gawęda o polskich szkołach. Kalendarz Ludu 1971, p. 118.
A respeito da rivalidade entre a “Cultura” e a “Educação” escreveu também MIGASIŃSKI, E. L. Polacy
w Paranie współczesnej. Warszawa, 1923.
217
PAŁKA, J. Zjednoczenie Polsko-Katolickie “Oświata” na Amerykę Poludniową. Kalendarz Ludu
1937, p. 36-41; idem. Zgromadzenie Księży Misjonarzy w Brazylii. Kalendarz Ludu 1953, p. 55-56;
PITOŃ, J. Związek Oświata. Kalendarz Ludu 1971, p. 171-176.
218
WIELOCH, S. Historia Centralnego Związku Polaków w Brazylii, introd. S. Lenartowicz. Warszawa,
1939; PITOŃ, J. Centralny Związek Polaków w Brazylii. Kalendarz Ludu 1971, p. 156-163.
219
WACHOWICZ, R. C. Szkoły osadnictwa polskiego..., p. 196.
220
NIKODEM, P. Pół wieku osadnictwa..., p. 14.
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Um nível um pouco mais elevado apresentavam as escolas fundadas e dirigidas
pelos padres missionários e por padres seculares, bem como pelas Irmãs da Caridade e da Sagrada Família.
Em 1937, nas vésperas da nacionalização, funcionavam no Brasil 349 escolas
polonesas, das quais apenas 10 desenvolviam atividades exclusivamente em polonês,
14 ensinavam exclusivamente em português e as demais funcionavam como escolas
bilíngues. Nesse mesmo ano essas escolas eram frequentadas por 6.296 alunos,
dos quais 1.076 (17%) não eram de origem polonesa e por isso não estudavam em
polonês. Os alunos de descendência polonesa eram 5.220, e 4.712 estudavam em
língua polonesa221.
Além das funções didáticas, nas sociedades ou organizações educacionais os
professores desempenhavam o papel de secretários, tesoureiros ou presidentes,
organizavam comemorações cívicas ou religiosas, dirigiam teatros amadores, difundiam o esporte, propagavam a leitura. O primeiro professor do governo foi
Hieronim Durski (1824-1905)222, considerado o pai das escolas polonesas no Paraná.
Nascido em 1824 em Poznań, após a queda das esperanças nacionais em 1848 viajou
à América Latina. Em 1886 fixou residência em Curitiba e dedicou-se à atividade
didática nas escolas polonesas223. A colônia polonesa no Brasil tinha necessidade de
mais professores como Durski. Por isso foi decidida a criação de colégios polonobrasileiros, cujo objetivo era fornecer às colônias espalhadas pelos três estados
meridionais mais jovens professores. Os poloneses no Brasil chegaram a fundar
algumas dessas escolas, das quais as mais antigas eram o Colégio Nicolau Copérnico
em Marechal Mallet (1911) e o Colégio Henryk Sienkiewicz em Curitiba (1923)224.
Com o passar dos anos, aumentou também o número dos professores qualificados
que trabalhavam nas escolas polonesas no Brasil. Após o ano de 1920 eles se congregaram em duas associações: a Associação dos Professores Poloneses das Escolas
Particulares no Brasil, que publicava o seu próprio órgão de imprensa, o Nasza
Szkoła (Nossa Escola), redigido por Apolônio Zarychta, e a União dos Professores
Cristãos das Escolas Polonesas. Essas associações tinham por objetivo a elevação
do nível de ensino, dando ênfase à educação extraescolar, especialmente à leitura.
221
WACHOWICZ, R. C. Szkoły osadnictwa polskiego..., p. 199 e ss.; idem. As Escolas da Colonização
Polonesa no Brasil. Anais da Comunidade Brasileiro-Polonesa, t. 2, 1971, p. 67-68.
222
NIKODEM, P. Hieronim Durski. Kalendarz Ludu 1965, p. 62-74; URBAŃSKI, E. S. Hieronim
Durski w Brazylii. In: Sylwetki polskie w Ameryce Łacińskiej w XIX i XX wieku, red. E. S. Urbański.
Stevens Point, t. 1, 199, p. 132-133; MALCZEWSKI, Z. Sylwetka polskiego pedagoga w Brazylii na
przykładzie Hieronima Durskiego i Henryka Siewierskiego. In: Materiały V Sympozjum Biografistyki
Polonijnej. Kraków, 22-23 września 2000, red. A. Judycki e B. Klimaszewski. Lublin, 2000, p. 222-225.
223
Jerônimo Durski foi autor de Elementarz dla polskich szkół w Brazylii w języku polskim i portugalskim,
użyteczny także dla Polaka nowo przybyłego z kraju, Poznań, 1893.
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WACHOWICZ, R. C. Szkoły osadnictwa polskiego..., p. 190-194.
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Por isso postulava-se a criação de uma rede de bibliotecas e salas de leitura, que aos
poucos começaram a surgir nas diversas associações e escolas225.
No campo desportivo, o mais importante foi a Sociedade de Educação Física “Junak” ( Jovem Valente), fundada em Curitiba em 1922. Em pouco tempo transformouse numa poderosa organização e cobriu os três estados meridionais com uma rede
de mais de cem filiais, tendo atingido até a cidade de São Paulo. Além de cuidar da
educação física, essa organização tinha por objetivo também a difusão da cultura
polonesa. A equipe central da “Junak”, encontrava-se em Curitiba. Em competições
que envolviam diversas modalidades esportivas conquistava medalhas e taças. Por
ocasião de competições internacionais, acontecia a equipe do “Junak” apresentar-se
com as cores brasileiras, como seleção do Brasil226.
Também o movimento do teatro amador, que surgiu ainda antes da I Guerra
Mundial, é uma bela página na história da colônia polonesa do Brasil. Na construção
de prédios que deviam servir de sedes para as sociedades, havia a preocupação de
haver em cada um deles um salão e um palco. Eram apresentadas peças populares,
lendas, mas também um repertório mais sofisticado. Fez grande sucesso a “Estalagem de Cantores”, fundada pelo Witold Żongołłowicz (1879-1928), ex-deportado
na Sibéria e ex-prisioneiro da penitenciária de Pawiak, em Varsóvia227. Ele dirigia
espetáculos, escrevia (e adaptava) textos dramáticos e poemas comemorativos de
matiz humorístico e patriótico. A maior realização da “Estalagem” foi a apresentação
de Kościuszko em Racławice, de Ludwik W. Anczyc.
Um momento crucial na vida teatral paranaense foi a vinda a Curitiba, em 1927,
do ator Tadeusz Morozowicz (1900-1982), formado pela escola de dramaturgia em
São Petersburgo, e que já se havia apresentado na Polônia.
A União Polonesa, a maior organização polonesa em Curitiba, que havia surgido
da união das sociedades Falcão, Círculo da Juventude e Santo Estanislau, e que era
proprietária de um grande prédio, com um palco amplo e bem equipado, entregou-o
à disposição do movimento amador. Assim, primeiramente surgiu o Teatro Popular
e mais tarde o Teatro Júlio Słowacki. Da união dos dois surgiu o Conjunto dos
Aficionados do Palco. Nos anos 1927-1937 o público polônico de Curitiba tinha a
oportunidade de assistir todos os meses a uma nova peça teatral, algumas vezes até
as duas, entre as quais Damas e hussardos de Alexandre Fredro e Os antepassados
de Adam Mickiewicz. 228.

Ibidem, p. 189 e ss.
Brazylia, AAN, MSZ, rubr. 10381, 41; cf. também: ŻABKO-POTOPOWICZ, B., op. cit., p. 143
e ss.; GŁUCHOWSKI, K. Wśród pionierów..., p. 141.
227
WACHOWICZ, R. C. Żągołłowicz Witold (Czarnecki Stanisław). In: Perfis polônicos..., p. 431-433.
228
Teatr w Kurytybie na scenie Związku Polskiego. Kalendarz Ludu 1969, p. 149-154; FICIŃSKA, M.
20 lat w Paranie. Warszawa, 1938, p. 65-74.
225

226

86

Jerzy Mazurek - A POLÔNIA E SEUS EMIGRADOS NA AMÉRICA LATINA (até 1939)

Entre os meios de difusão da cultura polonesa no Brasil, a imprensa teve um
papel de destaque. O imigrante polonês não se contentou com a construção de
igrejas, sociedades e escolas. Empenhou-se também por educar as novas gerações
“no espírito polonês”. Nos anos 1892-1941 foram publicados no Brasil cerca de 60
periódicos em língua polonesa. Entre os que mais se destacaram, deve ser incluída
a Gazeta Polska w Brazylii, publicada em Curitiba nos anos 1892-1941. Seu fundador
e editor foi Karol Szulc, oriundo de Poznań. Em 1912 a publicação foi adquirida pela
Sociedade S. Estanislau e até 1937 dirigida e redigida pelo pe. Stanisław Trzebiatowski (1877-1945), que lhe conferiu um caráter moderado. Um outro periódico que
cumpriu um papel muito importante na história da comunidade polônica brasileira
foi o Polak w Brazylii, publicação iniciada em 1904 por Kazimierz Warchałowski.
Seu primeiro redator foi Jan Hempel (1877-1937), com quem o jornal adotou um
tom anticlerical e favorável ao movimento socialista229. A partir de 1905 a redação
do periódico já foi assumida pelo próprio editor, que politicamente estava mais
próximo da Democracia Nacional, ainda que sob a sua direção o Polak w Brazylii
tenha sido sempre um órgão das forças progressistas. Em 1919, após a volta de
Warchałowski à Polônia, o periódico foi liquidado, e o principal concorrente de
Gazeta Polska w Brazylii tornou-se o Lud (O Povo), partidário da Democracia Popular, que havia surgido com base no patrimônio do Polak w Brazylii, adquirido
pelos padres da Congregação de S. Vicente de Paulo e redigido pelos padres Józef
Joachim Góral, Stanisław Piasecki e Jan Pałka230.
Além de jornais, boletins e revistas, eram também publicados em polonês almanaques, uma rica fonte de informações a respeito da colônia polonesa no Brasil.
O primeiro deles foi o Kalendarz Polski (Almanaque Polonês), publicado em Porto
Alegre nos anos 1898-1900 por Félix Bernardo Zdanowski. Eram também publicados
desde almanaques com diversos títulos do Gazeta Polska w Brazylii até o Kalendarz
Ludu (Almanaque de O Povo), publicado anualmente nos anos 1922-1940 e, após
a II Guerra Mundial, nos anos 1948-1973. No total, nos anos 1898-1970 essas publicações em formato de livros chegaram a 62231.
Embora a grande massa emigratória fosse formada por camponeses, geralmente
com pouca ou nenhuma instrução, não faltaram entre os emigrados indivíduos
eminentes, que constituíam a elite local. Em Curitiba, o seu lugar de encontro era
a chamada Livraria Polaca, dirigida por Kazimierz Warchałowski. Eram os membros
dessa elite que reforçavam com as suas produções a imprensa polônica. Além disso,
havia professores e jornalistas, pessoas de diversificado status social e diferente
MAZUREK, J. Jan Hempel no Brasil (1904–1908). In: Realidades heterogéneas. Reflexiones en torno
a la literatura, lengua, historia y cultura ibéricas e iberoamericanas. Homenaje a la Profesora Grażyna
Grudzińska, ed. Karolina Kumor, Edyta Waluch-de la Torre. Warszawa 2012, p. 285–293.
230
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231
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nível intelectual. Entre os mais conhecidos, devem ser mencionados: Tadeusz
Milan-Grzybczyk (1885-1961), Janina Kraków, Roman Paul (1875-1958), Romuald
Krzesimowski (1881-1956), o já mencionado Witold Żongołłowicz (pseudônimo
Estanislau Czarnecki), Juliusz Issak (1870-1923), Jan Chorośnicki (1875-1954), Józef
Stańczewski (1901-1935), Paweł Nikodem, Michał Sekuła (1884-1972), Stanisław
Hessel (1892-1969), Marian Hessel (1890-1976), Konrad Jeziorowski (1876-1963),
Eugeniusz Gruda, Wojciech Breowicz (1902-1966), Władysław Federowicz (18871973), Jan Hempel, Rafael Karman (1878-1966), Szymon Kossobudzki (1869-1934),
Jerzy Kossowski (1889-1969), Seweryn Hartman (1898-1968), Bohdan Pawłowicz
(1899-1967), Władysław Wójcik (190-1989), Maria Ficińska (1867-1954), Jan Ficiński
(1903-1975), Jan Krawczyk (1916-1996), Roman Wachowicz (1907-1991) e muitos,
muitos outros.
A atividade da colônia polonesa no Brasil foi abortada pela política do presidente
Getúlio Vargas. A partir do início de 1938, o governo brasileiro promulgou sucessivos decretos que proibiam a atividade de associações e organizações estrangeiras,
inclusive fechando as escolas em línguas estrangeiras e interrompendo o direito
de publicação de periódicos em línguas estrangeiras, assim como de qualquer
atividade coletiva232. A maior parte das escolas polonesas no interior do país foi
suspensa ou fechada, sem que fossem substituídas por escolas brasileiras, o que, em
muitos casos, só aconteceu dez ou vinte anos mais tarde. Nesse ínterim, toda uma
geração de imigrantes foi condenada ao analfabetismo. Embora as vítimas dessa
política de assimilação fossem em primeiro plano a cultura e a imprensa polonesa,
a comunidade polônica preservou o seu sentimento de união com o distante país
natal. Com o passar do tempo – como observa Maria Paradowska – as disposições
dos decretos de 1938 eram observados com cada vez menos rigor, e após a II Guerra Mundial todas as formas de atividade social e cultural dos poloneses já não se
defrontavam com nenhum obstáculo e o ambiente tornou-se favorável à fundação
das diversas organizações polônicas233.

J. Gieburowski do Dyrektora Departamentu Konsularnego MSZ, AAN, MSZ, rubr. 10382, 1-3 e
10610, 70; cf. também: KLASA, A. Akcja nacjonalizacyjna w Brazylii a sytuacja Polonii brazylijskiej
(w okresie poprzedzającym wybuch II wojny światowej). Przegląd Polonijny, n. 1, 1975, p. 113-121;
KRASICKI, M. Sytuacja zbiorowości polonijnych i innych grup imigranckich w Brazylii w dobie
ustaw nacjonalistycznych prezydenta Vargasa. Ibidem, 1979, n. 1, p. 43-53; idem. Sytuacja Polonii
brazylijskiej w dobie ustaw..., p. 411-441.
233
PARADOWSKA, M. Podróżnicy i emigranci, szkice z dziejów polskiego wychodźstwa w Ameryce
Południowej. Warszawa, 1984, p. 42-43.
232

88

Jerzy Mazurek - A POLÔNIA E SEUS EMIGRADOS NA AMÉRICA LATINA (até 1939)

4.5. A Igreja católica na vida dos núcleos polônicos
Um fator importante na manutenção da identidade cultural polonesa no Brasil foi
a atividade dos padres e das religiosas. Além disso, eles asseguravam aos imigrantes a
sensação do mesmo espaço espiritual em que haviam vivido na terra natal. Mas nem
sempre, sobretudo na primeira fase da colonização, os padres poloneses promoviam
a integração dos imigrados com a sociedade local, e muitas vezes até reforçavam
as tendências isolacionistas das colônias. Apesar disso, a dinâmica do processo de
evangelização e a própria estrutura da Igreja católica, que se denomina universal,
conduziam à identificação com uma coletividade maior que o próprio grupo étnico.
Os emigrantes da Polônia trouxeram consigo um apego muito forte à religião
católica e aos ritos com ela relacionados. Por isso, após superar as dificuldades da
primeira fase de fixação, procuravam quanto antes construir uma igreja e empenhavam-se pela vinda de um padre. Stanisław Kłobukowski lembrava:
Desconhecendo o estandarte com a Águia Branca e o Cavaleiro, acorrem os nossos
à bandeira de Nossa Senhora. O Estado polonês não lhes fornece, como o recémcriado Estado italiano aos colonos italianos, a ajuda estatal através dos seus legados,
cônsules e enviados consulares. Por isso acorrem ao padre, que é entre eles o símbolo da agremiação social. Sentem que sem essa agremiação serão desprezados pelos
estranhos, como indivíduos indefesos e desdentados234.

O primeiro padre que assumiu o trabalho em meio aos emigrantes poloneses
foi o mencionado Antoni Zieliński. Juntamente com Woś-Saporski ele organizou
a migração dos camponeses de Santa Catarina ao Paraná, utilizando-se para isso
das boas relações que tinha na corte imperial. Nos anos setenta do século XIX
assumiram o trabalho em terra brasileira os seguintes padres: Marian Gizyński,
Ludwik Przytarski (1844-1919), Franciszek Soja (1842-1904), Władysław Grabowski
(1844-1896), Jan Adamowski (1852-?), e mais tarde Jan Kominek (1877-1943), Boleslaw
Bayer (1865-1946), Jan Rzymełka (1877-1960), Józef Anusz (1874-1949) e outros235.
Nos primeiros anos da formação da colônia polonesa, principalmente no período
das primeiras “febres brasileiras”, esses padres eram entre os emigrados os únicos
intelectuais e desempenharam um importante papel na história da colonização
polonesa no Brasil. As funções da Igreja entre os emigrados eram mais amplas que
na Polônia. Além das tarefas religiosas, os padres cumpriam o papel de conselheiros
KŁOBUKOWSKI, S. Wspomnienia z podróży po Brazylii, Argentynie, Paragwaju, Patagonii i Ziemi
Ognistej. Lwów, 1898, p. 182.
235
MALCZEWSKI, Z. W trosce nie tylko o rodaków. Polscy misjonarze w Brazylii. Curitiba, 2001, p. 3538; PITOŃ, J. Księża polscy w Brazylii. Kalendarz Ludu 1971, p. 89-111; cf. também GRONIOWSKI, K.
Polska emigracja zarobkowa..., p. 188-194.
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e protetores que, através do cultivo do polonismo, da promoção do civismo entre
os seus compatriotas, diminuíam o seu desamparo num ambiente novo e estranho.
A Igreja cumpriu também funções educativas e integradoras, tendo contribuído
para o desenvolvimento da escolaridade polonesa.
Uma nova etapa da pastoral polônica teve início no momento em que se juntaram a esse trabalho representantes de congregações religiosas. A sua atividade,
empreendida geralmente a convite de bispos brasileiros, dirigida e financiada pelos
respectivas congregações na Polônia e promovida por padres religiosos preparados para essa missão, dava melhores resultados do que os esforços individuais dos
padres diocesanos. A congregação religiosa que mais cedo iniciou a sua atividade
em território brasileiro, no ocaso do século XIX, foi a dos verbistas236. A atividade
dos padres da Congregação do Verbo Divino (SVD), fundada em 1875 na Holanda,
despertava entre os emigrantes muitas emoções e controvérsias, por ser de fato
uma congregação alemã. Os verbistas vieram ao Brasil em 1895 e travaram contato
pela primeira vez com os colonos poloneses no Paraná, na paróquia de São José
dos Pinhais, no final do ano 1900237. O padre Karol Dworaczek (1867-1919)238, que
a seguir trabalhou por dezoito anos na paróquia de Murici, em 1900 construiu
ali uma escola paroquial e fundou a Sociedade Agrícola, que propagava o uso de
fertilizantes artificiais239.
A maioria dos verbistas que trabalharam entre os poloneses, entre eles também
o padre Dworaczek, era oriunda da zona de ocupação prussiana, de famílias mistas
polono-germânicas. Educados na Casa S. Gabriel em Mödling, perto de Viena, e
em Neisse (Nysa), nem sempre conheciam a língua polonesa, razão por que muitas
vezes eram acusados de ceder a influências alemãs e de germanizar os colonos.
Mantinha a dianteira nessas críticas sobretudo o Polak w Brazylii, editado por Kazimierz Warchałowski, para quem um dos mais influentes padres dessa congregação,
Stanisław Trzebiatowski, era “germanizador com nome polonês”240.
Quase simultaneamente com os verbistas vieram ao Brasil os missionários da
Congregação de S. Vicente de Paulo, de Cracóvia241, chamados popularmente de
vicentinos. Eles já não despertavam as mesmas emoções que os verbistas, pelo contrário, pelo seu trabalho conquistaram o reconhecimento e o respeito dos colonos
www.werbisci.pl
MALCZEWSKI, Z. W trosce nie tylko o rodaków..., p. 41.
238
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2000, p. 69.
239
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poloneses. Do grande número de padres que dedicaram muitos anos ao trabalho
no Brasil, mencionemos alguns dos mais eminentes. O padre Stanisław Piasecki
(1885-1962)242, que veio ao Brasil em 1914, foi um dos mais ativos propagadores da
educação. Idealizador dos “Círculos Agrários” e promotor de cursos de educação
familiares, das chamadas “Bibliotecas Volantes” e do movimento “Professores Itinerantes”, fundou em Curitiba um internato masculino, que assegurava residência
e proteção a jovens do interior que queriam estudar na cidade243. O padre Jan
Kominek (1877-1943)244, além do seu trabalho na paróquia de Alto Paraguaçu, em
Santa Catarina (nos anos 1907-1931), desenvolveu atividade catequética entre os
índios botocudos que entraram em conflito com imigrantes alemães, ucranianos e
poloneses245. Contribuiu também para apaziguar os conflitos armados naquela região
e elaborou um pequeno vocabulário (de duas páginas) botocudo-polonês. Por sua
vez o padre Józef Joachim Góral (1873-1959)246, que esteve no Brasil desde 1911, foi
o redator do semanário Lud, publicado pelos padres vicentinos, e autor de diversos
manuais e dicionários para a aprendizagem da língua polonesa e portuguesa247.
Antes da II Guerra Mundial, estiveram presentes no Brasil também outros representantes de congregações masculinas, como os salesianos (desde 1896), os
franciscanos (desde 1894), os capuchinhos (desde 1901), os palotinos (desde 1930),
entre outros248.
Igualmente irmãs religiosas polonesas de diversas congregações cumpriram um
importante papel nas colônias e no seio da coletividade brasileira. Elas fundavam
escolas, bibliotecas, orfanatos, hospitais, farmácias e estimulavam à organização de
associações culturais e profissionais. No dia 17 de outubro de 1904 vieram à colônia
Abranches, situada nos arredores de Curitiba, as primeiras religiosas da Congregação
das Irmãs da Caridade de S. Vicente de Paulo249, que a seguir assumiram a direção
242
WACHOWICZ, R. C. Piasecki CM, Pe. Estanislau. In: MALCZEWSKI, Z.; WACHOWICZ,
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de escolas em Prudentópolis (1907), São Mateus do Sul (1908), Tomás Coelho (1911),
Rio Claro (1912), Itaiópolis (1921) e ainda dirigiam, a pedido do governo brasileiro,
um orfanato para meninas em Curitiba (desde 1925) e um sanatório para tuberculosos em Lapa (desde 1927)250.
Uma outra congregação religiosa feminina com grandes méritos para a coletividade polônica no Brasil foram as Irmãs da Sagrada Família. As primeiras vieram
em 1906, atendendo a um pedido do cônsul austríaco em Curitiba, Zdzisław Okęcki,
e de comitês eclesiásticos de várias paróquias brasileiras. Através de um Decreto
do dia 10 de fevereiro de 1911 a Santa Sé instituiu a província brasileira da Sagrada
Família, com a sua casa central em Curitiba. O principal campo de atividade dessas
irmãs no novo país era o trabalho na área educacional, cultural e cívica. As escolas
dirigidas por elas a partir de 1906 eram inicialmente frequentadas só pelas crianças
polonesas, e até 1913 o ensino era oferecido exclusivamente em língua polonesa. Em
1909 construíram a sua própria casa, onde encontrou espaço também uma escola
polonesa, que em 1912 era frequentada por mais de 200 alunos e – em 1923 – por
370 alunos251.
Com o passar dos anos a vida religiosa e espiritual do camponês polonês no Brasil
ia enriquecendo, porque, além dos elementos trazidos da Polônia, estava também
exposta às influências locais. Os imigrantes poloneses distinguiam-se da população
nativa, principalmente na fase inicial da imigração, pelos seus trajes típicos, que
usavam nos domingos e feriados, mas adotando também elementos do vestuário
local. A língua utilizada durante os ritos religiosos era exclusivamente a polonesa.
A igreja era um lugar de encontros, onde eram partilhadas as notícias e planejados
empreendimentos coletivos. Mesmo quando os descendentes dos primeiros emigrantes já não se utilizavam da língua polonesa no dia a dia, muitas vezes utilizavam-se
dela na vida religiosa. Em assuntos religiosos, na oração, durante a confissão ou
em cerimônias de sepultamento, a língua portuguesa era para eles simplesmente
inadequada. Em muitas localidades, em razão das grandes distâncias e dos meios
de comunicação precários, os padres apareciam esporadicamente, e muitas vezes
eram esperados meses, e até anos para realizarem os matrimônios e batizarem as
crianças. Muito doloroso para os emigrantes era o sepultamento sem a presença de
um padre. Algumas vezes, entre alguns padres e os fiéis surgiam conflitos, porque
uma parte do clero não era capaz de se conformar com a mudança de mentalidade
dos imigrantes, com o desaparecimento de submissão e obediência que havia na
Polônia diante de uma pessoa religiosa. O pe. Jan Wróbel assim falava a respeito de
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algumas pessoas que estavam planejando a fundação do Colégio Polono-Brasileiro
Ladislau Reymont em Guarani das Missões:
Quem é honesto? O Gąsiorkiewicz, que trouxe da Polônia brochuras heréticas?
O Czechowicz, um empedernido descrente a quem a esposa tenta em vão levar ao
bom caminho? O Konarzewski, que conspira com os padres da Igreja nacional? Ou
o Sekuła, um maçom e o pior dos hereges?252

Tais posturas de alguns padres levavam ao surgimento de conflitos locais, em
que não raros eram a difamação e a excomunhão eclesiástica.
Eram também significativas para os imigrantes na América Latina as visitas de
hierarcas da Igreja católica na Polônia. Por ocasião do Congresso Eucarístico Internacional realizado em Buenos Aires, em 1934, numerosos núcleos poloneses no
Brasil, na Argentina e no Uruguai receberam a visita do primaz da Polônia, cardeal
Augusto Hlond, juntamente com os bispos Okoniewski, Kubina e Radoński. O bispo
Teodor Kubina, autor de um interessante relato a respeito da sua estada nos países
da América Latina, assim sintetizou a sua viagem ao Brasil253.
No período de entre guerras (em 1929 e em 1930/1931), por recomendação do
primaz da Polônia Augusto Hlond, os núcleos poloneses no Brasil e na Argentina
foram visitados pelo padre Ignacy Posadzy254. Fruto dessas duas viagens foram
artigos publicados na imprensa polonesa e o livro várias vezes editado com o título
de Pelo caminho dos peregrinos. Impressões da visita às colônias polonesas na América do
Sul255. O padre Posadzy dirigia igualmente A Sociedade de Cristo para os Emigrados,
fundada em 1932 por iniciativa do primaz. Para a instituição dessa congregação,
que formava padres que deviam trabalhar nos ambientes polônicos, conseguiu-se
a colaboração de Ignacy Paderewski, bem como da condessa Aniela Potulicka, que
ofereceu à Sociedade o seu palácio familiar juntamente com um terreno de vinte
e cinco hectares em Potulice, perto de Nakło256. No entanto, os primeiros padres
da Sociedade de Cristo só vieram ao Brasil em 1958.
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KUBINA, T. Wśród Polskiego Wychodźstwa w Ameryce Południowej. Potulice, 1938, p. 302; cf.
também: RADOŃSKI, M. K. Dni triumfu Eucharystii. Wspomnienia z polskiej pielgrzymki na XXXII
Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny w Buenos Aires w roku 1934. Poznań, 1936.
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5. O camponês polonês na Argentina
5.1. História da emigração polonesa à Argentina até 1939
A Argentina foi, depois do Brasil, o segundo país da América do Sul onde se estabeleceu o maior número de poloneses, principalmente emigrantes econômicos. Mas,
antes que ocorresse o movimento emigratório maciço, dirigiram-se ao território
argentino indivíduos procedentes das diversas levas da emigração política provocada
pelas consequências dos levantes.
Ao folhearmos as páginas dos registros militares argentinos publicados em Buenos Aires pelo Arquivo Nacional do Estado257, encontramos neles muitos nomes
poloneses. Os primeiros e os mais antigos livros e registros militares apresentam,
já em 1812, nomes como Emanuel Zatocki (registrado como Zatoqui, Zatoski)258,
que lutou contra os espanhóis pela independência da Argentina, ou o tenente
Antoni Mierzwa (ou Mierz)259. Em 1817 se junta a eles o coronel Antoni BelinaSkupniewski260, que luta nos exércitos de José de San Martín, e em 1819 o major Jan
Walery Bulewski261, cujo sobrenome é também registrado como Bollykuski. A esse
grupo de náufragos militares, vindos à Argentina provavelmente após a derrota de
Napoleão, é preciso acrescentar ainda o tenente Józef Karol Wenderski e Tomasz
Traska (talvez Trzaska)262.
O Levante de Novembro de 1830, a Primavera das Nações de 1848 e o Levante
de Janeiro de 1863 foram acontecimentos na história da Polônia que fizeram com
que muitos soldados e civis poloneses tivessem de emigrar da sua terra para fugir
da perseguição dos ocupantes, estabelecendo-se em vários países, inclusive na Argentina. Dessa forma, nos anos quarenta do século XIX chegou à Argentina Henryk
Spiczyński, o qual, apesar de ter mudado o seu sobrenome para Spika, para facilitar
a pronúncia, jamais renegou a sua origem polonesa. Seu filho Henryk (1845-1920)263
ingressou no exército argentino, no qual serviu por mais de quarenta anos, tendo
257
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Latina: dos siglos de Independencia. Fracturas sociales, políticas y culturales. (Org.). T. Fernández García
et al., Warszawa, 2010.
258
Ibidem, n. 79, p. 136.
259
Ibidem, n. 73, p. 1900.
260
Gazeta de Buenos Aires de 5/2/1817.
261
Ibidem, 22.09.1819.
262
PYZIK, E. Los Polacos en la República Argentina y América del Sur desde el año 1812. Buenos Aires,
1966, p. 70-75.
263
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passado por todos os postos, desde recruta até general. Distinguiu-se durante
a guerra com o Paraguai (1865-1870), durante a qual recebeu diversas condecorações.
Como argentino amava a Argentina, mas não se esqueceu da Polônia, pátria dos
seus antepassados, sentimento que transmitiu aos seus filhos.
Nos anos 1850-1858, na Universidade de Buenos Aires lecionou história e línguas
estrangeiras Feliks Napoleon Żaba (1803-1885)264, viajante e poeta. Graças aos seus
poemas publicados em língua espanhola, tornou-se em Buenos Aires uma pessoa
conhecida, especialmente no ambiente literário. Em nome do rei da França Luís
Filipe, em 1847 esteve na Argentina, acompanhando uma missão diplomática, Alexandre Colonna Walewski (1810-1868)265, filho do imperador Napoleão Bonaparte
e da condessa polonesa Maria Walewska. Ele dirigiu negociações de interesse dos
cidadãos franceses residentes na Argentina, acertou as questões relacionadas com
a navegação de navios franceses pelos rios da Argentina, bem como as questões
comerciais.
Na leva emigratória depois da Primavera dos Povos veio o médico Maksymilian
Rymarkiewicz (1815-1857)266, que – trabalhando desde 1850 em Buenos Aires como
médico – era também o redator da publicação em língua francesa, Le Commerce.
Durante uma epidemia de febre amarela proporcionou ajuda à população do Uruguai e, tendo sido ele mesmo contaminado, faleceu em Montevidéu em 1857. Nesse
mesmo grupo de emigrados políticos deve ser incluído Teofil Iwanowski (18271874)267, que veio à Argentina em 1851. Seu pai era alemão e sua mãe, polonesa. Ele
mesmo se sentia polonês e utilizava apenas o sobrenome da mãe. No Arquivo Geral
do Estado em Buenos Aires encontra-se uma relação dos participantes da Guerra
do Paraguai, de que Iwanowski participou. Pelos seus méritos militares ganhou o
posto de general. Nessa relação, na rubrica “nacionalidade”, ao lado do sobrenome
de Iwanowski aparece a observação “polaco” (polonês).
A simpatia da sociedade da Argentina pelos refugiados poloneses após o Levante
de Janeiro de 1863 traduzia-se em prontidão para lhes prestar ajuda. Teve a oportunidade de sentir isso o padre Karol Mikoszewski (1831-1886), membro do Comitê
Nacional Central. Esse líder radical do Levante de Janeiro permaneceu na Argentina de abril a agosto de 1866, examinando a possibilidade de seus companheiros
Materiały VI Międzynarodowego Sympozjum Biografistyki Polonijnej, red. A. e Z. Judycki. Toruń,
2001, p. 286-288.
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de armas emigrarem a esse país. Naquela ocasião foi recebido em audiência pela
esposa do presidente da Argentina e pelo arcebispo de Buenos Aires. Durante essa
breve estada Mikoszewski recolheu para as necessidades dos emigrantes poloneses
cerca de 20 mil francos268.
Por intermédio das suas embaixadas em Londres e Paris, as autoridades da
Argentina incentivavam os poloneses a ingressar em seu exército. Józef Ignacy
Kraszewski (1812-1887), que se encontrava então em Dresden, onde estava redigindo
os seus anuários jornalísticos As Contas (1866-1870), escrevia:
Os agentes argentinos estão atraindo com promessas de bons salários e preços baixos. Diversos companheiros de exílio já viajaram para além do oceano. O governo
francês, que atualmente não apenas está retirando o soldo dos emigrantes, mas também diminuindo os subsídios concedidos a instituições científicas polonesas, apoia
financeiramente essas viagens, pois a cada um que parte paga 280 francos para as
despesas e para oito dias de manutenção em terra argentina269.

Em 1867 chegou à Argentina o engenheiro arquiteto Czesław Jordan Wysocki
(1837-1883)270, que participou do Levante de Janeiro e após a sua derrota chegou à
Argentina através da França. Em 1878 ele contribuiu para a fundação da cidade de
Trenque Lanquen, na qual hoje a rua principal traz o seu nome. Além disso, ele fundou vilas, construiu estradas de ferro e pontes. Participou também da organização do
Instituto Geográfico Argentino. Em Buenos Aires, no bairro de Palermo, projetou o
mais belo parque da cidade. Durante a guerra da Argentina com o Paraguai o colega
de profissão de Wysocki e mais tarde coronel Robert Chodasiewicz (1832-1896)271
foi o primeiro militar a subir num balão a fim de observar as posições do inimigo.
Por isso hoje ele é muitas vezes chamado de primeiro aviador da Argentina. Nas
fileiras do exército argentino serviram ainda muitos outros eminentes poloneses,
entre os quais os coronéis Fortunato Marecki, Venceslau Adam e Ricardo Starszy;
o major Tadeu Sztyrle; os capitães Ladislau Czarnecki, Jan Guzdynowicz, Józef
Anselmo Izarowski e Józef Zieliński; os tenentes Henrique Ozarowski, Roberto
Skowroński, Leon Miaskowski, Frederico Żelawski e Alexandre Berkosabowski; os
porta-bandeiras Miguel Wyszkowicz e Adolfo Dobry. Além dos mencionados oficiais,
diversos outros ex-revoltosos de 1863 serviram no exército argentino como praças.
268
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1987, p. 161-163.
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Nem todos os ex-insurgentes poloneses ingressavam no exército argentino.
Muitos se dedicaram com sucesso ao trabalho civil pelo bem da sociedade argentina. Por exemplo, o dr. Juliusz Jurkowski (1844-1913)272 foi um conhecido médico
que na localidade de Cosquín (província de Córdoba) fundou a primeira clínica de
doenças pulmonares no país. Foi também médico Ricardo Sudnik (1845-1915)273,
que se encontrava na Argentina desde 1872 e que se especializou em fisioterapia
e eletroterapia. Nos anos 1884-1914 ele foi professor de patologia na Universidade
San Luís. Fazem parte dos poloneses respeitados em Buenos Aires o advogado Luís
Gano, os empresários Miguel Laudaski274 e Luís de Perle. Na passagem do século
XIX para o XX, a ciência e a cultura polonesa na Argentina foram difundidas pelos
professores Carlos Lowenhard (f. em 1896), que lecionou topografia e geologia
em Tucumán; Gustavo Kujawa, que foi professor de matemática em Santiago
del Estero; Frederico Maubowski – professor de francês em San Luís, e pelos
engenheiros Vicente Olewiński (cartógrafo militar), Antoni Błażowski, Kazimierz
Odrzywolski (1860-1900)275, Stefan Czerwiński, Kazimierz Rechniewski (18461922)276, Witold Wysztelewski, Mieczysław Rożciszewski, Kazimierz Dąbrowski
e Bernard Zakrzewski.
Desse último grupo de poloneses que contribuíram para o desenvolvimento da
Argentina merece distinção especial Zdzisław Celiński (1847-1929)277, participante
do Levante de Janeiro, que chegou à Argentina em 1895. Inicialmente trabalhou
na construção da estrada de ferro de Buenos Aires a Santa Fé e do porto fluvial de
Gualeguaychú no rio Uruguai. Pela construção desse porto Celiński ganhou do
governo argentino uma medalha de ouro. A seguir dedicou-se a estudos hidrográficos, apresentando às autoridades argentinas projetos de utilização dos recursos de
energia hídrica para a eletrificação do país. Na passagem do século XIX para o XX
realizou durante dois anos uma expedição científica ao território do Gran Chaco,
na época não habitado pelos brancos, com o objetivo de examinar as possibilidades
de essa região ser ocupada e povoada.
No final do século XIX e início do século XX continuavam a chegar à Argentina
refugiados políticos poloneses. Na grande maioria, sobretudo após a revolução de
1905, eram socialistas, membros de círculos revolucionários. A maioria deles procedia
das grandes cidades – Varsóvia, Łódź, Lublin. Predominavam os operários mais ou
menos qualificados, que encontravam emprego em Buenos Aires e em outros centros
BUÑO, W. Prof. dr Juliusz Jurkowski w Urugwaju (1867-1895). In: Sylwetki..., t. 1, p. 197-198.
PYZIK, S. Prof. dr Ryszard Sudnik w Argentynie (1872-1915). In: Sylwetki..., t. 2, p. 143-144.
274
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urbanos. Eles trouxeram consigo ideais revolucionários e a propensão à atividade
clandestina. Havia também aqueles que – diante da perspectiva de prestar o serviço militar no exército do país ocupante – preferiam a vida errante de emigrados.
Pode servir de exemplo a figura de Stanisław Pyzik (1893-1981), que, fugindo do
serviço militar no exército austríaco, veio em 1912 à Argentina278, onde encontrou
apoio nas famílias de Ignacy Dąbrowski (1872-1940), colono em Misiones, e Adam
Dąbrowski (1857-1914). Este último havia chegado à Argentina em 1890279, para se
livrar de chicanas em razão da sua atividade revolucionária. Um líder de ideais
socialistas, companheiro de trabalho e de luta de Ludwik Waryński (1856-1889), na
Argentina foi jornalista e tipógrafo, co-fundador do Instituto de Artes Gráficas em
Buenos Aires. Em 1908 organizou a Sociedade Polonesa Social-Operária “Igualdade”.
Alguns anos antes, em 1890, os poloneses residentes em Buenos Aires haviam
fundado a primeira organização polonesa na América Latina: a Sociedade Democrática Polonesa, cujo idealizador foi Wincenty Olewiński. O primeiro presidente
da Sociedade foi o coronel Robert Chodasiewicz, vice-presidente – Miguel Górski,
secretário – Luís Gano e tesoureiro – Luís de Perle. Os presidentes seguintes foram
Miguel Laudański, Luís de Perle e W. Weyhan. Os sócios dessa organização promoviam reuniões, palestras patrióticas, conferências e debates, mas sobretudo as
comemorações de datas cívicas. No dia 27 de setembro de 1890 o nome da Sociedade
foi mudado para Sociedade Democrática Polonesa de Buenos Aires. O regimento
da Sociedade foi o primeiro impresso polonês em Buenos Aires. Lemos nele que
o objetivo principal da atividade da recém-criada organização seria “congregar os
compatriotas em espírito nacional, buscando o renascimento da Pátria em bases
democráticas”280. Os principais objetivos da Sociedade eram a ajuda mútua na
doença, a ajuda na busca de emprego, o pagamento das despesas de sepultamento
dos pobres, etc.
Nos primeiros meses de 1893, período em que esteve em Buenos Aires o enviado
do Kurier Warszawski (Mensageiro de Varsóvia) Stefan Barszczewski (1863-1937),
ocorreram dentro da Sociedade muitos desentendimentos, cuja consequência foi a
sua divisão. Em março de 1893 uma parte dos sócios fundou uma nova organização:
a Sociedade Polonesa de Buenos Aires.
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Os objetivos de ambas as sociedades eram semelhantes, e os líderes mais pragmáticos começaram a recomendar a união de ambas, tanto mais que o número dos
seus sócios nunca era muito grande, e não faltavam problemas financeiros. Em breve
ocorreu a união das instituições, na realidade a absorção da Sociedade Democrática
Polonesa pela Sociedade Polonesa, em 1899. A nova organização demonstrou um
interesse pela vida da pátria distante: fortalecia financeiramente o Tesouro Nacional em Genebra, ajudava os operários famintos de Łódź, envolveu-se nas coletas
de fundos para a construção do Monumento de Grunwald e, com a eclosão da
I Guerra Mundial, começou a enviar ajuda material aos compatriotas através do
Comitê Geral de Ajuda às Vítimas da Guerra na Polônia, estabelecido em 1915, em
Vevey (Suíça), por iniciativa de Henryk Sienkiewicz (1846-1916)281.
Após a eclosão da I Guerra Mundial a colônia polonesa argentina, da mesma forma
que a brasileira, dividiu-se entre os partidários da Entente e os países centrais282. Os
partidários desta última orientação, os chamados germanófilos, oriundos sobretudo
da Sociedade “Igualdade”, fundaram o Círculo Polonês, que congregava pessoas
posicionadas negativamente diante da Rússia tzarista. Entre os principais líderes
desse agrupamento encontravam-se Ludwik Gano, Ladislau Reinke-Zakrzewski
(1874-1935), Wincenty Paczyński e Ladislau Szulc-Sulik. O Círculo Polonês apoiava
também as sociedades polonesas em Misiones, dirigidas pelos padres verbistas. Por
sua vez os partidários da Tríplice Entente fundaram o Comitê Nacional Polonês,
com sede em Buenos Aires e filiais em Azara, Apóstoles, Corpus e Berisso, cuja direção foi assumida pelo médico Gustavo Jasiński283, que se encontrava na Argentina
desde os anos oitenta do século XIX. O recrutamento de voluntários para o famoso
“Exército Azul”, comandado pelo general Józef Haller (1873-1960), era propagado
pelo periódico Wiadomości Polskie (Notícias Polonesas), redigido por Stanisław
Pyzik e Gustaw Jasiński nos anos 1917-1918. No entanto razões técnicas, entre as
quais as dificuldades para transportar os voluntários à França, fizeram com que esse
recrutamento acabasse num total fracasso. Em vista disso, por conta do Comitê
MARKIEWICZ, H. Sienkiewicz Henryk Adam. In: PSB, t. XXXVII, 1996, p. 203-216.
A esse respeito escreveram: WŁODEK, J. Emigracja polska w Argentynie wobec sprawy polskiej
w czasie wojny. Przegląd dyplomatyczny, n. 3-4, 1921; KOŁODZIEJ, E. Polacy w Ameryce Łacińskiej
wobec kwestii odrodzenia niepodległego państwa polskiego. In: Polonia w walce..., p. 17-194.
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Nacional Polonês viajaram à França apenas dois voluntários – A. Maksymowicz e
J. Benczarski, filhos de colonos poloneses de Misiones284.
No ano de 1918, na vida da colônia polonesa argentina ocorreu um fato significativo. A Sociedade Polonesa uniu-se com a socialista “Igualdade”, dando origem
à organização “Polônia Livre”. O primeiro presidente dessa organização foi o engenheiro Ladislau Dąbrowski. Em breve, infelizmente, ocorreram dissensões de
ordem política que fizeram com que a organização fosse abandonada por pessoas
de ideias mais moderadas, em choque com o radicalismo dos líderes socialistas.
Até o ano de 1914 vieram à Argentina das terras polonesas 31.600 pessoas285,
das quais cerca de 10.000 estabeleceram-se em Misiones. Destes – de acordo com
cálculos de J. Okołowicz (1876-1923) – 5.000 eram ucranianos286. Infelizmente,
Danuta Bartkowiak, no verbete intitulado Argentina287, publicado na Enciclopédia
da Emigração e dos Emigrados Poloneses, ignora esses dados. Além disso, ao escrever
da colonização camponesa em Misiones (no verbete Apóstoles), parece demonstrar –
pelo que se pode julgar – o desconhecimento da dissertação básica sobre esse tema,
que sem dúvida é a coleção de estudos, com redação de R. Stemplowski, intitulada
Os eslavos em Misiones argentina, sem falar da atual historiografia argentina288. Essa
observação diz respeito também a Casimiro Dopierała, autor do verbete Azara289,
bem como a outros autores que redigiram verbetes argentinos, entre os quais
Adalberto A. Wierzewski, autor do verbete Szychowski João290.
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A Argentina foi, depois do Brasil, o segundo país da América Latina a reconhecer a
independência da Polônia. Isso ocorreu no dia 4 de julho de 1919, e o primeiro passo
na estruturação de relações mútuas foi o estabelecimento, em janeiro de 1920, de
relações consulares. Anteriormente existia apenas um consulado honorário, dirigido
por Ladislau Szulc-Sulik, depois por Józef Włodek, e mais tarde – no citado período – foi instituído um consulado efetivo sob a direção do vice-cônsul Kazimierz
Reychman. As relações diplomáticas, em nível de legações, foram estabelecidas em
1922. O primeiro legado extraordinário polonês e ministro plenipotenciário foi o dr.
Władysław Mazurkiewicz (1887-1963), que exerceu a sua missão de julho de 1922
a junho de 1936. Em 1934 foi criada em Posadas, capital de Misiones, uma agência
consular que em 1939 foi transformada em vice-consulado. Uma agência consular
semelhante funcionou nos anos 1938-1939 em Santa Fe. Um sério problema para
os emigrados, especialmente nos anos trinta do século XX, era encontrar emprego.
Com esse objetivo, em 1939 foi criado o Patronato Polonês, subordinado ao Departamento de Emigração em Varsóvia, cujos funcionários forneciam todo o tipo
de ajuda aos emigrantes da Polônia. Em situações extraordinárias, ajudavam até
na repatriação à Polônia. Finalmente em 1934, graças aos empenhos de Władysław
Mazurkiewicz e Stanisław Pyzik, foi fundado o Instituto Cultural Polono-Argentino
em Buenos Aires.
No período de entre guerras, a emigração à Argentina, aonde se dirigiram aproximadamente entre 157 e 167 mil pessoas291, atingiu as maiores proporções entre todos
os países da América Latina. Diferentemente da emigração camponesa ao Brasil, que
tinha um caráter colonizador, à Argentina – com a exceção de Misiones – vinham
na maioria operários. As agências de intermediação de trabalho enviavam-nos
a diversas partes do país para os trabalhos sazonais na agricultura, em brigadas de
construção de prédios, ferrovias ou estradas. Muitos operários encontraram trabalho
nos portos argentinos, no descarregamento de navios, bem como na indústria da
carne e do curtume. Alguns encontraram emprego na indústria petrolífera argentina
na Patagônia, principalmente na região de Comodoro Rivadavia.
A intensificação da emigração polonesa à Argentina podia ser observada a partir de
1921, o que sem dúvida se relacionava com o término da guerra polono-bolchevista.
A não realização da reforma agrária e a desmobilização do exército colocaram uma
grande multidão de pessoas diante do problema de assegurar a sua existência material. Muitos deles optaram pela emigração para além do oceano. J. Motyka, um
emigrado à Argentina, escrevia o seguinte:

Ibéricos e Ibero-Americanos da Universidade de Varsóvia, intitulada La imigración polaca en Misiones
en Argentina en la primera mitad del siglo XX. El caso de la familia Szychowski.
291
SMOLANA, K. Za Ocean..., p. 56.
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Após o término da guerra com os bolchevistas, tendo voltado para casa, convenci-me
de que não havia para mim um pedaço de pão na Pátria e com muitos outros, que
se defrontaram com a mesma sorte, tive que partir para o mundo em busca de pão.
O destino levou-me a 20.000 quilômetros da Polônia, até a Argentina. Aqui tive de
me submeter ao pior tipo de trabalho, trabalhando na construção de uma estrada de
ferro no deserto, sob as ordens de um feitor negro. A minha residência era um velho
vagão, o salário era baixo, suficiente apenas para não morrer de fome. Não se podia
nem pensar em poupar algum dinheiro292.

Nos anos 1926-1930 a emigração a esse país assumiu as maiores dimensões no
período de entre guerras – da Polônia partiram então mais de 91 mil pessoas. Nos
anos seguintes a crise econômica e o desemprego em massa, também na Argentina,
refrearam a emigração da Polônia. Nos anos 1931-1935 ao país do rio de La Plata
viajaram apenas 13 mil pessoas, e nos anos 1936-1938 cerca de 22 mil pessoas.
Uma significativa parte dos emigrados poloneses à Argentina era constituída por
cidadãos poloneses de nacionalidade judia e ucraniana. Segundo o Pequeno Anuário
Estatístico, nos anos 1927-1938 partiram da Polônia à Argentina 113.000 pessoas,
das quais declararam a religião mosaica 33.700 (29,80% do total dos emigrantes),
a ortodoxa – 25.100 pessoas (22,20%), a greco-católica – 20.000 pessoas (17,70%)
e a evangélica – 4.000 pessoas (3,5%). Os restantes, isto é, cerca de 400 pessoas
(0,35%) declararam alguma outra religião ou nenhuma293. Ao que parece, no período anterior, isto é, nos anos 1918-1926, a porcentagem dos emigrantes judeus era
maior ainda. Em novembro de 1925 um correspondente anônimo de Buenos Aires
relatava nas páginas do Wychodźca (O Emigrante):
Enquanto nos últimos tempos emigravam da Polônia à Argentina quase que exclusivamente os judeus, e a porcentagem dos não judeus era de 5 a 10, neste ano encontramo-nos com a emigração de agricultores poloneses, principalmente da Galícia
Oriental, da Volínia e em geral das Terras Orientais. Embora os judeus continuem a
ser a maioria, a porcentagem dos agricultores que chegam atinge o índice de 30-40294.

Dados bastante precisos em relação à religião dos emigrantes à Argentina nos
anos trinta do século XX são apresentados na tabela 8.

292
293
294

MOTYKA, J. Perez. Argentyna. Przyjaciel Ludu, n. 25, de 21/6/1925, p. 11.
MRS, Warszawa, 1939, p. 53.
“M”. Widoki polskiej emigracji do Argentyny. Wychodźca, n. 52, de 27/12/1925, p. 1.

102

Jerzy Mazurek - A POLÔNIA E SEUS EMIGRADOS NA AMÉRICA LATINA (até 1939)

Tabela 8
A emigração à Argentina segundo a religião nos anos 1930-1938
Católicos
romanos
1930 13 804
2890
100,0%
19,0%
Ano

Total

GrecoEvangélicos Ortodoxos
católicos
2418
246
3348
14,8%
1,8%
24,3%

Religião
mosaica
4882
35,4%

Outros
20
0,1%

1931

4423
100,0%

840
19,0%

654
14,8%

67
1,5%

386
8,7%

2476
56,0%

-

1932

2056
100,0%
1724
100,0%
2057
100,0%
3619
100,0%
5929
100,0%
8470
100,0%
7680
100,0%

483
23,5%
257
15,0%
260
12,6%
587
16,2%
902
5,2%
1545
18,2%
916
11,9%

99
4,8%
65
3,8%
187
9,2%
429
11,9%
656
11,2%
978
11,5%
1055
13,7%

44
2,1%
17
0,9%
24
1,2%
123
3,3%
448
7,4%
855
9,9%
612
8,0%

93
4,5%
72
4,2%
111
5,3%
455
12,6%
1142
19,2%
2583
30,5%
2852
37,2%

1335
65,0%
1 313
76,1%
1472
71,6%
2022
55,9%
2750
46,4%
2433
28,8%
2175
28,3%

2
0,1%
-

1933
1934
1935
1936
1937
1938

3
0,1%
3
0,1%
31
0,6%
96
0,1%
70
0,9%

Fonte: KOŁODZIEJ, E.; ZAKRZEWSKA, J. Ostatnie posiedzenie Międzyministerialnej Komisji
Emigracyjnej (25 lutego 1939 r.) In: Teki Archiwalne, no. 16, 1977, p. 231.

Após chegarem por via marítima a Buenos Aires, os emigrantes da Polônia, da
mesma forma que os de outros países, eram encaminhados ao chamado Hotel dos
Emigrantes, onde, em enormes salões coletivos, recebiam alimentação gratuita
e podiam pernoitar. Durante o dia os emigrantes e suas famílias eram obrigados
a passar o tempo no pátio do hotel, onde podiam ser recrutados como colonos em
áreas virgens, bem como para trabalhar nos latifúndios ou na indústria, principalmente na indústria da carne.
Os vestígios da permanência dos emigrantes poloneses nas enormes extensões
da Argentina podem ser encontrados nas agremiações e associações polonesas295,
que eram não apenas lugares de encontro dos emigrantes, mas também de uma
animada atividade educacional e cultural com as escolas e os teatros amadores.
Uma das organizações mais antigas desse tipo era a União Polonesa em Berisso,
fundada em 1913. Os petroleiros poloneses de Comodoro Rivadavia fundaram em
1922 a Sociedade “Polônia Livre”. Em 1923 surgiu a Sociedade Polonesa em Llavallol,
295

PYZIK, E. Los polacos..., p. 243-256.
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e em 1926 a Sociedade Polonesa em Dock Sud. Essas organizações, embora às vezes
com nome diferente, funcionam até o dia de hoje. Atuam também os núcleos polônicos em Córdoba, Tucumán, Rosario e Mendoza. No período de entre guerras
havia mais de trinta dessas instituições. A sua dispersão trouxe a necessidade de se
criar uma organização central. As tentativas nesse sentido foram várias. Em 1926
as organizações polonesas fundaram a Sociedade “Casa Polonesa”, transformada
posteriormente na Federação de Sociedades “Casa Polonesa”. Finalmente, em 1929
surgiu a União dos Poloneses na Argentina, que abrigou a maioria das organizações
regionais, apoiando as suas atividades e prestando assistência aos emigrantes.
Além das sociedades congregadas na Federação, existia a “Fogueira Polonesa”,
instituída em 1930 por pessoas desestimuladas por constantes conflitos e que queriam manter-se afastadas da política296. A atividade desenvolvida, que foi presidida
por J. Jasicki e W. Piotrowski, concentrava-se principalmente no trabalho cultural.
Foi fundada uma escola polonesa, um círculo de jovens e um teatro amador, que
fazia as suas apresentações nas sociedades polônicas vizinhas em Berisso e Dock
Sud. Da “Fogueira Polonesa” surgiu a primeira organização polônica de mulheres
– a União das Mulheres Polonesas Maria Skłodowska-Curie.

5.2. A colonização polonesa em Misiones
No dia 27 de agosto de 1897, ao Territorio Nacional de Misiones297, situado entre
o Brasil e o Paraguai, chegaram “as primeiras 14 famílias polonesas” que totalizavam 69 pessoas298. A data da vinda dessas famílias é considerada como o início da
colonização camponesa polonesa na Argentina. Esses imigrantes não eram participantes dos trágicos levantes nem refugiados políticos, mas vinham em busca da
melhores condições de vida. Eles foram estabelecidos na localidade de Apóstoles,
onde ganharam lotes numa região de campos, parcialmente cobertos pela vegetação
tropical, que – como no Brasil – primeiramente tinham de desbravar a fim de que
o lote pudesse ser utilizado para a construção de casas e o cultivo.

PYZIK, E. na 25-lecie “Ogniska Polskiego”. In: 25-lecie Ogniska Polskiego. Buenos Aires, [1955],
p. 28-432.
297
O Territorio Nacional de Misiones foi desmembrado em 1881 da província de Corrientes
e subordinado diretamente ao governo federal em Buenos Aires. Não possuía uma administração
própria nem seus próprios representantes no Congresso. O orçamento era votado e aprovado na
capital. O poder executivo era exercido por um governador nomeado pelo governo central. Na época
da vinda dos colonos poloneses cumpria essa função Juan José Lanusse.
298
VOGT, F. La colonización polaca en Misiones. Homenaje a la Colonia de Apóstoles en el 25 aniversario
de su fundación. Buenos Aires, 1922, p. 3.
296
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Misiones é a região histórica das chamadas reduções jesuíticas – localidades
fundadas pelos jesuítas, onde os índios encontravam abrigo contra os comerciantes
de escravos299. Nos séculos XVII e XVIII, elas se estendiam pelo território oriental do atual Paraguai, pelo território ocidental dos atuais estados brasileiros do
Paraná e do Rio Grande do Sul, pela província argentina de Misiones e pela parte
setentrional da província argentina de Corrientes. Após a expulsão dos jesuítas em
1768, essa região transformou-se nos “campos selvagens” da América Latina, onde
ao longo de dezenas de anos se escondiam criminosos e aventureiros de todo o
tipo. As fronteiras internacionais nessa região foram definitivamente estabelecidas somente na segunda metade do século XIX – entre a Argentina e o Paraguai
em 1876, e entre a Argentina e o Brasil em 1895. Por ocasião da vinda dos colonos
poloneses, Misiones estava pouco povoada: uma área de 30.000 km2 era habitada
por cerca de 30 mil habitantes.
O grupo das 14 famílias polonesas era procedente da parte oriental da Galícia
(provavelmente do distrito de Czortkow)300. Uma parte deles veio a Buenos Aires no
dia 9 de junho de 1897 no navio alemão Antonina, de forma bastante casual. Durante
o controle dos passaportes em Hamburgo verificou-se que alguns emigrantes, desejosos de viajar aos Estados Unidos, estavam doentes ou não possuíam os documentos
exigidos. Um funcionário do porto, sabendo que a Argentina estava precisando de
imigrantes, aconselhou-lhes que embarcassem num navio que se dirigia a esse país.
Em Buenos Aires foram enviados à cidade próxima de La Plata, onde desde 1878
residia Miguel Szelągowski301, que conhecia o governador da província de Misiones
– Juan J. Lanusse. Graças à sua intervenção, surgiu a oportunidade de os poloneses se
estabelecerem nessa província, o que fizeram algumas das famílias vindas no navio
Antonina e alguns daqueles que haviam vindo a La Plata anteriormente. Naquele
tempo, nas cidades portuárias da Argentina encontrava-se um significativo grupo
de poloneses. Somente no primeiro semestre de 1897 haviam chegado ao porto de
Buenos Aires 456 pessoas, na maioria procedentes da Polônia Menor oriental302.
Existem informações a respeito de poloneses que tinham vindo a Misiones
individualmente antes da chegada desse grupo de 14 famílias. Um deles foi Filip
Wawrzyńczak, que após uma breve permanência no Brasil meridional mudou-se

299
A esse respeito cf. p. ex.: MÖRNER, M. Atividades y economias de los jesuitas en el Rio de la Plata.
Buenos Aires, 1968; HAUBERT, M. Índios e jesuítas no tempo das Missões, São Paulo, 1990.
300
WŁODEK, J. Argentyna i emigracja..., p. 363.
301
Miguel Szelągowski (1853-1936) – alfaiate de profissão, nasceu em Gniezno e chegou à Argentina
em 1878 vindo da França, aonde antes havia emigrado. Estabeleceu-se em La Plata, onde atuou no
Comitê de Ajuda aos Emigrantes. Cf. PYZIK, E. Los polacos..., p. 205-209.
302
WŁODEK, J. Argentyna i emigracja..., p. 363.
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para a província argentina de Corrientes e ali encontrou Marcin Miszewski, que já se
encontrava em Misiones havia dez anos. Eles decidiram viajar na mesma época para
essa região – e Wawrzyńczak estabeleceu-se na terra do governo em Cerro Cora em
1894. Alguns meses depois ganhou vizinhos nas pessoas de Tomasz Kraiński e Jan
Galiszewski, que haviam fugido do Paraná diante das consequências de uma revolução que ali havia eclodido303.

A respeito de um cidadão chamado Stanisław Pogorzelski, igualmente envolvido
na Revolução Federalista no Brasil304, fala por sua vez Paweł Nikodem305. Sobre os
poloneses em Misiones antes de 1897 escreveram também os historiadores que se
dedicaram à problemática da colonização camponesa na Argentina306
Cada uma das famílias vindas a Apóstoles recebeu como propriedade lotes com
a área de 25 a 100 hectares, com a possibilidade de pagar em prestações a importância devida. Notícias sobre a terra fértil e a quantidade de terra recebida chegaram à Galícia, tendo provocado uma verdadeira “febre”. Dessa forma teve início
a afluência maciça de poloneses, na maioria de origem ucraniana. Juntaram-se a
eles emigrantes do Brasil, isto é, ocorreu a chamada “onda emigratória secundária”,
envolvendo aqueles que anteriormente tinham vindo da Polônia ao Brasil, bem como
seus filhos, já nascidos no Brasil. Diante dessa nova e potente onda emigratória,
surgiu em 1901 a necessidade da fundação de novas colônias – de Azara, fundada
nas proximidades de Apóstoles, bem como de San José e Corpus Christi. Nos anos
seguintes foram fundadas as colônias de Cerro Cora (1910), Bombland (1917), Guarany (1921), Gobernador Roca (1928), Polana (1932), Campo Grande (1934), Campo
Verde (1934), Wanda (1937) e Gobernador Lanusse (1937). Aos nomes oficiais dessas
localidades os colonos adicionavam nomes poloneses, tais como Kaźmierzowo,
Józefowo, Jadwigowo, Rochowe Bory, Wojciechowo, Jackowo, Magdalenowo,
Stanisławowo, etc.
Os colonos que vieram a Misiones antes de 1914 eram provenientes na sua maioria da zona de ocupação austríaca. Os imigrantes da zona de ocupação prussiana
chegavam até lá por via indireta, através do Brasil. Jan Czajkowski escrevia:

OLCHA, A. Brazylijskie profile. Warszawa, 1971, p. 160.
GRABOWSKI, F. Z Mateusza do Lapy. Polacy w rewolucji 1893-1894. In: Emigracja polska
w Brazylii..., p. 95-105.
305
OLCHA, A. Brazylijskie..., p. 160.
306
EDIT, R. C. Pioneer Settlement in Northeast Argentina. Madison, 1971, p. 92; STALISZEWSKI,
J. Polish Frontier Settlement in Misiones, Argentine. Formation of the Slavonic Cultural Landscape,
dissertação de doutorado, Columbia University, 1975, p. 207; cf. também STEMPLOWSKI, R.
Liczebność i rozmieszczenie słowiańskich osadników rolnych w Misiones (1897-1947). In: Słowianie
w argentyńskim…, p. 43-44.
303
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Diferentemente dos colonos de Apóstoles e Azara, vindos da Polônia Menor Oriental
[...], os colonos de Corpus provêm da antiga Polônia do Congresso. A língua polonesa era ali comum, de tal forma que algumas famílias e indivíduos de outras origens
polonizaram-se completamente. Apenas os sobrenomes testemunhavam a origem.
Os colonos mais velhos são provenientes da Polônia, e seus filhos mais velhos nasceram no Brasil. A maioria veio de Guarani, alguns de Jaguari e Ijuí, do estado do
Rio Grande do Sul307.

Segundo cálculos de Ricardo Stemplowski, em 1903 residiam em Misiones 810
famílias (3.697 pessoas) da zona de ocupação austríaca e 70 famílias (334 pessoas)
da zona de ocupação russa308. O processo de mudança à Argentina dos imigrantes
poloneses do Brasil, e num período posterior também do Paraguai, perdurou nos
anos seguintes, embora se tivesse intensificado de forma significativa somente nos
anos trinta do século XX. No início da terceira década desse século, residiam em
Misiones “cerca de 12.200 ucranianos e poloneses, juntamente com seus filhos nascidos na Argentina; 800 famílias polonesas ou de origem polonesa, 5.700 pessoas,
das quais 3.500 nascidas em Misiones (62%)”309. Essa coletividade constituía 9,3%
de toda a população de Misiones em 1920, que somava 75.135 pessoas310.
A convivência pacífica dos poloneses e ucranianos em Misiones perdurou até
o surgimento da II República, embora já antes houvesse conflitos de caráter religioso311. A população ucraniana, que formava a maioria da coletividade de Apóstoles
e Azara312, predominava na colônia San José313. Por sua vez em Corpus Christi – como
sabemos – predominavam os poloneses314. Os ucranianos de Misiones estavam
CZAJKOWSKI, J. Z życia Polaków w Misiones. Kalendarz Ludu 1952, p. 165.
STEMPLOWSKI, R. Liczebność i rozmieszczenie..., p. 62.
309
Ibidem, p. 77; “Os poloneses em Buenos Aires são cerca de 12.000” – escrevia o conhecido líder
polônico de Buenos Aires Ludwik Gano – “na maioria agricultores estabelecidos nas colônias em
Misiones, Coronel Suarez e Pampa Central (cerca de 10.000), sendo o restante formado por operários
e artesãos, espalhados por Buenos Aires, Rosario e Córdoba”. GANO, L. Listy z Argentyny. Piast, n. 51,
de 19/12/1920, p. 6; cf. também DEMBICKI, F. Buenos Aires. Ibidem, n. 11, de 13/3/1921, p. 11.
310
STEMPLOWSKI, R. Liczebność i rozmieszczenie..., p. 96.
311
LIS-KOZŁOWSKI, S. 70 lat Polaków w Misiones. Kurier Polski, n. 531, de 2/11/1967, p. 3; FLORIAN,
J. Kolonizacja polska w Misiones. Bóg i Ojczyzna, n. 54 (abril) de 1946, p. 20.
312
“Nas colônias Apóstoles e Azara há ¼ de poloneses puros e ¾ de ucranianos da Galícia, um pouco
misturados com os poloneses. Contando em pessoas, são 5.200”; KŁOBUKOWSKI, S. Kolonizacja
polska w Argentynie. Polski Przegląd Emigracyjny, n. 7, de 10/4/1908, p. 3.
313
FOGT, F. La colonización polaca..., p. 29.
314
“Em comparação com a quantidade dos colonos ucranianos, a porcentagem da população
polonesa nas colônias daqui é relativamente pequena, porque chega a apenas 20%. Essa população vai
se desnacionalizando e desaparecendo no meio do mais numeroso elemento ucraniano. Trata-se de um
pequeno punhado de camponeses poloneses, apesar de as colônias Apóstoles, Azara, San José e Candelaria
terem recebido a bombástica denominação de Colônias Polacas”. BIAŁOSTOCKI, J. Z Argentyny. Gazeta
Narodowa, n. 82, de 08.04.1908, p. 1.
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vivenciando naquele tempo o seu período de definição nacional, o que os poloneses
não se dispunham muito a reconhecer. Os ucranianos haviam trazido consigo o
seu rito religioso greco-católico e reclamavam um padre greco-católico, mas sem
resultado. Aproveitou-se dessa situação um representante da Igreja ortodoxa, que
em dezembro de 1907 “ocupou, sem avisar a ninguém, uma distante capela do rito
oriental na colônia de Azara, que imediatamente – em companhia da irmandade
ortodoxa – submeteu-se à sua proteção”315. Esse fato provocou em Misiones muita
confusão, mas contribuiu também para que, após a intervenção do núncio apostólico
na Argentina, as autoridades atendessem aos pedidos dos ucranianos e enviassem
a Apóstoles um sacerdote greco-católico316. O fortalecimento da consciência nacional
dos ucranianos ia avançando no período de entre guerras, especialmente após uma
visita a Misiones (em 1922) do arcebispo André Szeptycki, uma autoridade da Igreja
greco-católica. O pe. Józef Florian escrevia a respeito dos ucranianos:
Enganados pela propaganda soviética – aturdidos pelas vitórias das armas russas,
sonhavam com uma Ucrânia livre e independente. Consideravam-se cidadãos ucranianos, separaram-se por completo da sociedade polonesa, saíram das sociedades
polonesas, fundaram as suas próprias associações e – o que era pior – começaram
a destilar ódio contra os poloneses, e até agora veem com hostilidade o polonismo
e prejudicam a causa polonesa em qualquer ocasião que se apresente317.

Nas novas colônias os camponeses dedicaram-se logo ao trabalho, que se transformou numa obstinada luta com a natureza. Stanisław Kłobukowski conta:
E assim, no início não podiam dar conta da rainha da América do Sul, a formiga,
que lhes consumia todas as plantações, especialmente gulosa pelo milho e por todo
o tipo de batata. Atualmente cada proprietário possui umas maquininhas que envenenam as formigas com gás de enxofre. Os nossos colonos lutam igualmente contra
os gafanhotos, que, quando chegam, cobrem toda a região. Essa praga se repete com
a mesma frequência como, por exemplo, do granizo na Polônia318.
“Vendo que o cisma estava inundando as colônias, mandei fechar a capela em Azara. Esse fato
despertou a indignação dos ucranianos rebeldes daqui, partidários da Igreja ortodoxa. Fui aqui
testemunha de tempos tristes. As pessoas por cujo bem e felicidade empreendi tantos esforços,
fanatizadas por um pseudo-líder, todas juntas (120 famílias), enviaram ao governo daqui, por telégrafo,
uma queixa contra mim, acusando-me de abuso de poder, e o padre ortodoxo ameaçou-me com uma
reclamação diplomática, imputando-me [...] a violação da constituição e da liberdade”. Ibidem, p. 2.
316
WŁODEK, J. Argentyna i emigracja..., p. 415.
317
FLORIAN, J. Kolonizacja polska..., p. 21; Evidentemente, essa questão é vista de forma completamente
diversa pelos ucranianos. Cf. o livro ultimamente publicado de SNIHUR, E. A. De Ucrania a Misiones.
Una experiencia de transformación y crecimiento. Apóstoles, 1997, p. 136-149; CIPKO, S., op. cit., p. 5-50.
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A base da economia dos camponeses, em que se apoiava o sustento da família,
especialmente no período inicial, era a cultura do milho, do feijão preto, da mandioca e de diversas espécies de batata. “No entanto o clima já permite a cultura do
fumo, do algodão, da uva, do arroz e da cana-de-açúcar. Parece-me – continua
escrevendo Kłobukowski – que esses produtos seriam mais fáceis de transportar e
de vender e que o lucro com eles obtido seria bem maior. Mas não é fácil dar conta
do conservadorismo dos camponeses”319.
Desde o início da vinda dos primeiros colonos à Argentina, as autoridades decidiram criar o cargo de administrador das colônias polonesas. Em maio de 1900
essa função foi assumida por Józef Białostocki320. Józef Włodek, o primeiro cônsul
honorário em Buenos Aires, fala a seu respeito:
Ele se dedicou inteiramente a esse trabalho e durante os anos em que ocupou esse
posto contribuiu significativamente para que fossem alcançados tão belos resultados
na colonização. Ele mesmo oriundo de uma família camponesa da Volínia, talvez não
sentisse devidamente o espírito dos colonos minifundiários e sem terra da Polônia
Menor oriental, e os seus esforços no sentido de criar no exterior “aquele relacionamento ideal dos senhores com os aldeões poloneses” não convenciam os colonos.
Mas, entre todos, ele deixou a melhor lembrança e a gratidão321.

Em 1903 ele trouxe a Misiones o médico Juliusz Jurkowski322, ex-professor na
Universidade de Montevidéu323. Uma outra grande líder social em Misiones foi
Adelia Tarnowska, que desde 1902 dirigiu a primeira escola, ainda sem um prédio
próprio. Essa “heroína” polonesa dava as aulas em sua pequena e pobre residência
ou viajava numa caleça puxada por dois cavalos de colônia em colônia e dava aulas
Ibidem, p. 2.
José Francisco Białostocki nasceu em 1846 em Minsk. Estudou na Politécnica de Zurique, onde
obteve o título de engenheiro. Em 1886 veio à Argentina, onde foi professor na Faculdade de Ciências
Físicas e Exatas de Buenos Aires. Participou ativamente da vida polônica local e por um breve período
foi presidente da Sociedade Democrática Polonesa. Por 16 anos exerceu a função de administrador
das colônias polonesas em Misiones, tendo granjeado a profunda confiança dos colonos. Nos anos
1919-1921 redigiu a publicação quinzenal Słowo Polskie (Palavra Polonesa). Em 1925 o governo argentino
nomeou-o cônsul em Constantinopla, onde em breve morreu e onde foi sepultado. Cf. PYZIK, E. Los
polacos..., p. 216-219; idem. Inz. Jozef Białostocki w Argentynie. In: Sylwetki..., t. 1, p. 78-79.
321
WŁODEK, J. Argentyna i emigracja..., p. 386.
322
Juliusz Jurkowski (1844-1913) foi médico e líder social. Após a derrota do Levante de Janeiro de
1863, do qual participou, viajou à França, onde concluiu os estudos médicos e emigrou ao Uruguai.
Lecionou na Universidade de Montevidéu e mais tarde mudou-se à Argentina. Na localidade de
Cosquín (província de Córdoba), fundou a primeira clínica de doenças pulmonares. Nos anos 1903-1913
foi médico em Apóstoles, onde morreu na miséria e no esquecimento. Cf. BUÑO, W. Prof. dr Juliusz
Jurkowski w Urugwaju (1867-1895). In: Sylwetki..., t. 1, p. 197-198; PYZIK, E. Los polacos..., p. 55-58.
323
FLORIAN, J. Kolonizacja polska..., p. 19; WŁODEK, J. Argentyna i emigracja..., p. 360.
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às crianças nas casas dos colonos324. As escolas com sede própria, surgiram depois
em Apóstoles, Azara e Corpus Christi, onde lecionaram, entre outros, os futuros
correspondentes e redatores dos periódicos polônicos Orędownik (O Intercessor)
e Osadnik (O Colono) – Antoni Czajkowski e Antoni Skupień325.
Os povoados dos colonos não lembravam as tradicionais aldeias polonesas (as
propriedades situavam-se longe umas das outras), apesar de as casas, as construções
adjacentes e as igrejas serem edificadas segundo o modelo polonês. Não podendo
criar uma típica aldeia polonesa, os camponeses buscavam apoio na estrutura
paroquial. Logo após a vinda, por intermédio do governador Lanusse começaram
a reivindicar um sacerdote polonês. Já em 1898 chegou a Apóstoles o padre Frederico Vogt, verbista, que desconhecia a língua polonesa326. Os colonos poloneses de
Misiones só ouviram a missa em sua própria língua com a vinda do padre salesiano
Stanisław Cynalewski (1866-1932)327, em março de 1899. Naquele mesmo ano foi
construída uma pequena igreja. Durante os nove meses da sua estada em Apóstoles,
Cynalewski “foi não apenas sacerdote, mas um verdadeiro protetor e benfeitor dos
poloneses”328. Era conhecedor da agricultura (na mocidade havia estudado agronomia) e propagava novas culturas agrícolas, entre as quais novas variedades de
uva329. Infelizmente a sua atividade não contou com a compreensão das autoridades
religiosas e no final de 1899 foi transferido de Misiones. Amargurado, dedicou-se
ao trabalho entre os índios e mais tarde viajou aos Estados Unidos, para a seguir
voltar mais uma vez à América Latina, onde atuou no Brasil e no Paraguai. Em 1922
saiu da congregação e voltou à Polônia, onde passou a trabalhar na arquidiocese
de Poznań330. Após a partida do pe. Cynalewski, as autoridades eclesiásticas confiaram a assistência pastoral em Apóstoles aos padres da Congregação do Verbo
Divino – Antoni Pilka e Władysław Reinke-Zakrzewski e, em período posterior,
Jan Tomala e Jan Kuczera331.

FLORIAN, J. Kolonizacja polska..., p. 20; idem. Wśród Polaków w Misiones. Bóg i Ojczyzna, n. 52
(fevereiro) de 1946, p. 12.
325
ŁUKASZ, D. Organizacja oświaty polskiej w Misiones (1904-1939). In: Słowianie w argentyńskim...,
p. 153-155.
326
WRÓBEL, H. Historia duszpasterstwa polskiego w Argentynie w latach 1897-1997. Warszawa, 1999,
p. 311.
327
KRZYSZKOWSKI, J. Cynalewski Stanisław. In: PSB, t. IV, 1938, p. 123; a respeito do primeiro
período do pe. Cynalewski na América Latina escreve LEWICKI, T. Nie damy pogrześć mowy... Polscy
salezjanie wśród rodaków w Ameryce Południowej. Warszawa, 1986, p. 11-40.
328
Wiadomości salezjańskie, n. 8, 1899, p. 233. Apud WRÓBEL, H. Historia duszpasterstwa..., p. 55.
329
Ibidem.
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Ibidem. A respeito do trabalho dos salesianos na América Latina, cf. LEWICKI, T., op. cit.
331
TURBAŃSKI, W. Działalność polskich werbistów wśród Polonii argentyńskiej. In: Działalność
męskich zgromadzeń wśród Polonii, red. J. Bakalarz et al. Lublin, 1982, p. 353-402.
324

110

Jerzy Mazurek - A POLÔNIA E SEUS EMIGRADOS NA AMÉRICA LATINA (até 1939)

Um papel extremamente importante na colonização de Misiones desempenhou
a paróquia de Azara, onde nos anos 1904-1931 exerceu as funções de pároco o pe.
Józef Bayerlein-Mariański (1868-1940)332. Ele nasceu na aldeia de Dębiec, perto
de Poznań, numa família polonizada de colonos alemães de Bamberg. Após ser
ordenado sacerdote, em 1903, viajou à Argentina. Adotou o sobrenome polonês
Mariański, do nome da sua mãe – Mariana. Permaneceu no país até 1931, quando
as autoridades religiosas o chamaram de volta à Polônia.
“O pe. Józef B. Mariański é na colônia tudo: padre, prefeito, conselheiro, protetor, professor, etc.” – escreveu Józef Włodek333. Ele dividiu a extensa colônia de
Azara, que contava cerca de 45 mil hectares, em colônias menores, até 20 famílias. O centro da colônia, situado em Azara, foi denominado Kościuszkowo, e as
colônias menores receberam nomes poloneses: Racławice, Tłumacz, Ostrówko,
Jagiełłowo, Skargowo, Wieliczka, Stanisławowo, Jasna Góra, Kaźmierzowo. Além
de criar muitas associações religiosas, o pe. Mariański desenvolveu atividade social
e cultural. Em 1904 fundou uma escola polonesa, frequentada pelas crianças que
também estudavam numa escola argentina. Para os alunos que residiam em regiões
distantes, construiu um abrigo, onde as crianças podiam pernoitar. Na atividade
educacional era auxiliado pelas Irmãs Servas do Espírito Santo. “A função básica
da escola polonesa era a educação religiosa das crianças. A língua do ensino e dos
ritos religiosos cumpria um papel importante” – sintetiza uma pesquisadora atual
da cultura em Misiones334.
O padre Mariański contribuiu igualmente para a animação da vida cultural e cívica dos colonos em Misiones. Ele fundou uma biblioteca e uma sala de leitura com
o nome de “Quo Vadis”. A biblioteca recebia livros e periódicos católicos e populares
da Polônia, além de publicações polônicas de Buenos Aires, dos Estados Unidos
e do Brasil335. Nos anos 1908-1909 foi construída a Casa Nacional. Esse sacerdote
foi também, em 1924, o idealizador do periódico Orędownik (O Intercessor), cuja
redação localizava-se primeiramente em Azara e, a partir de meados de 1931, em
Posadas. A publicação tinha caráter paroquial, mas também tratava dos problemas
das colônias polonesas em Misiones, publicava os romances de Henryk Sienkiewicz,
os anúncios dos comerciantes locais e estava empenhada na luta contra as escolas
leigas, fundadas pelo governo ou por organizações polônicas progressistas. Em 1934,
A respeito do pe. Józef Bayerlein-Mariański, cf.: CZAJKOWSKI, J. Rycerz Ewangelii. Posadas,
1969; idem. Ks. Józef Bayerlein-Mariański w Argentynie (1903-1932). In: Sylwetki..., t. 2, p. 25-26;
WRZESIŃSKA, K. Ks. Józef Bayerlein-Mariański (SVD) – duszpasterz polski w Argentynie. In:
Duchowieństwo polskie w świecie. Materiały VII Międzynarodowego Sympozjum Biografistyki Polonijnej,
red. A. e Z. Judycki. Toruń, 2002, p. 379-382.
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WŁODEK, J. Argentyna i emigracja..., p.
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ŁUKASZ, D., Organizacja oświaty..., p.162.
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Ibidem, p. 168.
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quando surgiu a União dos Poloneses Católicos de Misiones, o Orędownik tornouse o seu órgão. O seu último número (n. 1.022) saiu no dia 16 de fevereiro de 1950.
A atividade do padre Mariański, assim como dos outros verbistas, encontrava
também resistências. Stanisław Pyzik escrevia:
Os padres verbistas preocupavam-se sobretudo em buscar candidatos ao estado religioso, no qual ingressou um número relativamente grande de filhos de colonos [...].
Essa situação mudou com o surgimento da Polônia livre. Nas colônias recém-criadas
foram fundadas escolas que recebiam professores bem qualificados, bem preparados
para o trabalho. Os enviados do governo se veem agora obrigados a lutar contra os
padres, que defendem um sistema de ensino limitado ao ensino do catecismo e ao
cântico eclesiástico336.

O administrador das colônias polonesas em Misiones, Józef Białostocki, acreditava por sua vez que os verbistas “sentem e pensam em alemão, impregnados do
espírito bismarckiano, trabalhando na realidade ad maiorem Germaniae gloriam”337.
Dez anos mais tarde chegou a conclusões semelhantes Jan Dzikowski, cuja correspondência se dirigia contra os padres Jan Kuczera e Józef Mariański338. Da mesma
forma, bastante crítica, avaliavam o trabalho dos verbistas em Misiones os funcionários que no período de entre guerras vieram da Polônia para trabalhar entre
os emigrantes. Certamente essas avaliações negativas influenciavam as legações
PYZIK, S. Z dziejów szkolnictwa polskiego w Argentynie. Problemy Polonii Zagranicznej, t. 2, 1961,
p. 22. Da colônia Azara geralmente provinha o maior número de padres, pelos menos trinta. Seus
nomes são citados por WRÓBEL, H. Historia duszpasterstwa..., p. 99-100.
337
BIAŁOSTOCKI, J. Z Argentyny..., p. 1. “É por isso que o nosso povo não os compreende, foge
e não gosta deles” – escrevia adiante Białostocki – “e, vendo a persistência com que esses padres
se lhes impõem, repetindo que ‘ou nós ficamos aqui ou não haverá nenhum outro padre’, esfria no
seu entusiasmo e zelo e negligencia as obrigações religiosas, desmoralizando-se. Apesar de viverem
em Apóstoles mais de 6.000 católicos, as igrejas daqui são barracos de argila cobertos de palha.
Com a exceção da colônia Azara, onde através do seu zeloso trabalho e dos seus méritos pessoais o
capelão local conseguiu conquistar o reconhecimento e a influência entre os fiéis, e estes deram início
à construção de uma bela igreja de pedra e tijolo – todas as outras igrejinhas e capelas são miseráveis
e pobres e não contribuem absolutamente para a elevação dos sentimentos religiosos nos corações
dos emigrados da Galícia”. Ibidem; cf. também: Pyzik, E., Los polacos..., p. 272.
338
“Nós conhecemos vocês e sabemos que vocês estão contribuindo para a destruição do que é polonês.
Vocês não querem que a Polônia seja inteira, unida, independente, mas querem que seja submetida ao
cetro alemão. Vocês nos apontam o caminho do céu, dizendo que o de Berlim é mais próximo e o de
Roma – mais distante. Nós fomos ensinados pelos nossos antepassados a seguir o caminho de Roma
sob a direção dos Papas, e vocês nos querem conduzir a Berlim. Esses são os motivos por que nós não
queremos confessar-nos com vocês. Vocês se queixam dizendo que os poloneses são tão maus, que vocês
estão enfrentando tanta miséria, tantas dificuldades. Deixem-nos, que nós podemos viver sem vocês”.
DZIKOWSKI, J. O koloniach polskich i ich księżach. Wiadomości Polskie, n. 8, de 5/2/1918, p. [3].
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polonesas no Rio de Janeiro e em Buenos Aires, o que se refletiu na documentação
do Ministério das Relações Exteriores339.
Tais opiniões a respeito dos padres verbistas – especialmente da parte dos agentes
oficiais poloneses – eram o resultado de um conflito que havia eclodido em Misiones no final dos anos vinte entre as associações eclesiásticas e os organizadores da
chamada ação educacional, inspirada por líderes vindos da Polônia340. Através do
emprego de professores leigos, essa ação pretendia dar um novo impulso à cultura
polonesa, incutir nas crianças o “espírito nacional”, elevar o nível da cultura agrícola
dos colonos, bem como estimular à ação e unificar as sociedades que atuavam em
Misiones. Dentro dessa linha de ação, em 1931, por iniciativa de Paulo Nikodem,
surgiu a União Polonesa de Misiones e do Paraguai, à qual se filiou a maioria das
sociedades leigas341.
Por sua vez os padres, que se preocupavam principalmente com o desenvolvimento religioso dos colonos, não viam essas novas iniciativas com bons olhos, acusando
os novos agentes de propagação de escolas e sociedades ímpias e imorais. Conforme
escrevia o padre José Florian, a consequência desse conflito foi o fato de que
em cada localidade maior existiam duas sociedades – uma antiga, fundada pelos primeiros emigrantes, e a nova – e não raro também duas escolas. Não haveria nisso
nada de mal se ambas as sociedades trabalhassem em cooperação e se preocupassem
com o bem dos nossos emigrados e o bem da causa polonesa. Mas o mal se situava
no próprio cerne: fundavam-se novas sociedades para destruir e afastar as antigas;
criavam-se novas escolas para roubar os alunos das antigas. Essa luta se intensificou,
e a coletividade polonesa ficou dividida em duas facções inimigas, com grande prejuízo para o polonismo e com escândalo para a população local342.

A resistência com que a “ação educacional” se defrontou da parte dos padres e os
cortes financeiros adotados por Varsóvia após a eclosão da Grande Crise levaram
à decadência de todo o empreendimento. Um pouco antes foi fechado o abrigo em
Azara, para o que contribuiu a saída de Misiones do padre Bayerlain-Mariański,
que em 1931 foi chamado pelas autoridades religiosas de volta à Polônia.

Działalność Zgromadzenia Werbistów na terenie Argentyny i Brazylii. AAN, Embaixada da Polônia
em Berlim, rubr. 1576, p. 1-3.
340
Nesse contexto não deixa de ser significativo o fato de dois preeminentes verbistas tinham sido
homenageados com altas distinções polonesas: em 1927 o pe. Józef Bayerlein-Mariański ganhou a
Cruz de Oficial “Polonia Restituta”, e o pe. Ladislau Reinke-Zakrzewski recebeu a mesma distinção
em 1929.
341
ŁUKASZ, D. Organizacja oświaty polskiej..., p. 181-216.
342
FLORIAN, J. Kolonizacja polska..., p. 22.
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Para a educação polonesa em Misiones, os efeitos do conflito entre as organizações “paroquiais” e as “oficiais” foram desastrosos. “Atualmente, em todo o território
de Misiones não existe absolutamente nenhum trabalho social coletivo. Com a
eclosão da guerra cessaram os conflitos e as lutas, mas também cessou qualquer
trabalho social”343.
Nos anos vinte do século XX, na economia camponesa ocorreram mudanças significativas. A colonização camponesa deslocou-se para a região norte de
Misiones e foram colonizadas as áreas fortemente acidentadas da mata tropical,
completamente diferentes das regiões de campos de Apóstoles, Azara e San José.
Os colonos das terras polonesas voltaram a sua atenção à yerba mate (erva-mate)344.
Jan Czajkowski escrevia:
Nos campos os nossos emigrantes por longo tempo deram primazia aos produtos
agrícolas, ao passo que os de Corpus Christi, seja levados pela necessidade, seja para
ganhar mais dinheiro, ou ainda seguindo o exemplo da vizinhança, trabalhando no
cultivo da erva-mate em suas propriedades, dedicaram-se ativamente a essa cultura.
Porque as primeiras plantações de erva-mate em Misiones surgiram em San Ignacio,
pertencentes às firmas Martín y Cia., La Plantadora Palacios, Maria Antonina e outras
menores. Cabe nisso um grande mérito ao Sr. Alain, administrador de uma das firmas
acima, que conhece a língua polonesa e que estimulou os colonos ao cultivo da erva345.

As plantações por eles fundadas cobriram a parte meridional de Misiones, mudando completamente a sua face anterior, transformando-a no embrião da indústria
agro manufatureira. A exportação da erva-mate e de outros produtos agrícolas
gerou a necessidade de construção de estradas e ferrovias. Iam surgindo centros
comerciais, oficinas, moinhos, secadoras, etc. Mas, antes que a cultura da erva
começasse a produzir os seus frutos, tiveram de passar-se alguns anos. O trabalho
despendido valeu a pena: o ouro verde, como às vezes é chamada a erva-mate,
tornou-se a base da abastança e riqueza dos poloneses. Assim surgiram as fortunas
das famílias Zubrzycki, Szychowski, Wysocki, Rybiński346.
Além da erva, os colonos das terras polonesas cultivavam com sucesso o milho
e a mandioca. Stanisław Pyzik relata:
Enquanto a erva, com boa produção e bom preço, pode ser calculada em 1.000 pesos por hectare, a mandioca pode dar 200 pesos. Segue-se a plantação do fumo, cuja
Ibidem.
CARREIRA, B. La yerba mate: elixir de larga vida... Buenos Aires, 1986.
345
CZAJKOWSKI, J. Z życia Polaków..., p. 162.
346
STEMPLOWSKI, R. Słowiańskie gospodarstwo osadnicze w Misiones (1897-1947). In: Słowianie
w argentyńskim Misiones..., p. 124-127.
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produção pode ser calculada em 300 pesos por hectare. Produzem bem igualmente
algumas variedades de feijão. O “maniz”, ou o chamado amendoim americano, a cana-de-açúcar, o centeio, o linho, etc. também ocupam um lugar notável. No que diz
respeito à criação de gado, esta se defronta aqui com grandes dificuldades. Sobretudo
em razão do clima, mas também por falta de forragem adequada. A fruticultura cresce continuamente, com primazia para a laranja, tanto em razão do clima adequado
como pelo mercado de consumo em crescimento347.

Até os anos trinta do século XX a colonização em Misiones era realizada em
terras do Estado e era organizada sob a supervisão das autoridades argentinas
centrais ou locais. Especialmente no último caso, muitas vezes a colonização tinha
um caráter espontâneo. Os filhos dos emigrantes compravam novos lotes de terra
ou mato, que derrubavam e dessa forma organizavam novos núcleos. Em 1931
surgiu em Posadas a primeira empresa colonizadora polonesa, a Sociedad Vístula,
tendo à frente Casimiro Breska. A partir de então a colonização particular começa a desempenhar na colonização um papel cada vez mais importante. Escrevia
Michał Pankiewicz (1887-1980), um dos idealizadores da instituição: “A Sociedade
adquiriu nas margens do rio Paraná, perto de Puerto Naranjio, 1.500 hectares de
terra e fundou a colônia Polana, a uma distância de cerca de 300 km de Posadas
e 30 km da colônia de Corpus”348. Estabeleceram-se nessa colônia 40 famílias, na
maioria vindas da Polônia.
Em razão da legislação argentina, as empresas colonizadoras não podiam ser
instituições puramente polonesas; eram geralmente sociedades anônimas de capital
misto, polono-argentino. Uma dessas sociedades era a Compañía Colonizadora
del Norte Sociedad Anónima, fundada em 1935, com sede em Buenos Aires. Após
a criação em Varsóvia, em 1935, da Sociedade Colonizadora Internacional – Sociedade Anônima, a firma argentina foi assumida justamente por essa instituição.
Com recursos da sociedade, provenientes principalmente de bancos poloneses, ela
adquiriu da firma particular Tierras y Maderas cerca de 55 mil hectares de terra,
principalmente de selva tropical. Os colonos poloneses, que foram submetidos a
uma forte propaganda emigratória e que decidiram deixar a Polônia, por intermédio
da Compañía Colonizadora compravam terras em Misiones. Estabeleciam-se ali
igualmente imigrantes de outras regiões da Argentina, bem como do Brasil. Dessa
forma, em 1937 surgiram duas colônias polonesas – Wanda (nome de uma das filhas
de Józef Piłsudski; a colônia gêmea Jagoda surgiu no Brasil) e Gobernador Lanusse.
PYZIK, E. Misiones i jego kolonie. Kalendarz-Informator Polonii Argentyńskiej na rok 1931, redigido
pelo Comitê Redacional da Cooperativa Comercial-Industrial e Agrícola “Energia”. Buenos Aires,
1931, p. 148.
348
PANKIEWICZ, M. Biebrza – Amazonka – Wisła. Wspomnienia z lat 1887-1945, dat., Biblioteca do
Ossolineum em Wrocław [a seguir: BNZO], rubr. 15612, t. 1, parte 2, p. 54.
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Como se depreende do Protocolo da Câmara Superior de Controle, redigido após a
inspeção realizada no dia 26 de janeiro de 1939 na Contabilidade Central do Banco
Agrícola Nacional e na Sociedade Colonizadora Internacional,
no início de 1938 foi concluído o loteamento da colônia Wanda, na qual foram vendidos
55 lotes de um total de 63; oito lotes foram reservados pela administração; na colônia
Gobernador Lanusse foram vendidos 99 lotes (para um total, até o momento, de 233).
Juntamente com a colônia Wanda, isso constitui 154 lotes vendidos, com a área total
de 3.575 hectares; os preços da terra em Gobernador Lanusse foram estabelecidos em
15-35 pesos por hectare, de acordo com a qualidade. Com o objetivo de adquirir as
áreas que separam Gobernador Lanusse de Wanda, no período 1938/1939 foi adquirido num leilão o terreno Pietranera, com a área de 2.861 hectares, pelo lance inicial
de 14.500 pesos. Os relatórios estabelecem que as colônias fundadas, especialmente
a colônia Wanda, estão se desenvolvendo bem sob todos os aspectos. A área média
de um lote colonial é de 20 hectares. O pagamento é feito à vista ou em prestações
que se estendem por dez anos; nesse caso exige-se uma entrada – na assinatura do
contrato na Polônia – de 300 zlótis, sendo o resto pago em sete prestações anuais,
devendo a primeira prestação ser paga três anos após o pagamento da entrada349.

Em 1939 residiam em ambas as colônias cerca de 600 pessoas, ou seja, cerca de
150 famílias.
No período de entreguerras, a afluência de colonos camponeses à Argentina não
era grande. Nos primeiros anos da II República, até mais ou menos 1926, praticamente não houve emigração colonizadora da Polônia a Misiones. Além disso, o que
dificulta muito as estimativas da colonização camponesa nesse período é o fato de
que a estatística emigratória entre da Polônia à Argentina não distingue as categorias de pessoas que se dirigiam a Misiones. É por isso que na realidade não se sabe
quantos camponeses poloneses estabeleceram-se nesse período na Argentina, tanto
mais que se dirigiam para lá – muitas vezes ilegalmente – também reemigrantes
do Brasil e do Paraguai. Ao que parece, no período analisado vieram a Misiones,
juntamente com os emigrantes dos países limítrofes, não mais que cinco mil pessoas.
De acordo com premissas dos agentes governamentais em Varsóvia, havia a preocupação de encaminhar a Misiones famílias polonesas que deviam povoar a área
com predomínio do elemento polonês nas fronteiras da Argentina, do Paraguai e do
Brasil. Infelizmente, as restrições imigratórias introduzidas gradualmente a partir
de 1934 pelas autoridades em Buenos Aires impossibilitaram uma emigração em
maior escala. A nova regulamentação da política imigratória estava relacionada com
a nova tendência do governo na política interior, que consistia na argentinização
349
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forçada dos colonos já residentes na Argentina. Na sessão da Comissão Emigratória
Interministerial (25 de fevereiro de 1939), o dr. Apoloniusz Zarychta dizia:
Para esse estado de coisas contribuem muitas causas, entre as quais a crise agrícola
na Argentina, o receio do desemprego e do rebaixamento dos salários, os receios
diante dos refugiados da Europa (judeus), as tendências nacionalistas e o propósito
de buscar a chamada emigração seletiva (de países que possuem uma indústria agrícola altamente desenvolvida). O fato de que a emigração polonesa não está incluída
na “emigração seletiva” e o fato de que, há vários anos, ocupamos o primeiro lugar
quanto ao número de emigrantes que chegam à Argentina – fazem com que quaisquer
restrições da emigração, adotadas por esse país, atinjam a nós em primeiro lugar [...]350.

Quantos poloneses e pessoas de origem polonesa residiam em Misiones antes
da eclosão da II Guerra Mundial? No relatório preparado para a Chancelaria Civil
do Presidente da Polônia, de 11 de maio de 1939, Apoloniusz Zarychta calculava
a concentração da emigração polonesa em Misiones, incluindo aqueles que tinham
vindo antes da I Guerra Mundial e cidadãos poloneses de diversas nacionalidades,
especialmente ucranianos, em 50 mil. Talvez esse número seja um pouco exagerado,
ao que chamaram a atenção pesquisadores da colonização polonesa em Misiones351.
No final de 1938 as autoridades argentinas introduziram novas regras para a imigração, que na prática impossibilitavam a obtenção do visto de entrada argentino.
A II Guerra Mundial eliminou definitivamente essa possibilidade, e a Sociedad
Colonizadora del Norte defrontou-se com sérios apuros financeiros.

6. O camponês polonês nos demais países da América Latina
Além do Brasil e da Argentina, ocorreu uma colonização camponesa também em
outros países, como Paraguai, Uruguai, Peru e Bolívia. No entanto, os grupos dos
emigrantes que se dirigiam a esses países eram pequenos e não chegaram a desempenhar um papel significativo na sua vida econômica.
Os primeiros colonos camponeses apareceram nesses países, especialmente
nos dois primeiros, já no final do século XIX. Tratava-se da chamada emigração
secundária, principalmente do Brasil, mas também da Argentina. A emigração direta da Polônia a esses países ocorreu apenas no período de entreguerras, quando
começaram a surgir dificuldades na emigração ao Brasil ou à Argentina. O Paraguai
tornou-se, então, o destino importante na política emigratória polonesa.
350
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A personagem mais conhecida, e ao mesmo tempo trágica, que na segunda metade
do século XIX apareceu no Paraguai foi Ludwik Myszkowski. Esse ex-combatente
do Levante de Janeiro de 1863, durante a sua permanência como emigrado em Paris,
conheceu o futuro ditador do Paraguai – Francisco Solano López, a cujo conselho
viajou a esse país, onde se casou com uma paraguaia e fixou residência em Assunção.
Quando no dia 26 de dezembro de 1864 eclodiu uma das mais sangrentas guerras
na América Latina, na qual estavam envolvidos, de um lado o Paraguai, e de outro
a coalizão Brasil, Argentina e Uruguai, Myszkowski assumiu o comando dos exércitos de sapadores. Lutou primeiramente no forte Curuz, onde se tornou famoso
pela explosão do couraçado brasileiro Rio de Janeiro. Mas em breve – por ter-se
afastado do reduto – caiu em desgraça junto ao ditador López, que o degradou
ao posto de capitão. Sentindo-se injustiçado e humilhado, o polonês defendeu a
fortaleza Humaitá, situada nas margens do rio Paraguai. No dia 22 de setembro
de 1866, defendendo Curupayty, morreu ao ser atingido por uma bala de canhão
disparada pelos brasileiros.
Os colonos poloneses começaram a chegar ao Paraguai no final do século XIX. Os
primeiros foram os imigrantes poloneses do Brasil e da Argentina, que já possuíam
experiência na agricultura tropical, atraídos pela maior facilidade na aquisição de terra,
que ali era muito barata352. Stefan Barszczewski e Józef Siemiradzki, que naqueles
anos viajaram ao Paraguai, encontraram camponeses poloneses na colônia Presidente
González, no departamento de Caazapá353. Em anos posteriores imigrantes de terras
polonesas estabeleciam-se na região de Encarnación354, vizinha a Misiones argentina. De acordo com o que comprovam as estatísticas, os primórdios do movimento
emigratório da Polônia ao Paraguai datam do final dos anos vinte do século passado.
Não eram grupos grandes, e a maioria dos emigrantes eram cidadãos poloneses
de nacionalidade ucraniana. Eles se estabeleciam sobretudo na colônia Fram, que
ocupava uma área de 70 mil hectares de terras férteis, às margens do rio Tacuarí. Em
1938 residiam ali mais de 7.000 colonos, a maioria dos quais, mais de 85%, eram ucranianos355. Cultivavam-se ali o algodão, o fumo, o arroz, o trigo. Um grande problema
para os colonos eram as péssimas estradas e praticamente a falta de comunicação com
os centros urbanos, o que acarretava dificuldades na venda dos produtos agrícolas.
A colonização camponesa no Paraguai assumiu dimensões significativas nos
anos trinta do século XX, especialmente na segunda metade dessa década, o que
352
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resultava do fato de que o Paraguai era o único país na América Latina que não
havia introduzido nenhum tipo de limitações imigratórias. Vendo na imigração uma
possibilidade de melhorar o estado econômico do país, no dia 16 de novembro de
1936 o governo de Assunção publicou um decreto por força do qual os emigrantes
poloneses obtiveram os mesmos direitos que cabiam aos cidadãos desse país, além
de uma série de outras vantagens, como a dispensa de pagar o imposto territorial
rural por um período de cinco anos e o direito ao ensino em língua polonesa356.
Além da mencionada Fram, os emigrantes poloneses, na maioria de origem
ucraniana, estabeleciam-se em colônias como Cay-Puenta, Lavalle, San Miguel,
Picada Boca, Urusupacay, Coronel Bogado, Carmen del Paraná, Encarnación, Jesús
e Trinidad. Nas duas últimas localidades fixaram-se evangélicos poloneses liderados pelo pastor Jerzy Rusnok. Além disso, havia ainda no Chaco uma colônia de
menonitas poloneses, contando 50 pessoas. Em Assunção, capital do Paraguai, e
nos seus arredores residiam 150 cidadãos poloneses. Os ucranianos constituíam
90%, os poloneses apenas 10% dessa coletividade357.
Segundo o Pequeno Anuário Estatístico, nos anos 1927-1938 viajaram da Polônia
ao Paraguai 12.000 pessoas, das quais declararam a religião ortodoxa 8.800 pessoas
(73,40%); a evangélica – 1.000 pessoas (8,30%), a greco-católica – 900 pessoas (7,5%),
a mosaica – 100 pessoas (0,84%) e 200 pessoas declararam outras religiões (1,66%)358.
Dados bastante precisos em quanto a religião dos emigrantes que se estabeleceram
no Paraguai nos anos 1936-1938, isto é, no período da maior intensificação da emigração a esse país, são fornecidos na tabela 9.
Tabela 9
A emigração ao Paraguai segundo a religião nos anos 1936-1938
Católicos
romanos
1936 1874
179
100,0%
9,5%
1937 5247
529
100,0%
10,0%
1938 3402
144
100,0%
4,2%

Anos

Total

GrecoEvangélicos Ortodoxos
católicos
126
255
1249
6,7%
13,7%
66,7%
426
423
3756
8,1%
8,0%
71,8%
272
167
2700
8,0%
4,9%
79,4%

Religião
mosaica
27
1,4%
22
0,4%
58
1,7%

Outros
38
2,0%
91
1,7%
61
1,8%

Fonte: KOŁODZEJ, E.; ZAKRZEWSKA, J. Ostatnie posiedzenie Międzyministerialnej Komisji
Emigracyjnej (25 lutego 1939 r.). In: Teki Archiwalne, no. 16, 1977, p. 232.
PAŁASIEWICZ, A. Pismo Międzynarodowego Towarzystwa Osadniczego o emigracji polskiej
do Paragwaju (1938). Teki Archiwalne, n. 16, 1977, p. 172; cf. também: KLARNER-KOSIŃSKA, I. Polonia
w Paragwaju. In: Dzieje Polonii..., p. 322-331.
357
SMOLANA, K. Za ocean..., p. 62.
358
MRS, 1939, p. 53.
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Em 1938 diminuíram as viagens ao Paraguai. Como relatava Apoloniusz Zarychta:
Essa diminuição de interesse deve ser atribuída tanto à melhoria da situação na agricultura nopaís como às notícias exageradas a respeito das chamadas fugas do Paraguai,
geralmente apresentadas em número muito elevado (que supostamente chegava a
30% dos emigrantes). As pesquisas realizadas demonstraram que a nossa colonização possui boas perspectivas de desenvolvimento e que as chamadas fugas foram
provocadas principalmente por pessoas que entraram no Paraguai com o propósito
de passar à Argentina e que, diante das restrições argentinas, não podiam conseguir
no país o visto argentino359.

Apesar de diminuição do interesse pelo Paraguai, as autoridades polonesas mantiveram com o governo paraguaio negociações com vista à assinatura de um novo
acordo emigratório. O projeto desse acordo foi assinado em 1939, mas a eclosão da II
Guerra Mundial impossibilitou a sua ratificação. Nesse mesmo período a Sociedade
Colonizadora Internacional estava desenvolvendo negociações com as empresas
Tierra y Yerbales e Sucesores de Domingo Barthe, possuidoras de 160 mil hectares
de terra nos arredores da cidade de Encarnación, e com a empresa Crédit Foncier
et Immobilier Sud Americain, que possuía no departamento de Villa del Rosario
26.750 hectares de terra para colonização. “Todas essas empresas” – dizia Zarychta
– “possuem uma administração organizada, lotes medidos, títulos de propriedade
regularizados e, graças à localização dos seus terrenos, proporcionam a garantia
de sucesso da ação colonizadora assegurando a venda dos produtos e, portanto, a
adequada rentabilidade das propriedades dos colonos”360.
Ao Uruguai, da mesma forma que ao Paraguai, antes da I Guerra Mundial os emigrantes vinham esporadicamente. Havia entre eles indivíduos eminentes, tais como
o farmacêutico Ryszard Powal-Czyżkowski, os famosos professores e reformadores
do sistema escolar uruguaio Erazm Bogoria-Skotnicki e Ludwik Wypychowski, o já
conhecido pela sua atividade em Misiones dr. Julian Jurkowski ou Jan ŁukasiewiczLuka, que se fez conhecer como arquiteto de renome e que projetou numerosos
prédios de utilidade pública361.
Uma afluência maior de população polonesa ao Uruguai data apenas dos anos
vinte do século XX. Władysław Wójcik lembrava:
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Em 1924 consegui encontrar em Montevidéu apenas oito famílias polonesas, espalhadas por diversos bairros. [...] O primeiro grupo organizado de emigrantes da Polônia
veio da região de Wadowice […] e dirigiu-se a Montevidéu sob a influência do meu
livro sobre as condições de vida no Uruguai (Szkice urugwajskie/ Esboços uruguaios.
Toledo, USA: Editora A. Paryski, 1925)362.

A maioria dos recém-chegados imigrantes trabalhava nos frigoríficos e matadouros locais, nas fábricas de conservas, nos portos, na construção civil e na
construção de estradas. Oferecia-lhes assistência o Patronato Polonês, que ali
funcionava desde 1929.
A colonização camponesa no Uruguai nunca atingiu dimensões significativas
em razão do elevado preço da terra, que chegava a cerca de 27 dólares por hectare,
ao passo que, por exemplo, no Paraguai esse preço era dez vezes menor. Em 1929 o
Patronato assentou no departamento de Treinta y Tres, na área de uma colonização
particular, apenas oito famílias polonesas. Os colonos tiveram a terra financiada
pelo Banco Hipotecário, que lhes concedeu um empréstimo por 30 anos, com 6% de
juros anuais. Transcorreu da mesma forma a colonização promovida em 1938 nos
departamentos de Paysandú e Río Negro, embora os preços da terra nessa época
já fossem bem mais elevados363.
Antes de 1939 a colônia polonesa do Uruguai era estimada em três mil pessoas.
Em comparação com o ano de 1924 o crescimento foi significativo. Esse crescimento não era resultante do reforço de novos emigrados da Polônia, mas do grande
crescimento demográfico e da afluência de emigrantes do Brasil e da Argentina.
Dos dados estatísticos de que dispomos resulta que nos anos trinta viajavam da
Polônia ao Uruguai principalmente cidadãos poloneses de nacionalidade judia364.
Tentativas de colonização polonesa foram também empreendidas no Peru, ainda
que nunca tivessem atingido os números elevados. Antes disso, na segunda metade
do século XIX, veio a esse país um grupo de pesquisadores e engenheiros poloneses,
cujo trabalho chegou a ser reconhecido mundialmente. Entre os nomes mais conhecidos deve ser mencionado o eminente naturalista Konstanty Jelski, cuja obra foi
continuada por Jan Sztolcman e Jan Kalinowski. Os engenheiros, que se inscreveram
muito bem na história do país, foram Ernest Malinowski, Władysław Klugier, Adam
Miecznikowski, Władysław Folkierski, Edward Habich e Aleksander Babiński365.
362
WÓJCIK, W. Polacy w Brazylii, Argentynie i Urugwaju w XIX i XX w. Dzieje Najnowsze, n. 2,
1972, p. 96.
363
KLARNER-KOSIŃSKA, I. Polonia w Urugwaju... In: Dzieje Polonii..., p. 313.
364
Statystyka Pracy, 1934, p. 32; 1935, p. 59; 1937, p. 22, 77, 134, 259.
365
RUDOWSKA, M. Polscy inżynierowie w Peru w drugiej połowie XIX w. Problemy Polonii
Zagranicznej, t. 9, 1974, p. 145-188; idem. Udział polskich inżynierów w rozwoju gospodarczym
i kulturalnym Peru w drugiej połowie XIX w. Kultura i Społeczeństwo, n. 1, 1974, p. 215-234.

CAPÍTULO I: A colonização polonesa nos países da América Latina nos anos 1869-1939

121

Nos anos vinte do século XX o governo do Peru deu início à colonização das
enormes extensões da chamada Montania, para onde decidiu trazer emigrantes da
Europa366. Esse projeto provocou na Polônia um enorme interesse367. Ainda em 1926
um grupo de empresários e ricos fazendeiros da Polônia Menor criou o chamado
Sindicato Colonizador Polono-Americano. Ao mesmo tempo empenhou-se por uma
concessão especial o chefe da seção ultramarina do Departamento de Emigração
em Varsóvia, Casimiro Warchałowski, conhecido pela sua atividade no Brasil. Em
consequência dessas negociações o governo peruano concordou em fornecer duas
concessões colonizadoras – uma para Warchałowski, por força de um decreto do
dia 20 de maio de 1927368, para a colonização de 350 mil hectares, e uma outra para
o Sindicato Colonizador, por força de um decreto do dia 23 de abril de 1928, para
um milhão de hectares369.
Os documentos acima também impunham aos concessionários certas obrigações.
Warchałowski tinha a obrigação de trazer ao Peru, no decorrer de quatro anos,
1.000 famílias, compostas de pelo menos três pessoas com a idade entre 18 e 45
anos. Ele tinha a obrigação de recrutar os colonos e organizar a sua vinda ao Peru,
como também de cobrir as despesas do transporte e da fixação dos colonos. Para
a cobertura dessas despesas o governo de Lima entregou a Warchałowski 150.000
hectares de terra, que ele podia vender para obter os recursos necessários para
cobrir as despesas relacionadas com o empreendimento. Por sua vez o Sindicato
Colonizador Polono-Americano tinha também a obrigação de – no decorrer de
quatro anos – trazer para a sua área de concessão 3.000 famílias de colonos, e as
despesas de viagem dos colonos deviam ser cobertas pelo governo peruano370.

O aspecto polonês desse empreendimento é analisado por MAZUREK, J. Piórem i czynem.
Kazimierz Warchałowski (1872-1943) – pionier osadnictwa polskiego w Brazylii i Peru. Warszawa, 2013,
p. 215-276; KRASZEWSKI, P. Problem osadnictwa polskiego w Peru w okresie międzywojennym.
Studia Historyczne, n. 4, 1979, p. 583-605.
367
“A respeito do Peru, fez barulho e alarido em Varsóvia o Sr. Warchałowski – escrevia Stanisław
Kosiba – através de conferências, pelas quais cobrava três zlótis de entrada por pessoa. A seguir
foram muito ativos nessa propaganda os senhores Białobrzeski e Szwede [...]. Isso não significa, em
absoluto, que dessa propaganda não participem pessoas sérias. Mas essas não são muitas [...]. Agindo
com base em informações unilaterais, insuficientes e visivelmente tendenciosas, pode-se – ainda
que inconscientemente – prejudicar os concidadãos”. KOSIBA, S. Czy emigracja do Peru jest obecnie
możliwa. Wychodźca, n. 17, de 24/4/1927, p. 9-10; cf. também: DZIEDUSZYCKI, A. Peru jako przyszły
teren imigracji polskiej. Kwartalnik Naukowy Instytutu Emigracyjnego [a seguir: KNIE], t. 3, 1927, p. 2233; LEPECKI, M. B. Kilka słów i uwag o kolonii Satipo w Peru. KNIEoPE, t. 2-3, 128, p. 451-456;
PANKIEWICZ, M. Ustrój społeczny Montanji peruwiańskiej, a praktyczne wskazania dla polskiego
osadnictwa”. In: ibidem, t. 4, 1928, p. 716-736.
368
Koncesja udzielona przez wysoki rząd Peru p. Warchałowskiemu. KNIEoPE, t. 1, 1928, p. 193-195.
369
Memoriał Syndykatu Polsko-Amerykańskiego o Peru. Ibidem, p. 187-192.
370
LEPECKI, M. B. Opis polskich terenów kolonizacyjnych w Peru. Warszawa, 1930, p. 66-67.
366

122

Jerzy Mazurek - A POLÔNIA E SEUS EMIGRADOS NA AMÉRICA LATINA (até 1939)

As concessões recebidas para a ocupação de 1.500.000 hectares de terra (cerca de
15.000 km2), pelo que parecia, ofereciam excelentes perspectivas para a emigração
colonizadora polonesa. No entanto, a concessão conseguida significava apenas
a primeira etapa no caminho da organização da ação colonizadora em território
peruano.
Diante da impossibilidade de encontrar recursos financeiros para arcar com
os custos da ação colonizadora, em 1928 Kazimierz Warchałowski apresentou
a iniciativa da criação de uma cooperativa colonizadora, que com a utilização de
capitais de pessoas particulares pudesse reunir os recursos necessários. Essa ideia
despertou o interesse de várias pessoas, que fundaram uma cooperativa com o nome
de “Colônia Polonesa”. Em junho de 1929 Warchałowski assinou com essa cooperativa um contrato, de acordo com o qual cedeu-lhe o direito de colonizar 220.000
hectares do total das terras que lhe coube em virtude da concessão recebida371. Por
sua vez a administração da cooperativa apresentou ao ministro do trabalho e da
assistência social um pedido de licença para o recrutamento de colonos para o
Peru. Essa licença foi concedida à “Colônia Polonesa” no dia 8 de agosto de 1929372.
Também o Sindicato Colonizador apresentou um pedido semelhante ao ministro
do trabalho e da assistência social, no entanto esse requerimento transformou-se em
objeto de uma longa discussão. Finalmente, porém, também nesse caso foi concedida
a licença para a realização do recrutamento, mas somente na primavera de 1930.
Tendo obtido em agosto de 1929 a licença para o recrutamento de colonos para o
Peru, a “Colônia Polonesa” procedeu à organização da ação emigratória. Infelizmente,
a Grande Crise Econômica, que no outono daquele ano desorganizou as economias
de muitos países, não favoreceu tais empreendimentos. Apesar disso a “Colônia
Polonesa” conseguiu enviar ao Peru o primeiro e ao mesmo tempo o último grupo
de 159 emigrantes poloneses. Eles foram assentados na colônia Cumaría, no curso
central do rio Ucayali. Os colonos, que ali chegaram em meados de junho de 1930,
receberam terras completamente imprestáveis para a colonização. Não foram
demarcados os lotes, não foi derrubado o mato, não foram erguidas residências,
etc. O caos organizacional aprofundou-se mais ainda pela escolha inadequada dos
colonos, que na maioria não entendiam de agricultura. Para cumprir as condições
da concessão, a cooperativa precisava enviar o mais depressa possível o número
máximo de pessoas, e não levava em conta o seu preparo profissional373.
Ibidem, p. 15-18.
Ibidem, p. 18-20.
373
“Os poloneses que vieram à ‘Colônia Polonesa’ no Peru nos anos 1930-1931” – escrevia uma
participante da expedição, Maria Bochdan-Niedenthal – podem ser divididos em três grupos. Um deles
é constituído de elemento urbano, principalmente de intelectuais em busca de aventuras, que sonham
em enriquecer depressa, no ouro que outrora corria em correntes nesse país legendário. Infelizmente,
a fertil imaginação deles vinha na maioria das vezes acompanhada por um total despreparo para as
371
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Como já foi mencionado, o Sindicato Colonizador deu início à ação somente no
final de abril de 1930. Um pouco antes disso, à colônia do Sindicato Sepa, localizada
na confluência dos rios Tamboes e Urabamba, tinha vindo o engenheiro Suchorski
em companhia de alguns emigrantes poloneses do Brasil a fim de preparar o terreno
e demarcar os lotes dos colonos. No entanto a falta de dinheiro, a má organização
e a ignorância dos dirigentes da sociedade levaram ao total fracasso do empreendimento, a tal ponto que nem foi iniciada a ação colonizadora. Em 1933 extinguiu-se
a validade da concessão do Sindicato, da mesma forma que a da “Colônia Polonesa”,
que naquele mesmo ano, após o término da subvenção governamental, declarou
a sua falência. O grupo dos colonos poloneses continuou ali até o início de 1934.
O destino subsequente deles não foi de invejar. Decepcionados nas suas esperanças
e privados de meios de subsistência, tiveram que buscar a sorte por conta própria.
A maioria, fazendo uso de uma pequena ajuda concedida pelo governo polonês,
conseguiu chegar ao Brasil, outros permaneceram no Peru. Em consequência
desses acontecimentos, em 1938 residia nesse país apenas um pequeno grupo de
poloneses, estimado – provavelmente com exagero, como supõe Cristóvão Smolana – em 400 pessoas374.
Avaliando a ação colonizadora polonesa no Peru, M. Pankiewicz, envolvido
nesse empreendimento, afirmava:
Com efeito, o sucesso de uma colonização pioneira, e assim era a colonização nas
margens do Ucayali – além dos recursos financeiros – depende de uma administração profissional e enérgica e de uma cuidadosa seleção dos candidatos a colonos.
No entanto, como se verificou mais tarde, tanto a administração decepcionou como
a seleção dos emigrantes era demasiadamente “liberal”. Com os recursos financeiros
a situação também não era boa, mas no final das contas não foi isso que determinou
a derrocada de toda a ação375.
difíceis condições de exploração da região montanhosa, e a decepção com que se defrontaram ao se
depararem com a realidade, sempre menos colorida que a lenda, transformou-os em pessoas inúteis, que
logo se tornaram um peso para a colônia. O outro grupo é formado por todo o tipo de transviados da
vida, pessoas para as quais por diversas razões era mais cômodo abandonar a Polônia, com a esperança
de que seriam capazes de assegurar o seu futuro na recém-surgida colônia. Não faltavam entre eles
arruaceiros profissionais, que logo assumiram o papel de chefes da maioria insatisfeita. O terceiro grupo
é o dos verdadeiros colonos, pioneiros. Se a Colônia tivesse um desenvolvimento normal e as exigências
básicas e justas desse grupo tivessem sido atendidas, eles formariam um grupo suficientemente forte
para resistir as pressões amotinadoras dos outros”. BOCHDAN-NIEDENTHAL, M. Ucayali. Raj czy
piekło nad Amazonką. Warszawa, 1935, p. 159.
374
SMOLANA, K. Za ocean..., p. 64.
375
PANKIEWICZ, M. Biebrza – Amazonka – Wisła..., t. 1, parte 2, p. 208 ; Opinião semelhante foi
Witold Szyszłło. Cf. Szyszlo V. La Naturaleza en la América Ecuatorial. Observaciones botánicas en la
región amazónica del Perú, Brasil, Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela y la Guyana entre 1904 y 1953,
durante doce viajes científicos. Lima 1955, p. 50.
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A emigração colonizadora de terras polonesas à Bolívia, como fenômeno de massa,
jamais ocorreu. Contribuíram para isso fatores de natureza objetiva – a enorme
distância –, bem como o estado econômico do país, e a sua política imigratória,
que apresentava grandes barreiras aos imigrantes. Um visto para a Bolívia só podia ser obtido após a apresentação de um convite de parentes residentes em seu
território. Era permitida apenas a entrada de famílias de agricultores, possuidoras
de um contrato aprovado pelo Ministério da Agricultura da Bolívia. Foi somente
o acordo de emigração polono-boliviano, assinado no dia 31 de dezembro de 1937,
que teoricamente abriu o território boliviano aos agricultores da Polônia376. As
pessoas acima de 18 anos de idade deviam ganhar 50 hectares de terra, e os jovens,
após concluírem 16 anos – 25 hectares. Por um período de dez anos os colonos
deviam ficar livres do pagamento de quaisquer impostos e taxas, e lhes era garantida
a organização de um sistema escolar em polonês. Foram abolidas as despesas com
os vistos e ainda o governo boliviano devia restituir às famílias dos colonos uma
parte das despesas da viagem marítima, assegurando também o transporte gratuito
desde o porto até o lugar de fixação. A organização da colonização polonesa devia
ficar a cargo da Sociedade Colonizadora Internacional, cujo representante na Bolívia informava em 1939 que
o início imediato de uma ação colonizadora torna-se por enquanto impossível, principalmente em razão das precárias condições de comunicação. A necessidade da
construção de estradas faz com que não se possa contar com a possibilidade de iniciar a ação colonizadora antes de 1940. Importa assinalar que o governo boliviano
reservou significativos recursos para a ação colonizadora polonesa, por conta da qual
já destinou cerca de 100.000 zlótis para a construção de estradas377.

Infelizmente, a eclosão da II Guerra Mundial não permitiu sequer que fosse
iniciada a ação colonizadora na Bolívia, o que foi uma pena, pois, ao que parece,
esse foi o melhor contrato emigratório que o governo polonês assinou no período
de entreguerras378.
A emigração de terras polonesas aos outros países da América Latina foi insignificante. Em 1908 o jornal Gazeta Ludowa (Gazeta do Povo) escrevia, citando informações
da imprensa polônica nos Estados Unidos, a respeito da aldeia polonesa Aurora em
Cuba379. No período de entreguerras, um pequeno grupo de poloneses trabalhou na
376
KRASZEWSKI, P. Polsko-boliwijsko umowa emigracyjna z 31.XII.1937. Kwartalnik Historyczny,
n. 2, 1977, p. 354-367; cf. ainda: KLARNER-KOSIŃSKA, I. Polonia w Boliwii. In: Dzieje Polonii...,
p. 202-205.
377
KOŁODZIEJ, E.; ZAKRZEWSKA, J., op. cit., p. 223.
378
KRASZEWSKI, P. Polsko-boliwijska..., p. 367.
379
Chłopi polscy na wyspie Kubie. Gazeta Ludowa, n. 4, de 16/2/1908, p. 10.

CAPÍTULO I: A colonização polonesa nos países da América Latina nos anos 1869-1939

125

Guatemala, nas plantações, na qualidade de trabalhadores rurais380. No México, um
grupo de algumas pessoas de colonos era oriundo dos destacamentos de soldados que
nos anos 1863-1867 engajaram-se ao lado da França e do imperador Maximiliano de
Habsburgo381. Após a vitória dos exércitos republicanos de Juárez, eles foram feitos prisioneiros. Quando a situação se tranquilizou um pouco, uma parte deles voltou à Europa,
e outros permaneceram no México. Seus descendentes foram encontrados no final dos
anos trinta por J. Zakrzewski, que escrevia nas páginas do Wychodźca (O Emigrante):
Hoje se encontra uma série de famílias polonesas com sobrenomes poloneses. Trata-se
dos descendentes desses soldados de Maximiliano. Eles esqueceram a língua pátria, não
sabem pronunciar corretamente o seu sobrenome, mas assinalam com orgulho que o
bisavô deles era polonês, e para comprovar isso apresentam documentos amarelados382.

Segundo Wojciech Szukiewicz, um conhecido líder emigratório e um entusiasta
da emigração ao México nos anos vinte do século XX, “o emigrante polonês encontra
no México excelentes condições para o seu trabalho e vai depender unicamente dele
a ocupação de um posto adequado ao seu valor econômico”383. O seu entusiasmo
não era partilhado pela redação do Wychodźca, que na sua polêmica acentuava que
esse país – pouco conhecido na Polônia – não se prestava à colonização em razão do
seu clima. Além disso, acreditava-se que para a colonização era preciso lançar mão
primeiramente das áreas situadas naqueles países onde já havia núcleos poloneses.
No período do entreguerras o México, da mesma forma que Cuba, era um país
“intermediário”, através do qual tentava-se – naturalmente de forma ilegal – entrar
nos Estados Unidos. É claro que havia exceções a essa regra. “Igualmente de Cuba
– escrevia Michał Stec – vieram para cá [ao Paraná], em fevereiro, 80 poloneses que
não puderam entrar na América do Norte”384. Não se exclui que casos semelhantes
possam ter ocorrido igualmente com emigrantes que se encontrassem no México.
Durante todo o período do entreguerras o número de tais emigrados atingiu dimensões significativas: no México cerca de 7.500 pessoas, em Cuba – 3.500. A maioria
dessas pessoas era de origem judia ou ucraniana. Infelizmente, a dificuldade para
PARADOWSKA, M. Wkład Polaków..., p. 65.
KULCZYKOWSKI, M. Polacy z cesarzem Maksymilianem w Meksyku (1864–1867). Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace historyczne, cad. 121, Kraków 1997, p. 153–166.
382
ZAKRZEWSKI, J. O Polakach i śladach polskości w Meksyku. Wychodźca, n. 15, 1939, p. 7. Mais sobre
este tema: CYCIERSKI, E. Polacy w Meksyku. Polacy Zagranicą, n. 2, 1939; ŁEPKOWSKI, T. Z dziejów
kontaktów polsko-meksykańskich w XIX i XX wieku. In: Etnografia Polska, t. 14, 1970; idem. Polska-Meksyk
1918-1939, Warszawa, 1980; PARADOWSKA, M. Polacy w Meksyku i Ameryce Środkowej, Wrocław 1985.
383
SZUKIEWICZ, W. Widoki wychodźstwa w Meksyku. Wychodźca, n. 2 de 10/1/1926, p. 2; cf.
também: idem. Zagadnienie rolne w Meksyku. KNIE, t. 4, 1927, p. 154-168; idem. Nieco o społecznych
stosunkach w Meksyku. Praca i Opieka Społeczna, n. 1-2, 1925, p. 437-45.
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STEC, M. Brazylia. Przyjaciel Ludu, n. 17, de 26/4/1925, p. 9.
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obter vistos na Cidade do México ou em Havana era tão grande quanto em Varsóvia385. É por isso que ocorriam situações como a de 1934, quando as autoridades
polonesas tiveram de repatriar à Polônia – através de Nova York – um significativo
grupo de pessoas que não haviam conseguido entrar nos Estados Unidos386.
* * *
Resumindo, é preciso assinalar que a colonização agrícola polonesa nos países
da América Latina só fixou raízes mais profundas no Brasil e na Argentina, tendo
contribuído para o povoamento de áreas pouco habitadas, para a derrubada da mata
virgem, etc. É um trabalho que deve ser reconhecido, ainda que seja preciso lembra
de que nesse mesmo período outros grupos imigrantes – com menor dispêndio de
trabalho – alcançaram nas sociedades latino-americanas uma posição social mais
significativa. Os imigrantes poloneses vinham de terras economicamente atrasadas, superpovoadas, onde ainda persistiam os resquícios pós-feudais. A grande
maioria dos emigrantes originava-se da camada mais pobre e menos educada da
nação. Além disso, eles vinham de um país que – até 1918 – não se encontrava nos
mapas políticos do mundo. Tudo isso fazia com que nas novas sociedades eles se
sentissem desnorteados e inseguros. Mesmo assim, foi justamente nesse período
que veio o maior número de colonos poloneses aos países da América Latina – 110
mil, dos quais estabeleceram-se no Brasil 100 mil e na Argentina, cerca de 10 mil.
Superando o medo, o desconhecimento do novo mundo, eles conseguiram tomar
uma decisão que – ao que parece – era algo mais que apenas a busca da almejada
terra. Era também um protesto social coletivo contra a realidade que reinava nas
aldeias polonesas no final do século XIX e inicial do século XX.
A emigração colonizadora aos países da América Latina, especialmente à Argentina no período de entreguerras, ainda não está suficientemente pesquisada em
termos numéricos. Com efeito, naquele tempo os emigrantes, na maioria os agricultores, viajavam à América Latina com objetivos econômicos, não colonizadores.
Uma parte deles, após alguns anos de trabalho voltavam às suas famílias na Polônia,
outros não. Quantos daqueles que ficaram estabeleceram-se como agricultores?
Essa pergunta permanecerá talvez sem resposta. Da mesma forma que a indagação
a respeito do destino subsequente, nos países de fixação, dos cidadãos poloneses
de nacionalidade judia e ucraniana, pelos quais a Polônia não tem demonstrado
grande interesse. Todas essas incógnitas fazem com que a ordem de grandeza dessa
A respeito da trágica situação dos poloneses em Cuba escreveu DUDZIAK, I. Jak Polacy żyją na
Kubie. Piast, n. 13, de 29/3/1931, p. 5.
386
KULA, M. Polonia na Kubie. In: Dzieje Polonii..., p. 128-156; cf. também: KULA, M. Emigracja
polska na Kubie w okresie międzywojennym. Przegląd Polonijny, n. 2, 1975, p. 71-84.
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colonização camponesa nos países da América Latina no período de entre guerras
resulte mais de premissas intuitivas que de dados precisos. No presente trabalho
admitimos que nos anos 1918-1938, nos países da América Latina estabeleceram-se
cerca de 40 mil camponeses poloneses. Desse número – na nossa opinião – fixaram
residência no Brasil cerca de 22 mil, no Paraguai – cerca de 12 mil, na Argentina –
cerca de cinco mil e um mil em outros países desse continente.

Capítulo II
A Polônia e seus emigrados
nos anos 1869-1939

1. A opinião social diante da emigração camponesa aos países
da América Latina antes de 1914
A sociedade polonesa não ficava indiferente à emigração econômica polonesa
aos países da América Latina, especialmente no período das “febres brasileiras”.
Buscavam-se formas de frear o movimento emigratório, advertiam-se as maças camponesas sobre as difíceis condições de vida no outro hemisfério. Nesse movimento
anti-emigratório envolveram-se padres, administradores de municípios e prefeitos
de aldeias. Muitos periódicos de ampla circulação não deixaram de posicionar-se
diante do fenômeno, publicando comentários a esse respeito, geralmente negativos.
Alguns dos diários da época especializaram-se em fornecer – quase que em cada
número – correspondências das regiões envolvidas pela emigração. Além disso, as
redações com mais recursos enviavam para o exterior correspondentes especiais
com a tarefa de examinar as condições de vida dos camponeses no ultramar.
O primeiro jornal a publicar relatos dos países da América Latina durante a “primeira febre” foi o Kurier Codzienny (Correio Diário)387. O autor das correspondências
era o jornalista e viajante Stefan Nesterowicz (1851-1931)388, que ali residiu nos anos
1888-1890. Além do Brasil e da Argentina, ele também conheceu naquele tempo
o Uruguai, o Paraguai, o Chile e a Bolívia. O fruto das suas observações foi um
ciclo de reportagens publicadas no Kurier Codzienny (a partir de 1 de dezembro de
1890), que foram publicadas em forma de livro em fevereiro de 1891, com o título No
Brasil e na Argentina. O autor acreditava que essa região do mundo era apropriada
à colonização agrícola, mas avaliava negativamente as autoridades argentinas, que
– em sua opinião – eram corruptas e praticavam o embuste e a roubalheira. Por essa
razão desaconselhava a emigração à Argentina, da mesma forma que ao Brasil, onde
os emigrantes se queixavam do clima quente, das difíceis condições econômicas e
da saudade da terra natal. Escrevia Nesterowicz: “Causaram-me uma impressão
desagradável esses colonos. Não percebi em nenhum deles a pele sadia do nosso
aldeão; os seus rostos, em vez de serem bronzeados – como seria de esperar – eram
doentiamente brancos”. Concluindo, e baseando-se em suas próprias experiências,
desaconselhava a emigração para o outro hemisfério:

387
388

Kurier Codzienny – periódico de Varsóvia que circulou nos anos 1865-1905.
BROŻEK, A. Nesterowicz (Nestorowicz) Stefan. In: PSB, t. XXII, 1977, p. 678-679.
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Vi muita coisa, atravessei a América do Sul em todas as direções [...]. As pessoas de
boa vontade não devem poupar palavras nem conselhos a fim de deter o povo diante da emigração. Que emigrem os alemães, que têm uma população grande e pouco
espaço; entre nós ainda há bastante lugar, enquanto as terras arenosas permanecem
de pousio, os matos esperam para ser derrubados e a pequena indústria das aldeias
se encontra dormente389.

O jornal que empreendeu a ação mais ampla para refrear a “febre brasileira”
foi o popular Kurier Warszawski (Correio de Varsóvia)390. Esse jornal acompanhava atentamente o transcurso do movimento emigratório no Reino da Polônia,
concentrando-se em suas publicações sobretudo em acontecimentos e situações
referentes a emigração para o Brasil, nas reações da população aldeã à propaganda
(a venda das propriedades pelos camponeses atingidos pela febre) e em tentativas
de refreá-la por parte das autoridades imperiais russas. Para atender à opinião pública, desejosa de notícias sobre o Brasil, a redação enviou para lá Adolf Dygasiński
(1839-1902)391, um conhecido escritor e jornalista, que entre 1890 e 1891 visitou
principalmente o estado de Santa Catarina, passando pelas cidades de Florianópolis,
Blumenau, Itajaí e Massaranduba. A colheita dessa expedição resultou sobretudo
nas Cartas do Brasil392, nas quais – da mesma forma que em outras publicações
– o autor pronunciava-se contra a emigração ao Brasil, um país – em sua opinião
– inadequado à colonização polonesa.
O que indispôs Dygasiński em relação ao Brasil foi antes de tudo a degradante
situação existencial nas barracas de imigração, bem como o demorado processo da
concessão de terra, durante o qual as pessoas à espera viviam em condições muito
difíceis. Também não deixava de ser significativo o relacionamento desdenhoso das
autoridades brasileiras diante dos poloneses. Foi justamente Dygasiński o autor da
expressão “inferno brasileiro”, como o destino da viagem dos camponeses poloneses.
O nosso camponês, atraído para cá por extraordinárias promessas, em razão da sua
miséria já não tem condições de voltar ao seu país: aqui ele é um escravo que no final,
se não perecer, irá servir aos fazendeiros e substituirá o negro liberto. Mudaram apenas as formas: antigamente podia-se comprar abertamente uma pessoa no mercado,
hoje ela é adquirida ardilosamente e colocada em condições de tão terrível carência
NESTEROWICZ, S. W Brazylii i w Argentynie. Warszawa, 1891, p. 21, 43.
Kurier Warszawski – diário editado em Varsóvia nos anos 1821-1939. Após 1918 seguiu uma
orientação de direita, representando as ideias da Democracia Nacional.
391
WOLERT, W. Dygasiński Tomasz Adolf. In: PSB, t. VI, 1948, p. 49-52.
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As correspondências de A. Dygasiński publicadas nas páginas do Kurier Warszawski foram em
parte publicadas primeiramente no livrinho Czy jechać do Brazylii? Warszawa, 1891, e a seguir como
Listy z Brazylii Adolfa Dygasińskiego specjalnego delegata “Kuriera Warszawskiego”. Warszawa, 1891.
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que esse nosso pobre camponês, a quem na Polônia a sorte nunca tem sido muito
sorridente, agora tem de conformar-se e entregar-se ao mais extremo desespero393.

As Cartas do Brasil não foram apenas utilizadas nas páginas da imprensa, mas
serviram de fundo para o romance Viagem arriscada394 (publicado primeiramente
como folhetim no Kurier Warszawski), escrita numa linguagem coloquial, no qual
o destino dos emigrantes é apresentado de forma trágica, e para a História de Kuba
Cieplichowski sobre a emigração brasileira395, que constituem sem dúvida – como percebeu uma pesquisadora – uma versão simplificada e abreviada do romance acima
citado396. Todos os livros de Dygasiński foram publicados pelo Kurier Warszawski
e eram distribuídos pela redação397.
A viagem de Dygasiński deu início a uma longa série de expedições ao outro hemisfério, que havia sido inaugurada pela primeira “febre brasileira”. No final de 1891
seguiram os seus passos, enviados por agrupamentos conservadores, cujo órgão era
o jornal Słowo (A Palavra)398, o pe. Sigismundo Chełmicki (1851-1922)399 e o fazendeiro
Nicolau Glinka. A nova expedição, cujo membro ativo foi propriamente apenas o padre
Chełmicki, tinha como tarefa trazer alguns emigrantes de volta à Polônia, para que
servissem de advertência aos crédulos. Na publicação No Brasil – Notas de viagem, o
padre Chełmicki, que durante a sua missão praticamente não visitou nenhuma nova
colônia – tendo permanecido principalmente no Rio de Janeiro, em São Paulo e Curitiba –, da mesma forma que Dygasiński, pronunciou-se contra a emigração polonesa
para além do oceano. O Brasil ficava desqualificado – segundo ele – sobretudo pelo
seu clima e pelas doenças ali existentes. Deparando-se com emigrantes nas cidades,
que realmente tinham de trabalhar pesado por um pedaço de pão, sabia que, quando
encontrava um indivíduo “semelhante a um ser humano, com a marca da doença no
rosto, com os olhos fundos, arrastando com dificuldade as pernas [...], não pergunte
quem é ele e de onde vem, porque pode ter a certeza de que é um emigrante polonês”400.
Listy z Brazylii Adolfa Dygasińskiego..., p. 200.
DYGASIŃSKI, A. Na złamanie karku. Powieść. Warszawa, 1893.
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forma de um horrível panfleto e num número tão reduzido de exemplares que em nenhuma parte
poderá ser encontrado, de maneira que também não pode ter nenhum significado”. BYSTRZYCKI,
K. [BRZEZIŃSKI, M.] Emigracya amerykańska w literaturze ludowej. Głos, n. 27, de 22/6(4/7)/1891,
p. 319.
398
Słowo – jornal informativo-político de caráter conservador, que circulou em Varsóvia nos anos
1882-1914; após 1905 transformou-se em órgão do conciliatório Partido da Política Real.
399
GODLEWSKI, M. Chełmicki Zygmunt. In: PSB, t. III, p. 277-278.
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CHEŁMICKI, J. W Brazylii. Notatki z podróży. Warzawa, 1892, p. 108.
393

394

134

Jerzy Mazurek - A POLÔNIA E SEUS EMIGRADOS NA AMÉRICA LATINA (até 1939)

Nos anos 1891-1893 – como representante de jornais de Varsóvia – viajou pela
Argentina, pelo Brasil, Paraguai e Uruguai o literato e jornalista Stefan Barszczewski
(1862-1937). Além das numerosas – e bastante objetivas – correspondências enviadas ao Kurier Warszawski401, ao Przegląd Emigracyjny (Revista da Emigração)402,
ao Wędrowiec (Viajante)403 e outras publicações polonesas, ele foi autor de alguns
outros livros interessantes404. Das numerosas publicações menores dirigidas contra a emigração, merecem atenção as Cartas do Brasil escritas pelos emigrados às
suas famílias, reunidas e editadas por Antoni Potocki (1867-1939)405. A brochura
compõe-se de cartas enviadas pelos emigrantes aos seus familiares e publicadas
primeiramente em diversos jornais. Do conteúdo dessas cartas surgem imagens
de miséria, sofrimentos e queixas contra a vida no Brasil, que “não é um paraíso,
mas, pelo contrário, um inferno; o emigrante gostaria de voltar, mas sem devolver
as despesas da viagem ninguém é solto e, em caso de fuga, atiram contra as pessoas
como se fossem animais”406.
Baseando-se em informações fornecidas pelos que haviam conhecido os países
da América Latina pessoalmente, tomaram a palavra nessa discussão muita pessoas,
inclusive os cientistas e escritores, como Ludwik Krzywicki (1859-1941)407, Zygmunt
Gloger (1845-1910)408 ou Bolesław Prus (1847-1912)409. Inicialmente predominava
a posição de deter a emigração ultramarina por meios administrativos. Mas quando
se percebeu que nas condições político-econômicas de então isso seria impossível,
os jornalistas e políticos começaram a falar da necessidade de proporcionar assistência aos emigrantes.
Ludwik Krzywicki acreditava que o Brasil era um país de enormes possibilidades,
que necessitava de imigrantes para o seu desenvolvimento. Chamando a atenção
BARSZCZEWSKI, S. Handel kobietami. Kurier Warszawski, n. 73, de 2(14)/3/1891, p. 2-3; idem.
Żydzi w Argentynie. Ibidem, n. 31, de 19(31)/1/1892, p. 2-3.
402
B. [BARSZCZEWSKI, S.] Nowa kolonizacja polska w Brazylii. Przegląd Emigracyjny, n. 10, de
15/11/1892, p. 89-91.
403
BARSZCZEWSKI, S. Wycieczka do kraju rzeźników. Wędrowiec, n. 40, de 9(19)/10/1892,
p. 637-639; n. 41, de 26/09(08/10)/1892, p. 653-654; n. 42, de 03(15)/10/1892, p. 669-671.
404
À problemática latino-americana diz respeito: Na ciemnych wodach Paragwaju. Lwów, 1931.
405
ROGATKO, B. Potocki Antoni. In: PSB, t. XXVII, 1983, p. 793-795.
406
POTOCKI, A. (org.). Listy z Brazylii przez wychodźców do rodzin pisane. Warszawa, 1891, p. 38.
407
Z [KRZYWICKI, L.] W sejmie pruskim. Tygodnik Powszechny, n. 5, de 19(31)/1/1891, p. 1; idem.
Emigracja do Brazylii. Ibidem, n. 6, de 26/1(07/2)/1891, p. 1-2; a respeito de Luís Krzywicki, cf. a sua
biografia em: KOWALIK, T. In: PSB, t. XV, 1970, p. 572-578.
408
GLOGER, Z. Przeciw wychodźstwu. Słowo, n. 247, de 4/11/1890, p. 1; Za oceany. Kurier Codzienny,
n. 284, de 14/10/1890, p. 1. A respeito de Sigismundo Gloger, cf. a sua biografia em: KUTRZEBAPOJNAROWA, A. In: PSB, t. VIII, 1959, p. 80-81.
409
PRUS, B. Kronika tygodniowa. Kurier Codzienny, n. 338, de 25/11(7/12)/1890, p. 3; n. 289, de
7(19)/10/1890, p. 1-2 e n. 43, de 31/1(12/2)/1891, p. 1-2. A respeito de Boleslaw Prus, cf. a sua biografia:
SZWEYKOWSKI, Z. In: PSB, t. VIII, 1959-1960, p. 117-121.
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para os emigrantes alemães, que no ultramar haviam atingido o bem-estar, não
condenava a emigração. Compreendia igualmente as razões que forçavam os camponeses a emigrar. No entanto percebia uma diferença entre o colono alemão e o
camponês polonês sem instrução. Escrevia ele: “Sem iniciativa, encontra-se diante
de condições desconhecidas, não sabe para onde ir e o que fazer consigo mesmo,
dependendo dos funcionários que trabalham no escritório de colonização e dos
agentes intermediários”. Por isso previa que “milhares dos nossos camponeses perecerão derrubando as matas virgens e civilizando as atuais áreas despovoadas”410.
Zygmunt Gloger, perguntando nas páginas do conservador Słowo se havia algum
tipo de meios preventivos para evitar a emigração, dava uma resposta afirmativa.
Propunha, portanto, que os párocos, que naquela época cumpriam também a função de funcionários do registro civil, não fornecessem aos emigrantes certidões de
nascimento e que fosse introduzida a proibição geral de compra das propriedades
vendidas pelos emigrantes. Na opinião do autor, essas proibições deviam impedir
que os camponeses abandonassem às pressas a pátria, visto que os seus nervos “são
atormentados pela febre do ouro e da felicidade ultramarina, e a sua mente ignorante
não fornece [...] uma arma para se oporem a essas tentações infantis”411. Por sua
vez Bolesław Prus acreditava que a emigração é “um fenômeno passageiro, visto
que neste país (…) ainda há espaço para mais um milhão e meio (…). Mas, para que
esse sonho possa cumprir-se, deve ser elevada a produção agrícola e deve surgir a
pequena indústria aldeã”412.
Era bastante popular na época o romance de Józef Grajnert (1831-1910)413 Em busca
de diamantes no Brasil, ou as interessantes aventuras de Florek Kurzawa nos campos e
selvas brasileiras, no qual o Brasil era apresentado em cores bastante sombrias, mas
isso não contribuiu para refrear a “febre”414. Defrontou-se também com o problema
da emigração camponesa Maria Konopnicka (1842-1910), que durante uma estada na
Suíça havia encontrado emigrantes poloneses que voltavam do Brasil. De um deles,
Józef Balcerzak, ela recebeu uma carta descrevendo as dificuldades e os infortúnios
vividos além do oceano, que se tornou uma das principais fontes do seu extenso
poema épico sobre a história da emigração camponesa, intitulado O Senhor Balcer no
Brasil. A obra foi escrita no decorrer de vários anos. A primeira parte foi publicada
na segunda metade de 1892 em Biblioteca Warszawska, e a obra só foi definitivamente
Z [KRZYWICKI, L.] Emigracja do Brazylii. Tygodnik Powszechny, n. 6, de 26/1(7/2)/1891, p. 1.
GLOGER, Z. Przeciw wychodźstwu. Słowo, n. 247, de 4/11/1890, p. 1.
412
PRUS, B. Kronika tygodniowa. Kurier Codzienny, n. 338, de 25/11(7/12)/1890, p. 3.
413
PEREŻYŃSKI, M. Grajnert Józef. In: PSB, t. VIII, 1959-1960, p. 535.
414
GRAJNERT, J. Do Brazylii po dyamenty, czyli ciekawe przygody Florka Kurzawy w stepach i puszczach
brazylisjkich. A obra de Grejnert foi relembrada por José Piekarski em suas memórias enviadas ao
concurso organizado pelo Instituto de Economia Social em Varsóvia e publicada no volume Pamiętniki
emigrantów. Ameryka Południowa. Warszawa, 1939. p. 112-113.
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concluída em 1909. Konopnicka, uma decidida adversária da emigração, na deixou
de lado as causas socioeconômicas da emigração e – desconhecendo a realidade
brasileira – simplificou a imagem da situação nas colônias. A escritora utilizou-se
de todos os recursos de expressão poética para enfatizar os aspectos negativos
da emigração415. É intrigante que em outras produções menores ela já não era tão
contrária à emigração como em O Senhor Balcer no Brasil416.
As atitudes bem diferentes em questões da emigração encontramos no meio
intelectual de Lvov, em que se destacam Stanisław Kłobukowski, Józef Siemiradzki
(1858-1933)417, Witold Łaźniewski (1865-1938)418, Antoni Hempel (1865-1923)419, Wiktor Ungar e Józef Okołowicz (1876-1923)420. Durante o II Congresso dos Juristas
e Economistas Poloneses em 1889, na cidade de Lvov, Stanisław Kłobukowski
manifestou-se favorável à emigração como a possibilidade de criar colônias polonesas na América, “nas áreas dos estados argentinos e chilenos que são deixadas de
lado pelos emigrantes da raça românica e que pelo clima se aproximam do nosso
e oferecem amplos campos de ação para os emigrantes poloneses”421. No entanto,
as propostas de Kłobukowski não contaram com a aprovação dos participantes do
Congresso, visto que, segundo uma testemunha desse evento:
a prudência predominou. Nessa busca da ilusória fantasia, na qual facilmente podem
transformar-se os projetos das futuras colônias polonesas na América, não se pode
deixar de ter os pés no chão, da mesma forma que não se pode dar o incentivo, por
menor que seja, para as pessoas abandonarem a própria terra. Mas, como o projeto
de colônias transatlânticas constituía a base das propostas do conferencista, não era
CZAPCZYŃSKI, T. Pan Balcer w Brazylii...; BUDREWICZ, T. Z chłopa Piast (o ”Panu Balcerze
w Brazylii”). Ruch Literacki, n. 2, 1984; artigo reimpresso no volume: BUDREWICZ, T. Konopnicka.
Szkice historycznoliterackie. Kraków, 2000, p. 123-132; PRZYBYŁ, Z. ”Pan Balcer w Brazylii” Konopnickiej
na tle pozytywistycznej tęsknoty za epopeją. Maria Konopnicka. Nowe studia i szkice, red. Z. Białek
e T. Budrewicz. Kraków, 1985.
416
KONOPNICKA, M. Hymn Nowej Polski (na otwarcie pierwszego Sejmu polskiego w Kurytybie
w Brazylii 3 maja 1898 r.). Polak. Kalendarz Historyczno-Powieściowy na rok Pański 1907. Kraków, 1907,
p. 50; idem. Chór dzieci (na uroczystość 3-go Maja 1898 roku w Kurytybie). Ibidem, p. 51; idem.
Marianna w Brazylii. In: Nowele [Poznań, 1910].
417
SROKA, S. T. Siemiradzki Józef Wacław. In: PSB, t. XXXVII, 1996/1997, p. 52-55; cf. ainda: WÓJCIK,
Z. Józef Siemiradzki. Przyrodnik i humanista, badacz Ameryki Południowej. Wrocław, 2000.
418
LEWAK, S. Łaźniewski Witold. In: PSB, t. XVIII, 1973, p. 303.
419
KOŻUCHOWSKI, J.; STRZEMSKI, M. Hempel Antoni. In: ibidem, t. IX, 1961, p. 377.
420
MICHALIK, B. Józef Okołowicz. In: ibidem, t. XXIII, 1978, p. 684-685.
421
SULIGOWSKI, A. II Zjazd Prawników i Ekonomistów Polskich i jego znaczenie. Warszawa, 1890,
p. 70-71. O projeto da colonização na Argentina foi submetido a uma severa crítica pelo iniciante
historiador Szymon Askenazy: Argentyna. Ateneum, t. 3, 1891, p. 84. Askenazy acreditava que “a artificial
e esporádica emigração [polonesa], deixada à sua própria sorte, sem nenhuma garantia ou proteção,
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possível ( ) negar-lhe o reconhecimento e a aceitação. Foi apresentado então outro
projeto, o do sr. Konic, no sentido de que – reconhecendo-se a emigração como um
mal necessário – fosse declarada a necessidade de atender aos seus efeitos, isto é, de
prestar assistência aos emigrados422.

Apesar da rejeição do projeto de Kłobukowski, foi constituída uma comissão
de cinco pessoas para examinar a questão e apresentar as conclusões no próximo
Congresso dos Juristas, em Poznań423.
Em 1891 a comissão formada pelo Congresso de Lvov dirigiu-se a Siemiradzki
– que nos anos 1882-1883 já havia estado no Equador e no Peru – para que ele
pesquisasse in loco a vida dos emigrantes nos diversos países da América Latina.
Finalmente viajaram ao Brasil Józef Siemiradzki, Witold Łaźniewski e Antoni
Hempel. Como resultado dessa expedição, surgiram várias publicações escritas
pelos seus participantes424. Os autores apresentavam de forma honesta e objetiva
a situação dos emigrados poloneses. Diferentemente dos pesquisadores anteriores
da emigração polonesa no Brasil, Dygasiński e Chełmicki, que tinham por objetivo
desencorajar a saída do país, eles afirmavam que, com uma apropriada assistência
fornecida aos emigrantes, a emigração e a colonização – tanto do ponto de vista
dos interesses do camponês como da nação – podiam ser vantajosas. Na visão de
Siemiradzki, o Brasil não era nenhum inferno, mas um país em que – como em
toda a parte – era preciso trabalhar pesado para garantir o próprio sustento e
bem-estar. “Pessoas às quais eu mesmo arrumei emprego nas fábricas” – escrevia
Siemiradzki – “abandonaram o trabalho depois de 8-14 dias, queixando-se das
condições de trabalho, da alimentação, do trabalho pesado, etc., enquanto nessas
mesmas fábricas os operários de outras nacionalidades estavam satisfeitos”425. Os
argumentos que Siemiradzki formulava em seus artigos e livros eram tão objetivos e convincentes que aos adversários da emigração só restava ficar em silêncio.
SULIGOWSKI, A., op. cit., p. 72.
Ibidem, p. 73.
424
SIEMIRADZKI, J. Stosunki osadnicze w Brazylii. Biblioteka Warszawska, t. 1, 1892; idem. Za
morze! Szkice z wycieczki do Brazylii. Lwów, 1894; idem. Na kresach cywilizacji. Listy z podróży po
Ameryce Południowej, odbytej w 1892 r. Lwów, 1896; Opis stanu Parana w Brazylii wraz z informacjami dla
wychodźców, opracowal dla wystawy kolumbijskiej w Chicago z polecenia rządu parańskiego inżynier Manoel
Francisco Ferreira Correia i baron Serro Azul, trad. do original inglês pelo dr. Józef Siemiradzki, segunda
edição completada com um mapa do estado e das colônias polonesas e com os suplementos: Rady
i przestrogi dla wychodźców do Brazylii e Kolonizacja polska w Paranie, jej dzieje i stan obecny, t. 1, Lwów,
1896; HEMPEL, A. Polacy w Brazylii. Przegląd Emigracyjny, n. 3, 1/8/1892, p. 24-26; n. 4, de 15/8/1892,
p. 31-32; n. 9, de 1/11/1892, p. 85-86; n. 11, de 1/12/1892, p. 110-111; n. 12, de 15/12/1892, p. 118-120; idem.
Polacy w Brazylii przez Antoniego Hempla członka wyprawy naukowej dra J. Siemiradzkiego do Brazylii
i Argentyny. Lwów, 1893; ŁAŹNIEWSKI, W. Kolonie polskie w stanie Parana w Brazylii. Głos, n. 24,
de 30/5(11/6)/1892, p. 278-280.
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Além disso, Siemiradzki defendia que o destino da emigração camponesa devia
ser o Paraná426. Um efeito colateral das viagens de Siemiradzki pelos países da
América Latina foram numerosos trabalhos científicos, publicados em periódicos
poloneses427 e estrangeiros428.
Os projetos de concentrar a emigração num único território já haviam surgido
bem mais cedo, juntamente com a onda emigratória política após os levantes do
século XIX. Já naquela época os autores desses projetos não se guiavam unicamente
pelo receio de desnacionalização dos emigrantes. A esse respeito é significativa a
brochura de Kazimierz Kaźmierowicz. Escrevia ele:
As colônias não permitem viver na ociosidade, cair na unilateralidade, fechar-se em
si mesma, definhar, mas obrigam-na [a nação – nota JM] sempre a uma vida mais
ativa, mais ampla, ampliam o seu horizonte de conceitos, multiplicam os conhecimentos, a riqueza e as forças. As colônias tem sido sempre e em toda a parte uma prova
da vitalidade da nação. A nação que não se amplia, que não cria e não sabe fundar
colônias, definha e vai perdendo povoado após povoado, província após província;
o Estado que não cresce, decai429.

É por isso que Kaźmierowicz via uma oportunidade para a nação polonesa na
utilização da emigração política para a formação de núcleos coloniais compactos
em diversas partes do mundo. Unicamente em razão do clima diferente ele excluía
a fundação de colônias “no México e nas regiões ainda mais próximas do equador,
assim como no Paraná e em todos os países da América do Sul”430.
As publicações de Siemiradzki e dos seus companheiros (da expedição de
1891/1892) tiveram uma ampla repercussão em terras polonesas e contribuíram
para o surgimento de outros empreendimentos. Em 1892 Kłobukowski e Ungar
Ibidem, p. 32.
SIEMIRADZKI, J. Z wyprawy naukowej do Argentyny i Brazylii. Czas, n. 191, 219, 220, 288, 291
de 1891; n. 42, 69, 70, 86, 89, 94, 109, 147, 153 de 1892; idem. W krainie Araukanów. Ibidem, n. 232, 253,
236 de 1892; idem. Przez stepy Patagonii Północnej. Wszechświat, t. 11, 1892, p. 721-725, 740-744, 760764; idem. Geograficzne rezultaty mojej podróży do Północnej Patagonii i Araukanii. Kosmos, 1892,
p. 401-419; idem. W dorzeczu Rio Negro (Patagonia). Ibidem, t. 12, 1893, p. 209-212, 227-230; idem.
W kraju Indian Manzaneros (Patagonia). Ibidem, t. 12, 1893, p. 209-212, 227-230; idem. Mieszkańcy
Ziemi Ognistej. Ibidem, t. 13, 1893, p. 81.83.
428
SIEMIRADZKI, J. Eine Forschungsreise in Patagonien. Mittheilungen aus dem Justus Pethes’
Geographischer Ansalt, Bd 39, 1893, p. 49-62; idem. Zur Geologie von Nord-Patagonien (Vorläufige
Mitteilung). Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Paläontologie, Bd 1, 1893, p. 23-32.
429
KAŹMIEROWICZ, K. Czy kolonie polskie zakładać trzeba i godzi się? Oraz gdzie zakładac można, a gdzie
ich pod żadnym warunkiem zakładać nie należy. Lipsk, 1865, p. 10; cf. ainda: KOREYWO-RYBCZYŃSKA,
M. T. Projekty osadnicze wśród emigrantów po powstaniu styczniowym. Pragląd Polonijny, n. 2, 1982,
p. 59-70.
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Ibidem, p. 13.
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fundaram em Lvov a revista bimensal Przegląd Emigracyjny (Revista da Emigração),
a primeira revista polonesa dedicada a problemas de emigração e colonização431.
Seu objetivo era familiarizar amplos círculos da sociedade com a problemática
emigratória e as causas que levavam as pessoas a deixar o país. Através dessa abordagem do tema, a redação procurava conferir à própria emigração certas formas
organizacionais, que a transformassem de um movimento geral e espontâneo numa
emigração consciente432. A partir de 1 de janeiro de 1895 a Revista da Emigração foi
transformada em Revista de toda a Polônia. Em meados de 1895 a sua redação foi
assumida por Roman Dmowski (1864-1896)433, que a transformou num órgão da
Liga Nacional. O redator W. Ungar publicava um suplemento dessa revista intitulado Guia Comercial-Geográfico (1895-1896), dedicado exclusivamente a assuntos
emigratórios. A partir de 1 de janeiro de 1897 esse suplemento foi transformado
num periódico autônomo, o Jornal Comercial e Geográfico, publicado e redigido por
Ungar até o final de 1902.
A problemática emigratória encontrou-se na ordem do dia do III Congresso de
Juristas e Economistas Poloneses em Poznań, em 1893, e no Congresso Católico
de Cracóvia, em 1894. Em ambos os encontros foram tomadas resoluções no sentido
de que era preciso adotar medidas organizacionais a fim de assegurar aos emigrantes
uma ajuda, para que eles pudessem rapidamente adaptar-se a nova realidade, preservando a sua própria cultura. Na esteira dessas resoluções, no dia 15 de abril de
1895 foi fundada em Lvov a Sociedade Polonesa Comercial e Geográfica. Segundo
o estatuto, o objetivo da Sociedade era “apoiar os interesses econômicos nacionais,
sobretudo pela busca de novos mercados de consumo, pela coleta e prestação de
informações detalhadas relacionadas com o estado econômico dos diversos países
e pelo estabelecimento de relações comerciais diretas”434. A Sociedade pretendia
cumprir as suas tarefas com a ajuda dos emigrantes poloneses, estabelecendo e
mantendo com eles a cooperação econômica. Tornou-se presidente da SPCG
o conde Tadeusz Dzieduszycki (1841-1918)435, e compunham a sua administração
o prof. S. Głąbiński (1863-1943)436, W. Terenkoczy (1848-1929), E. Kłobukowski
e J. Siemiradzki. O órgão da Sociedade era mencionado Jornal Comercial e Geográfico,
que – conforme o seu programa – devia dar continuidade a Revista da Emigração e
“buscar com todas as forças a aquisição de territórios não povoados, situados nas
UNGAR, W. Idea klolonizacyjna wśród emigracji polskiej. Przegląd Emigracyjny, n. 13, de 1/7/1894,
p. 119-124; idem. Dwa głosy w sprawie emigracyjno-kolonizacyjnej. Ibidem, n. 15, de 1/7/1894, p. 141-147.
432
SKRZYPEK, J. Przegląd Emigracyjny 1892-1894. Rocznik Czasopiśmiennictwa Polskiego. 1966,
n. 1, p. 103-116.
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CHRZANOWSKI, I.; KONOPCZYŃSKI, W. Dmowski Roman. In: PSB, t. V, 1939-1946, p. 213-225.
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Apud OKOŁOWICZ, J. Zadania polskiej polityki emigracyjnej – conferência pronunciada no
Círculo dos Amigos das Ciências Políticas em Varsóvia, no dia 15/12/1917. Warszawa, 1918, p. 6.
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proximidades dos centros de colonização já existentes, que com o tempo possam
tornar-se a herança dos milhões de membros da nova comunidade polonesa”437.
Os propósitos acima coincidiram com a “febre brasileira” que eclodiu no outono
de 1894 na zona de ocupação austríaca, sobretudo no território da então Galícia
e Lodomeria. Da mesma forma que no Reino da Polônia, também na Galícia a sociedade queria ter informações diretas a respeito à situação dos emigrantes após
a sua chegada ao Brasil. Com esse objetivo, foi decidido que seria enviado para lá
Stanisław Kłobukowski, como representante da Sociedade Comercial e Geográfica
e ao mesmo tempo correspondente dos seus órgãos de imprensa – o Guia Comercial
e Geográfico e o Jornal Comercial e Geográfico.
Kłobukowski viajou como assistente de um grupo de emigrantes composto
de mil camponeses e chegou juntamente com eles ao Rio de Janeiro no dia 11 de
setembro de 1895438. A seguir viajou ao Paraná, onde visitou as antigas colônias
polonesas nos arredores de Curitiba e as novas, surgidas durante a última “febre”
nas margens dos rios Negro e Iguaçu. Durante essa viagem ele contribuiu para a
fundação de algumas sociedades polonesas e para que a administração municipal
de Curitiba demarcasse um amplo terreno para a construção da sede da já existente
Sociedade Tadeusz Kościuszko. Na imprensa curitibana publicou diversos artigos
sobre a cultura e a arte polonesa. Após visitar o Paraná, Kłobukowski viajou a Santa
Catarina e ao Rio Grande do Sul, e depois a Buenos Aires. Dali navegou rio acima
até as cataratas do Iguaçu e constatou que as condições mais favoráveis à colonização polonesa encontravam-se na província de Misiones, entre os rios Paraná e
Paraguai. Em breve chegou até lá o primeiro grupo de colonos de origem polonesa.
Dali Kłobukowski continuou a sua viagem até a Patagônia e a Terra do Fogo. Após
dois anos e meio de viagem, estava novamente em Lvov439.
Kłobukowski era fascinado pela América Latina. Faz tempo que ele havia lançado
a ideia da chamada Nova Polônia, como uma união dos poloneses a revelia da divisão
da Polônia pelas potências vizinhas. Naturalmente, essa ideia devia concretizar-se
no Brasil, e concretamente no Paraná:
Os poloneses têm um grande futuro nesse estado, visto que estão localizados nos
melhores lugares e pela sua força procriadora e civilizacional estão desalojando os
nativos e os colonos de outras nacionalidades. O estado do Paraná é muito pouco
Słowo wstępne. Gazeta Handlowo-Geograficzna, n. 1, de 1/1/1897, p. 1; cf. também: Skupienie
wychodźstwa polskiego w Paranie. Dziennik Polski, n. 26, de 26/1/1897, p. 1.
438
Wyprawa Dr. Kłobukowskiego w Brazylii. Przewodnik Handlowo-Geograficzny, n. 8, de 1895, p. [57].
439
KŁOBUKOWSKI, S. Za emigrantami. Lwów, 1895; idem. Opis stanu Parana. Lwów, 1896; idem.
Wspomnienia z podróży po Brazylii, Argentynie, Paragwaju, Patagonii I Ziemi Ognistej. Lwów, 1899. Essa
mesma obra, num formato modificado e ampliado, foi publicada com o título Wycieczka do Parany
(stanu Rzeczypospolitej Brazylii). Dziennik podróży. Lwów, 1909.
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povoado, por 1 km cabe em média uma pessoa, donde as condições para que com o
tempo esse estado se torne polonês440.

A Kłobukowski, que viajou pelos países da América Latina, juntou-se Siemiradzki,
que em 1896 viajou novamente ao Brasil, onde permaneceu por oito meses, dessa
vez como delegado do Departamento Nacional da Galícia. Nessa viagem fez-lhe
companhia o padre João Wolański, representante da Igreja católica do rito oriental.
O relatório oficial da viagem, que foi apresentado ao Parlamento Nacional em Lvov,
não despertou – ao que parece – um grande interesse dos deputados, uma vez que
a onda da “febre brasileira” na Galícia havia baixado441. É por isso que, com as suas
publicações, Siemiradzki quis sobretudo despertar o interesse da sociedade polonesa. Nessas publicações ele apresentava, de forma muito simples, mas ao mesmo
tempo figurada, as condições da economia e da vida dos camponeses poloneses
no Brasil442. A Sociedade Comercial e Geográfica havia inaugurado oficialmente
o debate sobre a “política colonizadora nacional”, contribuindo para a criação, em
1896, do consulado austríaco em Curitiba, cujo primeiro vice-cônsul foi Guilherme
Pohl443, a instituição da Sociedade Colonizadora Polonesa em Lvov444 e da Seção de
Cultura nas Colônias Polonesas.
Os líderes de Lvov interessados pela questão de colonização engajaram-se no
estabelecimento de cooperação econômica com a comunidade polonesa no Brasil.
Nessa cooperação estavam igualmente interessados os líderes paranaenses, entre
os quais aqueles ligados à Sociedade de Tiro Kazimierz Pułaski em São Mateus,
cujo delegado – Walery Leliwa Popławski – havia estado no outono de 1893 em
Słowo wstępne. Przegląd Wszechpolski, n. 1, de 1/1/1895, p. 3.
SIEMIRADZKI, J. Sprawozdanie z podróży delegatów Wydziału Krajowego do Brazylii,
przedłożone Wys. Sejmowi na sesji w r. 1897. Gazeta Handlowo-Geograficzna, 1900, p. 38-41, 50, 74,
79; (uma separata da GH-G foi publicada com o título Sprawozdanie dra Józefa Siemiradzkiego i ks. Jana
Wolańskiego z podróży do południowej Brazylii. Lwów, 1902).
442
SIEMIRADZKI, J. Szkice z kolonii polskich w Paranie. Gazeta Handlowo-Geograficzna, n. 8,
de 15/4/1897, p. 93-95; n. 10, de 15/5/1897, p. 117-118; n. 13, de 1/7/1897, p. 154-155; idem. Szlakiem
wychodźców...; idem. Polacy za morzem. Lwów, 1900; idem. W sprawie emigracji włościańskiej w Brazylii.
Biblioteka Warszawska, t. 1, 1900, p. 127-154.
443
“Querendo assegurar aos colonos poloneses no Brasil a proteção legal e protegê-los da eventual
exploração, o departamento tomou providências no sentido de fundar no Brasil meridional um
consulado austríaco. Esses empenhos foram coroados de êxito, porquanto o ministério das relações
exteriores instituiu em Curitiba um vice-consulado, tendo nomeado ao mesmo tempo para esse
cargo o vice-cônsul de Sófia, o sr. Pohl, uma personalidade sob todos os aspectos adequada”. Sprawy
Polskiego Towarzystwa Handlowo-Geograficznego. Gazeta Handlowo-Geograficzna, n. 12, de 15/6/1897,
p. 147; a respeito do vice-cônsul pronunciou-se também de forma positiva Siemiradzki, dizendo que
ele era para os emigrantes, “não apenas galicianos, mas poloneses em geral, um pai e protetor, junto
ao qual sempre tinham a certeza de encontrar na necessidade uma ajuda e uma assistência amiga”.
SIEMIRADZKI, J. Szlakiem wychodźców. Wspomnienia z podróży do Brazyli. Warszawa, 1900, p. 83.
444
Od Redakcji. Polski Przegląd Emigracyjny, n. 1, de 10/10/1907, p. 2.
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Lvov.445 A colônia polonesa do Brasil também participou da exposição universal
que se realizou nessa cidade em 1894. Estavam interessados na cooperação com a
colônia polonesa igualmente os fazendeiros e os industriais, cujos representantes
podemos ver naquela época à frente das sociedades emigratórias. O principal objetivo de todos os empreendimentos coloniais e colonizadores era o apoio à indústria
polonesa e o estabelecimento de estreitos contatos com a diáspora:
Os poloneses estabelecidos nas colônias e no exterior devem assumir como sua tarefa – em toda oportunidade que surge – o apoio a indústria polonesa e, na medida
do possível, satisfazer todas as suas necessidades na Polônia; devem também criar
empresas colonizadoras, investir os seus capitais nos centros colonizadores e, na
medida do possível, neles estabelecer-se e assim aumentar e fortalecer o elemento
local (…). E todo emigrado ou colono deve com perseverança e firmeza manter a sua
língua pátria, educar nela os seus filhos e, ao mesmo tempo, lembrar-se de que todo
polonês que se desnacionaliza ou que educa os seus filhos numa outra língua – comete um crime contra a sua nacionalidade446.

Após a sua volta da América Latina Kłobukowski envolveu-se na atividade da
Sociedade Colonizadora e Comercial, criada em 1899 em Lvov, e instituída para
desenvolver a ação colonizadora no Brasil meridional447. Seus fundadores foram
Józef Siemiradzki, Władysław Terenkoczy, Wiktor Ungar, Zenon Lewandowski
e um grupo de fazendeiros da Galícia. Tornou-se presidente da Sociedade Kazimierz Lubomirski (1869-1930)448. Servia de modelo para a organização a Sociedade
Colonizadora de Hamburgo, que – dispondo de um capital de 300 mil marcos
– “estabeleceu no estado de Santa Catarina algumas dezenas de milhares de emigrantes alemães, dominou todo o comércio do sul do Brasil e, algum ano depois
reiniciou a sua atividade com o nome de Sociedade Hanseática, com um capital de
1.200 mil marcos449.
A atividade da Sociedade Colonizadora e Comercial, que contava com algum
apoio do departamento de assuntos exteriores austríaco, devia consistir
na aquisição de significativas extensões de terra no Paraná, que hoje podem ser compradas em grandes complexos pelo preço muito baixo de 5-15 francos por hectare,
445
LELIWA POPŁAWSKI, W. Potrzeba zawiązania stosunków eknonomicznych z Brazylią. Przegląd
Emigracyjny, n. 18 e 19, de 1/10/1893, p. 202-203.
446
Słowo wstępne. Gazeta Handlowo-Geograficzna, n. 1, de 1/1/1897, p. 2.
447
Polska kolonizacja zamorska. Kilka słów o potrzebie organizacji wychodźstwa i skupienia polskiej
ludności wychodźczej w brazylijskim stanie Parana (Nowa Polska). Lwów, 1899.
448
ZDRADA, J. Lubomirski Kazimierz. In: PSB, t. XVIII, 1973, p. 30-31.
449
SIEMIRADZKI, J. Polacy za morzem. Lwów, 1900, p. 12.
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e o seu parcelamento entre emigrantes poloneses. Uma parte do esperado lucro, que
com base em experiências anteriores pode chegar a 20% anuais, a Sociedade pretende
utilizar para a difusão da cultura nas colônias polonesas, para a fundação de escolas e salas de leitura, para a subvenção de paróquias pobres, etc.; e outra parte, para
instituir nas colônias a pequena indústria e o comércio e, caso o empreendimento
tenha um desenvolvimento mais amplo, poderá colocar-se em bases comerciais mais
amplas e intermediar na venda dos produtos nacionais às colônias, e das mercadorias coloniais à Europa450.

No outono de 1899 viajou ao Brasil, como procurador da Sociedade, Zenon
Lewandowski (1859-1927). Ele adquiriu cerca de 50 mil hectares de terra no estado
do Rio Grande do Sul e assinou com o governo brasileiro um contrato para a sua
colonização451. Naquele tempo trabalhavam ainda no Paraná, no seio da colônia
polonesa, Jan Nałęcz-Skomorowski (1874-1948)452 e Józef Okołowicz. Na propagação da atividade da Sociedade Colonizadora e Comercial envolveu-se também
firmemente Józef Siemiradzki. Num livro intitulado Os poloneses no além-mar, publicado em 1900, ele apresenta as principais tarefas da nova organização. Partindo
da premissa de que, diante do superpovoamento e da fome das aldeias, a emigração
estava se tornando um fenômeno normal e desejado, Siemiradzki afirmava que o
século XIX era o século da “luta pela existência”, que exigia organização e pressa,
visto que “as nações que nessa luta não conseguirem conquistar para si uma área
adequada para o escoamento do excesso da sua população, na luta pela vida terão
de ceder a raças mais empreendedoras e enérgicas”453.
Infelizmente a atividade da Sociedade, da mesma forma que a de Lewandowski
no Brasil, não durou muito, visto que – conforme se verificou – “ela colheu apenas
a décima parte do capital modestamente orçado”454. Tinha o mesmo objetivo da
Sociedade Colonizadora e Comercial a União Colonial Editorial-Exportadora,
criada em 1899, cuja direção coube a Stanisław Downarowicz (1874-1942), Wacław
Żmudzki (1872-1924) e Ernest Lilien. O objetivo da União era “o estabelecimenSIEMIRADZKI, J. W sprawie emigracji..., p. 151.
OLEKSIŃSKI, J. Lwandowski Zenon Eugeniusz. In: PSB, t. XVII, 1972, p. 213-215; “Estamos
aqui impressionados e, é preciso acrescentar, de forma desagradável” escrevia J. Pluzek. – “Eis que
o órgão oficial daqui informou que o contrato assinado com o governo paranaense por um tal sr.
Zenon Lewandowski foi extinto em razão de não cumprimento das suas condições. Isso é para nós
um novo tapa na cara, porque esse sr. Lewandowski andava por aqui, falava muito e prometia mais
ainda para conseguir a ajuda dos nossos bons amigos brasileiros locais, com a ajuda deles conseguiu
um preço baixo e sumiu – será que para sempre?” PLUZEK, J. Listy z kolonii polskich w Brazylii.
Gazeta Polska, n. 91, de 21/3(3/4)/1901, p. 1.
452
CHODUBSKI, A. Skomorowski-Nałęcz Jan. In: PSB, t. 38, 1998, p. 241.
453
SIEMIRADZKI, J. Polacy..., p. 18.
454
OKOŁOWICZ, J. Zadania polskiej polityki..., p. 7.
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to de relações comerciais com o Paraná e a difusão da educação polonesa entre
os colonos poloneses, e com esse propósito, por um período de quase dois anos,
manteve uma exposição em Curitiba, com uma livraria e seu próprio semanário
popular (Prawda / A Verdade)455.
A ação dos líderes de Lvov defrontou-se com a reação da direção da Liga Nacional.
De fato, ainda em março de 1869 Tadeusz Dwernicki, ligado a essa facção, durante
uma conferência em Lvov falava com reconhecimento da Sociedade Comercial e
Geográfica, afirmando que “torna-se difícil encontrar palavras de reconhecimento”
das suas atividades, mas em período posterior essas agremiações tomaram rumos
diferentes456. Três anos mais tarde Jan Ludwik Popławski (1854-1908), expressando-se
com reconhecimento a respeito da colonização polonesa no Paraná, que – em sua
opinião – tinha “bem melhores perspectivas de preservar a sua nacionalidade” do
que nos Estados Unidos, ao mesmo tempo afirmava que “é prematura e sob muitos
aspectos leviana a afirmação de que esse país já pode denominar a Nova Polônia”457.
Naquele tempo interessou-se pela questão da colonização camponesa no Brasil
o próprio Roman Dmowski, que – diante das opiniões divergentes a respeito da
colônia polonesa no Brasil – decidiu examinar in loco todo o problema. O dirigente
da Liga Nacional certamente estava também interessado em conquistar apoio entre
os compatriotas para o grande partido nacional-democrático que justamente estava
criando. Antes de viajar ao Brasil, apresentou para a impressão o primeiro volume
do seu trabalho sobre a emigração e a colonização. Ele justificava a sua viagem da
seguinte forma: “[...] o destino de milhares de pessoas que deixam a pátria não nos
pode ser indiferente. É preciso formar a opinião quanto ao rumo que para os nossos emigrados seria o mais desejável, e essa opinião deve basear-se numa avaliação
crítica e soberana das condições que estão à sua espera nos países transoceânicos”458.
Romão Dmowski permaneceu no Brasil – principalmente no Paraná – por alguns
meses na passagem dos anos 1899 para 1900. Em seus artigos, publicados nas páginas
do Przegląd Wszechpolski (Revista de toda a Polônia), ele se pronunciou criticamente
a respeito da concepção da “Nova Polônia”, proclamada por Kłobukowski e Siemiradzki. Atacou sobretudo o último, que numa das suas brochuras previa a divisão do
Brasil meridional em “Nova Itália” (estado de São Paulo), “Nova Alemanha” (estado
de Santa Catarina) e “Nova Polônia” (estado do Paraná)459. Dmowski considerava
tais previsões como anacrônicas, resultantes de uma visão europeia dos assuntos
Ibidem, p. 8.
W sprawie emigracji. Kurier Lwowski, n. 65, de 5/3/1896, p. 1.
457
NIEBORSKI, J. [POPŁAWSKI, J. L.] Kilka uwag w sprawie kolonizacji polskiej. Przegląd Wszechpolski,
n. 10 (outubro) de 1899, p. 592; cf. também do mesmo autor: Ruch emigracyjny, ibidem, n. 4 (abril) de
1899, p. 193-194.
458
DMOWSKI, R. Wychodźstwo i osadnictwo. Część pierwsza. Warszawa, 1900, p. 2.
459
SIEMIRADZKI, J. La Nouvelle Pologne. État de Parana (Brésil). Bruxelles, 1899.
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nacionais no Novo Mundo. Acreditava que infelizmente os emigrados daquela
região não poderiam preservar a sua identidade nacional, ainda que fosse pela razão
de que a maioria deles eram analfabetos. Eles estavam condenados à assimilação
e à diluição no elemento estranho. Postulava por isso que cuidassem da colônia
polonesa no Brasil pessoas “que soubessem aproximar-se dos colonos, ajudar-lhes
a se organizarem, dedicar-se à elevação do nível educacional e à criação de boas
escolas”. Conclamava igualmente a “desestimular de participação em expedições ao
Paraná os políticos imaturos que querem organizar uma ‘Nova Polônia’.”460
A concepção da “Nova Polônia” foi também criticada por outros colaboradores
de Dmowski, como Zygmunt Miłkowski (1824-1915)461, que duvidava do estabelecimento de relações comerciais entre a coletividade camponesa dos poloneses no
Paraná e a velha pátria. Leon Bielecki criticava as iniciativas da Sociedade Comercial e Geográfica462. Artur Gruszecki (1852-1929)463, delegado especial do Tygodnik
Ilustrowany (Semanário Ilustrado), que esteve no Brasil na mesma época em que
Dmowski e Bielecki, em seus relatos desferia ferrenhos ataques contra Siemiradzki
e Kłobukowski, os quais acusava de “comércio com mercadoria viva” e de “atividade
agenciadora em prol do governo brasileiro”464. A diferença de opiniões, e certamente
DMOWSKI, R. Z Parany. Przegląd Wszechpolski, n. 6 (junho), 1900, p. 372. Cf. também as duas
partes anteriores desse ciclo, publicadas nos n. 2 e 3 (fevereiro e março) de 1900, p. 109-121, 172-182,
bem como o texto de KOREYWO-RYBCZYŃSKA, M. T. Roman Dmowski o osadnictwie w Paranie.
Przegląd Polonijny, n. 1, 1984.
461
Miłkowski, Z. Spółczesne wychodźstwo polskie w oświetleniu przydatności politycznej. Przegląd
Wszechpolski, n. 2 (fevereiro) de 1900, p. 79; a respeito de Sigismundo Miłkowski, veja a sua biografia:
KIENIEWICZ, S; MALECKI, M. In: PSB, t. XXI, 1976, p. 263-268.
462
“Nos últimos anos vieram para cá alguns jovens da Galícia, com educação ginasial e até universitária.
Pessoas jovens e, como tais, cheias de boa vontade e com amplas aspirações, poderiam ter feito aqui
muito bem, mas, por inconsciência, cometeram um erro que mais tarde não lhes permitiu proceder
adequadamente. Cada um deles vinha como delegado da Sociedade Comercial e Geográfica, como seu
secretário, etc., e esse ou outro título tão inexpressivo se apegava tanto a eles que nenhum conseguia
livrar-se dele, nem mesmo quando percebia a sua mediocridade. O mais eminente das pessoas dessa
categoria foi o sr. O., ex-redator do jornal Gazeta Polska, aqui publicado. Jovem, capaz e enérgico,
mas mal informado, veio ao Paraná mais para o cargo de primeiro-ministro que de um modesto
funcionário e, quando reconheceu a situação e viu como era falso o seu papel, já não tinha jeito para
sair do caminho escolhido. Antes de partir do Paraná à Europa, diversas vezes repetiu: ‘Há muito
trabalho, mas eu não me posso dedicar a ele porque não me convém’. Há aqui também alguns muito
críticos em relação a mencionada Sociedade, em razão das decepções que sofreram em consequência
de informações falsas”. BIELECKI, L. Listy z Brazylii. Gazeta Polska, n. 46, 12(24)/2/1900, p. 1.
463
WYKA, K. Gruszecki Artur. In: PSB, t. IX, 1960-1961, p. 59-61.
464
“Encontro-me então na ‘Nova Polônia’ do sr. J. Siemiradzki e, informado por antigas declarações
de Gazeta Handlowo-Geograficzna que Paranaguá é um porto polonês, procuro os poloneses e após
longas indagações encontro um, o único marceneiro da Galícia, casado com uma alemã. Um pouco
decepcionado, encaminho-me à estação ferroviária, consolando-me com a ideia de que durante os
três anos de ausência do sr. J. Siemiradzki (ele esteve aqui pela última vez em julho de 1896) esse
‘porto polonês’, em razão do clima prejudicial, foi abandonado pelos poloneses e que o sr. Siemiradzki,
460
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também a aversão pessoal de Gruszecki aos seus oponentes, pode ser explicada
pelos longos anos de sua amizade com Dygasiński, bem como pelos vínculos seus
com o partido nacional-democrático de Roman Dmowski465.
Nos anos seguintes o posicionamento dos principais políticos da Liga Nacional diante da emigração camponesa ao Brasil sofreu uma profunda evolução. Em
1903 Roman Dmowski, sem mudar a sua posição crítica em relação aos agentes da
Sociedade Comercial e Geográfica de Lvov, afirma no artigo O trabalho polonês no
Paraná que se as terras polonesas não podem alimentar toda a sua população em
crescimento, os seus habitantes deveriam voltar-se ao Brasil, e em especial ao Paraná,
que era “o único país em que podemos desenvolver uma atividade colonizadora”,
bem como “trabalhar de forma autônoma e demonstrar alguma criatividade social”466.
Consequentemente, em 1902 foi fundada da Casa Comercial C. Warchałowski & Cia.,
que se especializou no comércio com o Brasil. Seus sócios eram Roman Dmowski,
Władysław Reymont (1867-1925), Tadeusz Dzieduszycki e Kazimierz Lubomirski.
No ano seguinte o membro da Liga Nacional Kazimierz Warchałowski (1872-1943)
publicou em Cracóvia uma brochura Ao Paraná467. O seu interesse pela América
Latina datava de 1900, e nos anos seguintes ele vai se tornar um dos mais zelosos
propagadores da colonização polonesa nessa parte do mundo. Em 1903 viajou com
a família ao Brasil, onde permaneceu até o ano de 1919. Fundou ali o semanário
Polak w Brazylii (O Polonês no Brasil), bem como uma livraria a “Livraria Polaca”.
Em sua atividade social distinguiu-se sobretudo na área da escolaridade polonesa;
durante a I Guerra Mundial instituiu o Comitê Central Polonês no Brasil, bem como
se envolveu no recrutamento e no envio de voluntários poloneses ao exército do
general Haller, em formação na França468.
A respeito da emigração colonizadora aos países da América Latina pronunciavam-se também líderes esquerdistas e socialistas, que muitas vezes, como refugiados
políticos, permaneceram temporariamente ou em definitivo entre os colonos polosem saber disso, fez a Gazeta Handlowo-Geograficzna, da qual é constante colaborador, a cometer um
erro”. GRUSZECKI, A. Na drugą półkulę. Tygodnik Ilustrowany, n. 16 de 8(21)/4/1900, p. 314; (em
forma um pouco alterada, essa reportagem, cujo primeiro trecho foi publicado no n. 11 do Tygodnik
Ilustrowany de 4(17)/3/1900, p. 207, foi publicada no livro: GRUSZECKI, A. W kraju palm i słońca.
Kraków [c. 1900]; idem. Z wychodźcami. Kurier Warszawski, 1900, n. 150 de 19/5(1/6), p. 1-2; n. 155
de 25/5(7/6), p. 2-3; n. 158 de 28/5(10/6), p. 3-4;n. 163 de 2/(15)/6, p. 1-2; n. 169 de 8(21)/6, p. 3-4; cf.
também: SMAK, S. Wokół podróży Artura Gruszeckiego do Brazylii. Zeszyty Naukowe WSP w Opolu,
Seria A: Filologia polska, 1976.
465
Siemiradzki respondeu a Gruszecki numa carta aberta do dia 28/4/1900; cf. também
o pronunciamento a esse respeito de Roman Dmowski: List do redakcji. Przegląd Wszechpolski, n. 6
(junho) de 1900, p. 374-375.
466
DMOWSKI, R. Praca polska w Paranie. Przegląd Wszechpolski, n. 8 (agosto) de 1903, p. 597-598.
467
WARCHAŁOWSKI, K. Do Parany. Przewodnik dla podróżujących i wychodźców. Kraków, 1903.
468
MAZUREK, J. Piórem i czynem…, p. 75-183.

CAPÍTULO II: A Polônia e seus emigrados nos anos 1869-1939

147

neses além do oceano. Um dos primeiros socialistas que se estabeleceu no continente
sul-americano foi o já mencionado Adam Dąbrowski. Um grupo numeroso desses
refugiados veio ao Brasil após a queda da revolução de 1905 no Reino da Polônia.
Muitos vão se tornar importantes líderes da comunidade dos imigrantes poloneses, como Szymon Kossobudzki, Jadwiga Jahołkowski (1863-1931)469, Jan Hempel
(1877-1937)470, Michał Sekuła (1884-1972)471, o padre Józef Anusz (1873-1949), Janina
Kraków (1852-1935) e Juliusz Szymański (1870-1958)472. Jan Hempel, que foi redator
do Polak w Brazylii e professor dos filhos dos colonos, acreditava que “o Paraná
é uma verdadeira terra prometida para o nosso camponês sem terra ou minifundiário, que chega ali apenas com as mãos para o trabalho e alguns anos depois se
torna o dono de uma bela propriedade, que o alimenta com abundância”473. Witold
Żuławski, que esteve no Paraná nos anos 1900-1906, escreveu interessantes cartas
aos familiares474. Um arguto observador da realidade argentina em Misiones foi Jan
Kozakiewicz (1857-1927)475, líder socialista que esteve na Argentina nos anos 19011903, de onde enviava as suas correspondências ao Przedświt (Alvorada)476. Mais ou
menos naquela mesma época viajou pela Argentina Jan Nałęcz-Skomorowski, que
conheceu a parte meridional desse país, especialmente a Patagônia. as impressões
dessa viagem somente foram publicadas no período de entre guerras477.
A atividade dos líderes emigratórios concentrava-se na Galícia, onde as condições
políticas eram lhes mais favoráveis. No Reino da Polônia a primeira instituição que
se dedicou aos emigrantes foi a Seção Emigratória da Sociedade de Cultura Polonesa,
fundada em 1905478. A atividade da Comissão, da mesma forma que a da Sociedade
Paraná, fundada em 1907, não ultrapassava, no entanto, a esfera das discussões e
Jahołkowska Jadwiga. In: PSB, t. X, 1962-1964, p. 326-328.
MAZUREK, J. Jan Hempel no Brasil (1904–1908). In: Realidades heterogéneas. Reflexiones en torno
a la literatura, lengua, historia y cultura ibéricas e iberoamericanas. Homenaje a la Profesora Grażyna
Grudzińska, ed. Karolina Kumor, Edyta Waluch-de la Torre. Warszawa 2012, p. 285–293.
471
SMOLANA, K. Sekuła Michał. In: PSB, t. XXXVI, 1995-1996, p. 187-188.
472
TEMPSKI, E. Prof. dr Julian Szymański w Brazylii. In: Sylwetki..., t. 2, p. 156-158; SŁABCZYŃSKI,
W; SŁABCZYŃSKI, T. Słownik podróżników polskich. Warszawa, 1992, p. 304-305.
473
Apud GRONIOWSKI, K. Polska emigracja..., p. 125.
474
ŻUŁAWSKI, J. W domu. Warszawa, 1978, p. 59-82.
475
PILCH, A. Kozłowski Jan. In: Słownik biograficzny działaczy..., t. 3, 1992, p. 382-384 e Kozakiewicz
Jan. In: PSB, t. XIV, 1968-1969, p. 595-597.
476
JK [ J. Kozakiewicz]. Z Argentyny. Przedświt, n. 1 de 1903, p. 30-33.
477
SKOMOROWSKI, J. Patagonia. Wychodźca, n. 36 de 6/9-40 de 4/10/1925, p. 5-7, 3-6, 6-7, 7-8, 8-9;
idem. Rolnictwo w Patagonii. Ibidem, n. 1 de 3/1-4 de 24/1/1926, p. 3-6, 5-8, 7-8, 6-7; idem. Argentyna
– najnowszy teren naftowy. Przemysł Naftowy, n. 23 de 1927; idem. Południowa Argentyna i Południowe
Chile, Warszawa, 1931; idem. Klimat jako jeden z najważniejszych czynników przy wyborze terenów
dla poskiego wychodźstwa zamorskiego. Wychodźca, n. 4 de 1931, p. 2-8 e separata. Warszawa, 1933;
idem. Od Patagonii do Japonii. Warszawa, 1936; idem. 20 lat na obczyźnie 1900-1920. Warszawa, 1936.
478
Komisya emigracyjna w Warszawie. Polski Przegląd Emigracyjny, n. 1, de 10/10/1907, p. 5-7.
469
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dos projetos479. Ambas as organizações congregavam intelectuais e técnicos ligados
com a Democracia Nacional, e o seu objetivo era o desenvolvimento econômico
e social das colônias polonesas no Paraná, bem como a assistência aos emigrantes
que viajavam aos países da América Latina. Foi somente a Sociedade de Assistência aos Emigrados, surgida em 1910, que desenvolveu uma atividade mais ampla.
Assumiu a sua presidência Henryk Dębinski, proprietário de terras e presidente
do Partido da Política Real. A Sociedade tem funcionado até a I Guerra Mundial,
mas teve que lutar com numerosas dificuldades, decorrentes da falta de recursos
financeiros e a da postura desfavorável das autoridades russas. O seu órgão dessa
era o Wychodźca Polski (O Emigrante Polonês).
Teve um importante papel na mudança de posturas diante da emigração ao Brasil
a viagem do delegado da Sociedade Central Agrícola e membro da Liga Nacional,
Ludwik Włodek (1869-1922)480. O resultado da expedição de Włodek, que durou
de 24 de dezembro de 1907 a 12 de maio de 1908, foram diversas publicações481.
Durante a sua estada no Brasil o autor conheceu de perto as colônias polonesas.
Em seu trabalho, de forma diferente dos seus antecessores (Dygasiński, Chełmicki,
Siemiradzki), ele apresentou a colonização polonesa no Paraná numa abordagem
problemática, avaliando-a de forma positiva482. Enfatizava os valores do clima do
Paraná, a terra fértil, a viagem gratuita, a facilidade de conseguir terra. Włodek
confessava que os poloneses não estavam ameaçados de desnacionalização, porque
os seus vínculos com a língua e a religião de origem eram muito fortes.
Towarzystwo “Parana”. Ibidem, p. 9-11.
Włodek Ludwik. In: Współcześni pisarze i badacze literatury, t. 9, org. Jadwiga Czachowska e Alicja
Szałagan. Warszawa, 2004, p. 212-213.
481
WŁODEK, L. Kilka uwag ogólnych o zamierzonej kolonizacji i dawnej emigracji polskiej w Paranie.
Polski Przegląd Emigracyjny, n. 10, de 25/8/1908, p. 3-6; idem. Polskie kolonie rolnicze w Paranie. Warszawa,
1910 [separata de Ekonomista de 1909]; idem. Przewodnik ilustrowany po Brazylii ze słowniczkiem polskoportugalskim, mapką Parany i Ameryki Południowej. Kraków, 1909; idem. Z wycieczki do Parany. Ziemia,
n. 14, de 2/4-21 de 21/5/1910, p. 214-216, 230-235, 245-248, 262-267, 279-280, 298-299, 310, 324-326;
idem. Polacy w Paranie. Warszawa, 1910; idem. Polskie kolonie rolnicze w Paranie, 2a ed., revista, corrigida
e aumentada. Warszawa, 1911.
482
O jornal Gazeta Świąteczna, que se opunha à emigração, antecedendo-se aos resultados da viagem
de L. Włodek, escrevia: “Parece-me que o sr. Włodek vai apresentar o Brasil em cores atraentes, pois
por que teria de falar mal dele? Logo que um mensageiro da Polônia chega a alguma cidade, já os
agentes da emigração o esperam na estação ferroviária, prontos a carregar a sua bagagem nas costas
e a conduzi-lo a uma hospedaria. E quando o mensageiro já está bem servido, ele vai falar com os
representantes do governo brasileiro, e a seguir a ‘aristocracia’ polonesa convida-o para almoços e
promove banquetes em sua honra. Finalmente esse mensageiro viaja a uma propriedade polonesa,
mas também ali os colonos já estão avisados de que vem visitá-los um polonês que deve melhorar
a existência deles, então se apressam em levantar portais de boas-vindas e recebem-no com flores”.
Dawny wychodźca [um antigo emigrante]. List z Brazylii. Gazeta Świąteczna, n. 1440, de 24/8 (6/9)
de 1908, p. 4.
479
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A polêmica que se deu na imprensa por ocasião da chamada segunda “febre brasileira” no Reino da Polônia nos anos 1911-1912, foi iniciada por Michał Pankiewicz
(1887-1980), no seu o artigo A verdade sobre o Paraná483. A autor, um grande entusiasta
da emigração, elogiava o clima do Brasil e os valores da terra local. Ele mostrava
o contraste entre o Paraná, onde um agricultor sem terra podia ganhar 20 hectares
de terra e tornar-se proprietário, e os confins da Rússia ou aos Estados Unidos, onde
os emigrantes se transformavam em operários. Os adversários da emigração – na
opinião de Pankiewicz – eram os latifundiários, que temiam o aumento das despesas
com os trabalhadores rurais. Pankiewicz contava com o apoio do pe. Józef Anusz484,
que há anos trabalhava entre os camponeses poloneses no Brasil.
Na discussão provocada por Pankiewicz tomavam a palavra intelectuais como
Iza Moszczeńska (1864-1941)485 e Florian Znaniecki486, que entendiam as razões
objetivas da emigração, ou seja, a difícil situação econômica no Reino da Polônia
e a superpovoação das aldeias. Também o antigo líder polônico no Paraná, Leon
Bielecki, era favorável a emigração487. Adotavam posições ambíguas os líderes intelectuais ligados com a Democracia Nacional, congregados em torno da Sociedade
de Assistência aos Emigrantes, que de modo geral era contrária a esse movimento.
O vice-presidente da Sociedade, L. Górski, culpava pela “febre brasileira” as puPANKIEWICZ, M. Prawda o Paranie. Zorza, n. 2 de 12/1/1911, p. 25-28 e n. 3 de 19/1/1911, p. 42-45.
Logo em seguida o texto foi publicado em forme de brochura.
484
“Muito se fala e escreve sobre a incompetência do nosso camponês, mas isso é uma falsidade.
Pode-se apenas falar da incompetência polonesa, ou antes, da parte da sociedade proveniente da
nobreza, que, como usurpadora e seguindo um velho costume polonês, considera apenas a si mesma
como a nação, atribuindo os seus defeitos e a sua incapacidade aos camponeses, querendo fazer deles
ainda hoje os seus servos. Pelo contrário! Ao se libertar das garras de diversos abutres que o dilaceram
e embaraçam em sua pátria, o camponês dedica-se ao vitorioso trabalho e a cada passo supera os
adversários de qualquer nacionalidade”. ANUSZ, J. W sprawie wychodźców. Prawda, n. 5, de 4/2/1911,
p. 8; idem. Z wychodźstwa. Prawda, n. 23, de 10/6/1911, p. 7-8.
485
MOSZCZEŃSKA, I. Na drugiej półkuli. Kurier Poranny, n. 8, de 8/1/1911, p. 2; idem. Prawda
o Paranie. Ibidem, n. 47, de 16/2/1911, p. 1-2; idem. Opieka nad wychodźstwem. Ibidem, n. 75, de
16/3/1911, p. 1-2; idem. Emigracja planowa i żywiołowa. Ibidem, n. 150, de 1/6/1911.
486
ZNANIECKI, F. Wstrzymanie kolonizacji brazylijskiej. Wychodźca Polski, n. 3 (dezembro) de 1922,
p. 1-4; idem. Wychodźstwo a położenie ludności wiejskiej zarobkującej. Ibidem, n. 3 (dezembro) de
1911, p. 9-16.
487
“Segundo a minha visão, se realmente queremos livrar o nosso povo dos sofrimentos e da miséria,
devemos proclamar todos juntos: quem se vê obrigado a deixar o país dos antepassados, sendo um
profissional (artesão), deve viajar principalmente aos Estados Unidos, e o agricultor, principalmente
ao Brasil meridional e de maneira especial ao Paraná, embora para esta categoria de pessoas haja
também outros lugares onde podem estabelecer-se com proveito. Mas, se colocamos o Paraná em
primeiro lugar, não é porque com isso queiramos dizer que se trata de um ‘paraíso’ ou de uma terra
onde corre o leite e o mel, nem uma coisa nem outra, mas é porque o Paraná – ao lado de certos
aspectos negativos – apresenta tantos pontos positivos que merece da nossa parte a mais alta atenção”.
BIELECKI, L. Dokąd emigrować. Kurier Warszawski, n. 68, de 9/3/1911, p. 2-3.
483
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blicações progressistas, que – no seu entender – haviam provocado “uma nova
emigração em esferas da população que dela não necessita, tumultuando as aldeias
em nome de uma utopia”488. Adotavam uma postura pró-paranaense os líderes como
o já mencionado Ludwik Włodek ou Wojciech Szukiewicz (1867-1934)489.
Um declarado adversário da emigração era o conhecido naturalista Tadeusz
Chrostowski (1878-1923)490. Em sua opinião, o colono polonês no Paraná estava
condenado a uma vegetação sem esperança. “Ouvi falar ali muitas vezes” – escrevia
ele nas páginas do popular Gazeta Świąteczna ( Jornal Festivo) – “que o mais pobre
na Polônia vive muito melhor e com mais alegria que o mais rico no Brasil, porque
o mais pobre entre nós muitas vezes come melhor, veste-se melhor e é mais alegre
que o mais abastado colono brasileiro”491.
O movimento emigratório, que atingiu tão grandes proporções no Reino da Polônia, na Galícia quase não ocorreu. A instituição mais importante que ali se ocupava
com a emigração era a Sociedade Emigratória Polonesa, fundada em 1908 em Lvov,
cujo fundador e por muitos anos diretor foi Józef Okołowicz. Por iniciativa sua, a
partir de 1907 era publicada em Lvov a revista Polski Przegląd Emigracyjny (Revista
Emigratória Polonesa), que se tornou o órgão oficial da Sociedade. Alguns meses
depois a sua sede foi transferida de Lvov a Cracóvia. Em 1917, J. Okołowicz lembrava:

GÓRSKI, I. Z powodu emigracji do Parany. Gazeta Warszawska, n. 68, de 2/3/1911, p. 2. ”Não
nos iludamos” – continuava escrevendo Górski – ”não haverá uma Polônia fora da Polônia, nem em
Chicago, onde há 300.000 poloneses, nem mesmo na república de Honduras, que também teve os seus
apóstolos entre nós, nem no Canadá ou na Argentina, apesar de que os nossos turistas enxergam em
toda a parte a possibilidade de uma colonização polonesa e fundação de uma Nova Polônia”; ibidem;
cf. ainda do mesmo autor: Gorączka brazylijska. Wychodźca Polski, n. 1-2 (outubro-novembro) de 1911;
idem. Operetka. Ibidem, n. 3 (dezembro) de 1911.
489
“Ainda que, por razões inteiramente naturais, o povo polonês no Paraná até certo ponto esteja
regredindo (mas sem dúvida apenas momentaneamente), continua sempre acima do povo aldeão
nativo, ou dos chamados caboclos, e por isso indubitavelmente está contribuindo valorosamente
para o progresso geral e a elevação do país, por enquanto principalmente no aspecto agrícola, mas
aos poucos também no aspecto comercial e industrial, a tal ponto que os filhos dos emigrantes que
ganharam algum dinheiro, e são muitos os que o ganharam, começam a fundar lojinhas, a abrir
oficinas ou fabriquetas que apresentam bom desenvolvimento, e dessa forma vai surgindo aos poucos
e vai se desenvolvendo o comércio polonês no Paraná, que neste momento nos faz muita falta”.
SZUKIEWICZ, W. Korespondencje, Kurytyba w grudniu. Kurier Warszawski, n. 357, de 29/12/1911,
p. 4; cf. do mesmo autor: Sprawa wychodźstwa. Rzecz o potrzebie zorganizowania i roztoczenia
opieki nad wychodźstwem ludu polskiego. Warszawa, 1910 (separata de Biblioteka Warszawska); idem.
Z zagadnień emigracyjnych. Ekonomista, t. 2, 1910, p. 78-103.
490
CHROSTOWSKI, T. Z kolonii polskich w Paranie. Ziemia, n. 49 e 50 de 16/12/1911, p. 802-805;
n. 51 de 23/12/1911, p. 823-826; n. 52 de 30/12/1911, p. 843-846. A respeito de Tadeusz Chrostowski,
cf. a sua biografia: WOLSKI, T. In: PSB, t. III, 1937, p. 449-450.
491
Idem. O Paranie. Gazeta Świąteczna, n. 1618, de 22/1(4/2) de 1912, p. 1. Cf. também a primeira parte
no n. 1617, de 15(28)/1/1912, p. 1-2.
488
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Fazendo uso do apoio moral e financeiro do Parlamento de Galícia, [a Sociedade – nota
JM] desenvolvia uma atividade cada vez mais ampla, com seus escritórios de intermediação de trabalho, tanto para os operários que o procuravam na Polônia como para
os emigrados sazonais, agências de viagem, informações aos emigrantes continentais
e ultramarinos, publicação de guias, de dicionários e de um semanário popular para os
emigrantes (Praca), manutenção de asilos de pernoite para os emigrantes, assistência
jurídica gratuita e solução de problemas dos emigrantes, organização de viagens informativas e visitas pastorais, difusão da educação entre os emigrados, etc.492

A Sociedade definia como seu objetivo a instauração de uma política emigratória
no espírito dos interesses nacionais e a assistência geral aos emigrantes. Apesar dos
inegáveis méritos nesse campo, a Sociedade não era avaliada pelos contemporâneos
de forma unânime, o que em certa medida resultava – ao que parece – da luta dos
partidos políticos envolvidos no problema emigratório493. Merece ainda ser enfatizado o fato de que, diferentemente das demais instituições emigratórias na Galícia,
tão numerosas, a Sociedade Emigratória Polonesa não era uma sociedade acionária
de natureza comercial, o que significava que não visava apenas à obtenção do lucro.
Escrevia em 1908 Józef Okołowicz nas páginas da Revista Emigratória Polonesa:
“sou um daqueles que consideram o Paraná brasileiro, tão pouco povoado, rico
em tesouros minerais, fértil e sadio, com as suas já numerosas colônias polonesas,
como o único país [sic] no mundo para onde devem ser encaminhadas todas as
correntes existentes da emigração”494. Ele não mudou de opinião nem no decorrer
da segunda “febre” no Reino da Polônia, embora prudentemente advertisse que
o futuro das colônias polonesas não dependia apenas dos camponeses poloneses.
Considerava como o mais importante o desenvolvimento da cultura e da educação
polonesa, que devia ser – como afirmava – apoiada pela velha pátria. Percebia, ao
mesmo tempo, que – além do Paraná – outro estado que se prestava à colonização
polonesa era o Rio Grande do Sul495.
OKOŁOWICZ, J. Zadania polskiej polityki..., p. 7.
“Apoiei essa Sociedade” – escrevia Michał Bobrzyński – “com a condição que foi cumprida na
fundação, isto é, de que não será uma instituição de um único partido, mas de que participarão dela
e de que serão representados no Conselho Fiscal todos os partidos, e de que a Sociedade se submeterá
à estrita supervisão e ao controle do escritório de intermediação junto ao Departamento Nacional
e coopere com ele. Mas isso não livrou a Sociedade de apaixonados ataques a partir do momento em
que ela começou a desenvolver uma atividade mais ampla”. BOBRZYŃSKI, M. Z moich pamiętników,
red. e notas de A. Galos. Wrocław-Kraków, 1957, p. 84.
494
OKOŁOWICZ, J. W przededniu nowej gorączki brazylijskiej. Polski Przegląd Emigracyjny, n. 2,
de 25/10/1907, p. 1-3.
495
OKOŁOWICZ, J. Polska za oceanem. Polak – kalendarz 1911, p. 8-10; Cf. também a sua polêmica
resposta à correspondência do pe. J. Anusz publicada no n. 5 (de 4/2/1911, p. 8-9) de Prawda: W sprawie
wychodźstwa do Parany. Prawda, n. 9, de 4/3/1911, p. 5-6.
492
493
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Em 1911 visitou a Argentina um delegado da Sociedade Emigratória Polonesa,
o agricultor e agrônomo Roman Jordan. Ele tinha por objetivo examinar as possibilidades da emigração sazonal àquele país ou de encaminhar para lá uma nova
onda de colonização. Na conclusão do seu relatório ele afirmava:
As perspectivas de colonização são desfavoráveis. Atualmente há alguns milhares de
poloneses e ucranianos no “território” de Misiones, bem como em pequenas colônias
espalhadas na Argentina [...]. As pessoas nessas colônias tornam-se selvagens e quase
em toda a parte encontram-se numa situação menos vantajosa que os nossos compatriotas no Brasil (Paraná); e nos lugares onde progridem materialmente tornam-se,
em geral, argentinos496.

Contra a emigração pronunciava-se em numerosos artigos e brochuras o conhecido economista Leopold Caro (1864-1939). A imagem por ele traçada da nova
“febre brasileira” lembrava os relatos dos enviados da época da primeira “febre”,
principalmente do pe. Chełmicki497. Na sua brochura A emigração polonesa, publicada em 1911, o autor temia a desnacionalização dos camponeses no Brasil, e o
único postulado que apresentava era a criação de núcleos compactos de colonização
nesse país498. Em seus escritos posteriores Caro atacava firmemente a Sociedade
Emigratória Polonesa499. Essa polêmica em geral não dizia respeito a questões de
mérito relacionadas com a emigração, mas concentrava-se em acusações contra os
abusos existentes na emigração e parcialmente em animosidades pessoais.
Resumindo, constata-se que os movimentos emigratórios camponeses que ocorreram nas terras polonesas antes da I Guerra Mundial despertavam grande interesse
em muitos setores da sociedade. Pronunciavam-se de forma favorável a emigração
camponesa aos países da América Latina os líderes de Lvov. Eles percebiam na emigração valores positivos, apelando inclusive às doutrinas coloniais que na época estavam
na moda. De acordo com essas doutrinas, o movimento emigratório era considerado
um meio para o desenvolvimento da nação e para o crescimento da sua economia. Os
círculos progressistas da sociedade, especialmente no Reino da Polônia, apoiavam o
movimento emigratório por razões completamente diferentes. As verdadeiras causas

JORDAN, R. Argentyna jako teren dla polskiego wychodźstwa. Sprawozdanie z podróży informacyjnej.
Kraków, 1912, p. 37; idem. Z podróży do Argentyny. Polski Przegląd Emigracyjny, n. 17 e 18 de 1911; idem.
Widoki dla wychodźców w Argentynie. Ibidem, n. 11 de 1912.
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CARO, L. Wychodźstwo polskie. Kraków, 1907; idem. Nasi wychodźcy w Brazylii. Ateneum Polskie,
n. 1 de 1908.
498
Idem. Wychodźstwo polskie. Kraków, 1911; GRONIOWSKI, K. Polska emigracja..., p. 138 e ss.
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Idem. Odprawa p. Hupce i prawda o P.T.E. Kraków, 1914; idem. Prawdziwa działalność P.T.E. Ignorancja
czy zła wola? Kraków, 1914.
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da emigração dos camponeses – segundo eles – eram a miséria, o superpovoamento
e a estrutura social pós-feudal. A emigração era a única possibilidade para conquistar
um pedaço de terra, para a promoção social e econômica dos camponeses, o que
nas condições locais se tornava impossível. Por sua vez para os representantes dos
proprietários de terras e para as esferas do governo, contrários à emigração, este era
um mal que devastava a economia nacional e enfraquecia a nação. Diante do enorme
movimento emigratório e com a falta de instituições governamentais que prestassem assistência aos emigrantes, esse papel era assumido pelas organizações sociais.
Entre as mais importantes devem ser mencionadas a Sociedade de Assistência aos
Emigrantes, existente no Reino da Polônia, e a Sociedade Emigratória Polonesa, que
atuava na Galícia.

2. A América Latina na política emigratória polonesa nos anos
1918-1939
A recuperação da independência da Polônia em 1918 foi um importante acontecimento na história do Estado e da nação polonesa. Essa data é também muito importante
na história da emigração polonesa. A emigração política – predominante na época
da ocupação do país – no período de entre guerras foi marginal. O movimento
emigratório naquele tempo tinha caráter econômico, e apenas em pequena escala
colonizador. Apesar desse movimento jamais ter atingido as dimensões de antes de
1914 – principalmente em razão das restrições na legislação imigratória nos países de
destino – as suas causas continuavam sendo as mesmas: o desemprego nas cidades
e a enorme multidão de camponeses sem terra nas aldeias. O número das pessoas
“supérfluas” nas aldeias era calculado no período de entre guerras entre três milhões
em 1928500 e 8,8 milhões em 1935501. Diferenças tão grandes na avaliação do nível
de superpovoamento agrário resultavam não apenas das oscilações da conjuntura
econômica, mas sobretudo da diversidade dos métodos de que os pesquisadores
se utilizavam em seus cálculos, bem como das diversas definições do conceito de
“pessoas supérfluas”.

LUDKIEWICZ, Z. Podręcznik polityki agrarnej, t. 1. Warszawa, 1932, p. 89.
PONIATOWSKI, J. Przeludnienie wsi i rolnictwa. Warszawa, 1936, p. 58. A maior parte dos
economistas e cientistas de entre guerra não concordava com esses números de Poniatowski. Igualmente
a historiografia posterior à II Guerra Mundial, com exceção de monografias propagandísticas, tem
tratado criticamente os cálculos de Poniatowski. Um dos maior estudiosos dessa problemática,
M. Mieszczanowski, calcula o superpovoamento agrário no período mais crítico dos anos trinta, em
5,5 milhões. Cf. MIESZCZANKOWSKI, M. Rolnictwo II Rzeczypospolitej. Warszawa, 1983, p. 57. Esse
mesmo autor avaliou os cálculos de Poniatowski como ”profundamente exagerados”.
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O superpovoamento agrário era sobretudo acentuado nas voivodias da Polônia
Menor e de Kielce. As condições de vida em algumas regiões das mencionadas
voivodias eram tão drásticas que constituíam um fenômeno único, não encontrado
em outros países da Europa. Nas demais regiões do país, com exceção das regiões de
Poznań, Pomerânia e Silésia, “não havia voivodia em que não ocorresse, com menor
ou maior intensidade, o superpovoamento das aldeias” – afirmava B. Łączkowski502.
O grupo dos mais atingidos pela “exclusão” eram os homens na idade entre 18 e 24
anos, cuja porcentagem chegava a 50% e, às vezes, ultrapassava esse teto. Os homens
acima de 25 anos constituíam cerca de 30% dessa população503.
Os dirigentes governamentais do Estado polonês, cientes das consequências
sociais e políticas da existência desse elevado número de pessoas “supérfluas” nas
aldeias, procuravam elaborar soluções que pudessem contribuir – se não para
a eliminação – ao menos para o abrandamento do problema. Uma das formas era
a emigração econômica, que os círculos governamentais da II República propagavam durante todo o período do entre guerras. Na realidade nenhum projeto oficial
a esse respeito foi anunciado, mas algumas medidas podiam ser percebidas na
atividade legislativa e diplomática do Estado e nos programas oficiais do governo.
Já no programa elaborado pelo ministro do tesouro Władysław Grabski (1874-1938)
afirmava-se que o Estado ia “apoiar a emigração econômica dos indivíduos frágeis
e a reemigração dos fortes quanto ao aspecto econômico”504.
O mais importante documento que garantia a todo cidadão da II República o direito à livre emigração era a Constituição de março de 1921, cujo artigo 101 estabelecia:
Todo cidadão tem a liberdade de escolher para si, no território do Estado, o lugar de
domicílio e permanência, de mudar-se ou de emigrar, da mesma forma que a liberdade de escolha da profissão e do emprego, bem como da transferência de sua propriedade. A restrição desses direitos só pode ser estabelecida por lei505.

As restrições emigratórias diziam respeito unicamente a pessoas em idade de
prestar o serviço militar, menores, mulheres solteiras, idosos e pessoas incapazes
de trabalho autônomo. Além disso, tendo introduzido a obrigação do passaporte, as
autoridades podiam estimular a política emigratória do Estado. Mas isso dependia
muito mais da política dos países de imigração, que, guiados pelos próprios interesses,
definiam na realidade o nível da emigração econômica polonesa.
ŁĄCZKOWSKI, B. Przeludnienie. Gospodarka Narodowa, n. 12, de 15/6/1933, p. 179.
LANDAU, L.; PAŃSKI, J.; STRZELECKI, E. Bezrobocie wśród chłopów. Warszawa,
1939, p. 244.
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GRABSKI, W. Projekt programu polityki ekonomicznej i finansowej Polski po wojnie. Warszawa,
1920, p. 13.
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Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, ed. A. Peretiatkowicz. Poznań, 1921, p. 30.
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Para poderem influenciar a organização do movimento emigratório e manter
contato com a diáspora polonesa, as autoridades nacionais tinham de criar instituições adequadas. A primeira repartição polonesa dedicada aos assuntos de
assistência aos emigrados era a Seção de Emigração e Intermediação de Trabalho
do Ministério da Saúde Pública, Trabalho e Assistência Social, instituída ainda pelo
Conselho Regencial506. No dia 11 de novembro de 1918, por força de uma “resolução
do Conselho de Dirigentes dos Ministros”, surgiu o Departamento Nacional para
Assuntos de Prisioneiros, Refugiados e Operários (conhecido pela sigla polonesa
JUR)507. Um passo fundamental na organização da administração estatal na área
da emigração foi a instituição do Departamento de Emigração junto ao Ministério
do Trabalho e da Assistência Social, que surgiu por força de uma disposição do
Conselho de Ministros do dia 22 de abril de 1920508. Nesse mesmo ano, através de
uma lei do dia 4 de novembro, que regulamentava a migração voluntária e forçada
da população, foi desativado o JUR509. Finalmente o campo de atuação do Departamento de Emigração foi estabelecido por uma resolução do Conselho de Ministros
do dia 20 de outubro de 1924510, e segundo uma resolução posterior ia ter quatro
seções: Geral, da Emigração Continental, da Emigração Ultramarina e do Escritório
Científico-Informativo511.
Ao mesmo tempo continuavam os trabalhos da elaboração de um estatuto emigratório. A elaboração de tal documento era exigida pelos deputados. O deputado
Ignacy Schipper (1884-1943), do Círculo Judaico, dizia:
Quase que todo departamento, todo comissariado tem algo a dizer a respeito da questão comum ou extraordinária da emigração. É evidente que, onde há muitas pessoas
que se pronunciam a respeito, o problema dos emigrantes não recebe a devida atenção. Isso deve terminar, e por isso esboça-se o postulado muito atual de concentrar
as agendas que têm algo em comum com a emigração num único departamento
centralizado. Em relação a isso, permito-me chamar a atenção para a necessidade de
um estatuto emigratório que regulamente de forma definitiva essa questão, infelizmente entre nós muito confusa. Temos promessas a esse respeito já há alguns anos,
mas desse estatuto emigratório não existe nem sinal512.
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Polityka społeczna państwa polskiego 1918-1935. Warszawa, 1935, p. 195.
Dz. Praw Państwa Pol., n. 3 de 08/1/1919, 84.
Dz. Praw RP, n. 39 de 19/5/1920, 232.
Dz. U. RP, n. 108 de 25/11/1920, 707.
Ibidem, n. 94 de 30/10/1924, 873.
Monitor Polski, n. 43, de 21/2/1925, 168.
Relatório estenográfico da 207ª sessão do Parlamento, do dia 12 de maio de 1925, 50.
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Finalmente o novo estatuto emigratório foi introduzido por uma resolução do
presidente da Polônia de 11 de outubro de 1927513. Baseado na legislação emigratória de outros países, era um documento moderno, que garantia os interesses dos
emigrantes. Garantia, por exemplo, a liberdade de emigrar, inclusive a emissão de
passaportes gratuitos aos emigrantes mais pobres. Por outro lado, havia também
no estatuto normas desfavoráveis aos emigrantes, por exemplo, a exclusividade
de Gdańsk e Gdynia na emigração ultramarina da Polônia, o que – com a falta de
concorrência – garantia lucros às cidades acima mencionadas e à navegação polonesa, mas refletia-se nos custos e na qualidade dos serviços. “Em síntese” – resumia
Edward Kołodziej – “o estatuto emigratório deve ser avaliado como positivo, sem
nos esquecermos de que a sua eficácia vai depender da forma de interpretação
e da boa vontade dos órgãos executivos, isto é do Departamento de Emigração, do
Ministério do Trabalho e da Assistência Social, bem como de outros ministérios”514.
As mencionadas peças legais impunham ao Departamento de Emigração a obrigação de criar a legislação emigratória, da mesma forma que – juntamente com
o Ministério das Relações Exteriores – de assinar contratos internacionais. O Departamento reunia também as informações, transmitidas a seguir aos Departamentos
Nacionais de Intermediação do Trabalho, a respeito das possibilidades e condições
de trabalho e de emigração nos diversos países. Teoricamente, devia também cuidar
da assistência aos emigrantes fora das fronteiras da Polônia, o que na prática coube
aos funcionários consulares, subordinados ao Ministério das Relações Exteriores.
É por isso que muitas vezes ocorriam conflitos entre os dois ministérios.
Com base numa resolução do Conselho de Ministros do dia 9 de junho de 1921,
foi instituído o Conselho Nacional de Emigração, órgão consultivo e opinativo
do Departamento de Emigração515, do que faziam parte: oito membros delegados
pelo Parlamento; oito membros indicados pelos ministros do interior, das relações
exteriores, do exército, da indústria e do comércio, da agricultura e do patrimônio
nacional, do tesouro e da saúde pública, e pelo diretor do Departamento Geral de
Estatística. Além disso, oito membros eram delegados pelas organizações sociais que
se ocupavam dos emigrantes. No momento da constituição da Comissão Emigratória
do Parlamento e do Senado516, em 1925, esse Conselho foi reorganizado. Desde então
não entravam na sua composição representantes do Parlamento, o que era exigido
pelos próprios deputados. “Esse Conselho de Emigração transformou-se numa
espécie de clube acadêmico, que teorizava muito mas que sabia pouco da prática da
vida” – dizia no dia 12 de maio de 1925 o deputado Ignacy Schipper. “Por isso seria
Dz. U. RP n. 89 de 15/10/1927, 799; Relatório estenográfico da 19ª Sessão do Parlamento da RP
de 08/6/1928, 5-6.
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preciso atrair bem mais agentes sociais, para que a experiência e a prática da vida
tenham algum acesso ao Conselho de Emigração”517. Finalmente esse postulado foi
levado em conta na resolução do dia 8 de julho de 1925518.
A partir de então o novo Conselho, que constituía o órgão consultivo e opinativo
do ministro do trabalho e da assistência social, compunha-se de oito membros
nomeados pelo ministro do trabalho e da assistência social; três representantes das
organizações operárias centrais e os três das importantes instituições sociais de assistência aos emigrantes. Além disso, participavam dos trabalhos do Conselho, apenas
com direito a voz consultiva, especialistas e representantes dos outros ministérios.
O Departamento de Emigração, que supervisionava e subvencionava uma série
de sociedades que do território da Polônia prestavam assistência aos emigrantes,
procurava regulamentar as suas atividades. Além das sociedades emigratórias judias, que recebiam significativas dotações do exterior, entre as mais ativas estavam
a Sociedade Polonesa de Emigração, que possuía seis filiais no interior do país
e publicava o semanário Wychodźca (O Emigrante).
A Sociedade Polonesa de Emigração, instituída em 1924, continuou o trabalho
da Sociedade Colonial Polonesa, fundada em 1918, com a finalidade de prestar a assistência aos emigrados, bem como aos reemigrados. Era parcialmente subsidiada
pelo Departamento de Emigração, e conseguia o restante dos seus recursos da atividade econômica própria, por exemplo, do aluguel dos imóveis em Varsóvia e dos
restaurantes para emigrantes em Gdańsk, Wejherowo e Gdynia519. Nas fileiras da
Sociedade estavam congregados líderes que representavam diversas opções políticas.
Em meados dos anos vinte, por iniciativa de líderes emigratórios, tendo à frente
Stanisław Głąbiński, surgiu o projeto da fundação do Instituto Científico de Pesquisas da Emigração e Colonização, que foi instituído em 1926 como uma seção da
Sociedade Polonesa de Emigração. Entraram na composição da primeira diretoria,
nomeada pela Sociedade Polonesa de Emigração, Stanisław Głąbiński como presidente, os professores Ludwik Krzywicki e Zdzisław Ludkiewicz (1883-1942) como
vice-presidentes e o dr. Gustaw Załęcki (1894-?) como secretário e redator do Kwartalnik INdBEiK (Revista Trimestral do ICPEC). Em setembro de 1927, após receber
significativos recursos do orçamento do Estado, o Instituto tornou-se independente,
tendo conseguido personalidade jurídica. No ano seguinte o ICPEC mudou o seu
nome para Instituto Científico de Emigração, e a publicação do Instituto recebeu
nome de Revista Trimestral do Instituto de Emigração. A tarefa principal do Instituto
era a busca e pesquisa de novas áreas para a emigração, sobretudo na América Latina. Infelizmente, diante da difícil situação econômica da Polônia, em 1932 foram
517
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suspensas ou drasticamente limitadas as subvenções estatais para muitas instituições e organizações sociais que se dedicavam à assistência aos emigrantes. Essas
economias atingiram também o Instituto, que encerrou a sua atividade em 1932520.
No outono de 1929, no período da conjuntura econômica ainda favorável, o Departamento de Emigração e o Ministério do Trabalho e da Assistência Social apresentaram a iniciativa de criar o Sindicato da Emigração, sociedade acionária de
responsabilidade limitada, com a participação do Tesouro do Estado e das linhas
marítimas com concessão na Polônia. Como esclarecia no Parlamento o representante do Ministério do Trabalho e da Assistência Social,
O objetivo dessa sociedade sindical é o fornecimento de informações e de ajuda
na obtenção dos necessários documentos, a intermediação na compra de bilhetes
marítimos e ferroviários, a intermediação na obtenção de crédito, a organização de
transportes coletivos, a organização e manutenção de hotéis para os emigrantes, bem
como a solução de todas as formalidades de viagem diante das autoridades nacionais
e estrangeiras, etc. 521.

A sociedade foi finalmente estabelecida no dia 11 de janeiro de 1930. O seu capital
de fundação foi estabelecido em 100 mil zlótis, dos quais 60 mil foram assumidos
pelo Tesouro do Estado (60% das ações) e 40 mil – pelas linhas marítimas522. Entre
as 20 linhas marítimas que atuavam em território polonês havia três linhas com
participação de capital polonês, que possuíam oito ações cada uma. Eram elas: a
Sociedade Marítima Polonesa Transatlântica S. A. Linha Gdynia – América (GAL),
a Sociedade Marítima Polono-Britânica S. A. e a Empresa Estatal Navegação Polonesa (fechada em 1937). Das empresas estrangeiras, ingressaram no Sindicato
16 sociedades, cada uma das quais assumiu uma ação, entre elas a Sociedade Real
Holandesa Lloyd de Amsterdam, a Sociedade Red Star Line de Antuérpia e a Compagnie Française de Navigation à Vapeur Chargeurs Réunis de Paris.
No período de entreguerras as questões da política emigratória polonesa cabiam à competência da administração estatal. Sem a autorização das autoridades
competentes, era proibida qualquer atividade de recrutamento e publicidade das
agências particulares de emigração. A administração estatal cedeu uma parte das suas
atribuições nas áreas da informação, do transporte, da realização de pesquisas e de
sondagem de mercados de emigração, a instituições e associações autorizadas, tais
como o Sindicato da Emigração, a Sociedade Polonesa de Emigração ou o Instituto
PANKIEWICZ, M. Biebrza – Amazonka – Wisła..., t. 1, parte 2, p. 109.
Relatório estenográfico da 72ª sessão do Parlamento, do dia 4 de fevereiro de 1930, 32.
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Científico de Pesquisas da Emigração e Colonização, mas sempre procedimentos
se realizavam sob o controle do Estado. De maneira geral, fora das fronteiras da
Polônia a assistência aos emigrantes cabia ao Ministério das Relações Exteriores,
e dentro do país essas questões cabiam – pelo menos até 1932 – à gestão do Ministério do Trabalho e da Assistência Social.
A tarefa principal da política emigratória polonesa era o apoio à emigração,
principalmente nas aldeias superpovoadas e nas pequenas cidades, com o propósito de diminuir no país o número de pessoas “supérfluas”. “Nessas condições
o problema da emigração – dizia no Parlamento o representante do Ministério do
Trabalho e da Assistência Social – especialmente diante da grande crise econômica,
torna-se extremamente importante. Trata-se de um mal necessário que, infelizmente, devemos apoiar”523. Além desse objetivo básico, os círculos governamentais
percebiam certas possibilidades de resolver, através da emigração, outras questões
não menos importantes. Estavam entre elas, por exemplo, a ativação dos portos
marítimos e o desenvolvimento da frota de passageiros, a animação do comércio
exterior, a melhoria do balanço de pagamentos do Estado graças a remessas em
dinheiro dos emigrados, e finalmente, a pretendida modificação da estrutura das
nacionalidades no país.
Nos primeiros anos da II República a emigração econômica aos países da América
Latina não atendia as expectativas dos seus organizadores524. Os países do destino
dos emigrantes, principalmente o Brasil e a Argentina, não financiavam as despesas
da viagem, o que foi uma das razões da diminuição do fluxo migratório. Além disso,
o Departamento de Emigração estava naquele tempo engajado na transferência dos
camponeses poloneses da América do Norte ao Brasil meridional525, pretendendo,
ingenuamente, contribuir para o fortalecimento do estado de posse polonês no
Paraná, ameaçado – na opinião de Okołowicz – pela forte emigração alemã e italiana.
Mais realistas eram as propostas apresentadas ao Departamento de Emigração
pelas linhas oceânicas Lloyd e Royal Mail, nas quais se pedia a autorização para o
transporte gratuito de trabalhadores rurais poloneses para as plantações de café
no estado brasileiro de São Paulo. Essa questão foi publicamente apresentada ao
Conselho Nacional de Emigração, no dia 21 de novembro de 1923, pelo chefe da
Seção Ultramarina do Departamento de Emigração, Kazimierz Warchałowski526.
A maioria dos analistas observava esse projeto com muita atenção, visto que – como
se acreditava – as condições da emigração deviam ser tratadas com o governo do
Relatório estenográfico da 72ª sessão do Parlamento, do dia 4 de fevereiro de 1930, 29.
KOŁODZIEJ, E. Wychodźstwo zarobkowe..., p. 93-94.
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estado de São Paulo ou com o governo federal, e não com as linhas oceânicas. Um
enviado do Departamento de Emigração, que havia examinado in loco as condições
de trabalho, escrevia nas páginas do Wychodźca:
O trabalho nas plantações de café, nas condições atuais, pode ser tratado apenas como
um mal necessário, como um ponto de apoio para pessoas que desconhecem a língua,
as condições de trabalho e os costumes locais. Os baixos salários e o trabalho pesado
explicam essa falta de mão de obra nas fazendas e toda essa fuga dos trabalhadores
das plantações de café em busca de uma colônia própria no clima mais ameno do
estado do Paraná527.

Igualmente Emil Lucjan Migasiński, que residiu por alguns meses no Brasil,
no seu popular livro Os poloneses no Paraná contemporâneo, publicado em 1923,
desaconselhava a emigração econômica ao estado de São Paulo. Nas páginas do
Wychodźca escrevia ele:
Que aqueles poloneses a quem a miséria forçar a emigrar da Europa saibam o que
os espera em São Paulo. Em todo o estado de São Paulo o clima é tropical, insalubre
para os poloneses, em muitos lugares até mortal. Dentre as doenças, é comum em
toda a parte a “ancilostomose”, que pode ser evitada através de uma vida higiênica
e pelo uso de calçados. Nas proximidades dos rios, nas plantações recém-criadas,
onde nos matos tropicais há muita umidade e muitos mosquitos que transmitem a
praga, reina a febre, que lá a população chama de “maleita”. Antigamente no centro
das plantações de café, na região de Campinas, havia alguns milhares de trabalhadores, que foram dizimados pela febre amarela. É preciso também ter cuidado com as
cobras venenosas [...]. Esse trabalho [nas plantações de café – nota JM] é quase uma
escravidão. O operário trabalha por contrato, tendo a obrigação de manter certa área
da plantação em ordem e de fazer a colheita. Em média, uma família tem sob a sua
supervisão de 3.500 a 8.500 pés de café, ganhando pelos cuidados 300 mil-réis por
mil pés e um mil-réis por saca de café colhida. O salário médio de uma família inteira, composta de pelo menos quatro pessoas, chega a sete mil mil-réis (700 dólares)528.

Eram também contrários à emigração para as plantações de café os colonos
poloneses vindos ao Brasil em anos anteriores529. No final de agosto de 1925 o
Praca na plantacjach kawy w San Paulo. Ibidem, n. 21, de 25/5/1924, p. 3.
Jeszcze o San Paulo. Ibidem, n. 24, de 15/6/1924, p. 10-11.
529
“Na minha opinião, isso é o ‘sempre é bom onde ainda não estivemos’, porque para o pobre,
o vento sempre sopra contra os olhos”. DOBROWOLSKI, B. List z San Paulo. Ibidem, n. 1, de 4/1/1925,
p. 12; “Numa palavra, também o estado de São Paulo não se presta à colonização polonesa”. W sprawie
wychodźstwa do San Paulo. Ibidem, n. 43, 25/10/1925, p. 1.
527
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Wychodźca publicou uma resolução da Sociedade Águia Branca de Porto Alegre, na
qual se protestava contra a planejada emigração da Polônia ao estado de São Paulo.
Na opinião dos signatários da resolução, a emigração àquele estado tornava-se
inviável não apenas pelas condições climáticas e predominância de italianos, mas
também pelas condições de trabalho, as quais faziam com que o operário fosse ali
tratado não como um trabalhador, mas como um escravo. “Se necessariamente
deve haver uma emigração da Polônia ao Brasil (…), acreditamos que o mais adequado seja o Paraná”530. Apesar dessas advertências, o governo, que se defrontava
com problemas cada vez maiores de desemprego e superpovoamento, buscava
febrilmente o descarregamento dos problemas que se acumulavam lançando mão
da emigração, inclusive aos países da América Latina. No dia 29 de janeiro de 1925
o ministro do trabalho e da assistência social Franciszek Sokal (1881-1932), num
pronunciamento diante das comissões parlamentares unidas, disse:
Considerando a possibilidade de empregar apenas uma parte do crescimento natural na agricultura através da realização da reforma agrária e da intensificação das
propriedades rurais, bem como a impossibilidade de empregar no futuro próximo
a parte restante desse crescimento na indústria em razão da crise, é preciso levar
seriamente em conta que a emigração deve ser, no decorrer dos próximos anos, um
fenômeno inevitável. [...] É preciso procurar aquelas áreas para a emigração – dizia
o ministro – onde as condições de trabalho e de salário sejam melhores do que no
país natal, onde o trabalhador rural tenha a perspectiva de tornar-se um proprietário
autônomo, onde seja assegurada a satisfação das necessidades culturais e nacionais
e o acesso aos direitos civis531.

Segundo ele, a área mais adequada para a emigração colonizadora era a América
Latina, inclusive o estado de São Paulo. No final de 1925, igualmente nas páginas
do Wychodźca, começaram a aparecer artigos que apresentavam a emigração a esse
estado de forma mais favorável. “Somente através do trabalho nas plantações de
café – informava o jornal – os emigrantes sem terra e minifundiários podem chegar
ao seu próprio pedaço de terra”532.
As autoridades polonesas tomaram providências que possibilitavam aos emigrantes poloneses viajar também aos países como Peru, Chile e México533. Neste
W sprawie wyjazdu do Brazylii. Ibidem, n. 35, de 30/8/1925, p. 1.
Polska emigracja zarobkowa. Ibidem, n. 6, de 8/2/1925, p. 3-5.
532
W sprawie wychodźstwa do San Paulo. Ibidem, n. 45, de 8/11/1925, p. 2.
533
A política do governo relacionada com a expansão colonial era apoiada pela redação de Wychodźca.
Cf. os artigos: Konieczność kolonizacji, n. 15, de 12/4/1925, p. 2; O politykę emigracyjną, n. 18, de
3//1925, p. 2; Bezrobocie a emigracja, n. 35, de 30/8/1925, p. 2-3; Gdzie szukać ziemi dla polskiego
chłopa, n. 43, de 25/10/1925, p. 3-5.
530
531
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último país esteve, como delegado do Departamento de Emigração, W. Szukiewicz
(1867-1934)534. Anteriormente o Ministério do Trabalho e da Assistência Social
havia confiado essa missão a C. Warchałowski, que pesquisou as possibilidades
da emigração econômica e colonizadora polonesa no Brasil, na Argentina e no
Chile535. Ao Brasil as delegações governamentais vinham com bastante frequência.
Examinavam as condições de trabalho para os operários poloneses no estado de São
Paulo, as possibilidades de colonização no estado do Paraná, e as perspectivas para
a fundação de uma sociedade colonizadora536. Este último postulado foi realizado
rapidamente. Com a cooperação do Departamento de Emigração, foi fundada em
1926 a Sociedade Colonizadora de Varsóvia Ltda., cuja tarefa era encaminhar os
emigrantes poloneses aos países da América Latina. Essa Sociedade empreendeu
uma atividade propriamente dita apenas no estado do Espírito Santo. Além disso,
apesar das anteriores controvérsias, no dia 19 de fevereiro de 1927 foi assinado um
contrato entre o Departamento de Emigração e a Secretaria de Estado da Agricultura, do Comércio e das Obras Públicas do estado de São Paulo537.
Em janeiro de 1928 viajou ao Peru um grupo de delegados do Departamento
de Emigração e do Banco da Economia Nacional (que devia financiar a emigração
agrícola), com o objetivo de avaliar as condições de colonização nesse país. Kazimierz Warchałowski e o Sindicato Colonizador Polono-Americano possuíam uma
concessão para colonizar alguns milhares de hectares de selva equatorial na bacia do
rio Ucayali, na região da chamada Montania. No relatório elaborado após o término
da expedição foi avaliada de forma positiva a utilidade dos terrenos cedidos para
as necessidades de uma eventual colonização agrícola538. Mas no final o governo
534
Instrução do MRE ao delegado do Departamento de Emigração Szukiewicz, que viajaria ao
México, 28/3/1925, AAN: Embaixada da Polônia em Washington, rubr. 912.
535
Instrução do MTAS a C. Warchałowski, diretor da Seção Ultramarina do Departamento de
Emigração, por motivo da sua delegação ao Brasil, Argentina e Chile, 11/3/1925, AAN: Documentos
de J. e C. Warchałowski, rubr. 87; Urząd Emigracyjny w drugim półroczu. Praca i Opieka Społeczna,
n. 1-2, 1926, p. 180-188.
536
Instrução à delegação do governo polonês ao Brasil, 11/3/1925: AAN: Documentos de J. e C.
Warchałowski, rubr. 87.
537
Układ w sprawie imigracji pomiędzy Departamentem Pracy Sekretariatu Stanu do Spraw Handlu
i Robót Publicznych stanu São Paulo w Brazylii a Urzędem Emigracyjnym przy Ministerstwie Pracy
i Opieki Społecznej. Praca i Opieka Społeczna, n. 2, 1927, p. 80-81; a respeito desse acordo pronunciou-se
no dia 29 de maio de 1927 o Conselho Emigratório do Estado: “A realização de uma ação emigratória
a São Paulo depende inteiramente da última etapa, isto é, da possibilidade de os emigrantes adquirirem
terra de acordo com o plano previamente estabelecido, e por isso o Conselho propõe que o Governo
tome todas as providências tendo em vista a realização plena dessa ação”. Ibidem, p. 74; cf. também:
GAWROŃSKI, S. Emigracja polskich robotników rolnych do São Paulo w związku z zawartym
19 lutego 1927 r. układem. KINdBEiK, t. 2, 1927, p. 5-40.
538
Tinha uma tarefa especial Mieczysław Lepecki, um dos membros da expedição que apresentou ao
relatório uma “restrição especial”, tendo desqualificado nele todas as áreas de Casimiro Warchałowski
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polonês não se dispôs a subvencionar esse empreendimento, da mesma forma que
o Banco da Economia Nacional. Diante disso, toda a colonização foi financiada
com recursos particulares. A crise econômica dos anos trinta foi uma das causas de
atraso do início da ação. Finalmente ela foi interrompida em 1933, visto que havia
expirado o prazo da concessão para a colonização da área. O governo polonês,
temendo um escândalo internacional, teve de retirar os colonos poloneses do Peru.
No início dos anos trinta, após o fracasso das ações colonizadoras no Peru e no
Espírito Santo, o sistema emigratório polonês sofreu uma reestruturação. No dia 1 de
julho de 1932, por força de uma resolução do presidente da Polônia, o Departamento
de Emigração e o Conselho Nacional de Emigração foram fechados, e a maior parte
dos assuntos emigratórios foi transferida ao Ministério das Relações Exteriores539.
O movimento emigratório ultramarino concentrava-se em Varsóvia, onde se
encontravam as agências de todas as companhias marítimas concessionárias na
Polônia e o Sindicato da Emigração. Este já se havia transformado numa instituição
plenamente autônoma, cujas filiais e agências, no período de 1932 a 1933,
haviam fornecido informação e ajuda em 84.347 casos, dos quais 47.848 através de
correspondência escrita e 36.499 oralmente. Em comparação com o ano 1931/1932, a
quantidade da correspondência escrita cresceu em 7.639, ao passo que a quantidade
das informações orais diminuiu em 13.595, em razão da transferência das informações orais introdutórias aos correspondentes [por razões de economia, no lugares
das dispendiosas filiais, o Sindicato havia instituído 543 correspondentes locais, que
forneciam informação e ajuda aos emigrantes que se apresentavam – nota de JM].
No ano do relatório, com a ajuda e por intermédio do Sindicato de Emigração haviam viajado: à América do Norte – 2.993 pessoas; à América do Sul e a outros países ultramarinos – 4.074 pessoas [...]. Em comparação com anos 1931 e 1932, esses
números demonstraram um crescimento das viagens por intermédio do Sindicato
à América do Norte de 1.096 pessoas, e uma queda nas viagens à América do Sul da
ordem de 1.198 pessoas540.

A Comissão Interministerial para Assuntos de Emigração e a Comissão do Fundo
Emigratório, que até então haviam funcionado sob a supervisão do ministro do
trabalho e da assistência social, em meados de 1932 foram reunidas na única Comissão Interministerial de Emigração, que passou a deliberar sob a presidência do
ministro das relações exteriores. A Comissão Interministerial de Emigração não
e uma boa parte das áreas do outro concessionário, do Sindicato Colonizador Polono-Americano. Cf.
LEPECKI, M. Od Amazonki do Ziemi Ognistej. Warszawa, 1958, p. 185.
539
Dz U RP, n. 52 de 25/6/1932, 492.
540
Sprawozdanie z działalności Syndykatu Emigracyjnego za rok 1932/33. Praca i Opieka Społeczna,
n. 4, 1933, p. 412.
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era apenas uma plataforma de troca de opiniões entre os agentes interessados pelos
problemas emigratórios, mas possuía o direito de dispor de significativos créditos
do Fundo Emigratório e de outras fontes e podia influenciar a política emigratória,
que nos anos trinta era direcionada à colonização agrícola.
Qual foi o motivo de uma reorganização tão radical do aparelho emigratório
polonês? Como escreve o especialista dos assuntos da emigração, Janina Janowski,
As razões de economia mencionados nos protocolos da Presidência do Conselho de
Ministros não eram certamente um fator colateral. Antes se pode supor que a transferência de quase todos os assuntos emigratórios ao Ministério das Relações Exteriores, no momento da mais aguda fase da crise, estava relacionada com a convicção
de que unicamente as iniciativas polonesas no fórum internacional teriam condições
de diminuir as restrições imigratórias ou de encontrar novas áreas, suficientemente
atrativas, para a emigração, de animar com isso o decadente movimento emigratório
e de retirá-lo do estado – como era definido no MRE – da “desconjuntura”. Outra
premissa da reorganização, aliás ocorrida anteriormente, podia ser o apoio à emigração colonizadora, iniciado no início dos anos 30. [...] Essa concentração da atenção
dos círculos governamentais na emigração colonizadora devia também acarretar
o fortalecimento do papel do MRE no aparelho emigratório. De fato, imediatamente
após a reorganização esse ministério empreendeu variados esforços que tinham por
objetivo a busca de novas possibilidades para a emigração colonizadora541.

A difícil situação do Estado fez com que já no ano fiscal 1931/1932 as dotações do
Tesouro do Estado para instituições e organizações sociais dedicadas à assistência
aos emigrantes fossem reduzidas a 190 mil zlótis (diante dos 395 mil zlótis no ano
1929/1930), e a 70 mil no ano de 1933542. A retirada das subvenções impossibilitou
a atividade de várias organizações e instituições nacionais. Assim, por exemplo,
em 1932 deixou de funcionar o mencionado Instituto Científico de Emigração e
Colonização. Mudou também o perfil do Wychodźca (O Emigrante), que a partir de
1932 transformou-se no órgão da União dos Escritores e Jornalistas Emigratórios
e no porta-voz da política emigratória do Ministério das Relações Exteriores. Ao
mesmo tempo eram criadas novas organizações que se dedicavam à problemática
emigratória.
Uma dessas instituições foi a Liga Marítima e Colonial (anteriormente Liga
Marítima e Fluvial) reorganizada em 1930, presidida agora pelo general Gustaw
Orlicz-Dreszer (1889-1936)543. Em 1933 havia mais de 400 núcleos da Liga e perto
541
542
543

JANOWSKA, H. Emigracja z Polski w latach 1918-1939. In: Emigracja z ziem polskich..., p. 351.
KOŁODZIEJ, E. Wychodźstwo zarobkowe..., p. 181.
POMARAŃSKI, S. Dreszer Gustaw Konstanty. In: PSB, t. V, 1939-1946, p. 365-368.
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de 71 mil sócios, e no ano de 1938 o número dos núcleos chegou a seis mil, com 760
mil sócios544. As contribuições dos sócios em 1933 chegavam a 596.680 zlótis, e no
ano de 1934 a 1.199.121 zlótis545.
A liga Marítima e Colonial desenvolvia uma intensa atividade em prol da reconstrução da frota polonesa, da conquista de colônias e da colonização em países
ultramarinos. Inicialmente, com o apoio do Ministério da Indústria e do Comércio, pretendia estabelecer na África e na América Latina uma rede de plantações
e núcleos para a produção da matéria-prima necessária à indústria polonesa: fumo,
algodão, etc. Porém, em pouco tempo os núcleos de colonização e as plantações
na Libéria e no Brasil (tais como Morska Wola e General Dreszer), localizados em
áreas impróprias e mal administrados, ficaram à beira da falência. Além disso, a propaganda colonial e política da Liga Marítima e Colonial despertava sérios receios
nesses países. Nessa situação, após a morte do presidente da Administração Geral
general Gustaw Orlicz-Dreszer, houve uma tentativa de mudança de métodos na
atividade dessa organização. Em março de 1937 a Comissão Emigratória decidiu
restringir a representação da Liga no Brasil a duas pessoas e afastá-la de atividades
econômicas na região546.
Nos anos trinta do século passado, a política emigratória polonesa procurava
atender não apenas aos desafios econômicos, mas também aos da nacionalidade.
Apesar das constantes promessas do governo no sentido de consertar a estrutura
agrária, o problema das “pessoas supérfluas” nas aldeias tornava-se cada vez mais
drástico. Na segunda metade dos anos trinta o parcelamento das terras se intensificou, mas o limite de 200 mil hectares anuais não havia sido atingido. Além disso,
o Ministério da Assistência Social via com ceticismo a emigração ultramarina,
apontando para os seus elevados custos. De acordo com pesquisas realizadas por
esse ministério em 1933, o custo médio do estabelecimento de uma família de cinco
pessoas na América Latina chegava a 4.725 zlótis. Isso significava que tinha condições
de emigrar não quem devia, isto é, um agricultor sem terra ou minifundiário, mas
um camponês que possuísse certo capital, isto é, alguém que também na Polônia
tivesse boas condições de sobrevivência. Por isso propunha-se o adiamento da
emigração ultramarina para um período de melhor conjuntura e, no lugar disso,
a intensificação de reestruturação rural no interior do país.
A melhoria da conjuntura emigratória, que ocorria aos poucos já a partir de 1934,
forçou a Comissão Emigratória Interministerial tomar as providências mais concretas. A Comissão iniciou o seu trabalho pelo ordenamento das questões a cargo
da Sociedade Colonizadora em território brasileiro e pela liquidação definitiva da
544
545
546

DĘBSKI, J. Wspomnienia z lat 1889-1973. BNZO, rubr. 15354/3, p. 196.
PANKIEWICZ, M. Biebrza – Amazonka – Wisła..., t. 2, parte 1, p. 86.
BIAŁAS, T., op. cit., p. 202-206.
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colonização no Peru. Na convicção dos agentes governamentais, o melhor lugar
para a colonização camponesa na América Latina era a zona fronteiriça argentinobrasileiro-paraguaia, que nos séculos XVII e XVIII haviam constituído o centro de
um território jesuíta-indígena. Essa proposta parecia ser realista, visto que tanto
no Paraná como em Misiones já existia a antiga colonização polonesa. O primeiro
passo no sentido da realização do empreendimento acima era a aquisição de áreas
para a colonização. Já em 1932 a legação da Polônia cooperou na organização da
Sociedade Colonizadora Vístula, com sede em Posadas, capital da província de
Misiones. Após três anos de atividade essa sociedade faliu, diante do que o Ministério das Relações Exteriores da Polônia decidiu fundar em seu lugar a sociedade
Colonizadora del Norte S. A., com sede em Buenos Aires.
A Comissão Emigratória Interministerial começou também a colaborar no Brasil
com a Companhia Colonizadora e Mercantil Paranaense, em Curitiba, formada por
poloneses locais, que fundou a colônia Nowa Wola, para a qual foram trazidas em
1934 algumas famílias da Polônia. Depois que a maioria das ações dessa companhia
foi adquirida pelo Ministério das Relações Exteriores, ela desenvolveu a colonização
em duas colônias: na já mencionada Nowa Wola, com a área de 720 hectares, e em
Jagoda547, com a área de 59.276 hectares.
Uma expressão do crescente interesse dos agentes governamentais pelo problema
da planejada ação colonizadora com emigrantes da Polônia foi a fundação, no dia
30 de abril de 1936, da sociedade acionária denominada Sociedade Colonizadora
Internacional (sigla em polonês – MTO). Os acionistas da sociedade, surgida por
iniciativa do Ministério das Relações Exteriores, eram o Banco da Economia Nacional, o Banco Caixa Econômica Polonesa S. A. e o Banco Rural do Estado. Essa
sociedade tinha o propósito de assumir a maior parte das ações de ambas as sociedades colonizadoras polonesas, na Argentina e no Brasil. Em 1939 a Sociedade
Colonizadora Internacional era ainda a proprietária de uma terceira sociedade,
situada no sul da França – a Société Anonyme d’Exploitation Agricole em Perigueux.
Naquela época as autoridades polonesas davam uma grande importância à relação da política emigratória com a questão da nacionalidade. Os pontos de vista
dos diversos ministérios a respeito das questões emigratórias eram algo diferentes,
mas predominava a convicção de que era necessário intensificar a emigração das
minorias nacionais da Polônia para o além-mar. Era sintomática a esse respeito uma
correspondência confidencial dirigida pelo Ministério do Interior ao Ministério
das Relações Exteriores, em que se dizia:

547
Companhia Colonizadora e Mercantil Paranaense S. A. – Rua Ermelino de Leão 15. Kolonia Jagoda.
Prospekt. Curitiba [sem local e data de publicação].
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A atual política emigratória deve ser submetida a uma revisão básica em razão de
postulados da área da nacionalidade. A estruturação dessa política sob o ponto de
vista da realização, sobretudo, de objetivos de natureza econômica e social acarreta os
efeitos mais indesejáveis na área das transformações na estrutura das nacionalidades
no Estado polonês. Deve ser reconhecido como especialmente prejudicial do ponto
de vista da política interior a opinião de que a emigração planejada e financiada pelo
Estado é uma espécie de privilégio reservado à população polonesa, bem como a de
que a emigração das minorias deve ser limitada às áreas proibidas aos emigrantes
poloneses. A emigração dos poloneses pode ser tolerada como um “mal necessário”
unicamente em áreas puramente polonesas, como a Polônia Menor Central, onde em
consequência do catastrófico superpovoamento a população degenera fisicamente e
cede à radicalização política. Por conseguinte, o recrutamento para os objetivos da
migração colonizadora planejada deve envolver, em princípio, o elemento não polonês, e preferencialmente de áreas mistas sob o aspecto da nacionalidade, onde através da eliminação possa alcançar-se pelo menos uma relativa maioria do elemento
polonês (p. ex. Tarnopol). A seguir seria preciso lançar mão das áreas que possuem
uma decidida supremacia de minorias. O elemento polonês deve ser encaminhado
em princípio à colonização interior e à emigração sazonal548.

O Ministério do Interior apoiava já antes a emigração legal e ilegal dos judeus,
que se realizava principalmente à Palestina, promovida sobretudo por organizações
sionistas. Diante do número limitado de vistos para a Palestina, expedidos pelas
autoridades britânicas (que em nome da Liga das Nações exerciam o mandato
nesse território), também outros organismos forneciam apoio a todo tipo de organizações e sociedades colonizadoras, fundadas com a ajuda de capital judeu, que
pretendessem desenvolver a emigração para outros países. Na segunda metade dos
anos trinta isso não era fácil:
A participação dos judeus na emigração aos países da Europa era em 1938 de cerca de
350 pessoas no decorrer do ano. A Palestina recebeu apenas 2,5 mil judeus poloneses,
e os outros países ultramarinos – cerca de seis mil. No total emigraram da Polônia
em 1938 menos que nove mil judeus, isto é, cerca de ¼ do crescimento natural. Os
países imigratórios ultramarinos procuram em geral dificultar a entrada dos judeus,
a não ser que eles tragam consigo capitais significativos549.

548
SAWICKI, J. Naczelnik wydziału w MSW do MSZ, Warszawa 29 X 1937, AAN: MSZ, rubr. 9898,
120-121.
549
Tendencje emigracyjne w roku 1938. Praca i Opieka Społeczna, n. 4, 1938, p. 419.
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Michał Krasocki, um alto funcionário do Ministério da Assistência Social, dizia
em 1937: “Os resultados até agora alcançados com a emigração colonizadora são
menos que medíocres” e “não se pode basear neles planos mais amplos de ordem
econômica ou expansionista”. Além disso, ele argumentou que a emigração colonizadora do elemento polonês era prejudicial ao Estado, tanto por razões econômicas
como nacionais. Apontando para o irrealismo dos projetos grandiosos da colonização
polonesa, o autor concluía: “Se a grande emigração colonizadora da Polônia não
é possível, e a emigração colonizadora dos poloneses não é recomendada, tornase possível unicamente a emigração colonizadora do elemento minoritário e em
dimensões não demasiadamente grandes”, visto que, “não possuindo suficientes
capitais próprios, a Polônia os tem trazido do exterior, muitas vezes ao preço de
significativas concessões e em condições difíceis. Consequentemente, a Polônia
não pode permitir a saída de grandes capitais e, portanto, a grande emigração”550.
Na sessão da Comissão Emigratória Interministerial realizada no dia 24 de fevereiro de 1938, com a presença dos representantes dos mais importantes ministérios,
foi determinado o seguinte:
O Ministério da Assistência Social, que coordena o recrutamento dos emigrantes
ultramarinos no território da República da Polônia, deverá observar as seguintes
diretivas: 1. Apoiar a emigração das minorias nacionais de áreas de uma oscilante
preponderância de minorias nacionais ou de poloneses. 2. Não refrear a emigração
de minorias nacionais de outras áreas da República. 3. Não permitir a emigração de
poloneses das áreas mencionadas no item 1 e de áreas com decidida preponderância
de minorias nacionais. Como áreas de recrutamento da emigração sazonal devem
ser assinaladas as áreas predominantemente polonesas, que em razão da situação
econômica local exijam o afluxo de ajuda material da Polônia551.

Pelo visto, na segunda metade dos anos trinta ocorreu uma significativa evolução
nas opiniões das esferas governamentais a respeito das questões emigratórias. Diante
da situação internacional que se deteriorava, a emigração tornou-se a “válvula de
escape” para elementos indesejados, que eram sobretudo as minorias nacionais.
Nessa nova situação, a América Latina tornou-se o destino principalmente dos
emigrantes ucranianos e judeus. Disse aos seus colaboradores o ministro das relações exteriores coronel Józef Beck (1894-1944): “Prefiro que os ucranianos criem
o seu país no Paraguai a que façam isso na voivodia de Wołyń”552.

550
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552

KRASOCKI, M. Emigracja osadnicza. Ibidem, n. 4, 1937 e como separata. Warszawa, 1938, p. 32.
Protokół posiedzenia MKE z 24 II 2938 wraz z załącznikami. AAN: MSZ, rubr. 9898, 35.
Notatka z konferencji u ministra Becka, 13 XI 1937, AAN: rubr. 10004, 6-7.

CAPÍTULO II: A Polônia e seus emigrados nos anos 1869-1939

169

Ao contrário do que se fazia com os polonês, concentrados em núcleos compactos, os emigrantes recrutados dentre as minorias nacionais eram assentados
preferencialmente em lugares dispersos. O país mais adequado para essas pessoas
seria – como se julgava – a Argentina, naturalmente com exceção da província de
Misiones, que havia anos estava reservada aos camponeses poloneses, assim como
o Paraguai, com exceção da sua parte oriental, adjacente à província de Misiones
e o estado do Paraná, no Brasil, onde também existia uma velha colonização polonesa. A Bolívia, originalmente prevista para a colonização das minorias eslavas,
após a assinatura do acordo de emigração polono-boliviano, no dia 31 de dezembro
de 1937, muito favorável aos emigrantes poloneses, foi destinada para a população
mista, na medida do possível com certo grau de educação, o que permitira formar
nesse país núcleos poloneses compactos. Além disso, para as minorias nacionais
decidiu-se procurar novas áreas de colonização, em países como o Peru, o Chile,
o Equador e a Venezuela.
As restrições para a entrada de emigrantes, introduzidas nesse período por
muitos países da América Latina, fizeram com que também esses planos tivessem
de ser alterados. O acordo emigratório polono-boliviano não entrou em vigor, da
mesma forma que, em razão da eclosão da II Guerra Mundial não foram concluídas
as renovadas conversações polono-brasileiras, que visavam à assinatura de um
novo acordo emigratório, que o lado polonês queria utilizar “para a intensificação
da emigração proveniente do elemento pertencente a minorias nacionais eslavas
(colonos e trabalhadores rurais), judia (não agricultores e eventualmente agricultores) e outras”553. Nesse mesmo tempo eram também conduzidas conversações
polono-paraguaias que diante da intransigência do lado polonês, terminaram em
fracasso. Terminaram da mesma forma as negociações com o Peru em torno das
áreas pouco povoadas de Tingo María. Diante da eclosão da guerra, as conversações para a assinatura de um acordo de emigração com a Venezuela e o Equador
também não foram finalizadas554.
Com frequência cada vez maior, surgiam vozes que questionavam o sentido da
emigração colonizadora. Em 1938 um autor anônimo escrevia nas páginas do Praca
i Opieka Społeczna (Trabalho e Assistência Social), órgão oficial do Ministério da
Assistência Social:
A restrição das possibilidades de emigração indica, portanto, que a solução do problema do desemprego e do regime agrário não pode ser buscada fora das fronteiras
do país e que é preciso criar as possibilidade de trabalho para os poloneses na Po553
W. T. Drymmer do posła RP w Rio de Janeiro, Warszawa 6 VI 1939, AAN: MSZ, rubr. 9643, 5-6;
cf. também KULA, M. Polonia..., p. 206 e ss.
554
KOŁODZIEJ, E. Wychodźstwo zarobkowe..., p. 220-222.
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lônia, com as nossas próprias forças. No período da luta por esse ideal, a imigração
pode sem dúvida contribuir em certa medida para amenizar a situação no interior
do país, mas não pode servir de base para edificar sobre ela os planos de construção
da Polônia do futuro. A emigração não pode ser um objetivo em si, mas deve servir
sobretudo às necessidades internas do país555.

Além disso, como argumentava o autor, em 1938 a emigração ultramarina (cerca
de 20 mil pessoas) contribuiu para a saída do país de cerca de 23 milhões de zlótis,
ao passo que a emigração continental (principalmente a sazonal, contando no total
mais de 100 mil pessoas) havia proporcionado lucros à Polônia, estimados em cerca
de 40 milhões.
A última sessão da Comissão Emigratória Interministerial antes da eclosão da
guerra realizou-se no dia 25 de fevereiro de 1939. Ao que parece, os participantes
tinham a consciência do fracasso das concepções emigratórias forçadas, especialmente do postulado apresentado pelo Ministério das Relações Exteriores de
desenvolver a emigração ultramarina. Como diz durante a sessão o representante
do Ministério da Indústria e do Comércio,
[...] as perspectivas desse movimento para o futuro próximo, isto é, para o ano de
1939, não são boas. Não são boas principalmente na costa oriental da América do Sul.
Teremos que levar isso em conta, porque conforme um cálculo aproximado, do qual
resulta que a emigração para os países da costa oriental da América do Sul cairá ao
nível de 10.000 pessoas, sejamos talvez colocados diante do problema de diminuir
a frequência das viagens dos nossos navios556.

Apesar do malogro da concepção da colonização polonesa e das pequenas chances
para a melhoria da conjuntura a esse respeito, a Comissão Emigratória Interministerial destinou um total de 142 mil zlótis de subvenção para a continuação da ação
colonizadora nos diversos países da América Latina, entre os quais a Argentina,
o Paraguai e o Brasil557.
Sintetizando a política emigratória polonesa do período de entre guerras aos
países da América Latina, constata-se que, em relação às premissas que essa política
pressupunha, as suas realizações concretas foram bastante modestas. A emigração
colonizadora no período de entre guerras jamais atingiu as dimensões que havia
apresentado antes da I Guerra Mundial. A emigração aos países da América Latina,
especialmente ao Brasil e à Argentina, assumiu as suas maiores proporções nos
555
556
557

Tendencje emigracyjne..., p. 418-419.
KOŁODZIEJ, E.; ZAKRZEWSKA, J., op. cit., p. 190.
Ibidem, p. 196-197.
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anos 1926-1930. Diante do enorme desemprego e superpovoamento, as autoridades do país procuravam apoiar e estimular o movimento emigratório. O principal
obstáculo para os camponeses era nesse período o fato de que países de imigração
não cobriam as despesas da viagem, o que para muitos interessados na emigração
constituía uma barreira intransponível. A emigração desse período, especialmente
ao Brasil, era uma típica emigração colonizadora, embora também houvesse casos
– especialmente em relação a São Paulo – de emigração econômica para as plantações
de café. Um grande estímulo para esse tipo de viagens era a possibilidade de pagar
a passagem em forma de carta de crédito pelos futuros salários. Essa possibilidade
era garantida por um acordo entre o Departamento de Emigração e a Secretaria de
Estado da Agricultura, do Comércio e das Obras Públicas do Estado de São Paulo.
A eclosão da grande crise econômica, que na passagem dos anos vinte para os
trinta do século XX atingiu quase o mundo inteiro, contribuiu para a diminuição
do mercado de trabalho e para o aumento do desemprego, inclusive nos países da
América Latina. Essa era a principal razão das restrições imigratórias introduzidas
por esses países, para defender o seu mercado de trabalho. Os diversos tipos de
restrições discriminavam não apenas os poloneses, mas também a cidadãos de
outros países. Essas restrições se manifestavam na elevação do valor cobrado pelo
visto (Argentina) ou ainda na proibição de entrada para pessoas sem um convite
válido ou um contrato com a sociedade colonizadora (Brasil).
Na Polônia fragilmente industrializada e urbanizada, com a contínua fome de
terra e a elevada taxa de natalidade (uma das maiores da Europa), no período da
Grande Crise o excesso de mão de obra nas aldeias atingiu dimensões até então
não observadas. Em consequência das medidas adotadas pelos países de imigração,
o nível da emigração da Polônia ao Brasil e à Argentina diminuiu drasticamente,
tendo contribuído praticamente para a sua interrupção. Os esforços do governo
para apoiar sobretudo a emigração camponesa colonizadora, não traziam grandes
resultados. Para a aquisição e o desbravamento das áreas virgens no Brasil e no
Peru o Tesouro do Estado destinou recursos significativos, que na maior parte
foram desperdiçados, em grande parte por culpa da incompetência das pessoas
envolvidas nesses empreendimentos, bem como do irrealismo de alguns projetos,
desde o início fadados ao insucesso. O órgão governamental que concentrou a
plenitude do poder na área dos assuntos emigratórios foi nessa época o Ministério
das Relações Exteriores.
No final dos anos trinta (1936-1939), diante da melhoria da conjuntura mundial,
ocorreu um lento crescimento do número dos emigrantes da Polônia. Nesse período atingiu as maiores dimensões a emigração ao Paraguai. A diplomacia polonesa
procurava assinar com diversos países da América Latina acordos com o objetivo
de intensificar a emigração ultramarina, formada sobretudo por minorias nacionais.
Essas ações foram interrompidas pela eclosão da II Guerra Mundial.

Capítulo III
O movimento popular diante
da emigração antes da recuperação
da independência

1. Os líderes populares da Galícia diante da emigração aos
países da América Latina
As reformas relacionadas com a concessão de terras aos camponeses, promovidas
na Polônia no século XIX, acarretaram muitas consequências sociais, econômicas
e culturais. Os camponeses receberam a terra como sua propriedade, tornando-se os
seus donos. Isso provocou a aceleração da passagem da agricultura do sistema feudal
à economia capitalista, o que impulsionou o desenvolvimento do comércio e da
indústria agroalimentar. A concessão da terra aos camponeses contribuiu também
para o despertar da sua consciência nacional. Essa classe ingressou então na vida
social e política com a formação dos partidos políticos camponeses, que além de
defender os interesses dos habitantes das aldeias, fortaleceram significativamente
o movimento independentista nacional. Nas aldeias ocorreram também mudanças na área cultural. Os camponeses elevaram o seu nível de vida, nas residências
apareceram novos utensílios domésticos, e as casas começaram a ser equipadas
com mais esmero, por exemplo, com lâmpadas de querosene. O campesinato mais
abastado começou a apreciar e cultivar os trajes nacionais, e aos poucos se difundia
o ensino e o combate ao analfabetismo. É por isso que será interessante apresentar
o relacionamento dos partidos e das facções camponesas com a emigração maciça
aos países da América Latina.
Na historiografia da Polônia predomina a convicção de que o lugar de nascimento
do movimento popular organizado foi a Galícia. No entanto, a opinião de que esse
movimento teve origem no congresso dos delegados dos comitês eleitorais camponeses em Rzeszów, no dia 28 de julho de 1895, quando foi instituído o Partido
Popular, atualmente está sendo questionada558.
O papel importante no despertar dos camponeses e da sua consciência política na
Galícia teve o padre Stanisław Stojałowski (1845-1911), educado pelos padres jesuítas
em Stara Wieś, perto de Brzozowo, e depois em escolas dessa congregação religiosa
558
SZAFLIK, J. R. Związek Stronnictwa Chłopskiego. Warunki, okoliczności poswtania oraz walka o
kształt pierwszej partii chłopskiej. RDRL, t. 28, 1994, p. 3. “Sem negar a importância desse acontecimento”
– escreve J. R. Szaflik – “indagamo-nos, no entanto, se a aceitação da data de 28 de julho de 1895 como
o início do movimento camponês organizado em terras polonesas não é um empobrecimento da sua
história. Com efeito, isso pode levar ao involuntário menosprezo dos esforços de muitas organizações
e instituições, e sobretudo de pessoas que muitos anos antes do encontro de Rzeszów empreenderam
esforços em prol da emancipação cultural e sociopolítica das massas camponesas”.
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na Bélgica559. Depois de voltar à Polônia, ele saiu da congregação dos jesuítas e,
como sacerdote secular, comprou dois periódicos: o Wieniec (Grinalda) e o Pszczółka
(Abelhinha). Nas páginas dessas publicações, que circulavam alternadamente a cada
duas semanas, ele desenvolveu uma atividade socioeducacional entre o povo. Com
o tempo, além de artigos de conteúdo religioso e moral, nos jornais começaram a
ser publicados textos sobre as questões econômicas, educacionais e políticas. Eram
também publicadas cartas e correspondências escritas pelos próprios camponeses.
Um dos objetivos da atividade do pare Stojałowski era dar ao camponês um pouco de conhecimentos, na realidade numa visão católica, mas diante da catastrófica
situação educacional da época isso já significava muito. Serviam a isso instituições
fundadas pelo padre, tais como a Sociedade Popular da Educação e do Trabalho, que
devia educar os aldeões e propagar os círculos agrícolas. Aos comícios, congressos
e romarias por eles organizados vinham primeiramente dezenas, depois milhares
de camponeses. Recebiam eles ali as suas primeiras aulas de conhecimentos cívicos,
adquiriam experiência na atividade social e aprendiam a comportar-se num ambiente
antes por deles desconhecido. Muitas vezes tomavam a palavra os camponeses mais
espertos, que falavam da situação reinante em suas aldeias. O padre Stojałowski
escrevia no final da sua vida:
O objetivo que desde o início me inspirou era despertar a consciência nacional no
camponês, incorporá-lo na nação com o objetivo de ampliar as forças nacionais e
ganhar para a pátria novos filhos e defensores. Foi assim que eu compreendia as palavras de Z. Krasiński, que então coloquei no frontispício do meu jornalzinho: “Com
a nobreza polonesa – o povo polonês”560.

A atividade do padre Stojałowski entre o povo aldeão não era vista com bons
olhos pela administração estatal austríaca, que pressionava a hierarquia da Igreja
para que ela restringisse a atividade editorial e social do religioso. Ele era acusado
de destruir a unidade nacional, afastando os camponeses das suas obrigações diárias,
do seu trabalho. Apesar dessa pressão, por algum tempo as autoridades eclesiásticas
toleraram a atividade do padre, visto que se percebia nele “um defensor dos setores
559
A bibliografia referente ao pe. Stojałowski é bastante ampla, embora continue inexistindo uma
biografia que envolva todo o período da sua vida. Dentre os trabalhos mais importantes, vale mencionar:
KĄCKI, F. Ks. Stanisław Stojałowski i jego działalność społeczno-polityczna, t. 1, 1845-1890, Lwów, 1937;
KUR, J. Działalność społeczno-polityczna księdza Stanisława Stojałowskiego w latach 1895-1903. RDRL,
t. 27, 1992, p. 5-18; SZAFLIK, J. R. O rząd chłopskich dusz. Warszawa, 1976; idem. Pod patronatem czy
bez patronatu? Rocznik Sądecki, t. 15-16, 1974-1977; idem. Ksiądz Stanisław Stojałowski – budziciel
świadomości narodowej chłopa polskiego. E sciencia et amicitia, studia poświęcone E. Potkowskiemu,
Warszawa-Pułtusk, 1999, p. 199-207; LATOS, T. Stojałowski Stanisław. In: PSB, t. XLIV, 2006, p. 11-17.
560
Wspomnienia z życia śp. ks. Stanisława Stojałowskiego, z notatek, listów i pamięci spisała H. Hempel.
Kraków, 1921, p. 26.
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ameaçados pelo liberalismo e pelo socialismo”561. Esperava-se que ele dedicasse as
suas aptidões organizacionais e a sua laboriosidade não apenas à Igreja, mas também
ao partido político com ela ligado. Por isso era apoiado, recebia ajuda material, e
as suas publicações e as suas ideias eram propagadas.
A perseguição contra o padre Stojałowski intensificou-se no final dos anos oitenta,
após a visitação do bispo Jan Puzyna (1842-1911) na paróquia de Kulikowo em maio
de 1888, quando ele teria constatado a má administração das finanças. O religioso
foi suspenso, porém ele ignorou tal castigo. Aproveitaram-se disso as autoridades
do Estado, prendendo o padre e movendo-lhe um processo. Esses acontecimentos
coincidiram com a campanha eleitoral que precedeu as eleições ao Parlamento
Nacional em 1889, às quais Stojałowski devia concorrer. Ao privarem o padre da
liberdade, as autoridades civis julgavam que atingiriam dois objetivos: impediriam
que ele conquistasse um mandato político e o desacreditariam suficientemente
diante da opinião pública, para que interrompesse a sua atividade política. Mas dessa
perseguição o padre Stojałowski saiu com lucro: a sua popularidade aumentou e na
opinião do povo ele se tornou um mártir na luta pelos direitos dos camponeses562.
O trabalho iniciado entre os camponeses pelo padre Stojałowski rapidamente
produziu os primeiros efeitos. Nas mencionadas eleições ao Parlamento Nacional
em quatro circunscrições foram eleitos os camponeses: Stanisław Potoczek (18491919) de Nowy Sad, Franciszek Kramarczyk (1854-1940) de Biała, Wojciech Stręk
(1834-1924) de Ropczyce e Walenty Jachym de Niza, além do professor Bolesław
Żardecki (1853-1924) do distrito de Łańcut563. Foram essas pessoas, juntamente com
Jan Potoczek (1858-1941), eleito em 1891 como deputado do Conselho de Estado, que
em 1893 fundaram o primeiro partido camponês – a União do Partido Camponês564.
O papel principal na elaboração do seu estatuto e do programa coube a Stanisław
KĄCKI, F., op. cit., p. 53.
SZAFLIK, J. R. O rząd..., p. 119; KUR, J. Działalność społeczno-polityczna..., p. 7.
563
SZAFLIK, J. R. Związek Stronnictwa Chłopskiego..., p. 5.
564
A respeito da União do Partido Camponês possuímos, infelizmente, a monografia já muito
envelhecida de GURNICZ, A. O “równą miarkę” dla chłopów. Poglądy i działalność pierwszej chłopskiej
organizacji politycznej w Polsce Związku Stronnictwa Chłopskiego. Warszawa, 1963. Da literatura mais
recente vale a pena recomendar, entre outros: POTOCZEK, J. Sojusznicy czy przeciwnicy. Rocznik
Sądecki, t. 8, 1967, p. 131-167; SZAFLIK, J. R. Uwarunkowania aktywności społeczno-politycznej
chłopów galicyjskich u schyłku XIX wieku. Ibidem, t. 22, 1994, p. 11-25; idem. Związek Stronnictwa
Chłopskiego..., ibidem, p. 3-21; ŚLIWA, M. Idee demokratyzmu chłopskiego w Galicji (do powstania
Związku Stronnictwa Chłopskiego). Ibidem, t. 22, 1994, p. 41-52; HAMPEL, J. Działalność Związku
Stronnictwa Chłopskiego (1893-1908). Ibidem, t. 22, 1994, p. 53-66; CHROBAK, T. Doktryna religijna
w programie Związku Stronnictwa Chłopskiego i w myśli programowej stronnictw ludowych. Ibidem,
t. 22, 1994, p. 67-75; POTOCZEK, F. Działalność Stanisława i Jana Potoczków. Ibidem, t. 22, 1994,
p. 99-102; KONEFAL, J. Parlamentarna działalność posłów chłopskich Jana i Stanisława Potoczków
(1889-1922). Roczniki Humanistyczne, t. 29, 1981, n. 2.
561
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Potoczek e aos seus colaboradores, mas significativa foi também a contribuição
do padre Stojałowski.
O programa e a direção da União do Partido Camponês foram aprovados durante
a I Assembleia do Partido, que se realizou no dia 3 de julho de 1893565. Por votação
secreta, da qual participaram 249 pessoas, foi eleita a direção do partido, composta
de oito pessoas, que, além do padre Stojałowski, era composta exclusivamente de
camponeses, entre os quais Stanisław e Jan Potoczek. O programa do partido não
era radical e caracterizava-se por uma profunda lealdade em relação às autoridades,
bem como em relação à Igreja católica. Baseava-se, sobretudo no princípio “da justa
distribuição dos pesos, da mesma medida para todos, independentemente do estado e da pessoa”. Eram propostas mudanças no estatutário comunal e profissional,
que regulamentavam os benefícios para o sustento das escolas e das igrejas. Nesse
programa não se fazia referência a questões de nacionalidade nem a emigração
camponesa, tanto sazonal como ultramarina.
A respeito da posição da União do Partido Camponês em relação à emigração
camponesa podem ser obtidas maiores informações do seu órgão de imprensa, que
desde abril de 1894 era o Związek Chłopski (União Camponesa), editado e redigido
por Stanisław Potoczek. O periódico deixou de circular em 1908, quando a União
do Partido Camponês foi dissolvida e os seus principais líderes ingressaram no
Partido Popular Polonês.
Textos relacionados diretamente com a emigração não eram muitos nas páginas
do Związek Chłopski. Na sua maioria eram transcrições dos artigos de outros jornais. Nesse período inicial, seguindo a orientação da revista Przegląd Wszechpolski
(Revista de Toda a Polônia), a redação aconselhava aos emigrantes que se dirigiam
ao Brasil que evitassem o estado de São Paulo, em razão do seu clima quente, e
escolhessem o Paraná:
Por isso repetimos mais uma vez, que os nossos emigrantes não cedam a nenhum
tipo de incitação, mas que escolham como seu lugar de destino o país, ou o estado
do Paraná! Lá já se encontram alguns milhares dos nossos, há alguns padres, mas não
muitos, mas, pelo que se ouvem, os missionários devem enviar para lá os seus padres
poloneses. Lá o camponês da Polônia encontrará ainda as melhores condições para
se estabelecer, por isso, se alguém vai viajar ao Brasil, viaje ao país ou região que se
chama Paraná566.
565
Statut i program Związku Stronnictwa Chłopskiego oraz regulamin zgromadzeń towarzystwa. Gródek,
1894; um projeto do programa desse partido, antes ainda da constituição formal da União do Partido
Camponês, havia sido publicado por POTOCZEK, S. Program Stronnictwa Chłopskiego. Pszczółka,
n. 6, de 10/3/1892, p. 81-85, e a seguir nas páginas da cracoviana Nowa Reforma, n. 112, de 15/5/1892;
cf. também: Stronnictwo Chłopskie i jego program, cz. 1-2. Ibidem, n. 115-116, de 19-20/5/1892, p. 1-2.
566
W sprawie wychodźstwa ludu do Brazylii, Związek Chłopski, n. 8 de 1/4/1895, p. 66.
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Em números subsequentes – descrevendo a “febre brasileira” em oito distritos
da Galícia com base em informações do Głos Narodu (Voz da Nação) de Cracóvia567,
– o Związek Chłopski enfatizava o importante papel que no movimento emigratório
havia desempenhado a Sociedade São Rafael, fundada em fevereiro de 1895568. Segundo o jornal, os delegados dessa Sociedade faziam companhia aos emigrados em
cada etapa da viagem e lhes fazem companhia também no outro hemisfério, onde
os nossos emigrantes encontram-se com o pe. Trawiński, que assume a parte mais
importante da tarefa, isto é, de encaminhá-los já no próprio Brasil. [...] Tendo conhecimento das condições locais, ele sabe qual dos plantadores é uma pessoa honesta e
humana e só recomenda estes aos emigrantes que procuram o trabalho em condições
de vida novas e desconhecidas569.

Nesse mesmo número, com base na mesma fonte, descreve-se a despedida do
primeiro grupo, composto de 41 famílias (cerca de 240 pessoas), que a Sociedade S.
Rafael havia enviado ao Brasil. Esses emigrantes eram oriundos dos arredores de
Lvov, sobretudo de duas aldeias: Biłka Królewska e Biłka Szlachecka. A solenidade
realizada realizou em Lvov, reuniu os entusiastas da emigração colonizadora à América Latina570. No número seguinte, com base em informações de Gazeta Lwowska
Głos Narodu – periódico clerical dirigido aos círculos burgueses, que circulou em Cracóvia nos
anos 1893-1918, havia sido fundado por Józef Rogosz (1844-1896), jornalista e escritor.
568
A Sociedade S. Rafael foi instituída em Mogúncia no dia 13 de setembro de 1871. Filiais dessa
Sociedade surgiram a seguir em diversos países. Em fevereiro de 1895, por iniciativa do clero, foi
criado em Lvov o Comitê Diocesano de Assistência à Emigração do Povo, que era uma filial da
austríaca Sociedade S. Rafael, com matriz em Viena. Infelizmente, já após alguns meses de atividade,
em novembro, o Comitê foi fechado em razão de falta de recursos financeiros. Foi reativado somente
em março de 1905, por iniciativa da União Social Católica, que deu origem ao Comitê Galiciano da
Sociedade S. Rafael. Dirigia os trabalhos da Sociedade o pe. Trzepiński, sendo seu substituto Zbigniew
Pazdro. O órgão de imprensa da Sociedade era o Emigrant (O Emigrante), que circulou desde 1910.
É preciso lembrar também que naquele tempo existiam na Galícia diversas mutações da Sociedade
S. Rafael cuja atividade não era aceita pela Igreja. Escrevem mais a respeito desse tema: PILCH, A.
Emigracja z ziem zaboru austriackiego (od połowy XIX w. do 1918). In: Emigracja z ziem polskich...,
p. 314; KOWALSKI, G. M. Przestępstwa emigracyjne w Galicji..., p. 177 e ss.
569
Coś pewnego o Brazylii. Związek Chłopski, n. 12, de 11/5/1895, p. 101-102.
570
“Primeiramente falou o prof. Siemiradzki, descrevendo a situação geográfica do Brasil, seu
clima, as condições sanitárias e econômicas, numa palavra, tudo aquilo que se tornará a base da nova
existência dos nossos emigrantes. Depois, em palavras cordiais pronunciadas em polonês e ucraniano
saudou-os o pe. Bobrowicz, outrora membro da Igreja do rito oriental, expulso em razão da sua fé e
nacionalidade, que recomendou o cultivo desses tesouros sob o céu do Brasil. O monsenhor recitou
uma oração que os emigrantes ouviram em pé, após o que lhes foram distribuídos crucifixos para
a viagem. Essa cena comoveu os presentes até as lágrimas. […] No amplo salão, hospitaleiramente
emprestado à direção da escola, passaram os emigrantes a sua última noite e às 3 horas da manhã
deixaram Lvov para sempre”. Z progów ojczystych w dal. Ibidem, p. 113.
567

180

Jerzy Mazurek - A POLÔNIA E SEUS EMIGRADOS NA AMÉRICA LATINA (até 1939)

( Jornal de Lvov), o jornal informava os potenciais emigrantes ao Brasil sobre as
exigências formais que deviam cumprir para deixarem o país e serem admitidos no
território do Estado italiano, onde se encontravam os principais portos – Trieste e
Gênova – de onde os emigrantes partiam para a viagem transoceânica571.
O Związek Chłopski informava também a opinião pública a respeito de incidentes
relacionados com a emigração aos países da América Latina, inclusive a respeito dos
embustes de agentes desonestos que se utilizavam da ingenuidade dos emigrantes
para acumular enormes fortunas572.
Nas páginas de Związek Chłopski eram também publicadas autênticas cartas
de camponeses que diziam respeito a assuntos de emigração. A maioria delas
abordava de forma positiva esse fenômeno, visto que “essa emigração elevou o
bem-estar desta região, o que se comprova pelo fato de que, se há oito anos por
uma morga (meio hectare) de terra se pagavam 400 zlótis, hoje ela não pode ser
comprada nem por 800 zlótis, porque ninguém tem terra para vender”573. Por sua
vez na região de Tłumacz, em razão da emigração generalizada para a Argentina,
podia comprar-se terra muito fértil a preço acessível, segundo a informação de K.
Wolniewicz, de Tłumacz:
Em toda a região de Podole e Pokucie a emigração está assumindo dimensões enormes
– e o lado polonês deveria aproveitar essa emigração da população rutena, porque de
qualquer forma as pessoas que querem emigrar vão vender as terras, sem perguntar
se o comprador é cristão ou de outra religião. As terras são de primeira classe – de
terra preta, para a plantação de beterraba para a usina de açúcar de Tłumacz. A Associação Cultural de bom grado fornecerá informações e esclarecimentos574.

Havia também vozes contrárias à emigração, dos que na propaganda em prol
da emigração percebiam uma armadilha. “Caros Irmãos – escrevia Jan Wołoszyn
–, a causa da atual emigração do nosso povo não é promovida por ninguém mais
que por essas ‘associações judaico-burguesas’, das quais provêm as trapaças e essa
terrível devastação, que leva a nação à miséria”575.
Ibidem, n. 1, de 1/1/1896, p. 7-8.
Wychodźcy do Brazylii. Ibidem, n. 5, de 11/2/1896, p. 40.
573
Czytelnik [um leitor]. Emigracja ludu z naszej okolicy i stan obecny. Bolesław, powiat Dąbrowa.
Ibidem, n. 9, de 21/2/1900, p. 68.
574
WOLNIEWICZ, K. Z powodu emigracji. Ibidem, n. 7, de 1/3/1901, p. 53.
575
WOŁOSZYN, J. Ibidem, n. 16, de 1/6/1900, p. 127. “Eis que o povo da aldeia – continuava escrevendo
Wołoszyn – sente-se numa situação terrível, por não contar com nenhum tipo de assistência. Já quase
desanimou e sente aversão ao trabalho. E os judeus, vendo o camponês amargurado e querendo
amargurá-lo até o fim – aconselham-no a viajar, a vender o que possui. Então, caros Irmãos, na miséria,
na aflição – não desanimemos, não ouçamos os conselhos dos judeus, não acreditemos que alguém
possa distribuir de graça qualquer tipo de bens. Embora estejamos sofrendo miséria, porque somos
571
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Outro centro de moldagem do movimento popular na Galícia era o círculo dos
intelectuais de Lvov congregados em torno do casal Bolesław e Maria Wysłouch.
Bolesław Wysłouch (1855-1937), oriundo de uma família nobre de Polesie, na sua
juventude esteve envolvido no movimento socialista no Reino da Polônia, pelo que
ficou preso na Cidadela. Em 1884 mudou-se para a Galícia, onde em 1886 fundou
a revista mensal Przegląd Społeczny (Revista Social), que – em razão das tramoias
provenientes das autoridades – circulou apenas por um ano e meio. Nas páginas
dessa revista foram publicados os famosos Esboços programáticos de Wysłouch, que
foram a base ideológica do movimento popular galiciano e com base nos quais
foram educados muitos políticos camponeses576.
Nos seus esboços programáticos Wysłouch fez uma análise da situação social
existente nas terras polonesas da época e traçou um corajoso programa político
e social, partindo da afirmação: “Temos sido e continuamos sendo – como confessamos abertamente – uma sociedade profundamente nobre”. Eis a razão principal
– na opinião do autor – da perda da independência e dos insucessos do levantes
revolucionários. Para que isso possa mudar, é preciso ver a situação como ela está:
O povo – a classe trabalhadora da nação – constitui a maioria numérica. Por isso,
se – conforme a ética social – o objetivo da ação deve ser a conquista de formas de
existência em que a soma da felicidade seja possivelmente a maior, o caminho a isso
é o apoio aos interesses populares antes de quaisquer outros, pela simples razão de
que o povo constitui a maioria numérica577.

Para que o povo possa gozar da igualdade dos direitos da cidadania, consciente
dos seus direitos e suas obrigações, da sua força e dos seus valores espirituais, não
pode ser um instrumento passivo nas mãos dos políticos da nobreza, mas deve
tornar-se o sujeito na criação da sua própria existência, bem como da história da
sua nação. Wysłouch sabia de que isso não ia acontecer de forma automática, e de
que o povo deveria ser ajudado no processo de educação. Por isso ele lutava tanto
pela introdução de reformas sociais.
oprimidos de todos os lados, não abandonemos a Pátria, porque aqui ninguém ainda está morrendo
de fome, e pode-se encontrar uma forma de ganhar dinheiro no nosso país. Paciência, que talvez o
governo ouça uma vez por todas o nosso apelo. Porque é verdade que aqui reina a miséria e a vida
é difícil, mas será que podemos ter a garantia de que a nossa vida vai melhorar com esse tipo de
promessas? Portanto, não abandonemos a nossa Pátria, não espalhemos os nossos ossos por países
estranhos, mas aqui na nossa Pátria ajudemos uns aos outros, não sejamos filhos renegados desta
terra”.
576
Przegląd Społeczny 1886-1887, introdução e antologia de K. Dunin-Wąsowicz. Wrocław, 1955; Szkice
programowe Bolesława Wysłoucha, red. S. J. Pastuszek. Lublin, 1981; KUDŁASZYK, A. Myśl społeczno-polityczna
Wysłoucha 1855-1937. Wrocław, 1978, p. 76-89.
577
Szkice programowe..., 35-36.
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Um aliado inestimável nessa luto foi o periódico quinzenal e depois semanal
Przyjaciel Ludu (Amigo do Povo), que circulou a partir de 1 de abril de 1889, primeiramente em Lvov e a partir de 1903 em Cracóvia. Inicialmente a publicação era
redigida por Boleslaw Wysłouch, e a seguir por Jan Stapiński (1867-1946). O Przyjaciel
Ludu teve um papel importantíssimo no processo da conscientização política dos
camponeses e da propagação do movimento popular nas terras polonesas antes de
1914. Esse periódico, redigido de forma a atender aos interesses dos camponeses,
alcançou logo uma grande popularidade, não apenas na Galícia, mas também nas
zonas de ocupação russa e prussiana, bem como entre os emigrantes em ambas
as Américas. No início do século XX a sua tiragem chegava a 10 mil exemplares.
A publicação recém-fundada prometia que iria ocupar-se
das questões públicas, a começar pela comuna e aldeia, sala de leitura e escola, círculo agrícola e corpo de bombeiros voluntários, até os assuntos que envolvem toda
a nação e toda a pátria. Conclamando e estimulando os camponeses à cooperação
em questões nacionais, vamos considerar essa cooperação como incompleta e insuficiente enquanto os mais eminentes representantes do povo não ingressarem no
Parlamento e no Conselho de Estado578.

A redação congregou em sua volta um grupo de correspondentes e colaboradores oriundos tanto das aldeias como dos meios intelectuais. Foram justamente eles,
além dos líderes intelectuais da Sociedade Democrática Polonesa de Lvov579, que,
em face das eleições ao Parlamento Nacional em Lvov, marcadas para setembro de
1895, foram os idealizadores do congresso dos representantes dos comitês eleitorais
camponeses. Esse congresso realizou-se em Rzeszów no dia 28 de julho de 1895,
e durante as suas deliberações foi instituído o Partido Popular580. Os membros do
Comitê Eleitoral Central, eleitos no congresso, formavam ao mesmo tempo a direção
do Partido Popular. Foi eleito seu presidente o dr. Karol Lewakowski (1836-1912),
tendo como substitutos Jakub Bojko (1857-1943) e Henryk Rewakowicz (1837-1907).
Não faziam parte do número de dirigentes do novo partido Maria e Boleslaw
Wysłouch, que não tinham ambições políticas, embora – como sabemos – o seu
trabalho nos anos precedentes tivesse contribuído sensivelmente para o surgimento
da nova agremiação. Fazia parte dos dirigentes do Partido Popular o padre Stanisław
[WYSŁOUCH, B.]. Słowo wstępne. Przyjaciel Ludu, n. 1, de 1/4/1889, p. 1.
KOWAL, J. Towarzystwo Demokratyczne Polskie we Lwowie i jego rola w organizowaniu
Stronnictwa Ludowego w Galicji. In: Studia z dziejów ruchu ludowego ofiarowane Czesławowi Wycechowi
w 70 rocznicę urodzin. Warszawa, 1969, p. 48-58.
580
A gênese e o transcurso desse encontro foram muito bem apresentados por OŻÓG, M. E. Zjazd
28 lipca 1895 r. w Rzeszowie. Powstanie Stronnictwa Ludowego. RDRL, n. 29, 1995, p. 3-10.
578
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Stojałowski, o qual – não concordando com a linha programática e independente
do PP – saiu da organização em 1896 e fundou o Partido Cristão Popular.
No congresso de Rzeszów foi também aprovado por unanimidade o manifesto
programático intitulado O Comitê Pré-Eleitoral Central do Partido Popular – aos
eleitores em todo o país. O manifesto concentrava-se sobretudo na legislação eleitoral do Parlamento – buscando principalmente a ampliação do direito eleitoral
e a extinção das pré-eleições nos distritos das aldeias, na introdução da votação
secreta e na justa divisão dos mandatos entre os diversos distritos. O Partido Popular apresentava igualmente outros postulados, tais como a universalização da
educação pelo aumento do número das escolas populares, o acesso da juventude
das aldeias à educação, etc.
O programa do partido não deixava de lado também a questão da emigração camponesa. Proclamava que seriam apoiados para o cargo de deputados no Parlamento
Nacional em Lvov apenas aqueles candidatos que – como dizia a declaração – se
comprometessem a cuidar “do problema da emigração do povo, que hoje assumiu
uma forma diversa daquela que teve a emigração até hoje do oeste da Galícia, porque ali os emigrantes voltavam e continuam voltando às suas famílias, mas agora
famílias inteiras, após venderem as suas propriedades, afastam-se para sempre do
país”. O programa pressupunha que a emigração cessaria após a remoção das causas
que a provocavam e conclamava a que essas causas fossem descobertas e removidas.
Caso isso se tornasse impossível, era preciso “ao menos envolver de proteção legal
e humana esses infelizes emigrantes”581.
Escrevia o Przyjaciel Ludu: “O Partido Popular, como se sabe, deu uma grande
ênfase ao problema da emigração”582. Como sabemos, as eleições realizaram-se no
período da maior intensificação do movimento emigratório, que teve início no
outono de 1894. Esse movimento começou nos distritos de Złoczowo, Kamion e
Przemyśl, de onde a emigração espalhou-se num ritmo frenético a outras regiões
da Galícia. Segundo dados oficiais, no final de 1895 emigraram da Galícia perto de
nove mil pessoas, o movimento envolveu 13 distritos e estava ameaçando outros
quatro583. De uma nota publicada no Przyjaciel Ludu podemos concluir que a questão da emigração colonizadora camponesa era bastante utilizada na propaganda
pré-eleitoral. Infelizmente, por falta de fontes não sabemos como se posicionavam
diante da questão emigratória os diversos candidatos a deputados no Parlamento
Nacional584.
LATO, S.; STANKIEWICZ, W. Programy stronnictw ludowych. Warszawa, 1969, p. 61.
Emigracja do Brazylii. Przyjaciel Ludu, n. 21, de 1/11/1895, p. 351.
583
GRONIOWSKI, K. Polska emigracja zarobkowa..., p. 75.
584
KOWALCZYK, S. Ruch ludowy wobec wyborów do Sejmu w Galicji w 1895 r. (materiały
i dokumenty). RDRL, t. 7, 1965, p. 280-318.
581

582
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Até o surgimento da chamada febre emigratória da Galícia, a imprensa popular
não dedicava muito espaço aos assuntos da emigração. Naquela época esse problema relacionava-se mais com o Reino da Polônia e a zona de ocupação prussiana,
sendo na Galícia um fenômeno esporádico. Informações corriqueiras que naquele
tempo apareciam nas páginas do Przyjaciel Ludu advertiam os camponeses contra
a apressada viagem para o além-mar, chamavam a atenção aos estratagemas dos
agentes da emigração e apresentavam – geralmente de forma negativa – o destino
daqueles que haviam decidido emigrar585. Na primavera de 1891, no Kurier Lwowski
(Mensageiro de Lvov), editado desde 1883 e dirigido à intelectualidade camponesa
e aos simpatizantes do movimento popular, escrevia-se a respeito da “loucura”
emigratória no distrito de Złoczowo, de onde haviam emigrado ao Brasil mais de
20 famílias, e o “grupo” seguinte estava se preparando para viajar. A respeito de
outro grupo desse mesmo distrito, que havia recorrido às autoridades em Lvov
solicitando a expedição de passaportes, escrevia-se em junho de 1891. No outono
daquele ano a redação, respondendo a um apelo da Sociedade da Juventude Polonesa
de Zurique, estava recolhendo donativos em favor dos emigrantes que voltavam do
Brasil. Entre os doadores encontrava-se também o primeiro secretário do Partido
Popular – Carlos Lewakowski586.
Em 1894 o Kurier Lwowski editou um livrinho intitulado Nossa Odisseia – uma
imagem da emigração ao Brasil, escrito pelo literato e camponês Juliusz Turczyński
(1833-1913)587. Da mesma forma que na sua brochura anterior, Entre nós no Brasil,
publicada em 1891, o autor buscava comprovar que “até para os mais pobres, é mais
fácil conquistar uma vida suportável no seu país do que encontrar a felicidade no
além-mar”588. Alguns meses depois, no suplemento literário do Kurier Lwowski
intitulado Tydzień (A Semana) publicado no dia 4 de fevereiro de 1895, portanto
durante o período da “febre brasileira” na Galícia, foi publicada uma resenha do
livro de J. Siemiradzki Para o além-mar. Analisando o conteúdo do livro, o autor do
artigo chega à conclusão de que, após a eliminação da “patologia”, a emigração pode
585
Cf. Wyzyskiwanie emigrantów. Przyjaciel Ludu, n. 1, de 1/4/1889, p. 15; Przygody wychodźców.
Ibidem, n. 17, de 1/12/1889, p. 227; Wyzyskiwanie ludu. Ibidem, n. 17 de 1/12, p. 263 e 18 de 15/12/1889,
p. 181; Wyzysk emigrantów. Ibidem, n. 10, de 15/5/1890, p. 152; Wychodźstwo do Brazylii. Ibidem,
n. 21 de 1/11, p. 231 e 24 de 15/12/1890, p. 371; Z Brazylii. Ibidem, n. 11 de 1/6/1891, p. 169; Interpelacje
posła Stręka. Ibidem, n. 19 de 1/10/1892, p. 292; SYTNIK, J. O emigracji. Ibidem, n. 24 de 15/12/1892,
p. 366; Z powrotem do Brazylii. Ibidem, n. 4 de 15/2/1893, p. 63, entre outros.
586
Wychodźstwo ludu ruskiego. Kurier Lwowski, n. 108, de 19/4/1891, p. 1-2; Wychodźstwo do
Brazylii. Ibidem, n. 163, de 14/6/1891, p. 3; Stan wychodźców wracających z Brazylii. Ibidem, n. 174,
de 3/10/1891.
587
Turczyński Juliusz 1833-1913. In: Dawni pisarze polscy od początków piśmiennictwa do Młodej Polski,
przewodnik biograficzny i bibliograficzny, t. 4. Warszawa, 2003, p. 275-276.
588
BYSTRZYCKI, K. [BRZEZIŃSKI, M.] Emigracja amerykańska w literaturze ludowej. Głos, n. 27,
de 22/6-4/7/1891, p. 319.
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ser uma bênção, especialmente para os camponeses não possuidores de terra589. Na
primavera de 1895, seguindo a orientação do prof. J. Siemiradzki, que a pedido do
Parlamento Nacional havia observado a emigração ao Brasil no porto de Gênova,
o Przyjaciel Ludu aconselhava ao povo que tivesse muito cuidado:
Pelas cartas do prof. Siemiradzki percebe-se que o governo brasileiro agora não está
aceitando emigrantes para a colonização, e que apenas os agentes estão recrutando
trabalhadores para as plantações de café e de cana-de-açúcar por baixos salários. Por
isso aconselhamos que por enquanto as pessoas adiem a emigração, e que quer mesmo
viajar que viaje sozinho, sem a família, porque é apenas para ganhar algum dinheiro!590

O teste que foram para o movimento popular as eleições ao Parlamento Nacional em 1895 foi coroado de pleno êxito. Apesar da intensa propaganda contra os
candidatos camponeses promovida pelo grupo governante conservador, apoiado
pela Igreja católica, elegeram-se ao Parlamento nove representantes do Partido
Popular. Esse sucesso foi tanto mais importante porque nas aldeias da época eram
poucos os líderes populares plenamente conscientes dos objetivos e das tarefas
que se lhes apresentavam. A partir das eleições de 1895, o seu número ia crescendo
sistematicamente.
Enquanto isso, para deter o movimento emigratório, que alcançou as dimensões
de um êxodo, as autoridades ordenaram aos estarostes que impusessem severas
penas aos que promoviam a propaganda emigratória e que aconselhassem os camponeses a não saírem do país. Essa ação consistia, por exemplo, em apresentar de
forma desfavorável o Brasil, como um país com clima prejudicial aos europeus e
com uma estrutura social anacrônica, que estava situado “além de grande água”,
etc. Outra forma de refrear a emigração era a proibição de fornecer passaportes
e outros documentos indispensáveis para a viagem. Proibia-se também a legalização de contratos de compra e venda de terra, com o objetivo de impedir que os
camponeses que emigravam vendessem as suas propriedades. O redator do Kurier
Lwowski escrevia:
Um emigrante contou o fato inacreditável de que o estaroste, com quem foi falar seis
vezes solicitando a expedição do passaporte, deu-lhe uma bofetada. Diante da dúvida
por mim expressa, respondeu em poucas palavras: há testemunhas em Uhrynowo,
Bekeraford, Zabajca, Wolenga, Stare Sioło e em mais algumas aldeias (cujos nomes
“Dessas descrições ficamos sabendo – escrevia o autor da resenha – que o verdadeiro inferno para
os emigrantes são apenas as ‘casas dos emigrantes’, ou seja, os barracões, onde as doenças dizimam esses
infelizes. Mas, quando os emigrantes chegam às colônias, a situação deles melhora, e em pouco tempo
eles chegam ao bem-estar”. Tydzień, n. 5, de 4/2/1895, p. 40.
590
Ważne dla emigrantów do Brazylii. Przyjaciel Ludu, n. 7, de 1/4/1895, p. 118.
589
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não recordo), porque todos aqueles que foram em busca de passaportes assistiram
a essa cena. No final eles também não receberam os passaportes591.

Contaram uma história mais drástica ainda na redação do Kurier Lwowski os
camponeses Michał Iwachow e Daniel Łuczanko de Słupki, do distrito de Tarnopol:
Por isso venderam [os camponeses – nota JM] tudo o que possuíam e iniciaram
a viagem, munidos de passaportes, certidões, atestados de boa conduta e de todos
os documentos necessários. Na sexta-feira chegaram a Tarnopol, mas ali não quiseram vender-lhes as passagens de trem. Foram falar com o estaroste, e este, após longos pedidos, permitiu que lhes fossem fornecidas as passagens, mas apenas até Lvov.
Isso foi feito. No sábado à noite, o grupo, acomodado em dois vagões, chegou a Lvov.
Ficaram ali sentados esperando continuar a viagem, porque tinham comprado passagens até Viena. Nisso aparece um senhor e ordena que desembarquem. Eles não
querem. O senhor lhes ordena. Eles não querem. O senhor ameaça. Eles não querem.
O senhor chama a polícia. Chegam 40 policiais e começam a entrar nos vagões. As
pessoas tentam impedir a entrada deles, porque os vagões estão cheios. Os policiais
começam a bater, sem perguntar, no escuro, em quem estavam batendo. [...] Finalmente a polícia se retirou – então para que servisse toda essa agressão? Os vagões
com os emigrantes foram desengatados do trem. Nas portas ficaram parados os policiais tirando guarda durante toda a noite e todo o dia seguinte. Para quê? O caixa
da estação ferroviária devolveu-lhes o dinheiro pelas passagens até Viena. Somente
na noite de domingo alguns pais de família foram levados à delegacia de polícia da
estação. “Se vocês têm 200 zlótis por pessoa, podem viajar” – disse-lhes o comissário.
Dois ou três tinham essas importâncias e continuaram a viagem. Os restantes ficaram. “Vocês podem viajar à Rússia” – disseram-lhes e prometeram-lhes os passaportes. “Por que teríamos de viajar para lá? Quem lá precisa de nós?” Por isso ficaram592.

Os camponeses eram também penalizados por espalhar as informações
positivas sobre o Brasil que eles recebiam de seus parentes ou familiares593.
Brazylijczycy. Kurier Lwowski, n. 37, de 7/2/1896, p. 1; cf. também: Z powodu utrudnień
paszportowych. Przyjaciel Ludu, n. 12, de 20/4/1896, p. 171.
592
Nędza emigracyjna. Kurier Lwowski, n. 43, de 12/2/1896, p. 1.
593
Kurier Lwowski, apesar das repressões, naquele tempo publicava cartas incentivando à emigração
de camponeses ao Brasil. Eis alguns trechos de cartas de um dos emigrantes, recebidas pelos seus
parentes na região de Mostów Wielki: “Louvado seja Jesus Cristo! Estimados irmãos e compadres.
Primeiramente lhes informo a respeito da nossa saúde e da nossa vida no Brasil. Graças a Deus estamos
com saúde, e também a nossa vida vai indo muito bem. Eu não esperei até que nos distribuíssem a terra,
mas comprei 46 morgas de terra, uma pequena casa, 6 porcos grandes e 24 peças de galinhas e marrecos.
A terra está plantada. O centeio já se encontra guardado na tulha. Por tudo isso paguei 300 zl., ou 600
mil-réis. Aqui as terras são muito baratas. [...]”. – “Caro Cunhado e Irmã, saúdo cordialmente a vocês
591
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As repressões atingiram também os membros da elite como o prof. Józef
Siemiradzki ou redator Wiktor Unger:
As autoridades locais sugeriam que ele podia fornecer informações ou facilitar a viagem. Siemiradzki esclareceu que fornecia conselhos de forma desinteressada, principalmente a camponeses dos distritos de Rawa e Złoczowo, por considerar o Paraná como uma área favorável à colonização (…). Outro suposto agente era Wiktor
Ungar, na época ainda redator da Przegląd Wielkopolski (Revista da Polônia Maior).
Ele também fornecia informações gratuitas e vendia uma brochura sobre o estado
do Paraná. Ele teria aconselhado a viagem através de Peszt. A polícia achou que essa
atividade era prejudicial594.

Diante das perseguições administrativas, os camponeses buscavam ajuda junto
aos líderes populares. Visitavam as redações do Kurier Lwowski e do Przyjaciel Ludu
e apresentavam queixas aos deputados populares. Foi o que aconteceu, por exemplo,
no dia 13 de janeiro de 1896, quando mais de 20 camponeses, principalmente do
distrito de Lvov, aos quais havia sido negada a emissão de passaportes, foram pedir
ajuda a Karol Lewakowski. A situação muitas vezes era complicada pelo fato de que
geralmente os camponeses primeiro vendiam a sua propriedade, inclusive a terra,
e somente depois saíam à procura dos documentos de viagem. Por isso a situação
deles era às vezes desesperadora. Daí as numerosas intervenções de Lewakowski
junto às autoridades. A polícia considerava a sua atividade como uma tentativa
de organizar uma agência de emigração e informava a respeito dos “emigrantes
encaminhados pelo ‘agente’ Lewakowski”595.
dois, e não fiquem muito tempo lá em Mosty, porque aqui é melhor que em Mosty, e a vida é mais
alegre: as árvores são sempre verdes, os pássaros cantam, na roça sempre crescem os cereais, a batata
é sempre nova, o repolho é sempre fresco, e comemos carne todos os dias, não como lá em Mosty,
onde há mais neve que calor, a tal ponto que eu não podia ir à escola, enquanto aqui posso me banhar.
Traga pelo menos umas 50 peças de chapéus, cinza e pretos. Os chapéus são vendidos em Lvov a 1 zl.,
e aqui você vai ganhar 5 zl. Coloque-os num baú e mantenha perto de você, que vai ganhar bem com
isso. Desejo-lhes saúde. Fed Morozowski. [...]”. – “Senhor compadre e prefeito! Saúdo cordialmente
também a sua esposa e os seus filhos, e também gostaria de saber alguma coisa a respeito da saúde de
vocês e de como estão vivendo. Nós, graças a Deus, estamos muito bem. Combustível não compramos,
não pagamos pela ração, imposto aqui não existe, nada também pago ao comissário, o fato é que
não tenho aqui nenhuma despesa e aqui vivemos bem. Envio também as minhas saudações à Tecla
Łukacz, minha comadre, ao João Łukacz e a toda a família. Que Deus não abandone vocês e lhes
ajude lá e a nós aqui, porque já não nos veremos, a não ser no vale de Josafá. Desejamos-lhes saúde.
Wasyl Morozowski, Salat Łyczko. O nosso endereço é: Brasil Província Paraná Wasyl Morozowski
Rio Claro Colônia n. 35”. Nasi wychodźcy w Brazylii. Kurier Lwowski, n. 235, de 25/8/1896, p. 2.
594
GRONIOWSKI, K. Polska emigracja zarobkowa..., p. 88.
595
Ibidem, p. 88.
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A imprensa popular, sobretudo o Przyjaciel Ludu, divulgava informações sobre
os abusos da administração, que buscava dificultar a emigração dos camponeses.
“Em razão de dificuldades com a obtenção de passaportes – escrevia o jornal – os
camponeses procuram viajar à América sem passaportes e, buscando ajuda nesse
sentido, facilmente se tornam vítimas de embusteiros”596. Por sua vez a estarostia
de Brzozowo por conta própria tornou mais rígidas as exigências para a emissão
de passaportes, exigindo dos camponeses atestados favoráveis à viagem dos escritórios paroquiais. “Naturalmente – escrevia o Przyjaciel Ludu – a obtenção de
tais atestados acarreta despesas com selos e com o pagamento do padre pelo seu
trabalho, e ainda significa perda de tempo e despesas relacionadas com a viagem
da estarostia até a paróquia e de volta”597. Numa pesquisa realizada pela redação e
intitulada Em relação à emigração, muitos leitores queixavam-se de problemas na
obtenção do passaporte. Isso dizia respeito a emigrantes tanto à América Latina
como à América do Norte598. Os relatos de pessoas que viajavam à América do
Norte são bem mais numerosos, visto que na maioria tratava-se de pessoas que
após um período mais breve ou mais longo de permanência no exterior voltavam
ao seu país e relatavam as suas experiências. Michał Styś escrevia:
Servi no exército, recebi baixa em 1883 e viajei à América em 1895, de modo que passei por todos os exercícios e controles que me cabiam. Em 1895, no dia 10 novembro
foi falar com o senhor estaroste em Krosno e pedi que me fornecesse o passaporte
[...]. Mostrei-lhe a minha carteira militar, ele olhou para ela e me respondeu: “Passaporte você não vai ganhar, porque por mais alguns dias pertence ao exército. Vá
com Deus”. Saí do escritório meio envenenado, com dor no coração. Pensei comigo:
Tenho pouco dinheiro para a viagem e tenho que fugir como um ladrão. E foi o que
fiz. Viajei a Budapeste, de Peste a Viena, em Viena comprei o bilhete de navio e com
a ajuda de Deus cheguei à América. Outros me contaram como tinham de fugir através de florestas, de campos, de pântanos, etc., chegando a passar dois dias sem comer e dormindo a céu aberto, como selvagens, ou nas estrebarias com o gado. Além
disso, ainda tinham de pagar por tais pernoites 1 zl. ou 50 ct. O pior é que aparecem
exploradores, porque o emigrante, não conhecendo em terra estranha os caminhos
laterais, confia numa pessoa que se compromete a conduzi-lo. Por isso também é
preciso pagar, às vezes mais que 20 zl. e, além disso, às vezes ainda é preciso expor
a própria saúde ao maior perigo. Havia alguns que viajaram dois ou três meses até

Z powodu utrudnień paszportowych. Przyjaciel Ludu, n. 12, de 20/4/1896, p. 171.
Starostwo brzozowskie. Przyjaciel Ludu, n. 18, de 20/6/1899, p. 286; cf. ainda: WORONIECKI,
J. Utrudnienia paszportowe. Ibidem, n. 6, de 4/2/1900, p. 14; Przeszkody emigracji. Ibidem, n. 17, de
22/4/1900, p. 15; Utrudnienia emigracyjne. Ibidem, n. 13, de 26/3/1905, p. 10.
598
Przyjaciel Ludu, n. 13, de 1/5/1899, p. 200.
596
597
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chegar à América, sua boca era incapaz de pronunciar uma palavra, os olhos afundados – um emigrante desses parecia um cadáver599.

À pergunta apresentada na pesquisa de 1895 a respeito das causas que provocavam
a emigração, havia diversas respostas. “As más colheitas e os pesados impostos – eis
os motivos que forçam os nossos camponeses e abandonar a terra natal e a buscar
a felicidade além dos mares” – escrevia no outono de 1895 o Przyjaciel Ludu600.
Também o Kurier Lwowski acreditava que a causa da emigração não era tanto a
atividade dos agentes emigratórios, mas a miséria que reinava na Galícia, que nos
últimos tempos havia sido aprofundada pela calamidade das más colheitas601. Na
opinião de Jan Budzioch, a causa da emigração era a situação econômica. A culpa
era sobretudo dos proprietários de terras, que pagando salários baixos pelo trabalho,
contribuíam para o crescimento da miséria e da pobreza:
Vocês, e não alguém outro, são o motivo por que hoje famílias inteiras abandonam
a terra natal e viajam para além do oceano, à América. Para vocês esse movimento
não é favorável, porque estão vendo que os braços para o trabalho vão minguando
no país, por isso vocês procuram abafar esse movimento, da mesma forma que com
vários pretextos abafam o progresso da educação. Hoje o pão de cada dia de vocês
é apresentar todo o tipo de obstáculos aos emigrantes, não por amor ao povo, mas
em proveito de vocês mesmos, porque vocês fazem isso apenas pelo temor de lhes
faltarem braços para o trabalho602.

Tinham uma opinião semelhante quase todos os leitores do Przyjaciel Ludu que
responderam à pesquisa promovida pela redação. Esses sentimentos subjetivos
dos camponeses – como à primeira vista poderia parecer – eram confirmados pela
realidade da época. Em razão do alto índice de natalidade, a população da Galícia
cresceu de 5,4 milhões em 1869 a 6,6 milhões em 1890 e a cerca de 8 milhões em
1910. Enquanto isso, no período de 1890 a 1910 a porcentagem da população que
encontrava emprego na indústria teve um crescimento pouco significativo: de apenas
0,2% (de 9,3 a 9,5 por cento)603. A situação demográfica e a falta de desenvolvimento
da indústria faziam com que a mão de obra fosse nessa época tratada de forma tão
instrumental. Por isso a salvação diante da miséria, e infelizmente até diante da
morte pela fome, era a emigração econômica ou colonizadora.
599
600
601
602
603

STYS, M. Głos emigrantów z Ameryki. Ibidem, n. 28, de 1/10/1899, p. 440.
Emigracja do Brazylii. Ibidem, n. 21, de 1/11/1895, p. 351.
Kurier Lwowski, n. 222, de 15/8/1895, p. 2.
BUDZIOCH, J. Za zarobkiem. Przyjaciel Ludu, n. 14, de 10/5/1896, p. 209.
PILCH, A. Emigracja z ziem..., p. 255.
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Cumpriram naquela época um papel extremamente importante os deputados
camponeses, que através das suas interpelações divulgavam a problemática da
emigração camponesa aos países da América Latina no fórum do Parlamento
Nacional ou no parlamento de Viena. A primeira dessas interpelações foi apresentada no Parlamento Nacional da Galícia já no dia 20 de janeiro de 1895604, antes
ainda do surgimento do Partido Popular. Entre os 18 signatários do documento
aparecem as assinaturas de dez deputados poloneses, entre os quais de dois camponeses – Stanisław Potoczek e Wojciech Stręk, da União do Partido Camponês.
Nessa interpelação chamava-se a atenção aos fatores econômicos da emigração, que
constituíam a verdadeira causa da emigração. Na opinião de Aleksander Barwiński,
que em nome dos deputados foi o relator da interpelação, os agentes emigratórios,
aos quais as autoridades imputavam a culpa pelo surgimento da “febre brasileira”,
eram “apenas aqueles que se aproveitaram dessa situação desfavorável”605.
Na interpelação relacionada com a emigração que foi apresentada no dia 3 de
janeiro de 1896 por Dimitri Ostapczuk, aparecem 10 nomes de deputados ucranianos e cinco deputados poloneses – 3 representantes do Partido Popular (Franciszek
Krempa, Antoni Styła e Franciszek Wójcik), um da União do Partido Camponês
(Stanisław Potoczek) e de Jan Data, deputado da lista dos conservadores. Diferentemente da interpelação anterior, os deputados não se concentraram apenas nas
causas da emigração, mas também na avaliação dos países de imigração. Lemos na
interpelação: “A emigração dos nossos camponeses com as suas famílias ao Brasil
é desfavorável não apenas porque essas pessoas encontram no além-mar uma miséria
maior ainda do que em casa, mas às vezes uma verdadeira escravidão”606. Por isso,
quando surgiu a possibilidade de emigrar ao Canadá, os deputados pronunciaramse decididamente a favor dessa emigração, visto que “o estado dos emigrantes é ali
muito melhor que no Brasil”.
Por sua vez na interpelação de A. Wachnianin, também apresentada no dia 3 de
janeiro de 1896, que foi apoiada por 16 deputados, entre os quais Franciszek Kramarczyk do Partido Cristão e Jan Data, encontraram repercussão os problemas do
distrito de Tarnopol. Ao mesmo tempo, A. Wiechnianin apresentou uma proposta,
assinada por cinco deputados do Partido Popular607, em que exigia a instituição de
uma comissão especial de quinze pessoas com o objetivo de
A respeito do Parlamento Nacional em Lvov escreveram: GRODZICKI, S. Sejm galicyjski. Stan wiedzy
i kierunki dalszych badań. Czasopismo Prawno-Historyczne, t. 27, n. 2, 1975; idem. Sejm Krajowy galicyjski
1861-1914. Warszawa, 1993; BUSZKO, J. Sejmowa reforma wyborcza w Galicji 1905-1914. Warszawa, 1956.
605
Stenograficzne sprawozdania z posiedzeń z siódmej sesyi szóstego peryodu Sejmu Krajowego Królestwa
Galicji i Lodomeryi wraz z Wielkim Księstwem Krakowskim z roku 1894/1895, p. 249.
606
Stenograficzne sprawozdania z pierwszej sesyi siódmego peryodu Sejmu Krajowego Królestwa Galicji
i Lodomeryi wraz z Wielkim Księstwem Krakowskim z roku 1895/1896, p. 49.
607
Eram eles: Francisco Krempa, Antônio Styła, Francisco Wójcik, Tiago Bojko e Simão
Bernadzikowski.
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fazer uma análise geral e profunda das verdadeiras causas da emigração maciça dos
camponeses do nosso país; de encontrar meios para a mais eficaz remoção dessas
causas; de encontrar meios adequados para deter a emigração leviana e, finalmente,
com o objetivo de fornecer aos emigrantes a assistência legal, tanto durante a viagem
como em suas novas sedes americanas608.

Integrava a comissão também um representante do Partido Popular, Szymon
Bernadzikowski (1856-1936) – tendo obtido 59 dos 100 votos possíveis – além
de Jan Data e Franciszek Kramarczyk609. A comissão, na qual predominavam os
conservadores, apresentou as suas conclusões no dia 3 de fevereiro de 1896, isto é,
após um mês de trabalho610. No debate plenário, que se realizou naquele mesmo dia,
Szymon Bernadzikowski criticou abertamente o procedimento da administração
da Galícia, que – não fornecendo aos camponeses os necessários documentos
– expunha-os a um tratamento ilegal e humilhante da parte dos funcionários. Além
disso, exigia que às propostas apresentadas pela comissão fossem acrescentados
dois pontos – a seu ver importantes:
4. Que quanto antes seja apresentado ao Conselho de Estado um projeto de lei de
emigração que limite ou normatize a emigração prejudicial. 5. Que em cooperação
com o Departamento Nacional seja outorgada uma concessão à Sociedade Comercial
e Geográfica ou a outra empresa honesta para que seja instituído para os emigrantes
um escritório de informações sob o controle de delegados do Departamento Nacional, do Governo, de associações particulares, etc.611

Stenograficzne sprawozdania... 1895/1896, p. 47.
Ibidem, p. 164. J. Data e F. Kramarczyk foram eleitos por unanimidade.
610
“A) I. recomenda-se ao Departamento Nacional – relatava as conclusões da comissão o deputado
Merunowicz – que continue a cuidar do movimento emigratório no país, colete informações a respeito
das suas dimensões e direções e, se perceber nisso a influência de agentes econômica e socialmente
prejudiciais, que em cooperação com o Governo busque restringir da forma mais severa o trabalho
desse agentes. II. De maneira especial o Departamento Nacional deverá convocar uma Representação
daqueles distritos onde se intensifica o movimento emigratório ao Brasil, a fim de apontar meios
para as necessidades e as circunstâncias locais que possam eficazmente opor-se a esse movimento.
B) Recomenda-se ao o Governo: 1. que nos limites da legislação vigente exerça o mais rígido controle
sobre os agentes emigratórios e que aplique as mais severas penas contra os abusos e a exploração
existentes; 2. que introduza na legislação penal uma emenda que submeta à sanção penal a prática
ilegal na intermediação ou incitação à emigração através de meios mentirosos; 3. que através de
meios apropriados forneça ao consulado em Gênova e à legação no Rio de Janeiro, para a proteção
dos emigrantes da Galícia, funcionários que com eles possam comunicar-se em sua língua pátria”.
Stenograficzne sprawozdania... 1895/1896, p. 685.
611
Stenograficzne sprawozdania... 1895/1896, p. 687-689.
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609

192

Jerzy Mazurek - A POLÔNIA E SEUS EMIGRADOS NA AMÉRICA LATINA (até 1939)

Por sua vez outro deputado popular, Andrzej Średniawski (1857-1931), demonstrou, com base em dados estatísticos, que a Galícia estava superpovoada. Por essas
razões, “a emigração tem de existir, porque, se o camponês não encontra condições
de sustento em seu próprio país, é natural que o busque em outra parte. Caso sejam
fechadas as fronteiras para a emigração, isso poderia provocar uma mortandade
ainda maior que a atual, isto é, poderia intensificar-se a emigração ao céu”612. Da
mesma forma que Bernadzikowski, ele criticava os estarostes por dificultarem aos
camponeses a obtenção de passaportes e por todas as outras chicanas. Postulava, ao
mesmo tempo, que aqueles que seguiam para a emigração se reunissem em grupos
maiores, para não ficarem sujeitos à desnacionalização.
Na discussão, de que participaram oito oradores, a maioria era contrária à emigração dos camponeses ao Brasil. Polemizando com Średniawski, o conde Leon
Piniński dizia que na Galícia “de forma alguma se podia falar em superpovoamento”.
O presidente da comissão, Tadeusz Pilat, era contrário à emigração “para as regiões
a respeito das quais se havia constatado que não se podia esperar para os emigrantes
resultados favoráveis”. Por sua vez Witold Niezabitowski propunha que, em vez
do Brasil a emigração fosse encaminhada “à América do Norte, não com objetivos
de estabelecimento definitivo, mas com objetivos econômicos”. Até o democrata
Teofil Merunowicz fez críticas ao pronunciamento do deputado Okuniewski, o
qual afirmava que o relatório da comissão era desonesto, porque como remédio
contra a emigração propunha apenas a perseguição dos seus propagandistas. Nessa
situação não tinham grandes chances na votação as propostas de Bernadzikowski,
que – além das propostas apresentadas em seu pronunciamento – sugeria ainda que
nos distritos envolvidos pelo movimento emigratório ao Brasil fosse empreendida
uma colonização interna e que fosse “oferecido” à população um “salário permanente”.
Nem foi aprovada a proposta para que o Departamento Nacional “verificasse se
e em que direção poderiam ser estabelecidas relações comerciais com os colonos
poloneses na América com proveito para a indústria nacional”. O presidente Pilat,
esperando a rejeição dessas propostas, afirmava que “é preciso deixar essas questões
à iniciativa privada”613. O Przyjaciel Ludu sintetizou da seguinte forma as deliberações
do Parlamento Nacional:
Na importante questão da emigração dos nossos camponeses, que diz respeito a todo
o povo, seria preciso defendê-los da exploração, bem como não permitir que aqueles
agentes que geralmente conduzem as pessoas à perdição pratiquem contra eles esse
tipo de assaltos. Eis que, quando essa questão foi apresentada ao parlamento, discursaram nesse sentido os deputados do povo, o dr. Bernadzikowski e o Średniawski, mas
612
613

Ibidem, p. 688.
Ibidem, p. 685-697.
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os conservadores, como sempre, surdos às necessidades do povo, votaram que seja
feito o que tem sido feito até agora, o que significa que votaram que nada seja feito614.

O Partido Popular foi o inspirador de uma conferência realizada em Lvov no dia
24 de janeiro de 1896 e dedicada aos assuntos de emigração. Foram convidados para
ela cerca de trinta pessoas que tivessem qualquer tipo de afinidade com as questões emigratórias, entre as quais Jan Ludwik Popławski, o dr. Tadeusz Dwernicki
e Jan Stapiński. A conferência, aberta por Bernadzikowski e presidida por Karol
Lewakowski, iniciou-se com o pronunciamento do prof. Józef
Siemiradzki, que – como se sabe – era naquele tempo uma autoridade reconhecida em assuntos brasileiros. Falando das circunstâncias da colonização no
Brasil, dizia ele:
Cada emigrante recebe de 20 a 40 hectares de terra, nessa área lhe constroem uma
casa, ou antes um barraco de madeira, fornecem as ferramentas necessárias, sementes para a semeadura, e para sobreviver durante o inverno concedem nas lojas um
crédito de 50 mil-réis mensais. [...] Por todos os mencionados subsídios concedidos
aos emigrantes, incluindo a passagem gratuita, o governo sobrecarrega a terra deles
com uma dívida de 100 mil-réis (segundo o câmbio atual, 62 zl, no máximo 100 zl).
Quanto ao destino dos emigrantes, quanto àqueles que já partiram sabe-se que aqueles que contaram com a assistência da Sociedade S. Rafael saíram-se bem, a respeito
dos outros muitas vezes não mais se ouviu falar, o que no seu conjunto é uma prova
de que, desde que a emigração ao Brasil conte com uma assistência, ela pode não ser
uma calamidade para os próprios emigrantes615.

Essa visão otimista do prof. Siemiradzki defrontou-se com a polêmica do líder
ucraniano dr. Józef Oleskow, um decidido adversário da emigração ao Brasil616. Ele
acreditava que a emigração a esse país não tinha futuro, diferentemente da emigração
ao Canadá, que era também apoiada por Dimitri Ostapczuk:
Porque o nosso camponês só pode conseguir um patrimônio seu onde se cultiva o
trigo, e na América isso só é possível onde o cultivo é mais fácil, onde há grandes áreas
para plantar, onde portanto podem ser utilizadas máquinas. Todas essas condições

Ze Sejmu. Posiedzenie 21, dnia 3 lutego. Przyjaciel Ludu, n. 6, de 20/2/1896, p. 76.
Konferencja emigracyjna. Kurier Lwowski, n. 26, de 26/1/1896, p. 1.
616
Já anteriormente José Oleskow se dera a conhecer como um intransigente adversário da emigração
camponesa à América Latina. Cf. Odpowiedź panu prof. Siemiradzkiemu w sprawie emigracji. Kurier
Lwowski, n. 19, de 19/1/1896, p. 1-2.
614
615
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não existem no Brasil, mas existem no Canadá. Além disso, a produção do trigo no
Brasil conta tem grande concorrência da vizinha Argentina617.

O prof. Siemiradzki foi apoiado por Władysław Terenkoczy, um dos líderes da
Sociedade Comercial e Geográfica Polonesa, o qual observou que “tendo-se estabelecido no Brasil, o nosso camponês poderá alimentar-se, e bem, do seu próprio trabalho e ( ) não precisa construir o seu patrimônio utilizando máquinas na produção
do trigo”. A seguir tomou a palavra Carol Lewakowski, que – mesmo percebendo
as vantagens da colonização camponesa nos Estados Unidos – era contrário a ela,
visto que “o camponês polonês ou ruteno, tendo-se dirigido a Minnesota, teria de
desnacionalizar-se diante da numerosa população norueguesa ali estabelecida. Por
isso, se é para apoiar a emigração à América, é apenas como uma busca dos salários,
que ali são bons”.
A conferência foi concluída com uma resolução aprovada por proposta do diretor Terenkoczy, aceita “quase por unanimidade”, na qual os seus participantes
reconheceram claramente a superioridade do Brasil sobre a emigração aos países
da América do Norte:
Tendo tomado conhecimento dos relatórios dos senhores dr. Siemiradzki, dr. Lewakowski e dr. Oleskow a respeito das condições de colonização em diversos países da
América, a assembleia expressa a convicção de que se torna desejável que a emigração
do nosso país se realize, na medida do possível, numa única direção, para que não
se disperse, mas para que crie colônias compactas, nas quais a comunhão de origem
nacional e da fé possa compensar as amarguras da emigração, e que antes de tudo é
preciso levar em conta que tal lugar já existe no Paraná, que por longo tempo não
haverá lugar melhor, e que o estabelecimento nos Estados setentrionais da América
exige maiores recursos financeiros, de que a população emigratória não dispõe, e que
por isso não se pode fazer obstáculo a que essa população se estabeleça nessa região
[Paraná], e talvez ainda no Rio Grande do Sul ou em Santa Catarina618.

A posição elaborada na conferência acima vigorou apenas até o final de 1896, isto
é, até o momento em que a “febre brasileira” aos poucos arrefeceu e as principais
áreas para a colonização passaram a ser os Estados Unidos e o Canadá. As dimensões da emigração da Galícia à América Latina nunca mais atingiram as proporções
617
OLESKOW, J. W sprawie emigracji ludu. Ibidem, n. 321, de 21/11/1895, p. 4; a maioria dos líderes
emigratórios da época apresentava uma posição contrária a essas ideias. Para maiores informações
a respeito desse assunto, cf.: ZIĘBA, A. A. Ukraińcy w Kanadzie wobec Polaków i Polski (1914-1939).
Kraków, 1998, p. 37 e ss.; RECZYŃSKA, A. Emigracja z Polski do Kanady w okresie międzywojennym.
Wrocław, 1986, p. 100.
618
Konferencja emigracyjna. Kurier Lwowski, n. 26, de 26/1/1896, p. 1.
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dos anos 1894-1896, mas mesmo assim essa problemática se manteve presente no
período posterior, tanto nas páginas da imprensa popular como por ocasião dos
pronunciamentos dos deputados nos órgãos representativos em Lvov e em Viena.
Um detalhe que de certa forma assinala a mudança da preferência emigratória
dos líderes populares pode ser uma série de informações na imprensa popular, que
apresentava a emigração à América Latina, e sobretudo ao Brasil, em cores sombrias:
Os emigrantes estão voltando de São Paulo, no Brasil, onde inicialmente se dedicaram ao cultivo da sua terra e a seguir trabalharam nas plantações de café. Com esse
trabalho pesado, do qual nem faziam ideia no seu país natal, essas pobres pessoas
conseguiram apenas ganhar o suficiente para compra da passagem para voltar à Europa. Tendo desembarcado na Europa como mendigos, esses emigrantes vieram
a Cracóvia, porque o consulado austríaco em Genebra lhes forneceu as passagens
de trem até essa cidade. Chorando, esses infelizes falam da miséria e das terríveis
experiências pelas quais passaram no Brasil. O clima os matava, o trabalho os consumia, esgotava e privava de forças, e até as extensões relativamente grandes de terra
não podiam alimentá-los, visto que essa terra, na região que lhes foi destinada, era
pedregosa e improdutiva619.

Naquela época o Przyjaciel Ludu também advertia os camponeses contra a emigração à Argentina. “Uma situação especialmente lamentável reina na província de
Misiones, onde persiste a seca e a praga das formigas causa grandes estragos. Até
os jornais argentinos descrevem em cores sombrias a sorte desses emigrantes”620.
Esse apelo foi repetido algumas semanas mais tarde, embora tenham surgido nele
acentos novos, que mencionamos. Assinalando que “todo polonês deve buscar
apenas em terra polonesa a fixação definitiva, e não pensar em estabelecer-se em
outro lugar”, a redação afirmava:
Mas, se alguém não pode voltar à Pátria, deve estabelecer-se apenas no Paraná, onde
há muitos poloneses e não há perigo de desnacionalização. E essa dispersão pela Argentina ou por outros lugares ameaça os colonos de perdição certa. O melhor seria
que todo emigrante dos Estados Unidos, tendo juntado algum dinheiro, voltasse
quanto antes ao seu país, porque também aqui há muita terra para vender, talvez até
terra de mais. Portanto, advertimos contra a Argentina”621.

619
620
621

Powrót z Brazylii. Przyjaciel Ludu, n. 32, de 10/11/1899, p. 510.
Do Argentyny. Ibidem, n. 10, de 1/3/1902, p. 10.
Ostrzeżenie. Ibidem, n. 26, de 21/6/1902, p. 10.

196

Jerzy Mazurek - A POLÔNIA E SEUS EMIGRADOS NA AMÉRICA LATINA (até 1939)

A forma mais comum de emigração econômica naquele tempo eram as viagens
sazonais, principalmente à Alemanha, Dinamarca, França, e sobretudo aos Estados
Unidos, para, “vivendo da forma mais modesta possível – como observou Miguel
Bobrzyński –, reunir algum capital e, voltando ao país, comprar mais terra ou passar
de empregado a proprietário”622. Ao último país citado, conforme se calcula, nos
anos 1895-1898 vieram 32.824 poloneses, nos anos de 1899 a 1910 – 432.817, e nos
anos 1911-1914 – 166.206 poloneses. No total, portanto, nos anos 1895-1914 viajaram
da zona de ocupação austríaca aos Estados Unidos cerca de 626 mil poloneses623.
Entre todas as nacionalidades dessa zona de ocupação, os poloneses formavam
o grupo mais numeroso624. Nas páginas da imprensa popular desse período começaram a surgir com frequência cada vez maior artigos que de forma decidida
percebiam as vantagens da emigração sazonal aos Estados Unidos. Michał Tworek,
de Pilzno, escrevia:
Essa situação insuportável permaneceu enquanto o povo não tinha educação, mas
quando esta se estabeleceu nos lares do povo, isso tinha que terminar. E visto que
milhares de pessoas necessitavam do trabalho que fornece o pão, foram buscar pelo
mundo o que não havia em seu país, e aquilo que não lhe foi dado pelos seus, encontraram entre os estranhos. Encontraram ali salários melhores, trabalho melhor e um
tratamento melhor e mais humano. Foi por isso que milhares do nosso povo para lá
viajaram e com isso nada perderam. Uns ganharam o suficiente para pagar as suas
dívidas, outros compraram as propriedades dos pais ou pagaram aos irmãos, outros
ainda compraram um pedaço de terra e de trabalhadores braçais transformaram-se
em proprietários e são agora a base da nação e do Estado, porque pagam impostos.
Quem não acredita ou não pode imaginar que o povo se elevou materialmente graBOBRZYŃSKI, M., op. cit., p. 78.
PILCH, A. Emigracja z ziem..., p. 264-265.
624
A respeito da emigração camponesa à América do Norte, cf.: DUDA-DZIEWIERZ, K. Wieś
małopolska a emigracja amerykańska. Studium wsi Babice pow. Rzeszowskiego. Warszawa-Poznań,
1938; BROŻEK, A. Polonia amerykańska 1854-1939. Warszawa, 1977; MORAWSKA, E. Motyw awansu
w systemie wartości polskich emigrantów w Stanach Zjednoczonych na przełomie wieków. O potrzebie
relatywizmu kulturowego w badaniach historycznych. Przegląd Polonijny, n. 1, 1978; WALASZEK, A.
Działalność przekazowo-pieniężna polskich konsulatów w Stanach Zjednoczonych w latach 19191922. Studia Historyczne, n. 2, 1981; idem. Reemigracja ze Stanów Zjednoczonych do Polski po
I wojnie światowej (1919-1924). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Polonijne, n. 7.
Warszawa-Kraków, 1983; STASIK, F. Polska emigracja zarobkowa w Stanach Zjednoczonych Ameryki
1865-1914. Warszawa, 1985; Polonia amerykańska. Przeszłość i współczesność, red. T. Gromada, H. Kubiak,
E.Kulisiewicz. Wrocław, 1988; RADZIK, T. Społeczno-ekonomiczne aspekty stosunku Polonii amerykańskiej
do Polski po I wojnie światowej. Wrocław-Warszawa, 1989; GRONIOWSKI, K. “Czwata dzielnica” wobec
kraju (do 1918 r.). Przegląd Zachodni, n. 1, 1983; idem. Polscy ludowcy w Stanach Zjednoczonych w latach
1918-1939. RDRL, t. 3, 2000; PULA, J. S. Polska diaspora w Stanach Zjednoczonych Ameryki do 1914
roku. In: Polska diaspora, red. A. Walaszek. Kraków, 2001.
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ças ao que ganhou com os estranhos, que ande pelas vilas e aldeias de onde saem os
emigrantes, e se convencerá de que assim é. E a população que permaneceu no lugar
também lucrou com isso, porque se ampliou o espaço e diminuiu a superpopulação625.

Também das respostas ao questionário apresentado pela redação do Przyjaciel
Ludu resulta que naquele tempo a emigração à América do Norte (principalmente
aos Estados Unidos) contava com um sucesso bem maior do que a emigração colonizadora aos países da América Latina626. “A América, pode-se dizer, já colocou
muita gente em pé – escreveu Wojciech Kuta, de Borowo –. E há entre nós muitos, muitos daqueles que de forma semelhante conseguiram ali um significativo
patrimônio” – eis uma das respostas típicas dos leitores, que o jornal publicava627.
À pergunta da redação “Em sua região ouve-se falar do Canadá ou do Brasil, ou
talvez alguém dos seus parentes ou conhecidos tenha viajado até lá?” – a grande
maioria dos leitores respondeu de forma negativa. Pelo contrário, como resulta
das respostas dos leitores, a respeito da emigração ao Brasil, nas aldeias da Galícia
“ninguém entre nós ouviu falar nem sabe nada”628.
Essa mudança de direção no apoio à emigração camponesa da Galícia pode ser
percebida não somente na imprensa popular, mas também nos pronunciamentos
feitos anos depois por líderes camponeses. Jan Stapiński escreveu:
TWOREK, M. Emigracyjny plon. Przyjaciel Ludu, n. 30, de 20/10/1899, p. 466.
GROŃCZAK, J. O ruchu emigracyjnym. Ibidem, n. 20, de 13/5/1900, p. 7; “E quando a miséria
e a falta de emprego e de indústria no país os oprimem sem piedade, eles se salvam buscando ajuda
e dinheiro com estranhos, a fim de voltar à pátria e fortalecê-la, para que não pereçam na miséria.
– Acredite, então, querida Pátria, que, embora longe além dos mares, os pobres emigrantes não se
esquecerão do seu ninho natal. Afinal vemos que filhos ajudam a seus pais com dinheiro, e que os
maridos ajudam suas diligentes esposas, que pagam dívidas e compram terras. Por isso consolemos os
nossos corações nos difíceis momentos da separação e trabalhemos com tanto maior empenho. Vocês,
irmãos além do mar, economizem dinheiro, e nós, que ficamos no nosso país, vamos trabalhar pela
educação, pela remoção de tudo que impede o desenvolvimento e o movimento popular”; MADEJCZYK,
J. Emigracja. Ibidem, n. 20, de 13/5/1900, p. 4; cf. também: MADEJ, J. Powrót wychodźców z Ameryki.
Ibidem, n. 15, de 8/4/1900, p. 11-12.
627
Przyjaciel Ludu, n. 19, de 1/7/1899, p. 295.
628
MICHALCZYK, Stanisław. Ibidem, n. 18, de 20/6/1899, p. 281; Respostas semelhantes foram
também fornecidas por: Adão Giebla: “Daqui ninguém viaja ao Canadá e ao Brasil”. Ibidem, n. 14,
de 10/5/1899, p. 211; André Poznański: ”Da nossa região, não há ninguém no Canadá nem no Brasil”.
Ibidem, n. 15, de 20/5/1899, p. 245; Ladislau Schab: “Ao Canadá e ao Brasil ninguém viaja daqui”.
Ibidem, n. 16, de 1/6/1899, p. 262; Wojciech Kuta: “Da nossa região não há ninguém no Canadá ou no
Brasil”. Ibidem, n. 19, de 1/7/1899, p. 296; Paulo Biel: “Daqui, no Canadá e no Brasil não há ninguém”.
Ibidem, n. 21, de 20/7/1899, p. 328. Miguel Styś, que se encontrava nos Estados Unidos, escrevia
numa correspondência ao Przyjaciel Ludu: “No Canadá e no Brasil também se encontram muitos
poloneses. Eles têm sua própria terra e vivem bem. Eles têm as suas próprias igrejas. A população
de lá respeita-os muito e alegra-se com o sucesso deles. Eles também possuem diversas sociedades
eclesiásticas e patrióticas para a ajuda fraterna em terra estranha”. Ibidem, n. 28, de 1/10/1899, p. 440.
625
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Fui desde 1889, durante o período da minha liderança na luta pela libertação dos
camponeses da escravidão do espírito e do corpo, um decidido partidário e portavoz da emigração econômica e colonizadora, em primeiro plano aos Estados Unidos
da América, em segundo, ao Canadá e à América do Sul. Induzia-me a essa posição
a observação de milhares dos abençoados efeitos dessa emigração. Tenho a inquebrantável convicção de que essa emigração livrou a Polônia Menor de antes de 1914
da catástrofe econômica e social629.

Jan Stapiński percebia na emigração econômica aos Estados Unidos e ao Canadá
um instrumento de pressão contra os grandes proprietários de terras, os únicos
empregadores na Galícia. Com efeito, sem perceber as verdadeiras razões da emigração, eles acreditavam que a emigração era um efeito da desmoralização, do
alcoolismo e da aversão ao trabalho. Por isso a maioria se posicionava contra ela.
Tal postura fazia com que os líderes do movimento popular de tendência radical
não apenas apoiassem a emigração, mas ainda vissem nela muitos valores positivos.
Jan Stapiński escreveu em suas Memórias:
Com os emigrantes que voltam o país ganha não apenas o dinheiro que eles trazem
consigo, mas, o mais importante, um melhor material humano, treinado na difícil
escola da vida e com um horizonte poderosamente ampliado. A viagem ensina melhor que a escola. Uma pessoa que, numa situação normal, durante a vida toda talvez
não visse nada fora dos limites da sua aldeia ou vila, tendo percorrido um trecho do
mundo e tendo observado como as pessoas vivem, lutam e trabalham nos diversos
lugares, traz consigo para essa aldeia ou vila todo o capital dos seus pensamentos, de
novas ideias e de renovada energia. O que dizer então quando essa pessoa é um modesto, atrasado e fatigado camponês da Galícia, que no seu país tirava o boné diante
de qualquer funcionário ou tremia diante de um policial bêbado. Tal pessoa, tendo
voltado da América, em geral consegue em pouco tempo fazer com que em sua terra natal esse funcionário ou policial tirem o seu boné diante do camponês eleitorcidadão e agricultor-alimentador630.

Stapiński interessou-se também pela vida da colônia polonesa na América. No
outono de 1902 realizou durante alguns meses uma viagem aos núcleos polônicos na
América do Norte, onde participou de muitas assembleias e encontros. Após voltar ao
seu país, foi um dos inspiradores do surgimento da Sociedade Trabalho631, que devia
STAPIŃSKI, J. Pamiętnik, red., introd. e notas de K. Dunin-Wąsowicz. Warszawa, 1959, p. 254.
Ibidem, p. 282.
631
Doniosła sprawa. Przyjaciel Ludu, n. 9, de 28/2/1904, p. 1; “Logo após a minha volta a Lvov
– escreveu Jan Stapiński – preocupei-me em resolver a necessidade mais urgente da emigração, isto
é, em criar uma sociedade para defender os emigrantes da exploração durante a viagem e na América.
629
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ocupar-se da organização da emigração econômica. Ela não chegou a desenvolver
uma atividade mais ampla e, após o surgimento, em 1908, da Sociedade Polonesa
de Emigração, criada – na opinião de Jan Stapiński – “para paralisar a atividade da
sociedade popular Trabalho” – definhou completamente632.
A opinião de Stapiński, ao que parece, não corresponde à realidade. A Sociedade
Trabalho nunca atuou na Galícia de forma muito intensa, o que comprova pequena quantidade de informações a respeito da sua atividade633. O citado trecho das
memórias de Stapiński comprova unicamente – ao que parece – que ele desejava
subordinar a si todas as instituições que naquele tempo atuavam na Galícia. Henryk
Rewakowicz, que após a viagem de Lewakowski à Suíça tornou-se o presidente do
Partido Popular e exerceu essa função até a sua morte em 1907, não desempenhou
no partido um papel de destaque. Como o líder político de fato do movimento
camponês na Galícia foi justamente Jan Stapiński, eleito em 1898 para o Conselho
de Estado de Viena e, a partir de 1901, para deputado no Parlamento Nacional.
Em 1902 ele assumiu a redação do Przyjaciel Ludu, que no ano seguinte transferiu
a Cracóvia; aumentou a tiragem do jornal e conferiu-lhe um caráter mais combativo.
Ao mesmo tempo, sob a sua influência ia mudando também o Partido Popular.
No dia 27 de fevereiro de 1903, numa sessão do Conselho Diretor e dos homens de
confiança do partido, que também se realizou em Rzeszów, foi aprovado um novo
programa do partido, agora com o nome Partido Popular Polonês. Pretendia-se
dessa forma enfatizar o seu caráter nacional. O novo programa do partido, elaborado por Boleslaw Wysłouch, tornou-se a realização culminante do movimento
popular galiciano antes de 1914634. Segundo Krzysztof Dunin-Wąsowicz “foi uma
Essa sociedade se chamava Trabalho, e o seu programa de ação era o seguinte: 1) Manutenção de um
escritório de informações, cuja tarefa seria: a) fornecer todo o tipo de informações e orientações
em relação às condições de trabalho no país e fora das suas fronteiras, tanto na Europa como na
América; b) manter uma relação da procura e da oferta de trabalho no país e fora dele; c) fornecer todo
o tipo de informações quanto à viagem aos lugares onde há necessidade de mão de obra. 2) Criação
e manutenção, com administração própria, de hospedarias e abrigos para os membros da sociedade
que viajam em busca de trabalho. Essas estalagens podem ser fundadas na medida das necessidades,
mas principalmente em cidades portuárias, como Bremen, Hamburgo, Antuérpia, Nova York, etc.
3) Intermediação na compra de passagens ferroviárias e de navio, bem como de todos os objetos
necessários, tanto para a viagem como para os sócios realizarem o seu trabalho. 4) Intermediação
nas remessas de dinheiro e na aplicação das economias dos sócios, bem como a sua representação em
assuntos financeiros, administrativos e legais (questões de passaportes, contratos de trabalho, etc.).
5) Intermediação na aquisição de oficinas de trabalho – agrícolas, artesanais e industriais em prol
dos membros da sociedade. 6) Publicação de um periódico informativo a respeito das condições de
trabalho no país e fora dele. Para facilitar as suas atividades, a Sociedade tem o direito de instituir
filiais no país e no exterior. Pode ser membro da Sociedade todo aquele que tenha o direito de dispor
da sua propriedade”. STAPIŃSKI, J. Pamiętnik..., p. 289-290.
632
Ibidem, p. 289-293.
633
Cf. PILCH, A. Emigracja z ziem..., p. 315.
634
Program PSL uchwalony dn. 27 II 1903 r. w Rzeszowie. Lwów, 1903.
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tentativa de esboçar a ideologia do movimento popular naquele período”635. O conteúdo profundamente democrático do programa sintetizavam as palavras de Adam
Mickiewicz que lhe serviram de epígrafe: “Quem participa da nação é um cidadão,
e todo cidadão é igual nos seus direitos e diante do poder”. Essas palavras coincidiam com os postulados institucionais e políticos que pretendiam equiparar os
camponeses, em seus direitos políticos, com a camada dos proprietários. Isso devia
realizar-se através de uma eleição universal, igual, secreta e direta. Além disso, o
programa apresentava muitos postulados antifeudais, tais como a educação geral,
a igualdade de direitos da minorias étnicas e a liberdade de expressão.
Em questões de vida econômica, o PPP apostava na “solidariedade harmonizada
com o interesse geral” como princípio moral na sociedade polonesa. Esse princípio
devia valer também para os emigrados. Lemos no programa:
Queremos ainda facilitar o acesso aos salários através da organização da emigração
econômica e da adequada organização das agências de intermediação de trabalho,
nas quais o povo deve ter assegurada a sua participação. Não se pode adiar a regulamentação da emigração econômica para que os emigrados sejam protegidos da exploração e das inúmeras chicanas, que seja mantida a sua ligação com a pátria, que
lhes sejam asseguradas, na medida do possível, as melhores condições de trabalho
no exterior e, após a volta ao seu país, que lhes seja facilitada a mais proveitosa utilização das economias e experiências conquistadas no exterior636.

Essa declaração, da mesma forma que outras do período anterior a I Guerra
Mundial, dizia respeito sobretudo à emigração econômica à América do Norte637.
A emigração colonizadora aos países da América Latina passou a ocupar naquela
época o segundo plano. No entanto, observa-se certo interesse pela emigração ao
Brasil e à Argentina, também nos anos que precederam a I Guerra Mundial. Esse
interesse havia sido provocado pela política imigratória desfavorável dos Estados
Unidos, que – diante da conjuntura econômica negativa – haviam introduzido
certas restrições638. O ponto culminante dessas restrições naquela época foi uma
DUNIN-WĄSOWICZ, K. Dzieje Stronnictwa Ludowego w Galicji. Warszawa, 1956, p. 152.
LATO, S.; STANKIEWICZ, W. Programy stronnictw..., p. 78.
637
Cf. p. ex.: Polskie Stronnictwo Ludowe. Czym byliśmy. Przyjaciel Ludu, n. 7, de 16/2/1908, p. 6.
638
A esse respeito a imprensa popular dava amplas informações aos seus leitores. Cf. p. ex.: Utrudnienie
emigracji. Gazeta Ludowa, n. 19, de 14/7/1907, p. 15; Utrudnienie emigracji do Ameryki. Ibidem, n. 21,
de 11/8/1907, p. 8-9; Dola emigrantów. Ibidem, n. 29, de 1/12/1907, p. 11; Emigranci wracają. Ibidem,
n. 30, de 15/12/1907, p. 12; Groźne niebezpieczeństwo. Ibidem, n. 21/22, de 4/9/1910, p. 12; Ograniczenie
emigracji. Ibidem, n. 10, de 5/3/1911, p. 8; Wychodźstwo do Stanów Zjednoczonych. Ibidem, n. 38, de
17/9/1911, p. 10; Wiece przeciw ograniczeniom wychodźstwa do Stanów Zjednoczonych. Ibidem, n. 25,
de 16/4/1912, p. 11; Ostrzeżenie dla wychodźców. Przyjaciel Ludu, n. 46, de 13/11/1910, p. 12; Przestroga
przed wyjazdem do Stanów Zjednoczonych. Ibidem, n. 15, de 11/4/1909, p. 12.
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lei de 1907, emendada em 1910, que limitava a imigração de pessoas indesejáveis
aos Estados Unidos, elevava o imposto de imigração, a chamada head-tax (taxa por
cabeça), a 4 dólares, e ainda admitia a possibilidade de deportação639. Enquanto isso
no Brasil estava sendo realizado um grande investimento ferroviário: uma linha que
ligava São Paulo ao Rio Grande do Sul, para cuja construção havia necessidade de
muitos operários. A atividade de propaganda para o trabalho nesse investimento
era realizada na Galícia – desde 1907 – pelo conde Le Horn640 e pela firma Brazil
Railway Company641. Na véspera da I Guerra Mundial, em 1913, a emigração ao
Brasil era propagada pelo agente Wilhelm Brosenius642.
Ludwik Włodek, que ali se encontrava no período em questão, calculava que
na construção da estrada de ferro de São Paulo ao Rio Grande do Sul trabalhavam,
nos primeiros meses de 1908, cerca de 1.900 pessoas, principalmente poloneses
e ucranianos da Galícia643. Relatava ele:
O salário médio de um operário no mato pode ser muito bem calculado em 4 milréis; em média, 22 dias de bom tempo (de trabalho) lhe darão um lucro mensal de
88 mil-réis, mas o sustento, que custa em média 1,8 mil-réis por dia, retira-lhe disso
54 mil-réis; restam-lhe portanto 34 mil-réis, ou seja, após o pagamento de pequenas
despesas, 20-25 mil-réis mensais. Esse cálculo resolve a questão. Sem desnecessáBROŻEK, A. Polityka emigracyjna w państwach docelowych emigracji polskiej (1850-1939). In:
Emigracja z ziem polskich..., p. 124-125; cf. também: idem. Polonia amerykańska 1854-1939. Warszawa,
1977; SWIĄTKOWSKI, A. Amerykańska polityka społeczna wobec imigrantów. Zeszyty Naukowe UJ
DLX, Prace Polonijne, n. 4. Warszawa-Kraków, 1980.
640
A respeito da atividade do conde Le Horn escreve: OKOŁOWICZ, J. Hrabia Le Horn i moje
wrażenia. Polski Przegląd Emigracyjny, n. 4, de 25/11/1907, p. 2-5; idem. Towarzystwo “S. Paulo Rio
Grande”. Ibidem, n. 1, de 10/1/1908, p. 2-4; idem. Dr. Leopold Caro a P.T.E. Ibidem, n. 1 (janeiro-março)
de 1914, p. 33-101 e separata, Kraków, 1914, p. 10-18.
641
Contra a atividade propagandística da Brazil Railway Company advertia em suas publicações a
Governadoria. Cf. Urzędowe ostrzeżenie przed emigracją do Brazylii. Biuletyn Polskiego Towarzystwa
Emigracyjnego, n. 6, 1910, p. 246-250.
642
“A SEP [Sociedade Emigratória Polonesa] adverte igualmente contra a emigração a Minas Gerais.
Com efeito, a SEP possui informações de que o governo brasileiro da província de Minas Gerais
assinou um contrato com um tal Wilhelm Brosenius para o fornecimento de 4.000 famílias de colonos
e operários, aos quais esse governo pagará as despesas de viagem da Europa, através do Rio de Janeiro,
até o local de destino. Esse Brosenius possui a sua agência em Berlim, e o governo pretende realizar
uma propaganda pela emigração a Minas Gerais na Galícia. Com esse objetivo um emissário seu já
viajou pelo nosso país em busca de adequados recrutadores. Diante do fato de que, tanto em razão
do seu clima quente como em razão das condições de colonização e trabalho desfavoráveis, o estado
de Minas Gerais absolutamente não se presta à nossa emigração, a SEP insistentemente adverte
contra a emigração àquela região”. Nie idźcie lekkomyślnie do Ameryki. Gazeta Ludowa, n. 31, de
3/8/1913, p. 7.
643
OKOŁOWICZ, J. Polscy robotnicy kolejowi w Paranie. Polski Przegląd Emigracyjny, n. 8, de
25/4/1908, p. 9.
639
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rio entusiasmo, sem colocar a emigração para trabalhar no Brasil no mesmo nível
da emigração econômica aos Estados Unidos, essa emigração pode ser considerada
admissível e até desejável, na medida, naturalmente, em que as pessoas que voltam
da América do Norte não tenham o que fazer. Aqui um operário não vai morrer de
fome; na verdade vai trabalhar pesado, mas em condições climáticas excelentes e higiênicas suportáveis; poderá até fazer uma pequena economia, que, após conhecer
as condições, poderá facilitar-lhe a fixação em sua própria terra644.

Os líderes populares acompanhavam atentamente o movimento emigratório
ao Brasil. A imprensa popular informava sobre da visita em Lvov do conde Le
Horn, presidente da Sociedade Ferroviária Brasileira, interessado em contratar
os operários poloneses. Após conversações oficiais, inclusive com o presidente
do Parlamento Nacional e com o Governador, foi instituído em Lvov um comitê
de assistência aos emigrantes. Por sua vez o conde Le Horn comprometeu-se a
cumprir uma série de condições; como escrevia o jornal Gazeta Ludowa ( Jornal do
Povo), esses compromissos
devem ser apresentados à Sociedade de Assistência aos Emigrantes, certificados
pelas embaixadas brasileiras na Áustria e na Rússia e garantidas por uma caução de
200.000 francos, depositados nas embaixadas austríaca e russa no Rio de Janeiro,
para assegurar o cumprimento desses compromissos645.

A seguir havia amplas informações sobre o transcurso da ação de recrutamento
e sobre o grande interesse pela emigração. O mesmo jornal informava:
No dia 17 do corrente [de março – nota JM], partiu de Lvov a Cracóvia o primeiro
trem especial transportando da Galícia oriental mais de 600 pessoas, que o organizador brasileiro que aqui encontra, o conde Le Horn, contratou para as obras da
construção de uma estrada de ferro no Brasil. Em Cracóvia embarcaram nesse trem
25 operários, e em Trzebin cerca de 400 camponeses e operários, num total de cerca
de 1.200 pessoas646.

Mas, antes que tivesse viajado ao Brasil o primeiro grupo de emigrantes, houve
o pronunciamento Clube dos Deputados do PPP, que num manifesto assinado pelo
deputado Antoni Bomba dizia:
WŁODEK, L. Polskie kolonie rolnicze w Paranie. Ekonomista, t. 1, 1909, p. 23.
Przed emigracją do Brazylii. Polski Przegląd Emigracyjny, n. 28, de 17/11/1907, p. 4.
646
Pierwsza partia do Brazylii. Gazeta Ludowa, n. 7, de 29/3/1908, p. 11; cf. também: Wychodźstwo
do Parany. Przyjaciel Ludu, n. 12, de 22/3/1908, p. 10.
644
645
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Advertimos muito contra a armadilha que está preparando contra o povo da Galícia o enviado dos especuladores ferroviários do Brasil. A respeito dessa questão
refletimos profundamente e chegamos à clara convicção de que quem permitir ser
apanhado na armadilha dos agentes brasileiros perecerá miseravelmente, como um
escravo explorado sem piedade647.

Em relação à Argentina, o deputado Bomba afirmava: “Os salários ali são bons
e a situação é suportável. Se chegarmos à convicção de que essa emigração pode
ser aconselhada com total segurança, vamos dar notícia sobre isso no Przyjaciel”648.
A posição dos líderes populares expressa no manifesto citado foi criticada por
J. Okołowicz, que – comparando o nível de vida dos emigrantes no Brasil e na
Argentina – pronunciou-se decididamente a favor da emigração ao Brasil, onde se
encontra “um país de clima extremamente saudável e terra muito fértil, cuja terça
parte da população é fornada de poloneses, e onde enormes extensões de terra
aguardam a vinda de novos colonos. Esse país [sic] chama-se Paraná”649. Após esse
pronunciamento o Przyjaciel Ludu mudou de posição e, coerentemente, passou
a desaconselhar a emigração dos camponeses tanto à Argentina650 como ao Brasil651.
Este último país era definido como imprestável “tanto para a colonização econômica
BOMBA. A. Przestroga. Przyjaciel Ludu, n. 51, de 15/12/1907, p. 4.
Ibidem.
649
OKOŁOWICZ, J. PSL w sprawie wychodźstwa. Polski Przegląd Emigracyjny, n. 6, de 25/12/1907,
p. 5. ”Constitui um ponto frágil do manifesto a formulação obscura de alguns trechos e a desnecessária
menção da Argentina – continua escrevendo Okołowicz. – [...] Porquanto, como se anuncia que os
membros do clube do PPP apenas estão realizando investigações a respeito da emigração à Argentina,
torna-se prematuro declarar já agora, que os salários ali são bons e as condições, suportáveis. De
fato, estamos convencidos de que, após a conclusão das suas investigações, os deputados populares
terão de desmentir a afirmação acima e de que não apenas eles desistirão de recomendar a Argentina,
mas, pelo contrário, insistentemente advertirão contra a emigração a esse país. [...] O manifesto do
clube do PPP, na redação do deputado Bomba, peca pela falta de clareza em mais um aspecto: as
advertências muito justas e oportunas contra os agentes brasileiros ali contidas são formuladas de
tal forma que, contrariando a intenção dos autores, um leitor pouco esclarecido pode interpretá-las
como uma advertência categórica contra a emigração ao Brasil em geral. Dessa forma podem surgir
indesejáveis mal-entendidos. [...] Realmente, torna-se necessário dedicar a essa questão algumas
palavras, naturalmente não para propagar a emigração, mas para que aqueles aldeões que apesar de
tudo já decidiram deixar o seu país para sempre sejam instruídos no sentido de que nesse caso eles
não devem mudar-se para outro lugar que não seja o Paraná”.
650
“Advertimos os Irmãos Camponeses contra a emigração à Argentina, porque a situação dos
trabalhadores rurais ali agora é muito desfavorável, o que acontece em razão da grande afluência de
emigrantes”. Ameryka. Przyjaciel Ludu, n. 51, de 15/12/1907, p. 4.
651
“Advertimos ainda que ninguém se aventure a viajar sozinho ao Paraná. Trata-se de algo muito
arriscado, e um aventureiro desses pode se encontrar num lugar bem diferente do que pretendia,
e em meio a condições completamente diferentes. Se alguém tomar a decisão de viajar, deve antes
disso, sem falta entrar em contato com a Sociedade Emigratória, em Lvov, na Rua Teatyńska nº 7”.
O emigracji słów kilka. Ibidem, n. 13, de 27/3/1908, p. 4.
647
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como para a colonizadora”. Na opinião do jornal, o Brasil ficava desqualificado pelo
frágil mercado de trabalho, pelo qual
quase briga o numeroso e extremamente pobre proletariado do lugar; o clima em
todo o país é insalubre para a nossa gente, e as relações legais são inteiramente desreguladas, de maneira que o colono ou o operário nunca pode estar certo dos seus
bens ou da sua vida652.

Igualmente o Gazeta Ludowa, alguns meses depois, avaliava com maior ceticismo
toda a ação do conde Le Horn:
Os operários até agora atraídos para lá se defrontaram ali com uma decepção total.
O salário oferecido pela Sociedade era relativamente baixo (cerca de 3 cor. diárias),
a metade do que havia sido prometido no contrato. As condições de vida, alimentação
e sustento mostraram-se tão dispendiosos que o pagamento oferecido aos operários
mal chegaria para cobrir esses custos, e nem se podia pensar em fazer alguma economia. Uma parte dos operários galicianos contratados, tendo examinado a situação
no lugar, decidiu voltar imediatamente ao seu país653.

Também a Argentina não podia naquele tempo garantir aos emigrantes uma
vida digna. Fora de Buenos Aires, a indústria quase não existia, o mercado de trabalho era pequeno, e em princípio reduzia-se aos trabalhos no campo no período
da colheita. Confirmava isso o agrônomo e agricultor Roman Jordan, que em 1911
se encontrava na Argentina como delegado da Sociedade Polonesa de Emigração.
Ele tinha por tarefa investigar as possibilidades da emigração, tanto sazonal como
colonizadora, àquele país. Na conclusão do seu relatório o autor desaconselhava
viajar àquela região – tanto com objetivos econômicos como colonizadores – visto
que achava isso desfavorável654. Pronunciava-se no mesmo sentido o Przyjaciel Ludu,
que nas suas páginas publicou naquela época uma correspondência de Władysław
Albrecht, de Santa Luísa, que no mesmo ano de 1911 escrevia:
Há trabalho para os operários durante a colheita do trigo e da cevada (novembro,
dezembro, janeiro) e, na província de Santa Fe, na colheita do milho (nos meses de
março e abril), no mais, durante o ano todo aqui não há trabalho, com exceção do
trabalho pesado na colocação dos trilhos da estrada de ferro, com a ajuda de uma pá,
Brazylijskie oszustwa. Ibidem, n. 31, de 2/8/1908, p. 5; cf. também: Jeszcze oszustwa brazylijskie.
Ibidem, n. 35, de 30/8/1908, p. 20.
653
Ostrożnie z emigracją do Parany. Gazeta Ludowa, n. 18, de 30/8/1908, p. 11-12.
654
Cf. a nota 114 do capítulo II.
652
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com alimentação ruim e salário baixo. As condições de trabalho são ruins, com exceção de alguns trabalhos em que há casas para os operários. Com a falta de alimentação,
o vento importuno, o frio ou o calor, e com baixa remuneração, o trabalho é mais
pesado que na Áustria, e o salário, com o preço de todos os artigos mais elevado que
na Áustria, também não é melhor. [...] Os ladrões e embusteiros aqui são em maior
número, e principalmente há mais mentirosos que porcos na Galícia. Contando tudo
isso, é preciso pensar muito se vale a pena emigrar à Argentina655.

Após esse passageiro interesse pela emigração econômica, para a imprensa popular eram mais importantes os acontecimentos que na época ocorriam na Galícia.
Os conservadores, que politicamente haviam ali predominado quase desde sempre,
iam perdendo importância, ao passo que os líderes populares – a partir de 1908 já
sob a direção formal de Jan Stapiński – iam ganhando força. Nas eleições parlamentares de 1907 alcançaram um enorme sucesso: entre os 77 deputados poloneses
eleitos na Galícia eles conquistaram 17 mandatos, ao passo que os conservadores,
apenas 12656. Depois de tão significativo sucesso, o presidente do Partido Popular
Polonês resolveu fazer um jogo politicamente arriscado. No dia 11 de janeiro de
1908 J. Stapiński assinou um acordo com os conservadores da Galícia para que os
deputados populares ingressassem no Círculo Polonês no parlamento de Viena657.
O acordo pressupunha que nas eleições parlamentares de 1908 o PPP entregaria
aos conservadores 5 mandatos nas circunscrições aldeãs da Galícia ocidental e se
comprometeria a apoiar os conservadores em todas as circunscrições eleitorais da
Galícia oriental. Em troca os conservadores se comprometiam a apoiar os candidatos do PPP nas restantes 23 circunscrições aldeãs da Galícia ocidental e a apoiar
as exigências econômicas e pessoais do PPP658. Nas eleições parlamentares que se
realizaram no dia 25 de fevereiro de 1908 os populares conquistaram 19 mandatos.
No entanto, como preço do seu ingresso no Círculo Polonês de Viena, tiveram
de reduzir o seu programa sociopolítico e desenvolver uma política pouco au655
ALBRECHT, W. List z Argentyny. Gazeta Ludowa, n. 43, de 22/10/1911, p. 9. ”A essa carta podemos
acrescentar da nossa parte” – escreveu a redação de Gazeta Ludowa em seu comentário – “que, se na
Argentina a situação é muito lamentável, é preciso confiar na Sociedade Emigratória Polonesa, a qual,
se exerce a intermediação no fornecimento de operários à Argentina por certo período de tempo,
sabe exatamente da situação que ali espera os nossos emigrantes. Por isso devem ser advertidos
contra a viagem aqueles que viajam à Argentina sem antes buscar as informações e orientações junto
à Sociedade Emigratória Polonesa”. Ibidem, p. 10.
656
BUSZKO, J. Polacy w parlamencie wiedeńskim 1848-1918. Warszawa, 1996, p. 270; idem. Ludowcy
w parlamencie wiedeńskim. In: Chłopi, naród, kultura..., p. 119.
657
Antes ainda do ingresso do PPP no Círculo Polonês, surgiu um grupo de líderes concentrado em
torno do periódico Gazeta Chłopska ( Jornal Camponês), editado nos anos 1907-1908 por M. Olszewski,
que era contrário ao ingresso dos líderes populares nessa representação.
658
BUSZKO, J. Sejmowa reforma..., p. 121.
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tônoma no parlamento de Viena659. A passagem do combate à cooperação com
os conservadores contribuiu para a insatisfação de uma parte dos líderes do PPP,
concentrados principalmente em volta de Bolesław Wysłouch e Jan Dąbski (18801931), que possuíam dois periódicos influentes – Kurier Lwowski e Gazeta Ludowa660.
Por muito tempo a chamada “oposição de Lvov” desenvolveu a sua atividade no
interior do PPP. Rompeu com o partido apenas em 1911, quando o PPP entrou nas
eleições parlamentares num bloco comum com os conservadores. No início de 1912
os oposicionistas criaram um novo partido, denominado PPP – União dos Líderes
Populares Independentes661.
Um atrito entre os partidários e os adversários de Stapiński ocorreu no dia 13 de
outubro de 1913, em Rzeszów, e culminou numa divisão do Partido Popular Polonês. O pretexto direto para a divisão foi uma negociata financeira em que se havia
envolvido o presidente do partido – João Stapiński. Após uma efêmera existência
(1908-1910) em Cracóvia do diário Gazeta Powszechna ( Jornal Universal), destinado
aos líderes do movimento popular em Cracóvia e na Galícia ocidental e financiado
pelo deputado Władysław Długosz (1864-1937), tornou-se ambição de João Stapiński
manter no mercado um diário popular. Devia cumprir essa função o Ilustrowany
Kurier Codzienny (Mensageiro Diário Ilustrado), do qual Stapiński comprou uma
parte das ações pelo dinheiro recebido dos fundos do governo, em troca do apoio
aos conservadores, que exerciam o poder na Galícia. A oposição interna do partido,
insatisfeita com a política promovida por Stapiński, aproveitou-se dessa situação,
acusando o presidente do PPP de tornar-se dependente dos conservadores e do
governo austríaco. Quando a opinião ficou sabendo de toda essa “transação”, na
qual o Ilustrowany Kurier Codzienny era apenas a ponta do iceberg, eclodiu um
escândalo, que levou à divisão do PPP. Em consequência dessa divisão surgiram
dois partidos populares – o PPP-Esquerda (cinco deputados), sob a direção de João
Stapiński, e o PPP-Piast (19 deputados), com políticos como Jakub Bojko e Wincenty
Witos662. Ao mesmo tempo os oposicionistas iniciaram a publicação do seu próprio
órgão de imprensa, o semanário Piast, cujo primeiro número circulou no dia 14 de
dezembro de 1913. No dia 2 de fevereiro de 1914, no congresso do PPP-Piast em
Tarnów, ocorreu a união formal dos deputados do Piast com a “oposição de Lvov”663.
O conhecimento da história do movimento popular na Galícia, permite compreender melhor o contexto da discussão a respeito da colonização camponesa nos
BUSZKO, J. Ludowcy w parlamencie..., p. 121.
KUDŁASZYK, A., op. cit., p. 134.138.
661
DUNIN-WĄSOWICZ, K. Dzieje Stronnictwa Ludowego..., p. 193-200.
662
Os bastidores da divisão do PPP são apresentados por: GARLICKI, A. Powstanie Polskiego
Stronnictwa Ludowego Piast 1913-1914. Warszawa, 1966.
663
WITOS, W. Moje wspomniennia, t. 1, parte 1, red. e notas de E. Karczewski e J. R. Szaflik. Warszawa,
1988, p. 266.
659
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países da América Latina antes da I Guerra Mundial. A analise das posturas, das
ações e dos pronunciamentos dos políticos camponeses, bem como do conteúdo
dos órgãos dos líderes populares leva a crer que naquele tempo Stapiński preferia
a emigração aos Estados Unidos, e a seguir ao Canadá, à emigração colonizadora
aos países da América Latina.
Os adversários da política de Stapiński no movimento popular – a chamada
“oposição de Lvov”, concentrada em torno de Bolesław Wysłouch – não possuíam
grande influência nas aldeias, mas tinham muitos partidários entre a intelligentsia
urbana. João Dąbski, um colaborador de Wysłouch do período de Lvov, escrevia:
Era um líder popular que nunca tinha visto a aldeia com seus próprios olhos e nunca
com ela se deparou diretamente, com exceção de algumas solenidades políticas oficiais. Ele era [...] um nobre de carne e osso, com as qualidades e os defeitos da nobreza,
apesar de ser também um excelente líder popular, porque considerava realmente a
causa do povo como a causa primordial da Polônia viva664.

O Kurier Lwowski, dirigido por Wysłouch e publicado desde 1883665, era um
diário que tratava com simpatia os novos movimentos sociais e políticos que surgiam naquele tempo. Por essa razão, e também em razão da linha programática
progressista, ele era severamente atacado pelo clero e pelos conservadores. Apesar
de ser dirigido principalmente à intelligentsia e à burguesia de Lvov, o jornal era
também muito lido pelos próprios camponeses. Colaborou com ele – em diversos
períodos – um numeroso grupo de pessoas, entre as quais as mais conhecidas eram:
Zygmunt Fryling, Jan Kasprowicz, Ivan Franko, Władysław Wąsowicz, Jan Stapiński,
Jan Dąbski e muitos outros.
A problemática emigratória aparecia com frequência nas páginas do Kurier
Lwowski. Diante do superpovoamento e do atraso econômico da Galícia, a redação
considerava a emigração sazonal, da mesma forma que a colonizadora, como uma
necessidade. Não havia sentido em discutir se o próprio fenômeno era bom ou mau,
porque essa questão devia ser resolvida pela própria vida – dizia um dos artigos666.
A emigração é uma parte orgânica da política exterior de todo Estado ou nação.
“Trata-se de estender os territórios a países ultramarinos, de buscar novos mercados de consumo para o comércio e a indústria”. Sobre a emigração e a colonização
“construiu o seu poderio a Inglaterra, na emigração tenta a Alemanha basear a sua
rivalidade coma Inglaterra pelo domínio do mundo” – escrevia o Kurier Lwowski.
DĄBSKI, J. Wojna i ludzie. Wspomnienia z lat 1914-1915. Warszawa, 1969, p. 17.
Em 1913 o jornal foi assumido por uma sociedade editora da qual Wysłouch era acionista. Nos
seus melhores tempos a tiragem do jornal chegava a 7 mil exemplares. MYŚLIŃSKI, J. Prasa polska
w Galicji w dobie autonomicznej (1867-1918). In: Prasa polska w latach 1864-1918. Warszawa, 1976, p. 124.
666
J. D. Hyjeny emigracyjne. Kurier Lwowski, n. 510, de 6/11/1913, p. 1.
664
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Resumindo, a emigração é “a questão mais importante da política nacional”. No entanto, na Polônia, que tinha a emigração mais numerosa, essas verdades não haviam
atingido a consciência das elites. A emigração havia sido deixada “à pior escória
social, a indivíduos estrangeiros que faziam do comércio do nosso povo uma fonte
de lucro”. Era justamente a incompreensão do problema emigratório – escrevia o
Kurier Lwowski – a prova “do desaparecimento do nosso senso nacional e da falta
de orientação nos fenômenos da vida mundial contemporânea”667.
O autor do texto citado, que refletia não apenas a sua opinião, mas também de
todo o ambiente, a respeito do papel da emigração na vida das nações e dos países, era
Jan Dąbski668, um próximo colaborador de Bolesław Wysłouch. Ele havia adquirido
experiência política em Viena, onde, como correspondente parlamentar do Kurier
Lwowski, tinha observado a atividade do Conselho de Estado, e especialmente do
Círculo Polonês e da bancada dos deputados populares. O jornal Gazeta Ludowa,
dirigido por Dąbski nos anos 1907-1814, na realidade nunca atingiu uma grande
popularidade nas aldeias, mas foi um elo importante na moldagem de um pensamento político diferente daquele de Stapiński. Bem redigido, dedicava muito espaço
à política emigratória. Via de forma favorável a emigração camponesa aos países
da América Latina, principalmente ao Brasil. Nas páginas do jornal foi publicada
uma série de artigos, cujos próprios títulos, tais como Terra “de graça”, O camponês
polonês no Paraná, apresentavam de forma bem diferente a emigração ao Brasil:
As aldeias superpovoadas, o alto preço da terra, e sobretudo a fome de terra, que no
além-mar pode ser conseguida “a partir do nada”. Será que um camponês sem terra
ou dono de um meio hectare poderá resistir à tentação, se lhe oferecem o transporte
e 40 morgas [20 hectares], desde que queira viajar? Ele pagará depois com o seu trabalho nessa terra e talvez mesmo, caso se case com uma brasileira, nem tenha de pagar.
Das dificuldades e das lutas contra a natureza o camponês polonês não tem medo669.

Diante de tal situação nas aldeias da Galícia, a emigração estava praticamente
acima de qualquer discussão. No entanto, para impedir o movimento emigratório
descontrolado, a que a Galícia havia assistido nos anos 1894-1896, a Gazeta Ludowa
aconselhava:
Não emigrar sem necessidade. Quem tem um pedaço de terra e nele pode viver honestamente, fique aqui, porque, com uma boa administração, mesmo na Galícia pode-

667
668
669

Ibidem.
ŁADOŚ, A. Dąbski Jan. In: PSB, t. V, 1939-1946, p. 28-30.
Ziemia “za darmo”. Gazeta Ludowa, n. 24, de 22/9/1907, p. 10.
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se conseguir mais do que na incerta aventura americana. [...] Ser prudente, vigilante
e distante da credulidade, eis o nosso conselho para hoje670.

Apesar desse apelo, alguns meses depois a redação reimprimiu um artigo de
Polski Przegląd Emigracyjny (Revista Emigratória Polonesa) escrito pelo padre José
Anusz671, que se encontrava no Brasil desde 1903 e era um grande entusiasta da
emigração dos camponeses das terras polonesas ao Paraná672. Juntamente com um
grupo de líderes dedicados à causa da emigração, ele fundou na casa paroquial de
Araucária, perto de Curitiba, a Sociedade Imigrantista pró-Paraná. Com os seus
artigos, publicados em muitos periódicos poloneses, ele contribuiu sensivelmente
para o surgimento do movimento emigratório que teve início no Reino da Polônia
em 1911. No artigo reimpresso por Gazeta Ludowa, o padre Anusz escrevia:
O pobre imigrante polonês de Gorlice e Jasło, antigo peão e trabalhador braçal, quando chegou ao Paraná e quando lhe mediram um lote de quatro alqueires de terra (um
alqueire contém 24.200 metros quadrados), quase todo coberto de mata virgem, estremeceu diante dele de alegria e medo. Alegrava-se porque na Polônia um miserável, agora era proprietário, e sentia um tremor de medo vendo os gigantes da mata
de mil anos de idade673.

Numa correspondência datada de 21 de março de 1909, pronunciavam-se de
maneira semelhante os membros da Sociedade Educacional Aurora, de Campina,
escrevendo dos antigos peões das fazendas, que por terem emigrado ao Brasil
transformaram-se em proprietários autônomos. Cultivavam ali, como outrora na
Polônia, a batata e os cereais, plantas que também no Paraná cresciam muito bem.
A presidente da sociedade, Maria Kling, e o secretário, Michał Sekuła, conclamavam
ao mesmo tempo os compatriotas da Galícia a virem ao Paraná, para onde podiam
viajar sem despesas e ainda ganhar terra de graça674. Artigos e correspondências
de teor semelhante eram publicados durante todo o ano de 1909675, embora o periódico – baseando-se em informações da imprensa suíça – reconhecesse também
a colonização como um embuste que conduzia “à miséria e à morte”676.
Ibidem, p. 10-11.
ANUSZ, J. Głos z Parany. Kol. Araucaria (Parana, Brazylia), dnia 29/IX, 1908. Polski Przegląd
Emigracyjny, n. 21, de 15/11/1908, p. 6-8.
672
WACHOWICZ, R. C. Anusz, Pe. José. In: Perfis polônicos..., p. 15-21.
673
Chłop polski w Paranie. Gazeta Ludowa, n. 24, de 22/11/1908, p. 9-10.
674
List z kolonii Kampina (Parana, Araucaria). Ibidem, n. 17, de 25/4/1909, p. 7.
675
Cf.: Z Parany. Ibidem, n. 15, de 11/4/1909, p. 6; W sprawie wychodźstwa do Parany. Ibidem, n. 18,
2/5/1909, p. 5; Kolonie polskie w Paranie. Ibidem, n. 19, de 9/5/1909, p. 7; Polacy w Paranie. Ibidem, n. 21,
de 23/5/1909, p. 7; Polacy w St. Paulo. Ibidem, n. 28, de 11/7/1909, p. 9.
676
Ostrożnie z emigracją do Brazylii. Ibidem, n. 45, de 7/12/1909, p. 12.
670
671
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Em setembro de 1910, após ter permanecido alguns meses no Brasil, voltou a
Lvov Michał Pankiewicz677, um ardente defensor da emigração camponesa ao Paraná. A primeira etapa da sua viagem, planejada para alguns meses, foi a Galícia678.
Escrevia ele em suas memórias: “Em Lvov a missão paranaense contou com a mais
amistosa recepção”679. Ele publicou nas páginas do Kurier Lwowski um artigo em
duas partes, que – reimpresso depois pelo Kurier (Mensageiro) de Lublin680 – contribuiu sensivelmente para que ressurgisse o interesse pelo Paraná como uma área
adequada à colonização agrícola polonesa. A culminância desse interesse ocorreu
no Reino da Polônia – como sabemos – alguns meses depois, quando sob a influência da propaganda de Pankiewicz eclodiu a chamada segunda “febre brasileira”.
Enquanto isso, no Kurier Lwowski Pankiewicz escrevia:
“Em novembro de 1909 apareceu em Lvov” – recorda as circunstâncias da sua primeira viagem ao
Brasil Michał Pankiewicz – “um ex-aluno da Politécnica de Lvov, Mikołaj Makowiecki, que após uma
estada de quase dois anos no Brasil havia voltado para visitar o seu país. A palestra de Makowiecki no
Życie (A Vida) e as suas conversas com os colegas provocaram um grande interesse pelas condições
de vida dos nossos emigrantes no Brasil. PANKIEWICZ, M. Biebrza – Wisła – Amazonka..., t. 1, op.
cit., parte 1, p. 89-90.
678
A primeira publicação de Pankiewicz nas páginas do Kurier Lwowski, antes ainda da sua viagem
ao Brasil, foi um artigo dividido em duas partes: Sprawa mazurska w Prusiech wschodnich. Kurier
Lwowski, n. 75, de 15/2/1910, p. 1 e n. 77, de 16/2/1910, p. 2-3.
679
Ibidem, p. 102. “A questão emigratória, que foi um dos problemas mais importantes da vida polonesa
antes da I Guerra Mundial” – escrevia Pankiewicz – “interessava profundamente a sociedade, por
isso as minhas conferências assumiam um alcance cada vez mais amplo. Encontrei-me, por exemplo,
com o prof. Stanisław Grabski, futuro coautor do acordo entre Mikołajczyk e o governo de Lublin,
e com o conhecido escritor Gustaw Daniłowski, autor do belo poema Na ilha e do romance então
muito lido Dos dias passados. Para o encerramento da minha estada em Lvov pronunciei na associação
acadêmica Życie (Vida) uma palestra sobre os colonos poloneses no Paraná. Numa exposição de uma
hora […] apresentei a luta do camponês com a mata virgem tropical, bem como as suas conquistas
materiais e culturais tendo como pano de fundo a imagem para nós extremamente atraente da
liberdade brasileira. Nessa época de liberdade, o cidadão do Brasil não era tolhido por nenhum tipo
de prescrições. A liberdade de palavra, de reunião e de associação era quase absoluta. Para a fundação
de uma escola em língua estrangeira, por exemplo polonesa, italiana ou alemã, não havia necessidade
de qualquer autorização, nem sequer havia a obrigação do registro. Para o exercício de qualquer
profissão era suficiente a compra normal de qualquer patente e o pagamento do devido imposto. E no
estado brasileiro mais liberal, que tinha o nome oficial de ‘República do Rio Grande do Sul’, até para
a profissão de médico não era exigido o diploma dos estudos concluídos, mas apenas a compra da
patente. Os colegas estudantes, numerosamente reunidos no salão da associação Życie, receberam o
meu pronunciamento com entusiasmo. Estimulado pelo sucesso, mantive contato com a Sociedade
da Escola Popular e com a Universidade Popular e com o seu patrocínio repeti a minha palestra em
Jarosław, Tarnobrzeg, Nowy Sącz, Jasło, Limanowa, Nowy Targ, Zakopane e Cracóvia, e ainda, com
o patrocínio da associação cultural local, em Przemyśl”. Ibidem, p. 104-105.
680
PANKIEWICZ, M. Polonia parańska. Kurier Lwowski, n. 525, de 12/11/1910, p. 9-10 (edição
vespertina). A segunda parte do artigo de Pankiewicz foi publicada no n. 536, de 18/11/1910, p. 2 (edição
vespertina). Esses artigos, com o mesmo título, foram depois reimpressos pelo Kurier de Lublin, n. 284,
de 11/12/1910.
677
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Fisicamente também a população polonesa no Paraná é mais vigorosa que a população galiciana ou do Reino. Contribui para isso, além do clima, também o bom estado
material dos colonos poloneses. Também nesse particular a circular do ministério
austríaco, ao falar da vida miserável dos colonos, afasta-se muito da verdade. Em todo
o Paraná não encontraremos absolutamente pessoas sem terra. A extensão média das
propriedades é de 50 morgas polonesas [25 hectares]. Muitas vezes também podem
encontrar-se propriedades de 200, 300, 500 e até 1.000 morgas. Os proprietários de
15 ou 20 morgas são por todos considerados como pobres. Todos esses colonos conseguiram o seu patrimônio apenas trabalhando na terra. Vieram ao Paraná tendo ao
todo dois braços para trabalhar, nada mais. Queiram apontar-me algo semelhante
aqui. Podemos dizer sem medo de errar que o colono polonês criou o Paraná. Até a
sua vinda essa era uma região coberta de matas virgens ou de campos, nos quais de
vez em quando se encontrava um “caboclo” (descendente dos antigos portugueses
mesclados com negros). [...] Com a vinda do camponês polonês, em geral trabalhador
braçal das regiões de Jasło e Gorlice, que nem sabia ler e escrever, ou proveniente da
Alta Silésia, desconhecedor da sua origem camponesa, a imagem muda completamente.
[...] A mudança na situação material do antigo peão quase sempre vem acompanhada
pela mudança não menos importante na sua psique. Esse inconsciente pioneiro da
cultura polonesa vê nas matas virgens do Paraná como essa região maravilhosamente
bela transforma-se com a sua mão criativa, vê que o nativo, presente há séculos nesta
terra, nada fez, e ele, no decorrer de quatro dezenas de anos (a primeira colônia polonesa, Pilarzinho, foi fundada em 1870), criou a cultura, subjugou as matas virgens,
os animais selvagens e a falta dos meios de comunicação681.

Igualmente Gazeta Ludowa publicou um artigo de Michał Pankiewicz em que
o autor enfatizava as qualidades do Paraná, especialmente para as pessoas sem
terra, que no Brasil podiam não apenas ganhar terra, mas ainda ter bons lucros.
“Um trabalhador ganha 60 coroas mensais e todo o sustento. Uma empregada na
cidade, pelo menos 45 coroas e todo o sustento. Um operário, por dia, pelo menos
4,5 coroas e, trabalhando na construção da estrada de ferro, 7,5 coroas. Para se
mantiver é suficiente 1,5 coroa por dia”682. Em março de 1911, isto é, no período do
movimento emigratório do Reino da Polônia ao Brasil, o jornal Gazeta Ludowa – sem
estimular a emigração nem desanconselhá-la – informava que a viagem gratuita
“para as famílias de agricultores da Galícia e do Reino, com o direito de livre escolha
do lugar para se estabelecer”, havia sido prorrogada até 30 de junho. Podiam fazer
uso desse direito “casais com filhos e com suas famílias”, mas sem irmãos nem irmãs.

681
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PANKIEWICZ, M. Polonia parańska. Kurier Lwowski, n. 525, de 12/11/1910, p. 9.
Emigracja do Parany. Gazeta Ludowa, n. 32, de 20/11/1910, p. 7.
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Ao mesmo tempo lembrava-se que, para aproveitar a viagem gratuita ao Brasil, as
famílias deviam comprovar que pertenciam ao “estado agrícola”683.
A última etapa da viagem de Michał Pankiewicz pela Galícia foi Cracóvia, onde
se encontrou com o ministro Józef Okołowicz, presidente da Sociedade Polonesa
de Emigração, o qual – conhecendo a realidade brasileira por experiência própria
– advertia contra o perigo de despertar exageradas expectativas relacionadas com
o Brasil684. Em consequência da atividade de Pankiewicz na Galícia, no dia 1 de
dezembro de 1910 a Sociedade organizou uma discussão a respeito do Paraná, na
qual foram apresentados “todos os prós e contras” – como escrevia o jornal Gazeta
Powszechna ( Jornal Universal) – “que circulam e colidem mutuamente no mundo
das pessoas que se ocupam da emigração profissional ou teoricamente”685. Nesse
encontro, a opção paranaense foi representada por J. Okołowicz e L. Włodek, e a
posição contrária, por L. Caro. Ao analisar essas duas posições, a redação enfatizava
– e nisso estavam de acordo todos os participantes da discussão – que o Paraná não
estava preparado para receber um número maior de emigrantes. “A própria abertura
de picadas na mata virgem destinada aos colonos dura um bom tempo, e – se uma
massa de emigrados aparecesse de uma vez – eles teriam de esperar mito tempo
pelas medições” – informava o jornal. Na sua conclusão a redação, sem negar o
fato de que no Paraná havia terra à espera dos camponeses, pronunciou-se contra
a emigração maciça a essa região, à qual contrapunha a emigração econômica aos
Estados Unidos, na opinião do jornal bem mais vantajosa que a emigração ao Brasil.
Os primeiros emigrantes [dos Estados Unidos – nota JM] estão enviando à velha pátria
significativas importâncias para a compra de terra, à qual voltam; mas os do Paraná
geralmente não fazem isso, não voltam, porque ali se estabelecem definitivamente
– pelo que não contribuem para o enriquecimento da nossa região. E trazem como
que um prejuízo nacional, como material humano que não se recupera, de modo que
para a Polônia tornam-se quase que perdidos686.

Emigracja do Parany. Ibidem, n. 11, de 12/3/1911, p. 7.
“Em conversas comigo” – escrevia Pankiewicz – “Okołowicz advertia que não devia ser dado à
ação paranaense um alcance demasiadamente amplo e fez a respeito da situação no Paraná uma série
de observações críticas assinaladas por sincera benevolência. Vocês devem levar em conta – dizia
ele – a pouca elasticidade e muitas vezes a incompetência dos órgãos imigratórios brasileiros, em
consequência do que os imigrantes muitas vezes passavam longos meses à espera das medições e da
distribuição da terra que lhes seria concedida. E a permanência sedentária nos barracões, desprovidos
de instalações sanitárias, aliada à alimentação pouco higiênica (abundância de carne e de gorduras,
falta de legumes) e ao clima quente, provocava uma significativa intensificação da mortalidade”.
PANKIEWICZ, M. Biebrza- Wisła – Amazonka..., t. 1, parte 1, p. 109.
685
Parana. Gazeta Powszechna, n. 276, de 2/12/1910, p. 1.
686
Ibidem, p. 2.
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Essa conclusão de Gazeta Powszechna foi uma consequência da posição anterior da
redação, que nos artigos desse período, por exemplo em Advertência contra o Brasil,
buscando afastar os camponeses da emigração, descrevia a terrível miséria que os
colonos poloneses sofriam no Paraná, sem falar dos estados de São Paulo, Minas
Gerais, Rio de Janeiro ou Amazonas, que não se prestavam à colonização687. Também
Józef Kurudz, numa correspondência publicada por esse jornal em agosto de 1910,
aconselhava “abster-se de emigrar ao Paraná, visto que o governo brasileiro não
havia ainda elaborado as normas da política imigratória”688.
A posição de Gazeta Powszechna em relação à emigração ao Brasil refletia – ao
que parece – não apenas as opiniões da própria redação a respeito da emigração
colonizadora aos países da América Latina, mas também as do próprio presidente
do PPP, Jan Stapiński, fascinado pelos Estados Unidos, onde residiam seus parentes próximos. “A visão da laboriosidade humana nos EUA tornou-se para mim
um modelo de ação” – escrevia ele689. Ele havia viajado para lá três vezes, entre
1902 e 1931. Os países da América Latina lhe eram desconhecidos, embora tivesse
planejado viajar também a eles690. Ao depor em 1914 como testemunha no famoso
processo Lasocki versus Biedroń, disse ele:
Estive na fronteira do Canadá, em Niagara Falls, e lá me encontrei com a população
– além disso, com uma série de pessoas que tinham estado no Canadá e no Paraná
eu me encontrei na América, porque ali acontece que as pessoas viajam ao Canadá
e depois voltam aos Estados Unidos, e essa flutuação é permanente. Dessas conversas formei a pior impressão possível a respeito do Paraná, porque me encontrei com
pessoas que ali estiveram e voltaram aos Estados Unidos691.

A emigração ao Paraná – afirmava Stapiński – era recomendada apenas quando
não houvesse outras possibilidades, porque no Brasil o camponês “ganha apenas
porque semeia e planta os produtos, faz a colheita e tem o que comer, mas infelizmente não pode economizar dinheiro, não tem nada e nem pode ajudar à sua
família no país natal”. Por isso, quando alguns anos depois ele se envolveu no apoio
à emigração camponesa ao Canadá, não há razão para não acreditar quando dizia:
Przestroga przed Brazylią. Gazeta Powszechna, n. 136, de 17/6/1910, p. 4.
KURUDZ, J. List z Parany. Gazeta Powszechna, n. 182, de 11/8/1910, p. 2.
689
STAPIŃSKI, J. Pamiętnik..., p. 293.
690
“Em 1908, após as eleições parlamentares” – escrevia Jan Stapiński – “iniciei uma viagem à América
do Sul para visitar as colônias polonesas no Brasil e na Argentina. Estando já na cabine, foi-me entregue
um telegrama dando notícia do assassinato do governador Andrzej Potocki e conclamando-me a
voltar. Tive, então, de desistir da expedição”. Ibidem, p. 294.
691
Cópia do protocolo do depoimento de Jan Stapiński. Biblioteca PAN em Cracóvia (a seguir:
B PAN), documentos do processo de Zygmunt Lasocki dos anos 1906-1915, manuscr. 4086, 132.
687

688

214

Jerzy Mazurek - A POLÔNIA E SEUS EMIGRADOS NA AMÉRICA LATINA (até 1939)

Infelizmente, os rutenos [ucranianos] organizaram-se quanto a isso com muito mais
sabedoria que nós, porque, enquanto nós em 1894 encaminhávamos os transportes
principais da nossa emigração ao Paraná, os rutenos se dirigiam ao Canadá e nisso se
saíram muito melhor, e agora as colônias canadenses deles tornaram-se uma fonte até
da sua força política, pois não apenas os próprios colonos estão se saindo bem, mas
também a propaganda ucraniana na Polônia retira de lá a maioria dos seus recursos692.

Na verdade, nas páginas do Przyjaciel Ludu, na véspera da segunda “febre brasileira”, foi publicada uma correspondência da Sociedade da Educação em Guajuvira,
na qual os emigrantes da Galícia ali estabelecidos havia anos elogiavam o Paraná,
colocando-o acima da América do Norte e da Europa Ocidental693, bem como os
artigos de Michał Pankiewicz elogiando o Paraná694. Porém, no período do próprio
movimento emigratório o jornal – baseando-se em materiais da Sociedade Polonesa
de Emigração – preservou a esse respeito uma profunda moderação. Na realidade
avaliava o Paraná de forma positiva, mas ao mesmo tempo advertia que não estava
a favor do início de uma nova onda emigratória:
Ao publicar essa matéria, advertimos que absolutamente não é nosso propósito dar
início a um movimento emigratório daqui ao Paraná ou a outro lugar – mas, caso
alguém já tenha decidido emigrar, consideramos que é obrigação nossa fornecerIbidem, p. 126.
Brazylia. Parana. Gażavira. Przyjaciel Ludu, n. 22, de 30/5/1909, p. 8.
694
“O clima no Paraná é quente. Não existe inverno. No máximo ocorrem à noite algumas geadas,
mas raras. As casas geralmente são construídas sem lareiras. O verão é mais quente que na Galícia.
A temperatura chega às vezes a 40 graus Celsius. No entanto o polonês acostuma-se rapidamente a
esse clima, tanto mais porque é muito saudável. Com certeza no Paraná as pessoas estão menos sujeitas
a doenças, e a mortalidade é menor que na Galícia. A respeito da famosa febre amarela os galicianos
sabem mais do que os habitantes do Paraná. As chuvas são frequentes, mas não há aguaceiros. A terra
é fértil, geralmente argilosa ou preta, e não há terras arenosas. Numa palavra, apresenta abençoadas
condições para a agricultura. [...] No entanto o importante não é apenas que entre os poloneses do
Paraná reina o generalizado bem-estar; o importante, e talvez o mais importante é que no Paraná os
poloneses não se desnacionalizam, mas conscientizam-se mais ainda da sua nacionalidade. Os nossos
colonos construíram em toda a parte não apenas igrejas polonesas, mas também escolas polonesas, e
fundaram sociedades educacionais”. PANKIEWICZ, M. Parana. Ibidem, n. 48, de 27/11/1910, p. 16-17;
“E os poloneses não são apenas mais sadios, mas também fisicamente mais robustos que os seus irmãos
na Galícia ou no Reino. Raramente ficam doentes e morrem em idade bastante avançada. Por isso
não é de admirar que a cada passo estejam desalojando os brasileiros, conquistando um patrimônio
que muitas vezes é considerável. [...] O bom no Paraná não é apenas que cada um pode tornar-se um
proprietário autônomo e não precisa servir como trabalhador braçal ou operário, mas também que
lá todos são iguais. Não existem lá nobres e camponeses, mas há cidadãos. […] Lá também o voto de
um nobre não significa tanto quanto cem ou mil votos de camponeses – como entre nós, nas eleições
parlamentares – mas os votos de todos são iguais”. Idem. Życie Polaków w Paranie. Kalendarz Przyjaciela
Ludu na rok 1911, red. Władysław Wąsowicz, p. 36-38.
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lhe conselho e ajuda. [...] Por isso, assinalamos com toda a ênfase que, para quem já
decidiu viajar ao Brasil, fará melhor dirigindo-se ao Paraná, cuja capital se chama
Curitiba e cujo porto principal é Paranaguá695.

Também Wiktor Skołyszewski (1868-1935), engenheiro, outrora estreito colaborador do pe. Stanisław Stojałowski, nos anos 1908-1913 deputado ao Parlamento
Nacional pelo PPP, era adversário da emigração aos países da América Latina696.
Ele dava preferência a emigração econômica à França, que era – em sua opinião
– bem mais vantajosa que a emigração para o além-mar697. Os camponeses não
apenas traziam dinheiro, mas ainda voltavam mais conscientizados politicamente
e nacionalmente – argumentava ele698. O primeiro grupo de emigrantes sazonais
a esse país, composto de 378 pessoas, partiu de Cracóvia no dia 28 de março, na
primavera de 1908699. Após uma das suas visitas à França, escrevia João Stapiński,
“o deputado Skołyszewski trouxe a notícia de que seria possível conseguir do governo
francês toda a ilha de Madagascar exclusivamente para a colonização polonesa. Infelizmente, [...] quando no parlamento o senhor Skołyszewski apresentou a questão
do monopólio da colonização polonesa em Madagascar, a maioria conservadora
interpretou isso como uma brincadeira”700.
Naquele tempo o Przyjaciel Ludu escrevia de forma bastante positiva a respeito
da sorte dos camponeses poloneses na província argentina de Misiones, mas sem
induzir à emigração. O jornal publicou naquela época a carta de um primo do
decano dos líderes populares na Galícia, Jakub Bojko (1857-1943), que haviam viajado para o além-mar no início do século XX, isto é, num período em que o jornal
desaconselhava a emigração à Argentina. Maciej Kalafarski escrevia a Jakub Bojko:

695
Przed wyjazdem do Parany. Ibidem, n. 6, de 5/2/1911, p. 14; cf. também: Przestroga dla wychodźców
[do Parany]. Ibidem, n. 28, de 9/7/1911, p.10.
696
MOLENDA, J. Skołyszewski Wiktor Feliks. In: PSB, t. XXXVIII, 1998, p. 238-241.
697
GRONIOWSKI, K. Polska emigracja zarobkowa..., p. 137; MURDZEK, B. Emigration in Polish
Social-Political Thought, 1870-1914. New York, 1977, p. 99; WALASZEK, A. Politycy, agenci i chłopi
w Kanadzie (przed rokiem 1914). Przegląd Polonijny, n. 4, 2002, p. 46.
698
A atividade de Skołyszewski era criticada pelo órgão dos socialistas galicianos: Z powodu emigracji
zarobkowej do Francji. Naprzód, n. 86, de 27/3/1908, p. 2; Handel niewolnikami pod płaszczykiem
patriotyzmu. Ibidem, n. 114, de 25/4/1908, p. 1-2; Z praktyk emigracyjnych posła Skołyszewskiego.
Ibidem, n. 282, de 8/12/1910, p. 1.
699
Pierwsi [emigranci do Francji]. Przyjaciel Ludu, n. 14, de 5/5/1908, p. 10; Wychodźstwo do Francji.
Ibidem, n. 16, de 19/4/1908,p. 8; SKOŁYSZEWSKI, W. Emigracja zarobkowa do Francji. Ibidem,
n. 21, de 24/5/1908, p. 9; idem. Wychodźstwo sezonowe (ze szczególnym uwzględnieniem Francji
północnej). Ibidem, n. 11, de 15/3/1908, p. 8-10. Wiktor Skołyszewski foi também o autor de uma
pequena brochura: Wskazówki dla wychodźców do Francji. Wieliczka, 1909.
700
STAPIŃSKI, J. Pamiętnik..., p. 295.
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Na realidade você me desaconselhou essa viagem, dizendo que eu não viajasse à Argentina. Eu não me arrependo disso, mas apenas sinto muita falta dos nossos usos
e costumes poloneses e deles tenho saudade. Mas, embora tivesse perdido isso, ganhei um pedaço de terra, com o qual estou satisfeito, da mesma forma que toda a
minha família. A situação não é tão ruim como me assustavam, e hoje já não preciso
trabalhar para alguém por um salário de cão. Tenho vivido aqui dez anos e não dou
ouvido a essas coisas. Não compro madeira, até agora não pago imposto, não preciso de palha nem de resíduos de cereais, e nem penso em preparar palha picada. Na
verdade também aqui a gente precisa trabalhar muito, mas aqui é mais fácil ganhar
100 do que na Galícia 10 zlr. Há três anos tivemos uma seca, mas assim mesmo havia o que comer e vender. [...] Em Azara posso vender e comprar tudo. Vendo milho,
mandioca, feijão e manteiga. Até essa cidade, a distância é de 2,5 quilômetros, e até
a cidade que se chama Apóstoles, 2 milhas. Em Azara temos um padre dos nossos,
uma igreja e uma creche para crianças, e existe também uma escola espanhola do
governo. Toda criança que vem à escola ganha de graça livros e lousas do governo,
e por não enviar uma criança à escola paga-se a multa de 25 pesos. Temos lojas polonesas e espanholas, numa palavra, é tudo um conforto só. Há também aguardente,
vinho vermute e cerveja de fabricação caseira. [...] Agora estamos construindo uma
enorme igreja de pedra lascada e em estilo gótico. Há também um salão paroquial
numa casa grande, na qual temos um teatro para 500 pessoas. O lucro do teatro vai
para a construção da igreja. Sou o presidente do teatro, o seu afilhado Miguel atua
muitas vezes como ator, e ele e o Marcelo trabalham bem. Para as apresentações, vêm
carroças cheias de gente de Apóstoles, e há um grande número de carroças e pessoas
das duas colônias. A orquestra toca as nossas músicas, polcas e mazurcas, e após o
teatro há baile e danças até a meia-noite, e assim tenho passado alegremente esses
anos. Agora estamos abrindo uma sala de leitura, por isso tenho para lhe apresentar,
caro Colega, um pedido especial, que me envie o jornal Przyjaciel Ludu ou alguns livros, principalmente os do Sienkiewicz, ou os da Matriz Polonesa, que são escritos da
forma mais inteligente, e peço que me envie o que puder, junto com uma fotografia
sua. É uma pena que o Menel e seus filhos estejam numa situação tão ruim na aldeia.
O mundo é grande e extenso – também aqui existe Deus, também aqui nos sentimos
poloneses e temos saudade do nosso país e da nação polonesa701.

Jakub Bojko não escondia a surpresa de que seu primo estivesse tão bem na
Argentina, porquanto – como se depreende da carta de Kalafarski – tinha sido ele
que lhe havia desaconselhado viajar àquele país. Por isso, quando recebeu outras
correspondências, compartilhou-as com os leitores. O artigo de Bojko O que fazem

701

KALAFARSKI, M. Misiones, Apostoles, Colonia Azara. Przyjaciel Ludu, n. 6, de 5/2/1911, p. 15.
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os nossos na Argentina foi publicado em seis partes nas páginas do Przyjaciel Ludu
em 1912702.
Com base nas cartas de seu primo, o autor avalia de forma muito positiva a sorte
dos camponeses poloneses na Argentina, contrapondo-lhe até a sorte dos jovens
que naquele tempo voltavam da América do Norte e que, “apesar da mais rica
convivência e apesar de terem mais dinheiro, possuem muitos pontos negativos,
que com pena podem ser vistos e ouvidos”703.
A questão da emigração aos países da América Latina voltou ao foro público nas
vésperas da I Guerra Mundial. Ela se manifestou em maio de 1913, quando foram
revelados os bastidores da concessão fornecida pelo Ministério do Interior à empresa
Canadian Pacific Railway Company, com sede em Montreal704. Essa empresa, que
possuía a sua própria linha de navegação marítima, comprometeu-se a construir no
Canadá uma estrada de ferro desde a costa do Atlântico até o oceano Pacífico. Além
disso, tinha recebido do governo 10 milhões de hectares de terra ao longo dos trilhos,
área em que pretendia promover uma ação colonizadora. Para conseguir colonos
e mão de obra barata necessária à realização desse empreendimento, a companhia
iniciou em diversos países da Europa uma intensa propaganda em prol da emigração
ao Canadá. Depois de trabalharem 400 dias, os operários tinham a possibilidade de
adquirir 50 morgas [25 hectares] de terra, em condições favoráveis de pagamento, e
de permanecer definitivamente no Canadá. Informações encorajadoras a respeito
de tais possibilidades eram publicadas pelo Przyjaciel Ludu, que naquele tempo era
propriedade de Stapiński705.
Apresentaram-se para criticar a atividade da Canadian Pacific vários e conhecidos líderes de diversas correntes políticas, inclusive do movimento popular. Eles
acusavam o presidente do PPP Jan Stapiński e seus colaboradores, que apoiavam
a emigração ao Canadá, de terem fornecido ajuda – naturalmente não desinteressada – para essa linha marítima ganhar essa concessão706. Desenvolveu uma crítica
BOJKO, J. Co robią nasi w Argentynie. Przyjaciel Ludu, n. 18, de 28/4/1912, p. 5-6; n. 19, de 5/5/1912,
p. 7-8; n. 20, de 12/5/1912, p. 5-6; n. 21, de 19/5/1912, p. 10-11; n. 21, de 19/5/1912, p. 10-11; n. 23, de
2/6/1912, p. 7-8; n. 24, de 9/6/1912, p. 8-9.
703
BOJKO, J. Co robią nasi w Argentynie. Ibidem, n. 18, de 28/4/1912, p. 5.
704
KOWALSKI, G. M. Przestępstwa emigracyjne..., p. 161 e ss.; a respeito da emigração ao Canadá
foram publicados seguintes livros: ROMANISZYN, K. Chłopi polscy w Kanadzie (1896-1939). Warszawa,
1991; RECZYŃSKA, A. Emigracja z Polski do Kanady w okresie międzywojennym. Wrocław, 1986; bem
como o artigo de: WALASZEK, A. Politycy, agenci i chłopi polscy w Kanadzie (przed rokiem 1914).
Przegląd Polonijny, n. 4, 202.
705
GARGAS, Z. W sprawie emigracji do Kanady. Przyjaciel Ludu, n. 11, de 09/3/1913, p. 4-5; editada
pelo Przyjaciel Ludu, foi também publicada a brochura de GARGAS, Z. W sprawie emigracji do Kanady.
Kraków, 1913.
706
Cf. O mandat posła Lasockiego. Kurier Lwowski, n. 332, de 21/7/1913, p. 2. Dos demais jornais,
o que mais atacava Stapiński pela sua participação na negociata da Canadian Pacific era o Gazeta
Ludowa: Canadian-Pacific czyli szelmowski Handel chłopami. Gazeta Ludowa, n. 31, de 3/8/1913,
702
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especialmente intensa contra a atividade da Canadian Pacific o conde Zygmunt
Lasocki (1867-1948)707, deputado ao parlamento austríaco; em torno dele já antes
começaram a se unir as pessoas insatisfeitas com a política desenvolvida por Jan
Stapiński708.
Segundo Lasocki, a emigração ao Canadá tinha um caráter colonizador. Os
emigrantes que se dirigiam a esse país estavam condenados à desnacionalização709,
porque, ao contrário da emigração ao Brasil710, no Canadá não tinha havido uma
prévia colonização camponesa. De que adiantava – afirmava ele – que a terra
no Canadá era barata, se o seu desbravamento era dispendioso, e as pessoas que
emigravam não possuíam capital? Por isso ele preferia a emigração econômica,
visto que os recursos assim obtidos podiam ser utilizados para a colonização de
áreas na Galícia oriental711. Escrevia Lasocki: “A nossa obrigação social e nacional
na Galícia é fazer com que a grande propriedade polonesa – caso não possa ser
p. 7; Canadian Pacific przed sądem. Ibidem, n. 35, de 31/8/1913, p. 9; Wrażenia z podróży do Kanady
okrętem tow. Canadian Pacific. Ibidem, n. 36, de 7/9/1913, p. 3.
707
SZKLARSKA-LOHMANONOWA, A. Lasocki Zygmunt Bronisław Feliks. In: PSB, t. XVI,
p. 551-554; escrevia Vicente Witos: ”O deputado conde Sigismundo Lasocki era uma pessoa daquelas
que na Polônia, especialmente naquele tempo, não se encontravam em grande número. Apesar da
sua carreira administrativa austríaca, não havia nele nada de burocrata nem de austríaco. […] Sem
condenar todo o passado, acreditava que o futuro da Polônia podia ser edificado unicamente sobre
o povo, e sobretudo quando esse povo estivesse conscientizado e satisfeito”. WITOS, W., op. cit.,
p. 251-252.
708
DUNIN-WĄSOWICZ, K. Dzieje Stronnictwa Ludowego..., p. 212 e ss.
709
“A Sociedade inglesa Canadian Pacific é para nós evidentemente mais simpática que a AustroAmericana, que se encontra sob a influência de sociedades da Alemanha setentrional, mas possui o
seguinte defeito básico: ela pretende encaminhar o movimento emigratório ao Canadá, onde possui
extensos territórios para os quais necessita de colonos. Dessa forma, ela deve empenhar-se pela
colonização dessas áreas e, portanto, apoiar a emigração colonizadora. É possível que a colonização no
Canadá seja, por razões climáticas e econômicas e da ordem pública, mais vantajosa aos indivíduos do
que a colonização em muitos outros países ultramarinos; no entanto, do nosso ponto de vista nacional
e econômico, ela apresenta um lado muito negativo: a desnacionalização dos nossos emigrantes,
a qual, principalmente em razão da elevada cultura inglesa e francesa e do vigor da administração
no Canadá, com certeza não poderá ser evitada”. LASOCKI, Z. Walka o naszych wychodźców. Czas,
n. 83, de 19/2/1913, p. 1.
710
“Quanto à emigração colonizadora, que apresenta sempre um sério perigo de desnacionalização,
para os poloneses, na minha opinião, o mais adequado é ainda o Paraná, cuja situação conhecemos
relativamente bem, onde existe há mais de vinte anos um movimento emigratório polonês que aos
poucos mas continuamente se desenvolve”. Ibidem.
711
“Os nossos emigrantes econômicos” – escrevia Lasocki – “especialmente os que emigram aos
Estados Unidos da América do Norte, enviam e trazem à Galícia alguns milhões de coroas, pagam
as dívidas que pesam sobre as suas propriedades, compram áreas e adquirem as terras que a grande
propriedade não pode sustentar. Por sua vez a emigração colonizadora provoca não apenas perda
em pessoas, mas ainda a venda da terra pelo camponês polonês e a transferência do dinheiro aqui
conseguido ao Canadá. Pelas razões acima, por temer perdas nacionais e econômicas para o nosso
país, sou contrário à emigração ao Canadá e aos interesses da Canadian Pacific, especialmente sem
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preservada – através do parcelamento passe às mãos do camponês polonês”712. Justamente por essas razões, era decididamente contrário aos interesses da Canadian
Pacific713, que – segundo ele – “foram condenados por toda a opinião pública em
nosso país”, inclusive por “deputados populares sérios, como os senhores Kędzior,
Witos e Żardecki”, que “do ponto de vista nacional manifestaram-se contra essa
política colonizadora”714.
Os deputados populares mencionados por Lasocki realmente haviam tomado a
palavra a respeito da emigração camponesa ao Canadá. Tratava-se de líderes que
havia algum tempo encontravam-se em oposição ao presidente do partido, João
Stapiński. A uma pergunta do Kurier Lwowski, dirigida aos deputados Witos, Żardecki,
Kędzior e Średniawski, indagando se apoiavam a emigração de camponeses ao
Canadá, os três primeiros deputados publicaram uma declaração na qual afirmavam que: “1. Nem a bancada popular nem a bancada parlamentar do PPP haviam
discutido a emigração colonizadora ao Canadá, muito menos sobre a questão de
que o Canadá deva ser um programa político do partido popular; 2. como poloneses,
somos decididos adversários de qualquer emigração colonizadora, portanto também
ao Canadá, por razões que não exigem nenhuma fundamentação”715.
Comentando as declarações acima, o jornal Gazeta Ludowa afirmou que se tratava de um “tapa na cara” para a política do sr. Stapiński, que elogiava a emigração
ao Canadá716.
Em resposta às acusações de Lasocki, Stapiński afirmou que do ponto de vista
do camponês galiciano a emigração ao Canadá era vantajosa. Ele sustentava que,
diante do superpovoamento das aldeias e das dificuldades para encontrar trabalho,
ela oferecia condições muito vantajosas. Além disso, acreditava que a emigração
econômica à Prússia e à Alemanha, que naquele tempo era muito popular, devia
ser limitada em razão das chicanas a que eram submetidos os camponeses; e que a
colonização da Galícia oriental, em razão dos altos preços da terra, era impossível de
um detalhado exame da situação e de garantias seguras quanto ao aspecto nacional”. LASOCKI, Z.
O wychodźstwie do Kanady. Kurier Lwowski, n. 202, de 3/5/1913, p. 2.
712
LASOCKI, Z. O wychodźstwie do Kanady. Ibidem, n. 204, de 5/5/1913, p. 2.
713
Zygmunt Lasocki pronunciou-se também a respeito desse tema na Comissão Orçamentária do
parlamento em Viena. Cf. Hr. Lasocki o wychodźstwie. Kurier Lwowski, n. 520, de 12/11/1913, p. 2-3
e n. 523, de 14/11/1913, p. 3.
714
LASOCKI, Z. Canadian Pacific. Dodatek do Kuriera Lwowskiego, n. 398, de 29/8/1913, p. [2]; ”No
entanto permito-me lembrar – escrevia J. Okołowicz a S. Lasocki – que o Przyjaciel Ludu foi o único
jornal popular na Galícia que não publicou o comunicado da SEP advertindo contra a emigração ao
Canadá em razão da deterioração da conjuntura econômica”. Carta de J. Okołowicz a Sigismundo
Lasocki de 21/10/1913, B PAN, Correspondência de Sigismundo Lasocki dos anos 1899-1947, manuscr.
4062, 68.
715
Co myślą niektórzy posłowie o handlu chłopami. Gazeta Ludowa, n. 33, de 17/7/1913, p. 8.
716
Ibidem.
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ser realizada. Atacando Lasocki, acusava-o – sem nenhum fundamento717 – de apoiar
a Austro-Americana como uma “agência das sociedades marítimas prussianas”718.
Igualmente Jan Biedroń, redator e jornalista do Przyjaciel Ludu, acusava Lasocki de
“enganar descaradamente o pobre povo, ao elogiar o Brasil e o Paraná”, e de “não ter
vergonha, como polonês, de apoiar um cartel prussiano e de discursar em favor dos
exploradores prussianos”719. Na opinião de Biedroń, o apoio à emigração ao Brasil
trazia vantagens às companhias marítimas alemãs, que haviam monopolizado o
transporte aos países da América Latina. As acusações de Biedroń levaram Lasocki
a mover-lhe um processo judicial, que agitou a opinião pública no decorrer dos
meses seguintes720.
Por sua vez Jan Góra, ao acusar – igualmente nas páginas do Przyjaciel Ludu – a
sociedade Austro-Americana de estar levando os camponeses poloneses ao Brasil,
afirmava que esse procedimento era apoiado, além de Zygmunt Lasocki, também
pelo principal político da “oposição de Lvov”, Jan Dąbski, e pelo jornal Gazeta Ludowa,
Em seus artigos e pronunciamentos S. Lasocki não só não apoiava a Austro-Americana, mas,
pelo contrário, desde que começou a interessar-se pela problemática emigratória, sempre criticou
essa empresa. Cf.: Materiały dotyczące sporu o zniesławienie z Janem Biedroniem, B PAN, Akta
procesowe..., manuscr. 4086, 105-106.
718
STAPIŃSKI, J. Odpowiedź pruskim agentom. Ilustrowany Kurier Codzienny, n. 109, de 19/8/1913,
p. 1-2; Odpowiedź p. Stapińskiego na zarzuty p. Lasockiego. Kurier Ludowy, n. 330, de 19/7/1913, p. 4;
STAPIŃSKI, J. Pamiętnik..., p. 295-298. Stapiński procurou justificar diante da Comissão Orçamentária
em Viena as suas relações obscuras com a Canadian Pacific. “Dos seus 200 assinantes no Canadá
– publicava o Kurier Lwowski o teor do seu discurso – aos quais havia perguntado como estavam
vivendo e em que trabalhavam, recebeu informações quase que exclusivamente positivas; apenas dois
responderam que estavam vivendo mal; mas nenhum deles informou que os emigrantes poloneses
comprassem terras em algum lugar e lá se estabelecessem. Nas últimas semanas informaram de lá alguns
operários de uma mina de carvão que ganham diariamente de 25 a 28 coroas, das quais economizam
20 c. diariamente. Dos relatórios consulares resulta que o Canadá é o país do futuro, que em seu
desenvolvimento avança em ritmo acelerado e também desenvolve rapidamente a sua indústria. Por
isso o orador acha que com toda a razão pode recomendar a emigração ao Canadá. A restrição da
emigração aos Estados Unidos, anunciada pelo presidente Wilson, seria simplesmente catastrófica
para a Galícia. Visto que os Estados Unidos estão impondo dificuldades à emigração, os emigrantes
poloneses poderão viajar aos Estados Unidos através do Canadá […]. Igualmente a afirmação de que a
emigração nos Estados Unidos ou no Canadá se tenha transformado em colonizadora não é verdadeira”.
Fazendo referência às acusações que contra ele eram apresentadas por polemistas, Stapiński afirmava
que se tratava de calúnias lançadas contra ele, visto que “o camponês tinha a coragem de se posicionar
publicamente contra os grandes senhores e os clericais”. Komisja budżetowa. Kurier Lwowski, n. 519,
de 12/11/1913, p. 1.
719
BIEDROŃ, J. Hr. Lasocki a niemieckie linie okrętowe. Przyjaciel Ludu, n. 32, de 3/8/1913, p. 2-4;
idem. Kłamcie dalej. Ibidem, n. 33, 10/8/1913, p. 2-3; Brazylijski hrabia, czyli wyszło szydło z worka.
Ibidem, n. 33, de 10/8/1913, p. 4.
720
Materiais relacionados com a disputa por difamação com João Biedroń, B PAN, Akta procesowe...,
manuscr. 4086, 105-210; Carta de J. Okołowicz a S. Lasocki do dia 21/4/1914, B PAN, Korespondencja...,
manuscr. 4062, 69; cf. ainda: Lasocki contra Biedroń. Kurier Lwowski, n. 60, de 20/2/1914, p. 2; Hrabia
rzymski contra B. Biedroniowi. Ilustrowany Kurier Codzienny, n. 101, de 30/4/1914, p. 3.
717
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por ele editado721. Na opinião do Przyjaciel Ludu, o citado jornal havia ido “ao ponto
de salvar os conservadores e os condes. Eis que, quando o sr. Stapiński colocou a
mão na garganta dos condes, estes foram pedir socorro aos padres. O assustado
conde Lasocki começou a lançar injúrias contra o presidente Stapiński, pelo que
ganhou um ponta-pé, e a oposição logo começou a defendê-lo”722.
Com o passar do tempo a negociata com a Canadian Pacific foi esquecida e por
decisão do Conselho Superior do PPP, o conde Zygmunt Lasocki foi excluído das
fileiras do partido723. Entretanto ele continuou apoiando os adversários de Stapiński,
que em dezembro de 1913 começaram a publicar o periódico Piast. Lasocki era um
daqueles que financiavam essa publicação e, após a divisão do PPP e o surgimento
do PPP Piast, ele ingressou em suas fileiras. No dia 2 de fevereiro de 1914 foi eleito
como um dos membros do Conselho Superior do partido.
Apesar dessas ásperas e muitas vezes difamadoras polêmicas, surgiu antes da
I Guerra Mundial uma frente comum, que para os líderes populares, independentemente das suas opiniões, foi primordial. Tratava-se da questão de lutar para
assegurar aos emigrantes os melhores direitos dentro do estatuto emigratório que
vinha sendo preparado havia muitos anos. Tentativas de aprovar tal estatuto foram
empreendidas já no final do século XIX. Os primeiros projetos surgiram em 1904 e
1908724. O terceiro projeto do estatuto foi apresentado ao parlamento, após muitas
discussões e anúncios na imprensa725, somente no dia 21 de outubro de 1913726. Esse
documento, que por motivo da eclosão da guerra nunca foi aprovado, introduzia
uma série de limitações na emigração. A proibição oficial de emigrar dizia respeito
não apenas aos homens sujeitos ao serviço militar (dos 17 aos 36 anos), mas também a pessoas que não possuíam passaportes, bem como “por motivo da situação
no país de imigração, se ali a saúde, a moralidade ou o bem-estar do emigrante
estivessem expostos ao perigo”727. Era também proibida a emigração colonizadora,
com exceção da monarquia austro-húngara e das suas colônias. A propaganda
emigratória devia ser restringida e podia ser feita apenas sob o estrito controle da
721
GÓRA, J. Na co w Austrii są pieniądze, czyli wylazło szydło z worka. Przyjaciel Ludu, n. 40, de
28/9/1913, p. 4-5.
722
Agonia frondy. Ibidem, n. 40, de 28/9/1913, p. 4.
723
Obrady Rady Naczelnej PSL. Kurier Lwowski, n. 319, de 13/7/1913, p. 1; cf. também: List otwarty
posła Lasockiego. Ibidem, n. 324, de 16/7/1913, p. 2.
724
A história dos trabalhos relacionados com o estatuto emigratório é analisada por CARO, L.
Emigracja i polityka..., p. 319-324.
725
OKOŁOWICZ, J. W sprawie noweli emigracyjnej. Polski Przegląd Emigracyjny, n. 2, 1912, p. 33-36;
O nową ustawę dla wychodźców. Przyjaciel Ludu, n. 9, de 23/2/1913, p. 17-18; Nowa ustawa emigracyjna.
Kurier Lwowski, n. 182, de 21/4/1913, p. 1-2.
726
Projekty ustaw. Kurier Lwowski, n. 485, de 22/10/1913, p. 1.
727
Projekt ustawy emigracyjnej. Kurier Lwowski, n. 486, de 22/10/1913, p. 3; cf. também: Projekt
ustawy emigracyjnej. Gazeta Ludowa, n. 43, de 26/10/1913, p. 9-10.
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polícia, as companhias marítimas – em sua atividade – não podiam utilizar-se dos
serviços de agentes, etc.728
O projeto do novo estatuto defrontou-se com a crítica do Círculo Polonês, bem
como dos socialistas, que estavam fora do Círculo. Um historiador da época escreve:
Na opinião dos deputados poloneses, através das restrições à emigração, o projeto
tinha em mente sobretudo o interesse do país (e diretamente do Ministério do Exército), e não a sua regulamentação e a assistência a ela; não tomava conhecimento das
causas da emigração e por isso não tinha condições de sanar a situação nessa área729.

Os deputados e a imprensa popular receberam o projeto do estatuto de forma
desfavorável. Dizia Jan Stapiński no parlamento austríaco: “Não se pode proibir
a emigração a todos os homens até os 36 anos de idade. Os interesses do povo
situam-se acima dos interesses das forças armadas”730. Ele propunha que a restrição envolvesse apenas os homens na idade de 20-24 anos. Por sua vez Lasocki,
discursando diante da Comissão do Orçamento, sustentava que a introdução de
restrições emigratórias era um erro. Dizia ale: “Chicanear os emigrantes ou dificultar
a emigração através de medidas policiais é uma medida completamente desacertada,
visto que obriga as pessoas a emigrar por outros caminhos, por intermédio das
pessoas ainda mais desonestas do que os agentes”731.
Igualmente o Kurier Polski escrevia que “a emigração econômica, e em parte
também a emigração colonizadora da Polônia, deve persistir como uma necessidade
natural”. Em razão da falta da indústria e do comércio próprios, e com o enorme
superpovoamento, “a emigração é para a nossa nação uma necessidade”732.
Nos anos 1913-1914, vésperas da I Guerra Mundial, as autoridades austríacas
introduziram uma série de restrições administrativas na emigração, principalmente na Galícia, onde o seu fluxo era o mais intenso. As autoridades não apenas
posicionaram-se decididamente contra a propaganda emigratória, mas enviaram
a todas as estarostias uma circular, na qual se ordenava que fosse restringida tanto
a emigração sazonal como a ultramarina. Foram envolvidos na ação antiemigratória
os funcionários das estradas de ferro, que – por força de uma resolução do dia 5 de
março de 1914 – deviam ser um elemento do sistema de controle dos emigrantes.
Um mês depois, o governo assinou um acordo com as empresas de transporte, pelo
728
PAZDRO, Z. Projekt austryackiej ustawy emigracyjnej z roku 1913. Ekonomista, t. 3, 1914,
p. 14-15, 33.
729
PILCH, A. Emigracja z ziem..., p. 311.
730
P. Stapiski o emigracji. Kurier Lwowski, n. 511, de 7/11/1913, p. 1.
731
Hr. Lasocki o wychodźstwie. Ibidem, n. 520, de 12/11/1913, p. 3.
732
J. D. Hieny emigracyjne. Ibidem, n. 510, de 6/11/1913, p. 1.
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qual estas se obrigavam a negar o transporte a homens com a idade de 25 a 36 anos733.
Essas medidas praticamente paralisaram o movimento emigratório na Galícia, o
que levou a violentos protestos sociais, que – diante da calamidade da má colheita
em 1913 – assumiram as maiores proporções em Lvov. Nessa situação, no dia 17
de fevereiro de 1914, numa sessão do Parlamento Nacional, o deputado ucraniano
Tymoteusz Staruch (1860-1923) apresentou uma proposta urgente “relacionada
com a questão das restrições à emigração sazonal impostas pelos estarostes”734.
Ele exigia também que “através de telegrama, o governo da Galícia revogasse as
medidas que restringiam a emigração”735. Essa proposta foi apoiada tanto por Jan
Stapiński como por Wincenty Witos. Este assim se pronunciou:
As medidas antiemigratórias dizem respeito não apenas àqueles sobre quem pesam
obrigações em relação ao país, mas também àqueles que já as cumpriram. Não se sabe
se é do interesse de o país promover a economia apenas numa direção, preocupar-se
apenas com o contingente de recrutas e criar um grande exército, que não se sabe
o que vai defender, quando no país se faz de tudo para que a cada passo os cidadãos
sejam afastados do Estado736.

Contra as restrições na emigração protestou também Jan Stapiński em seus
pronunciamentos no Conselho de Estado (5 e 15 de maço de 1914), da mesma forma que na interpelação apresentada no dia 13 de março de 1914 pela sua bancada
de deputados, e na qual se perguntava ao governo “o que pretendia fazer para
compensar a população da Galícia pela diminuição dos lucros provenientes dos
ganhos economizados na América”737. Comentando essas medidas, o Przyjaciel Ludu
censurava com satisfação S. Lasocki, dizendo que “pela sua crítica à emigração,
estimulou o governo a todas essas chicanas”738.
Resumindo, os líderes populares da Galícia, que representavam o Partido Popular no período da chamada “febre brasileira” galiciana, eram favoráveis à emigração, ainda que não sem restrições. O órgão do Partido Popular, Przyjaciel Ludu,
difundia a atividade da Sociedade Comercial e Geográfica Polonesa e publicava
os seus esclarecimentos e as informações sobre o Brasil739. Percebia igualmente
PAZDRO, Z., op. cit., p. 61; cf. Układ o emigrację. Piast, n. 15, de 12/4/1914, p. 3.
Sejm. Kurier Lwowski, n. 54, de 17/2/1914, p. 1.
735
Ibidem, n. 64, de 22/2/1914, p. 1.
736
Ibidem.
737
Do czego to dojdzie. Przyjaciel Ludu, n. 13, de 29/3/1914, p. 3-4.
738
Ibidem, p. 4.
739
“Durante a viagem marítima morreu uma mulher e 32 crianças, principalmente bebês” – escrevia
o Przyjaciel Ludu, baseado em informações de um jornal oficial brasileiro. “Em razão das dificuldades
da viagem, da má alimentação, do pouco espaço, da falta de ar puro, da sujeira, do calor e do enjoo,
as mães perdiam o leite, e as crianças morriam de fome. [...] No Rio de Janeiro foram retiradas
733

734
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os aspectos negativos da emigração aos países da América Latina. Antes ainda de
deixarem a Galícia, os camponeses eram vítimas de muitos embustes, tanto da
parte da administração governamental como da parte dos agentes emigratórios.
A fim de eliminar esse tipo de práticas, já no dia 3 de fevereiro de 1896 o deputado
popular Szymon Bernadzikowski exigia no Parlamento Nacional em Lvov que o
governo apresentasse ao Conselho de Estado um projeto de estatuto emigratório.
Contra as injustiças de que eram vítimas os emigrantes protestavam igualmente
outros deputados populares. No dia 17 de setembro de 1903 Jan Stapiński apresentou numa sessão do Parlamento Nacional uma interpelação ao comissário do
governo, na qual em nome de um grupo de deputados exigia “a investigação dos
embustes emigratórios” que havia alguns anos ocorriam na estarostia de Nowy
Targ, onde “antes de ser fornecido ao emigrante o passaporte, cobravam-se dele
5, 10 ou até 15 zlr”740.
Em numerosos artigos o Przyjaciel Ludu advertia contra os agentes que atuavam
por conta própria ou como representantes de companhias de navegação, os quais,
além de extorquir dos camponeses os seus últimos recursos, muitas vezes ainda
os enganavam e lhes forneciam informações erradas. As pessoas que se dedicavam
à intermediação na venda de passagens marítimas eram enfaticamente chamadas de
batedores, hienas emigratórias, sanguessugas, parasitas. A redação tinha consciência
de que era justamente durante a viagem ao Brasil que ocorriam muitas vezes as
cenas mais dramáticas741. Por isso o Przyjaciel Ludu advertia os camponeses contra
a pressa na decisão de emigrar. Informava que primeiramente deviam possuir o
passaporte e a passagem marítima, para só então venderem o patrimônio742.
Na primeira década do século XX o movimento popular ganhou uma força política significativa. Naquele tempo, quem exercia uma grande influência no Partido
Popular Polonês era Jan Stapiński. Ele tinha sido envolvido na luta política por
Michał Bobrzyński, governador da Galícia nos anos 1908-1913. No Partido Popular
Polonês, como uma agremiação do governo, ingressaram muitos conhecidos indusdo navio 10 crianças agonizantes e 50 gravemente doentes. Pode-se contar que, em razão da má
alimentação no abrigo, das precárias acomodações e da falta de qualquer tipo de assistência, e diante
do calor insuportável, pelos menos 40 delas ficarão doentes. Durante a viagem marítima a situação
dos emigrantes era indescritivelmente penosa. Acostumados ao frio na Galícia, tinham de suportar
um calor de 40 a 45 graus num espaço apertado, com má alimentação e águia ruim, olhando para os
cadáveres dos seus parentes mortos”. Przyjaciel Ludu, n. 14, de 10/5/1896, p. 213.
740
Interpelacja posła Stapińskiego i tow. Ibidem, n. 40, de 4/10/1903, p. 9; STAPIŃSKI J. Z Ameryki.
Ibidem, n. 12, de 19/3/1905, p. 9.
741
W sprawie emigracji do Brazylii. Ibidem, n. 8, de 10 de março de 1896, p. 118-119; a respeito das
difíceis condições enfrentadas pelos emigrantes, principalmente durante a viagem, escrevia igualmente
o Kurier Lwowski – cf.: W raju brazylijskim, n. 317, de 14/11/1896, p. 1-2.
742
Ważne dla emigrantów do Brazylii. Ibidem, n. 7, de 1/4/1895, p. 118; Emigracja do Brazylii. Ibidem,
n. 21, de 1/11/1895, p. 351.
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triais e fazendeiros, que deixaram a sua marca na política da agremiação. Apesar de
estarem muito distantes do radicalismo em questões sociais, a respeito dos temas
emigratórios eles se pronunciavam com extraordinária competência e solicitude.
Uma figura dessas foi o conde Zygmunt Lasocki, que nos anos 191-1918 foi deputado – pelo PPP – no Conselho de Estado da Áustria. No dia 19 de dezembro de 1911,
no Círculo Polonês, ele inaugurou a discussão a respeito da questão emigratória
na monarquia austro-húngara. Isso contribuiu para que o Ministério do Comércio
instituísse em Viena um comitê consultivo, a chamada enquete, que em 1912, no
decorrer de 12 dias, ouviu 69 especialistas da área da emigração743. Num discurso
pronunciado no dia 17 de maio de 1912 na Câmara dos Deputados, Lasocki exigia
a rápida aprovação de um estatuto emigratório que permitisse proporcionar aos
emigrantes a devida assistência e que fosse instituída uma única repartição, no lugar
de várias, para prestar assistência aos emigrantes744.
Com relação à emigração camponesa aos países da América Latina os líderes
populares não se pronunciavam com muita frequência, visto que a emigração colonizadora para essa parte do mundo naquela época não era grande. Dava-se maior
importância à emigração econômica aos países da América do Norte, sobretudo
aos Estados Unidos.
Nas vésperas da chamada segunda “febre brasileira” no Reino da Polônia, que
eclodiu em 1911, a publicação diária do PPP – Gazeta Powszechna ( Jornal Universal) – publicou alguns artigos em que claramente desaconselhava a emigração ao
Brasil. Por sua vez o Przyjaciel Ludu acreditava que o estado brasileiro do Paraná
era o melhor para aqueles que eram forçados a emigrar pela miséria e pela falta de
condições existenciais em seu país745. Em seus artigos, os órgãos de imprensa do
PPP aconselhavam aos emigrantes que antes da partida buscassem a opinião da
Sociedade Emigratória Polonesa746. “Pedimos a todos os líderes populares” – es743
O protoclo da enquete foi publicado – cf.: Protokoll der in im K. K. Handelministerium durchgeführten
Vernehmung von Auskunftpersonen über die Auswanderung aus Oestereich. Wien, 1912.
744
Trechos do discurso de S. Lasocki do dia 1/5/1912 na Câmara dos Deputados encontram-se em:
Materiały dotyczące sporu o zniesławienie z Janem Biedroniem, B PAN, Akta procesowe..., manuscr.
4086, 192-193. O texto completo do discurso foi publicado por Polski Przegląd Emigracyjny, n. 5-6 de
1912, p. 191-203. Cf. ainda: LASOCKI, Z. Canadian Pacific. Dodatek do Kuriera Lwowskiego, n. 398, de
26/7/1913, p. [1]; Przyjaciel Ludu, n. 22, de 26/5/1912, p. 4.
745
Przed wyjazdem do Parany. Przyjaciel Ludu, n. 6, de 5/2/1911, p. 14.
746
A Sociedade Emigratória Polonesa foi fundada em 1908 em Lvov. Desde o início um papel
principal desempenhou nela J. Okołowicz, que mais tarde exerceu a função de diretor geral. No
período inicial um papel importante desempenhou Stanisław Kłobukowski, autor de uma das colunas
da Revista Emigratória Polonesa, editada desde 1907 em Lvov, que a partir de março de 1909 tornouse propriedade e órgão oficial da Sociedade. Alguns meses depois a sede da SEP foi transferida de
Lvov a Cracóvia. A SEP possuía também filiais localizadas em Lvov, Przemyśl, Brzeżany e Rzeszów.
Por um breve período de tempo existiram também representações da SEP na França – em Nancy
e em Paris.
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crevia o Przyjaciel Ludu – “que instruam todos os emigrantes para que em todos
os assuntos recorram à Sociedade Emigratória Polonesa em Cracóvia, na Rua
Radziwiłłowska”747. Sigismundo Lasocki, o mais eminente conhecedor dos problemas emigratórios, admitia a possibilidade da emigração ao Paraná, embora fizesse
uma avaliação crítica da administração brasileira, bem como da austríaca, pela falta
da devida assistência aos emigrantes já estabelecidos no Brasil748. Dizia ele no dia
17 de maio de 1912, na Câmara dos Deputados: “Os consulados cuidam pouco das
questões emigratórias, especialmente da assistência aos emigrados. Por isso tornase indispensável também que sejam fornecidos aos consulados funcionários que
conheçam as línguas nacionais”749.
Diante do superpovoamento e do atraso da Galícia, os políticos da “oposição de
Lvov”, principalmente Wysłouch e Dąbski, consideravam a emigração, tanto sazonal
como colonizadora, uma necessidade. Por isso – argumentavam eles – era preciso
encaminhar os emigrantes para onde existiam as melhores condições. Essa região
era o Paraná, no Brasil. No outono de 1910, os órgãos da “oposição de Lvov” – Kurier Lwowski e Gazeta Ludowa – foram os primeiros a publicar artigos de Michał
Pankiewicz convocando os camponeses a emigrar ao Paraná. Ao propagarem
a emigração colonizadora, eles aconselhavam também prudência aos camponeses:
Para essa emigração os camponeses devem preparar-se com antecedência. Sobretudo não viajar levianamente, desacompanhados, mas primeiro informar-se muito
bem aqui a respeito do lugar e do motivo da viagem, das condições e da região. Não
permitir ser enganados por diversos tipos de agentes, mas informar-se antes, com
pessoas amigas e esclarecidas, que realmente vale a pena viajar, se por acaso o agente
não está apenas preocupado com o seu próprio lucro e não está mentindo para obter
um bom lucro com a ignorância do camponês750.

A solicitude que os líderes populares demonstravam frente aos emigrantes da
Galícia tinha também a sua repercussão entre eles no Brasil. Um exemplo disso pode
ser o fato de que na cidade de Porto União da Vitória (estado do Paraná), no início
de 1897 foi fundada a Sociedade Cavaleiro Carlos Lewakowski. Numa declaração
da diretoria da Sociedade lemos:
Escolhemos o nome “Cavaleiro” para assinalar a união da Polônia com a Lituânia,
e demos à Sociedade o nome do Dr. Carlos Lewakowski para assinalar a nossa viva
747
748
749
750

Dwaj “opiekunowie” emigrantów. Przyjaciel Ludu, n. 10, de 5/3/1922, p. 9.
Z komisji budżetowej. Kurier Lwowski, n. 523, de 14/11/1913, p. 3.
C. K. Sprawozdawcy emigracyjni. Polski Przegląd Emigracyjny, n. 5-6 de 1912, p. 198.
Ziemia “za darmo”. Gazeta Ludowa, n. 24, de 22/9/1907, p. 10.
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simpatia com o movimento popular. Consideramos esse movimento, tanto na velha Polônia de todas as zonas de ocupação quanto na América, como a mais segura
alavanca para a reconstrução da Polônia e para que ela conquiste uma posição independente na América751.

Muitas outras organizações e sociedades traziam nomes que homenageavam
os heróis populares. Uma das mais importantes era a Sociedade Agrícola Polonesa
Bartosz Głowacki em Jaguari, no estado do Rio Grande do Sul.
No dia 3 de maio de 1898 realizou-se em Curitiba o primeiro congresso da Colônia
Polonesa brasileira, que – segundo a publicação polônica Zgoda (Concórdia) – foi
mais importante para a história da emigração do que a fundação da União Nacional
Polonesa nos Estados Unidos752. A poeta Maria Konopnicka escreveu especialmente
para esse congresso duas obras: o Hino da Nova Polônia (para a abertura da primeira
assembleia polonesa em Curitiba, no Brasil, no dia 3 de maio de 1898) e Coral infantil
(para a festividade de 3 de Maio de 1898 em Curitiba)753. Durante a assembleia, que se
realizou no salão do Teatro Hauer em Curitiba, foi apresentado o drama histórico
de Anczyc Kościuszko em Racławice, que apresentava “o despertar dos camponeses e a
sua luta pela pátria”. Essa foi a primeira peça teatral apresentada pelos poloneses no
Brasil754. Karol Lewakowski, o primeiro presidente do Partido Popular, que desde o
final de 1897 residia permanentemente em Rapperswill (Suíça), foi um daqueles que
enviaram um telegrama de felicitações para os organizadores do congresso755. Nesse
encontro foi fundada a Liga Polonesa para a América do Sul, que após alguns meses
de atividade mudou o seu nome para União Nacional Polonesa da América do Sul756.
Os representantes da colônia polonesa no Brasil também mantinham contatos
com instituições emigratórias concentradas na Europa Ocidental e nos Estados
Unidos, por exemplo, com o Tesouro Nacional Polonês, um de cujos organizadores
havia sido justamente Karol Lewakowski. Recordemos aqui que o Tesouro Nacional
Wolne Polskie Słowo, n. 241, de 15/9/1897, p. 7.
Związek Narodowy Polski w Brazylii. Zgoda, n. 13, de 31/3/1898, p. 3.
753
KONOPNICKA, M. Hymn Nowej Polski...; idem, Chór dzieci... A primeira edição do Hymn Nowej
Poski foi publicada nos Estados Unidos no periódico Zgoda, n. 15, de 14/4/1898, p. 1, bem como
numa edição especial do Kurier Parański, que circulou no dia 3 de maio de 1898. Ambos os textos
foram também publicados em Kalendarz Polski na rok zwyczajny 1898 do użytku Polaków w Stanach
Zjednoczonych Południowej i Północnej Ameryki, publicado em 1898 em Porto Alegre por Félix Bernardo
Zdanowski.
754
Pierwszy sejm polski w Kurytybie i Liga Polska w Brazylii. Gazeta Handlowo-Geograficzna, n. 11,
de 10/6/1898, p. 126.
755
GRONIOWSKI, K. Polska emigracja zarobkowa..., p. 230.
756
Relatos a respeito dos debates da assembleia da colônia polonesa no Brasil foram publicados
p. ex. em: Gazeta Handlowo-Geograficzna, n. 11, de 10/6/1898, p. 125-127, 129-131 e n. 12, de 25/6/1898,
p. 144; Wolne Słowo Polskie, n. 260, de 5/7/1898, p. 6 e n. 261, de 25/7/1898, p. 7; Głos, n. 35, de 27/7/1898,
p. 836.
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foi instituído em 1892, e a sua sede era Rapperswill. Tinha por tarefa a reunião de
fundos, tanto na Polônia como no exterior, que deviam ser destinados ao apoio
de iniciativas que visavam à recuperação da independência da Polônia. O Tesouro
Nacional era administrado por um Conselho Fiscal, pela Administração da Receita
e pela Comissão de Controle.
Karol Lewakowski, pessoa de muita popularidade e autoridade, era um líder
que “travava uma batalha pela preservação das premissas idealistas” do Tesouro
Nacional e não permitia que ele se transformasse numa ferramenta de um único
partido político. Como sintetiza um conhecedor do tema, Stefan Józef Pastuszka,
Lewakowski
desejava que ele contribuísse para a conscientização cívica dos camponeses, para
a aceleração do processo da sua emancipação social e política, o que segundo ele
era a única e real garantia da realização do objetivo principal para o qual havia sido
criada essa instituição nacional, isto é, para a conquista da verdadeira independência
e liberdade da Polônia. que devia ter um caráter democrático-popular e adotar um
regime da justiça social757.

Essa postura de Lewakowski granjeou-lhe um bom número de simpatizantes,
inclusive entre os emigrantes na América Latina. No Brasil desenvolvia uma atividade propagandística em prol do Tesouro Nacional a Sociedade de Tiro Kazimierz
Pułaski758, fundada em São Mateus por Antoni Bodziak, que escrevia:
Após receber os estatutos do Tesouro Nacional, não deixarei de divulgá-los entre
os nossos emigrantes, que de bom grado prometem pagar um imposto em favor
do Tesouro Nacional. [...] No começo não se pode contar muito com os emigrantes,
porque a situação deles é precária, nas colônias distantes das cidades quase não têm
ganhos, e nas cidades maiores geralmente todos os estabelecimentos se encontram
em mãos alemãs, que possuem grandes haveres e se mantêm unidos, utilizando os
poloneses apenas para os seus serviços e com o pesado trabalho deles construindo
grandes fortunas759.

Contribuições em favor do Tesouro Nacional eram também feitas por pessoas
físicas, por exemplo por Edmund Saporski, de Curitiba760.
PASTUSZKA, S. Karol Lewakowski a Skarb Narodowy. RDRL, t. 15, 1973, p. 209; cf. também:
PASTUSZKA, S. Karol Lewakowski. Poglądy i działalność społeczno-polityczna. Warszawa, 1980, p. 201-271.
758
Przegląd Emigracyjny, n. 7, de 1/4/1893, p. 75-76 e n. 16, de 15/8/1893, p. 176.
759
BODZIAK, A. Z. S. Matheus, 15 stycznia 1993. Wolne Słowo Polskie, n. 133, de 15/3/1893, p. 3-4.
760
Ibidem, n. 134, de 1/4/1893, p.4-5.
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Aos emigrantes nos países da América Latina chegava também a imprensa popular. Além do Przyjaciel Ludu, que era lido tanto na Argentina como no Brasil,
naquele tempo os colonos camponeses, principalmente no Brasil, liam o Zorza
(Aurora), editado por Maria Wysłouch (1858-1905), um periódico publicado nos
anos de 1900 a 1902, que desempenhou um papel muito importante no processo de
instrução e educação dos camponeses, com seus artigos sobre a história da Polônia,
costumes e sua acessível seção literária. Numa carta do dia 12 de abril de 1900 a
E. Radzikowski, M. Wysłouch escrevia:
Preciso ainda gabar-me de que a nossa “Aurora” está lançando cada vez mais longe
os seus raios [...] até para o além-mar, porque a redação do jornal Gazeta Polska, que
circula na Nova Polônia, isto é, no Paraná, encomendou 400 exemplares, que quer
oferecer como suplemento literário gratuito aos seus leitores761.

O Zorza era também distribuído no Brasil como suplemento gratuito do semanário Prawda (A Verdade), editado por J. Okołowicz e, após a sua volta à Polônia,
por Leon Bielecki762. Era justamente ele que, após ter adquirido no dia 1 de junho
de 1901 o Gazeta Polska w Brazylii ( Jornal Polonês no Brasil), numa carta datada de
12 de setembro de 1901 escrevia a M. Wysłouch: “Pediria o favor de me enviar 400
exemplares de Zorza e 20 a partir do Ano Novo, porque gostaria de presentear com
eles as escolas polonesas”763.
Com o passar do tempo o fluxo dos periódicos populares da Galícia aos colonos
poloneses dos países da América Latina ia diminuindo. O lugar de Zorza foi ocupado pelo Polak (O Polonês), de Cracóvia, uma publicação mensal para camponeses
editada pelos democratas nacionais, que naquele tempo iam conquistando uma
posição cada vez mais forte nos das colônias polonesas do Brasil764.s Em 1903 veio
ao Brasil Kazimierz Warchałowski, que cooperava com a Liga Nacional, o que
segundo Krzysztof Groniowski representava “um momento crucial para a democracia nacional no Brasil”765. Os democratas nacionais desalojariam não apenas os
líderes populares, mas também os líderes da Sociedade Comercial e Geográfica
Polonesa de Lvov. Após a revolução de 1905, quando chegaram ao Brasil muitos
líderes do movimento popular do Reino da Polônia, ou seja, da zona de ocupação
Apud WAWRZYKOWSKA-WIERCIOCHOWA, D. Wysłouchowa. Warszawa, 1975, p. 354; cf.
também: SOKÓŁ, Z. Działalność oświatowa Marii Wysłouchowej (1858-1905) w Galicji. In: Wkład
ruchu ludowego w przeobrażenia oświaty i szkolnictwa na wsi. Kielce, 2002, p. 175-182.
762
PITOŃ, J. Prasa polska..., 50.
763
L. Bielecki do M. Wysłouchowej, Kurytyba, 12 IX 1901, BZNO, Papiery B. i M. Wysłouchów,
t. XIII, manuscr. 7187/II, 37.
764
DMOWSKI, R. Prasa polska w Paranie. Przegląd Wszechpolski, n. 8, agosto, 1903.
765
GRONIOWSKI, K. Polska emigracja zarobkowa..., p. 245.
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russa (diferente do tradicional movimento popular da Galícia), as suas influências
cresceram no Paraná. Até as assinaturas de periódicos populares confirmavam essa
tendência. A lista dos assinantes do Przyjaciel Ludu ia caindo, ao passo que crescia o
dos assinantes de Zaranie (Alvorada), intensamente propagado no Brasil pelo padre
Józef Anusz e por Michał Sekuła766.

2. O movimento popular no Reino da Polônia
diante da emigração polonesa
A gênese do movimento popular no Reino da Polônia deve ser buscada no movimento educacional que na segunda metade do século XIX foi desenvolvido nas aldeias
pelos intelectuais progressistas. Da mesma forma que na zona de ocupação austríaca,
um papel muito importante na formação dos camponeses teve a imprensa. Destacavam-se os dois periódicos: o Zorza (Aurora), publicado a partir de 1866, e o Gazeta
Świąteczna (Jornal Festivo), cujo primeiro número foi impresso em Varsóvia em 1881.
Esses jornais eram redigidos no espírito da solidariedade de classe, cuja ideologia
expressava o lema “Com a nobreza polonesa, o povo polonês”. Os seus editores
ou redatores foram Józef Frajnert – etnógrafo e escritor popular767, Maksymilian
Malinowski (1860-1948)768 – mais tarde um conhecido líder popular, o participante da democracia popular Mieczysław Brzeziński (1858-1911)769 – fundador do
clandestino Círculo da Educação Popular e a partir de 1882, e Konrad Prószyński
(1851-1908)770 – autor da famosa Cartilha ilustrada; o seu Gazeta Świąteczna foi um
dos jornais de maior popularidade na história da imprensa polonesa.
Naquele tempo desempenhou um papel essencial na divulgação da problemática
das massas populares na sociedade polonesa – especialmente nos ambientes urbanos – um grupo dos intelectuais de Varsóvia, de diversas orientações políticas ( Jan
L. Popławski, Józef K. Potocki, Ludwik Krzywicki, Józef Hłasko, Adolfo Dygasiński,
entre outros), que em 1886 começou publicar o periódico Głos (A Voz). Nos anos
posteriores esse grupo vai formar o Partido Democrático-Nacional, popularmente

PANKIEWICZ, M. Z Parany. Kurier, n. 272, de 26/11/1911, p. 7.
DEREŻYŃSKI, M. Grajnert Józef. In: PSB, t. VIII, 1959-1960, p. 535.
768
BORKOWSKI, J. Malinowski Maksymilian. Ibidem, t. XIX, 1974, p. 350352; WIĘZIKOWA, A.
Maksymilian Malinowski (1860-1948). In: Przywódcy ruchu ludowego, red. A. Więzikowa. Warszawa,
1968, p. 170-190.
769
STEMLER, J. Brzeziński Mieczysław. In: PSB, t. III, 1937, . 40-41.
770
STANKIEWICZ, W. Prószyński Konrad. In: Ibidem, t. XXVIII, 1985, p. 565-568; LEWICKI, S.
Konrad Prószyński – Promyk. Warszawa, 1987.
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conhecido como democracia popular771. Um dos seus líderes, Stanisław Grabski
(1871-1949), escreveu:
Havia entre os colaboradores do Głos daquela época algumas teses estabelecidas, tais
como: […] que é prejudicial qualquer política conciliatória; [...] que uma condição
indispensável para uma luta eficaz pela libertação da Pátria é conquistar para ela as
massas populares, especialmente as camponesas772.

No primeiro período da sua atividade, Isto é, até o ano de 1899, para o círculo do
Głos o princípio mais importante era “a subordinação dos interesses das camadas
distintas da sociedade aos interesses do povo” e a sua indução
não a formas de vida nacional que havia criado a civilização dos “Estados”, que se
encontrava agonizante em toda a Europa e incompatível com o espírito da história
moderna, mas àquelas formas a que ele pode chegar pelo caminho do desenvolvimento natural dos recursos da própria cultura, pelo caminho da conscientização das
suas próprias aspirações e da formação dos seus próprios ideais773.

Além da ênfase às questões educacionais e nacionais, o ambiente do Głos postulava igualmente reformas econômicas moderadas, tais como o parcelamento das
grandes propriedades rurais, a facilitação do crédito aos camponeses, o acesso ao
mercado de consumo sem a presença de intermediários, especialmente judeus, etc.
A respeito da emigração camponesa o Głos pronunciou-se muitas vezes, especialmente nos textos de Ludwik Popławski774, que - segundo Stanisław Grabski,
“extraía o seu profundo e realmente sincero espírito democrático não da ‘declaração dos direitos do homem’ francesa, mas da fé no instinto nacional do povo
camponês, que, devidamente estimulado, será a força principal capaz de libertar
a Polônia”775. Popławski examinava a emigração camponesa à América Latina no
contexto de interesses de toda a nação. Acreditava que era um fenômeno negativo,
embora percebesse ao mesmo tempo as suas causas, que – segundo ele – eram o
superpovoamento e a miséria reinante nas aldeias776. Ele era contrário sobretudo
771
Para esse tema, é fundamental o trabalho: WOLSZA, T. Narodowa demokracja wobec chłopów.
Warszawa, 1992; cf. também: ŻURAWICKA, J. Lud w ideologii “Głosu” (1886-1894). Kwartalnik
Historyczny, n. 4-5, 1956; KMIECIK, Z. Oblicze społeczno-polityczne ”Głosu” (1866-1899). Przegląd
Humanistyczny, n. 10-12, 1981.
772
GRABSKI, S. Pamiętniki, red. e introd. de W. Stankiewicz, t. 1. Warszawa, 1989, p. 37-38.
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Nowe pismo. Głos, n. 1, de 20/9-2/10/1886, p. 1.
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KULAK, T. Jan Ludwik Popławski 1854-1908. Biografia polityczna, t. 1-2. Warszawa, 1989.
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GRABSKI, S. Pamiętniki..., p. 39.
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P[OPŁAWSKI], J. L. W sprawie emigracji. Głos, n. 32, de 29/7-10/8/1889, p. 399-400.
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à emigração camponesa aos Estados Unidos, visto que, como julgava, os emigrados
a esse país ”mais cedo ou mais tarde terão de desnacionalizar-se [...]. Além disso, a
força assimiladora da raça anglo-saxônica, juntamente com os fatores do governo
e das liberdades cívicas, exerce sobre os emigrados uma grande influência”.
Por isso, à emigração àquele país ele contrapunha a emigração aos países da
América Latina, sobretudo à Argentina e ao Chile, onde as condições climáticas eram
semelhantes às europeias, existiam enormes extensões desabitadas, e a política do
Estado era favorável aos imigrantes. “No entanto as condições climáticas dificultam
e continuarão dificultando” – afirmava ele – “o desenvolvimento da colonização
polonesa no Brasil”777. Por isso ele via de forma muito negativa a “febre brasileira”
dos anos 1889-1890 e achava que no outro hemisfério a população polonesa estaria
condenada ao extermínio, visto que “nem as peculiaridades naturais nem as socioeconômicas desse país favorecem os nossos colonos, e, embora haja ali numerosas
colônias polonesas, elas não têm futuro, visto que se encontram na vizinhança de
compactas colônias alemãs”778. Ele via com ceticismo até as velhas colônias no Paraná, acreditando que “para a Polônia, quase todos estão para sempre perdidos”779.
Conclamava, portanto, que contra essa “febre” fossem mobilizadas todas as forças,
sem excluir os direitos pessoais dos emigrantes e com a temporária suspensão do
direito de negociar as terras camponesas, para dessa forma evitar o despovoamento
das aldeias. Na opinião de Popławski, apesar de tudo a “febre brasileira” possuía
também o seu lado positivo, visto que havia conscientizado os agentes governamentais da situação dos camponeses minifundiários e sem terra. O único meio que
podia melhorar a situação deles, e ao mesmo tempo contrapor-se de forma eficaz
à emigração, era a realização do parcelamento das grandes propriedades780.
Um adversário intransigente da emigração camponesa à América Latina era
o jornal Gazeta Świąteczna, que procurava exercer uma ação no sentido de refrear
a “febre brasileira”. O Brasil era apresentado como um país enorme, na sua maior
parte desabitado, coberto por enormes pântanos, desertos ou matas virgens, onde
cresciam árvores “milenares e mais velhas ainda, três vezes mais altas que os nossos
mais altos pinhos, e com troncos tão grossos que oito pessoas não podem abarcálos”. Nessas matas residiam
777
Idem. Emigracja polska. Ibidem, n. 5, de 20/1-2/2/1890, p. 51-52; cf. ainda: idem. Emigracja polska.
Ibidem, n. 4, de 13-25/1/1890, p. 37-38; n. 6, de 27/1-8/2/1890, p. 64-65.
778
Idem. Błędne wnioski. Ibidem, n. 38, de 08-20/9/1890, p. 453-454 e n. 39, de 15-27/9/1890, p.
465-466.
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Idem. Kolonie w Brazylii. Ibidem, n. 5, de 19-31/1/1891, p. 1. Em publicações posteriores, a sua
posição a esse respeito se suavizou. Cf. POPŁAWSKI, J. L. Kilka uwag w sprawie kolonizacji polskiej.
Ibidem, n. 36, de 24/8-5/9/1891, p. 423-424.
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Idem. Ułatwienie parcelacji. Ibidem, n. 16, de 6-18/4/1891, p. 181-182; idem. Dane o parcelacji.
Ibidem, n. 36, de 24/8-5/9/1891, p. 423-424.
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animais ferozes, por exemplo um jaguar semelhante a um gato, mas maior, mais ágil
e mais forte que o nosso lobo; rastejam diversos monstros terrestres, lagartos que
devoram o gado e as pessoas, serpentes de algumas braças de comprimento, umas
que estrangulam e outras que matam com o seu veneno. Há um grande número dessas feras vivendo pelo Brasil e nas regiões povoadas e que matam cavalos, touros e
pessoas […]. Nuvens de grandes mosquitos também os incomodam terrivelmente.
Imagine-se, então, o que deve acontecer com alguém que vai viver em lugares mais
distantes e despovoados781.

Além disso – segundo a redação – o Brasil ficava desqualificado pelo seu clima,
concretamente pelo ar, que fazia com que as pessoas a ele desacostumadas fossem
acometidas “de uma terrível, dolorosa e mortal doença chamada febre amarela”.
A Gazeta Świąteczna não percebia as verdadeiras causas da emigração – o superpovoamento das aldeias, a miséria, a enorme multidão de camponeses sem terra782.
Na opinião do jornal, o movimento emigratório era obra de especuladores brasileiros que “simplesmente negociam as pessoas como se fosse o gado”783, apoiados
por uma grande multidão de “velhacos que querem tirar proveito da tolice e da
miséria dos outros”784. Por isso, deviam viajar ao Brasil aqueles que “se enjoaram
da liberdade e querem experimentar a servidão”. Além disso, deviam viajar para
lá – como ironizava o autor – todos aqueles que
sentem coceiras, que a vara está à espera deles no Brasil [...]. Viajem aqueles que por
força querem a morte, porque facilmente poderão encontrá-la na viagem pelo mar
ou no próprio Brasil, provocada pela febre amarela ou pelo trabalho pesado. Viajem
os ladrões e os incendiários! Para nós será melhor quando deles nos livrarmos; e na

Pisarz Gazety Świątecznej. Brazylia. Gazeta Świąteczna, n. 512, de 14-26/10/1890, p. 2.
“Em nosso país não há pessoas de mais. Existem no mundo terras piores que a nossa, mas, apesar
disso, muito mais densamente povoadas; lá uma morga deve alimentar duas vezes, ou até três vezes
tantas pessoas quantas alimenta entre nós. No entanto as pessoas de lá não viajam ao Brasil. Porque lá
também há mais instrução, as pessoas sabem trabalhar melhor e com mais consciência, administram
melhor a sua terra e gastam com inteligência o dinheiro que ganham. E se entre nós alguém imagina
que há excesso de habitantes, isso é apenas uma consequência da ignorância e da inaptidão. Quanta
terra ainda existe que não é utilizada! Quanta incapacidade no cultivo dos campos, que produzem a
metade ou um quarto do que poderiam produzir! Quanta incompetência nas famílias que querem por
força partilhar o patrimônio familiar e nele se aglomeram, em vez de um dos irmãos ser agricultor e
outro dedicar-se a outro trabalho! Na verdade ocorrem entre nós, como em todo o mundo, anos de
má colheita […]. [Porém] após um ano desfavorável normalmente vem um melhor, e com isso melhora
a situação, tanto dos donos da terra como dos operários”. Nowiny. Ibidem, n. 521, de 16-28/12/1890,
p. 1-2.
783
Podróż do Brazylii. Ibidem, n. 514, de 28/10-9/11/1890, p. 1.
784
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América pelo menos eles não ficarão livres da forca. Viajem aqueles que merecem a
pena dos trabalhos forçados785.

O Gazeta Świąteczna também divulgava diligentemente em suas páginas os
textos antiemigratórios de Stefan Nesterowicz786, Adolf Dygasiński787, Stefan Barszczewski788 e do padre Chełmicki789.
Esse jornal não mudou a sua posição diante da emigração camponesa praticamente até a eclosão da I Guerra Mundial. Nas vésperas da chamada “segunda febre
brasileira” no Reino da Polônia, o jornal publicava artigos que firmemente desaconselhavam aos camponeses a emigração ao Brasil. J. Walkowski, do Paraná, escrevia:
Apresentam-se também [ao governo brasileiro – nota JM] agentes, incitadores que
querem viajar à Polônia a fim de convencer os agricultores a emigrar. Não vai demorar a estourar a notícia: ao Brasil pode-se viajar de graça; no Brasil pode-se ganhar
tanto e tanto de terra, etc.790

Diante do grande interesse dos camponeses pela emigração transoceânica791, a Gazeta Świąteczna publicou essa carta mais uma vez, adicionando-lhe um comentário:
Não é verdade que entre nós a emigração a países estrangeiros seja inevitável ou necessária. Ela é não apenas desnecessária, mas altamente prejudicial. Por um lado, ela
expõe milhares de pessoas à morte certa [ ] ou empurra a uma miséria maior ainda;
e por outro lado despovoa o nosso país, onde a população absolutamente não é excessiva, enfraquece a nação e desperdiça sem proveito as forças que afinal poderiam
ser utilizadas para outros fins792.

Ibidem, p. 2-3.
Cf. nota 143 do capítulo I.
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Wiadomości z Brazylii. Ibidem, n. 528, de 03-15/2/1891, p. 3-4; idem. Wewnątrz Brazylii. Ibidem,
n. 530, de 17/2-1/3/1891, p. 3-4.
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Chełmickiego. Ibidem, n. 547, de 16-28/6/1891, p. 1-2; Drugi list księdza Chełmickiego z miasta San
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Outro jornal que naquele tempo chegava às aldeias era o Zorza (Aurora). Nos
anos 1887-1906, quando o seu redator era Maksymilian Malinowski, o jornal alcançou uma significativa independência dos “patronos” das aldeias. Malinowski
lembrava anos depois:
Agora o Zorza tinha um ritmo de vida um pouco diferente daquele que lhe dava José
Grajnart. Por isso, enquanto o Zorza dele era repleto de artigos de mulheres que desejavam escrever no jornal, como por exemplo a poetisa Lej, sempre do tipo moralizador, do tipo religioso-formativo, eu procurava fazer dele um jornal do próprio povo,
das suas necessidades, dos seus interesses, e até das suas aspirações espirituais mais
elevadas. Para alcançar isso, eu mesmo não apenas me familiarizei com o espírito e
as necessidades do povo, mas preparei-me devidamente para isso, justamente para
satisfazer concretamente essas necessidades. Além disso, procurava estabelecer contato direto com os leitores, e até com não leitores, mas em geral com o povo, com as
aldeias. Por isso viajava com frequência cada maior ao interior, e com frequência cada
vez maior e com mais disposição hospedava em minha casa os leitores camponeses793.

Provavelmente pela primeira vez na história do Reino da Polônia foram publicadas nas colunas de um jornal Varsóvia cartas e artigos autênticos escritos por
camponeses, como por exemplo Tomasz Nocznicki (1862-1944), Piotr Koczara
(1884-1957), Teofil Kurczak (1877-1962) ou Jan Mosiołek. Graças ao apropriado tratamento que Malinowski dispensava aos camponeses, cuja mentalidade ele conhecia
perfeitamente, ele conseguiu conquistar a confiança deles. Por isso eles acorriam
em grande número aos encontros por ele organizados, excursões a propriedadesmodelo, cursos agrícolas, etc.
Inicialmente a redação considerava a emigração uma praga provocada pelos
agentes, que, para atender a interesses de fazendeiros brasileiros, empresas e donos de minas, “eram enviados a todos os países, enganando pessoas pobres e não
suficientemente esclarecidas com promessas de enormes lucros e levando-as em
multidões ao Brasil, como outrora acontecia com os negros”794. Escrevia-se que
o Brasil era um país selvagem, cheio de animais “ferozes e nocivos”, onde os índios
793
Pamiętnik M. Miłguj-Malinowskiego o początkowym okresie czasopisma “Zorza”. In: Materiały
źródłowe..., t. 1, p. 169. Adiante M. Malinowski escrevia: ”Também sob a minha redação o Zorza continuou
publicando por algum tempo artigos de conteúdo religioso do tipo anterior, artigos que conduziam
o leitor pela linha da oração ou pelo antigo método eclesiástico das hagiografias. Aliás os próprios
leitores pensavam então que se pode ler apenas coisas religiosas, porque outras coisas não existiam
para eles em forma de livro, em forma impressa. Entretanto já no primeiro número do Zorza por mim
editado em 1887 mudei o perfil, publicando matérias de conteúdo vital, social, até científico. Com
esses artigos e esses assuntos eu procurava interessar os leitores, direcionar o seu pensamento e fazer
com que se preocupassem em resolver esses problemas com os seus próprios esforços bem dirigidos”.
794
TOMCZAK. O krajach Ameryki. Zorza, n. 40, de 20/9-2/10/1890, p. 6.
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foram exterminados e, com a abolição da escravidão dos negros, havia necessidade de novos braços para o trabalho, visto que “em razão do terrível calor e do ar
insalubre, ninguém, além dos escravos, quer dedicar-se ao trabalho no Brasil”795.
A redação acreditava que, justamente por essas razões, “nesse aspecto o Brasil
é pior que os Estados Unidos”, porque – como se escrevia – quem viajava àquele
país, “desaparecia como uma pedra na água”796. Os emigrantes eram assustados
com a existência de uma lei “por força da qual a Sibéria espera aqueles que deixam
o país e depois voltam”. Nesse mesmo número do jornal, com objetivos antiemigratórios, foi parafraseada uma conhecida oração: “Do ar pestilento, da fome, do
fogo e da guerra, livrai-nos, Senhor! E dessa praga que são todos os incentivadores
da peregrinação brasileira, livrai, Senhor, o nosso país!” Porquanto “no Brasil os
camponeses com certeza não encontrarão o ouro, mas apenas doenças, sofrimentos,
miséria, escravidão e morte, com a maldição eterna daqueles que os estimularam
à peregrinação brasileira”797.
Com o passar do tempo, a posição de Zorza diante da emigração sofreu uma
mudança. Nos artigos sobre a situação dos camponeses no Brasil recorria-se não
só à correspondência dos emigrantes individuais e de padres, que escreviam sobre a
diminuição da religiosidade entre os emigrantes798, mas também a Antoni Hempel799
e Józef Siemiradzki800. Especialmente nos relatos deste, o Brasil não era apresentado

Jornalista do Zorza. Plaga. Ibidem, n. 40, de 20/9-2/10/1890, p. 3.
Odpowiedź redakcji “Zorzy” na list Marcina Ziembińskiego z mławskiego powiatu. Ibidem, n. 39,
de 13-25/9/1890, p. 4.
797
Jornalista do Zorza. Do czytelników “Zorzy”. Ibidem, n. 41, de 27/9-9/10/1890, p. 1.
798
A falta de assistência religiosa e a queda da religiosidade entre os emigrantes eram objeto das
lamentações do pe. Marian Możejewski; isso era – na opinião dele – uma questão que desqualificava
a emigração ao Brasil. Brazylia. Ibidem, n. 32-33, de 30/7-11/8 / 6-18/8/1892, p. 5-7, 8-10. O pe.
Piotr Kołodziejski escrevia por sua vez: “Eu lhes peço que ninguém de vocês se aventure a viajar da
Polônia ao Brasil, porque no Brasil há muita pobreza”. List z Brazylii. Ibidem, n. 22, de 20/5-1/6/1892,
p. 6. No entanto apareciam também opiniões diferentes. Um padre anônimo escrevia: “Aqui alguns
vivem bem, outros se queixam. [...] Vieram para cá muitas pessoas honestas, por isso se comportam
honestamente e trabalham por um pedaço de pão. Mas vejo que vieram para cá também muitos
preguiçosos e malandros [...], numa palavra, a escória da sociedade, que gostaria de viver bem, mas
sem nada fazer”. Z Brazylii o naszych. Ibidem, n. 2, de 2-14/1/1892, p. 3. Alguns padres percebiam
as vantagens do Brasil. O Padre M., numa carta do dia 8 de novembro de 1891 à redação de Przegląd
Katolicki – transcrita por Zorza – escrevia: “Aqui em toda a parte a terra é fértil, e sobretudo é fértil
após o corte e a queimada da mata virgem. [...] Laranjeiras e tamareiras crescem no mato, e a uva
produz bem. Nos matos há uma grande quantidade de abelhas. E como aqui não existe inverno
e sempre há flores, as abelhas fabricam o mel durante o ano todo. Numa palavra, se o governo local
construir boas estradas e ferrovias, então o colono talvez alcance o bem-estar material”. Położenie
naszych w Brazylii. Ibidem, n. 10, de 27/2-10/3/1892, p. 5.
799
HEMPEL, A. Z Brazylii. Ibidem, n. 46, de 7-19/11/1891, p. 4-6.
800
Położenie naszych w Brazylii. Ibidem, n. 10-12, de 27/2-10/3 - 12-24/3/1892, p. 4-6, 2-4, 4.
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como um inferno na terra, mas como um país onde era preciso trabalhar – como
em toda a parte – para garantir o próprio sustento. Siemiradzki escrevia:
Tem sido e continua sendo aqui para mim muito desagradável olhar para muitos dos
meus coirmãos segundo a origem de um único país natal, vendo como eles se entregam ao repugnante vício da preguiça. Há muitos que preferem mendigar a aceitar
um trabalho que lhes é oferecido. É desagradável olhar para um camponês muito
sadio estendendo a mão na rua ou passando dias no litoral, enquanto as mulheres,
as moças e as crianças, quando não mendigam, recolhem restos que são jogados fora
nos mercados e nas lixeiras801.

Em 1911, ainda antes da morte de Mieczysław Brzeziński, que no final da vida
afastou-se da democracia popular, foi publicado nas páginas de Zorza um artigo
de Michał Pankiewicz (mais tarde publicado em forma de brochura), intitulado
A verdade sobre o Paraná802, que teve ampla repercussão no Reino da Polônia. O idealizador do artigo era o já mencionado padre Józef Anusz, que considerava como a
coisa mais importante “a intensificação da afluência de camponeses poloneses ao
Paraná e a manutenção na agricultura paranaense de uma nítida predominância
polonesa, ocorrida espontaneamente nos anos passados (1869-1910)”803. Pankiewicz,
que por ele havia sido enviado ao Reino da Polônia com o papel de emissário, empreendeu na sociedade do Reino da Polônia uma eficaz propaganda pela emigração
ao Paraná, tendo provocado o surgimento da chamada segunda “febre brasileira”,
que perdurou nos anos 1911-1913. Diferentemente dos seus antecessores dos anos
noventa do século XIX, Pankiewicz apresentava de forma entusiasta e positiva a
realidade climático-econômica existente do Sul do Brasil:
Ibidem, n. 12, p. 4.
PANKIEWICZ, M. Prawda o Paranie. Zorza, n. 2, de 12/1/1911, p. 25-28 e n. 3, de 19/1/1911,
p. 42-45.
803
PANKIEWICZ, M. Biebrza – Wisła – Amazonka..., t. 1, parte 1, p. 100. ”Juntamente com o
Sekuła, passamos muitas noites conversando na casa do pe. Anusz, discutindo a respeito do que
seria preciso fazer para criar no Paraná um foco de vida polonesa, a exemplo de Quebec, no Canadá.
E justamente então surgiu e amadureceu a ideia de enviar à Polônia um emissário que pudesse informar
a sociedade polonesa a respeito da situação no Brasil e interessar a opinião pública polonesa com
o ideal de concentrar a colonização polonesa no Paraná. E a época era adequada para isso. A estrada
de ferro recém-construída abria o acesso ao interior do Paraná, e a ajuda no transporte do governo
brasileiro para as famílias de agricultores da Europa possibilitava a emigração ao Brasil não apenas
aos minifundiários, mas também a camponeses sem terra e a serviçais das fazendas. As famílias de
agricultores obtinham sem dificuldade transporte gratuito através do oceano e dentro do Brasil, até
o local do assentamento, nas chamadas colônias. O projeto de enviar um delegado à velha pátria foi
calorosamente apoiado por Conrado Jeziorowski, um eminente líder do PSP que depois de 1905 se
estabeleceu no Paraná e trabalhava como professor nas escolas polonesas […]”. Ibidem, p. 101-102.
801
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O estado do Paraná possui provavelmente o melhor clima de todo o Brasil. [...] Não
grassa no Paraná nenhum tipo de epidemia. A mortalidade é menor que na Polônia.
Famílias em que nenhuma criança morreu podem ser encontradas a cada passo. Fisicamente, a população do Paraná é mais vigorosa, mais forte que a população no
Reino ou na Galícia. O solo é inteiramente virgem, não esgotado, geralmente argiloso
ou de terra preta [...]. No Paraná cresce tudo: o centeio (de 20 a 25 sementes), a aveia,
a cevada, a ervilha, o repolho (que pode ser plantado durante o ano todo), a batata
(duas vezes por ano), o trigo-sarraceno (três vezes por ano), o milho (de 200 a 250
sementes), o feijão preto, muito mais saboroso e nutritivo que o branco, a batatadoce (semelhante à batata), que produz colheitas extremamente ricas e que é valiosa
principalmente para o gado suíno, etc. Nessas condições, qualquer um, desde que
não seja um grande preguiçoso, pode alcançar o bem-estar. E naturalmente todos
os poloneses no Paraná vivem bem. As propriedades são em média de 50 morgas
polonesas [25 hectares]. Mas há propriedades de algumas centenas de morgas, e até
de 1.000 morgas. [...] Têm emigrado e continuam emigrando ao Paraná as camadas
mais pobres do povo polonês, principalmente trabalhadores rurais e camponeses
sem terra. Mas essas camadas eram ao mesmo tempo as mais agitadas. Justamente
nessas camadas o espírito da submissão e da servidão reinava soberano. O costume
de beijar as mãos, de abraçar pelas pernas persiste até hoje, e naquele tempo, tanto
mais. Eis que esse antigo peão transforma-se no Paraná de forma irreconhecível.
Transforma-se num homem no sentido pleno da palavra e começa a sentir a sua
dignidade humana. Adquire uma espécie de orgulho senhorial, de orgulho de um
vencedor, visto que ele subjugou as matas virgens, criou a riqueza do país, enquanto
o nativo não é capaz de fazer isso804.

A ação do padre Anusz e de Pankiewicz despertou um grande interesse pela
emigração ao Brasil, especialmente entre os camponeses minifundiários e sem
terra. Essa ação coincidiu no tempo com a má colheita, que em 1910 foi precedida
de colheitas fracas – principalmente da batata, o produto básico da alimentação dos
camponeses – na região de Lublin e de Podlasie. Era por isso que nos anos 1911-1913
essas duas regiões forneceram o maior número de emigrantes805.
PANKIEWICZ, M. Prawda o Paranie. Zorza, n. 2, de 12/1/1911, p. 26-28.
“No escritório da Sociedade de Assistência aos Emigrantes em Varsóvia – escrevia M. Pankiewicz
– começaram a aparecer cada vez mais famílias querendo viajar ao Brasil. Diante dessa intensificação
da onda emigratória, a questão da emigração ao Brasil começou a assumir uma natureza mais crítica,
lembrando um pouco os tempos das ‘febres brasileiras’, e provocou uma forte repercussão na imprensa,
produzindo uma característica linha de divisão na opinião pública da época. A chamada imprensa
nacional e conservadora tratou a emigração ao Paraná quase como uma calamidade nacional, e a
imprensa progressista preservou a sua visão positiva dessa questão. De que se tratava? Eis que ao
Brasil, ao contrário dos Estados Unidos, podiam emigrar os mais pobres aldeões, tendo assegurado o
transporte gratuito. Por isso em breve a emigração assumiu amplas proporções em meio aos serviçais
804
805
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A primeira organização camponesa do Reino da Polônia foi a União Popular Polonesa, criada em 1904 por Stefan Julian Brzeziński806. No primeiro período da sua
existência, essa foi uma organização clandestina, surgida com base num movimento
educacional. No final de 1905 a UPP iniciou uma atividade legal, concentrando em
sua volta um significativo número de líderes educacionais e econômicos. Foram
órgãos de imprensa da UPP o clandestino Głos Gromadzki (Voz Grupal), do qual
circularam 6 números; o Snop (Feixe) – com 1 número; o Wieś Polska (Aldeia Polonesa)
– 5 números e o Zagon (Leira) – 22 números. Nesses periódicos, publicavam os seus
textos reconhecidos escritores, assim como líderes sociais, culturais e educacionais
como Stefan Żeromski (1864-1925), Władysław Reymont (1867-1925), Władysław
Orkan (1875-1930), Maria Konopnicka, Ludwik Krzywicki, Edward Abramowski
(1868-1918), Iza Moszczeńska, Jadwiga Dziubińska (1874-1937), além dos camponeses:
Teofil Kurczak, Franciszek Wasilewski, Ignacy Kobus, Ignacy Kultys, Piotr Deptuła,
Wojciech Wójcik e muitos outros.
A problemática emigratória encontrou o seu adequado espaço nas páginas do
órgão legal da UPP – do acima mencionado Zagon. No artigo-manifesto Aos irmãos
no Paraná, foram apresentadas – na opinião da redação – as verdadeiras motivações
da emigração camponesa à América Latina. Zenon Pietkiewicz escrevia:
Não foi a ganância, não foi apenas a busca de melhores salários que expulsou essas
numerosas multidões aos confins do mundo. Tiveram nisso a sua influência os longos anos de vida difícil, da sorte lastimável da população do país. O sufocamento de
todas as manifestações de vida, o abafamento da respiração da sociedade, a exploração a cada passo, a terrível miséria, provocada por essa restrição da vida pelo excesso
das leis, o ar como que contaminado pela presença de uma constante vigilância policial quase que sobre todo indivíduo no país, a perseguição desses indivíduos na vida
pública, a escolaridade estrangeira, as repartições estrangeiras, a ameaça em toda a
parte presente e o fantasma de penas por culpas não cometidas, a proibição do trabalho grupal em todo o tipo de uniões e associações – tudo isso provocou condições
difíceis de suportar. Os mais corajosos, os mais ativos começaram a reclamar contra isso: Estamos com falta de espaço! Não podemos viver aqui! – exclamaram eles;
e uma espécie de força inconsciente começou a impeli-los ao mundo vasto, misterioso.
das fazendas, especialmente na província de Podlasie, onde as fazendas do duque Czetwertyński
ficaram quase sem braços para o trabalho”. PANKIEWICZ, M. Biebrza – Wisła – Amazonka..., t. 1,
parte 1, p. 123-124.
806
Da literatura básica sobre esse tema fazem parte: BRZEZIŃSKI, S. J. Polski Związek Ludowy.
Materiały i dokumenty. Warszawa, 1957; RADLAK, B. Polski Związek Ludowy w rewolucji 1905-1907.
Warszawa, 1962; Walki chłopów Królestwa Polskiego w rewolucji 1905-1907. Materiały archiwalne, red.
S Kalabiński, F. Tych, t. 1-4, Warszawa, 1967; CHAJRETDINOW, C. Statut Polskiego Związku Ludowego.
RDRL, t. 20, 1979-1980, p. 232-242.
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O autor do artigo sente profunda compaixão com os emigrantes, que – ao escolherem “o infortúnio, a vida errante, a exploração, e até o extermínio nos primeiros
anos da colonização em terras brasileiras” – sempre se lembravam da sua terra natal,
que não abandonaram por culpa própria. Por isso a redação procurava atenuar essa
saudade dos camponeses poloneses:
Queremos aproximar vocês de nós com os pensamentos, com a alma, com o coração. Queremos que o coração de vocês sinta cada pulsação do coração do povo polonês na terra pátria. Desejamos que vocês vejam como esse gigante-povo começa a
despertar do seu sono eterno, a dissipar as trevas e a esfregar os olhos. [...] Por isso
gostaríamos muito de ser um elo entre vocês no estrangeiro e a terra pátria. Por isso
escrevam-nos a respeito de tudo; a respeito dos seus anseios e das suas necessidades
morais, intelectuais e materiais. Escrevam com sinceridade a respeito de tudo, por
intermédio do Zagon, aos seus irmãos na Polônia807.

Infelizmente, o apelo da redação não pôde ser cumprido. As repressões das autoridades imperiais russas diante do movimento nacional-operário nos anos 1905-1907
atingiram também a UPP. Em maio de 1907, a polícia tzarista realizou uma invasão
contra a redação de Zagon, durante a qual foi feita uma revista e foram presos 37 dos
principais líderes do partido, entre os quais Z. Nowicki, W. Piotrowski, L. Sud, T.
Kurczak e S. Najmoła. Em razão disso foi interrompida a publicação do jornal. O último número de Zagon – o número 22 – circulou com a data de 8 de julho de 1907.
Ao desenvolver a sua atividade nos turbulentos anos da revolução de 1905-1907,
a União Popular Polonesa desempenhou um papel importante na história do movimento popular polonês no Reino da Polônia. Foi a primeira organização política
no Reino a empreender a luta pela independência da Polônia e pelos direitos sociais
dos camponeses. Escrevia Stanisław J. Brzeziński: “O valor e o mérito da UPP é que
ele assumiu e lançou precocemente a concepção plena do movimento popular,
sobretudo como um movimento político, mas sem absolutamente negligenciar
o trabalho educacional, cultural e profissional, ao qual dedicou muita atenção”808.
No fervor da luta, pouco espaço foi reservado às questões emigratórias. Apesar disso,
esse contexto esteve presente – como demonstramos – nos documentos da UPP
e na imprensa. Além disso, após a organização ter sido dissolvida pelo tzarismo,
muitos dos seus membros tiveram de abandonar o território do Reino da Polônia.
Dentre essas pessoas, duas – Jadwiga Jahołkowska e Michał Sekuła – dirigiram-se
ao Brasil, onde participaram ativamente da vida social da colônia polonesa local.
PIETKIEWICZ, Z. Do braci w Paranie. Zagon, n. 10, de 9/3/1907, p. 1-2.
BRZEZIŃSKI, S. T. Stanowisko PZL wśród innych przejawów ruchu ludowego i innych organizacji.
Archiwum Zakładu Historii Ruchu Ludowego (a seguir: AZHRL), rubr. ZB VI/2b, p. 358.
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Jadwiga Jahołkowska foi a pioneira na difusão da educação no interior. Ela
fazia parte do Círculo Feminino de Educação Popular, que tinha por objetivo a
conscientização cívica e política das aldeias. Essa organização encontrava-se então sob a forte influência das pessoas concentradas em torno da publicação Głos.
Jahołkowska atuava principalmente na seção bibliotecária e de distribuição de
livros, que fornecia às aldeias publicações legais e ilegais. Colaborou também com
M. Malinowski, que a partir de 1901, no âmbito da Sociedade de Apicultura e Horticultura, promovia para os camponeses cursos de apicultura aliados a um movimento
de conscientização política. Ela foi a única mulher que numa reunião secreta em
Jaktorowo (no dia 13 de novembro de 1904) foi convocada ao Comitê Central da
União Popular Polonesa. No verão de 1905, nessa mesma localidade ela participou
de um encontro de líderes da UPP, convocada por iniciativa de S. Sempołowska,
em que foi aprovado o projeto de um congresso dos professores populares, que se
realizou no dia 1 de outubro de 1905 em Pilaszkowo, nos arredores de Łowicz, durante o qual foi instituída a União dos Professores Populares. Jahołkowska foi uma
das líderes mais ativas da UPP. Visitava a região a ela subordinada (Podlasie, Kielce),
onde organizava encontros com camponeses e distribuía publicações. Colaborou
igualmente com os periódicos da UPP, publicando nelas os seus artigos, e participou da redação do último órgão da UPP – Zagon (Leira). Após a prisão dos líderes
da UPP na primavera de 1907, como mencionamos acima, Jahołkowska viajou ao
Brasil, onde permaneceu cinco anos. Da mesma forma que no Reino, dedicou-se à
organização das escolas no Paraná. Foi justamente graças a ela que as autoridades
brasileiras começaram a registrar para os imigrantes vindos de terras polonesas
a sua nacionalidade correta. Szczęsny Starkiewicz escreveu em suas memórias:
Até agora aparecíamos nos livros oficiais do Brasil (do departamento de colonização)
como russos, austríacos ou alemães. Foi necessária uma feliz coincidência para que
a conhecida escritora e líder sra. Jahołkowska conseguisse no ministério, no Rio de
Janeiro, que a partir de agora o governo registre os poloneses que vêm ao Brasil como
polacos-russos, polacos-austríacos, polacos-alemães809.

Durante o tempo todo Jahołkowska mantinha contato com a Polônia, para onde
enviava apelos pedindo que viessem ao Brasil os intelectuais, para dessa forma elevar
culturalmente a colonização polonesa nesse país.
Outro líder da UPP que se estabeleceu no Brasil e ali permaneceu até o final da
vida foi Michał Sekuła. Ele nasceu e foi criado em Garwolin, numa família camponesa. Em suas memórias ele escreve:
809
W Paranie i o Paranie. Tułaczym szlakiem – opis Szczęsnego Starkiewicza, podał M. Malinowski.
Zaranie, n. 25, de 19/4/1913, p. 656.
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O ano de 1905 não prenunciava a paz: greves, manifestações e agitação entre os jovens e principalmente entre os operários de diversos setores. Após as festas da Páscoa
daquele ano, já após a greve, eu estava trabalhando com um grupo de educadores
dirigido por Stefan Brzeziński. A área do meu trabalho era o distrito de Garwolin.
Eu fundava nas aldeias círculos dos educadores, junto aos quais eram instaladas bibliotecas; distribuía publicações e brochuras ilegais, organizava reuniões nas aldeias
e na cidade. E eis que, numa cidadezinha tão pacata como Garwolin, no dia 1 de
maio de 1905 a juventude organizou um desfile com bandeiras vermelhas e cantou
“O nosso sangue...”, “Elevemos corajosamente o nosso estandarte para o alto...” [...]. No
entanto, a polícia permaneceu tranquila e não prendeu ninguém. [...] Fundei círculos
da UPP na região de Płock, Bielsko, Sierpiec, Drobin, Radzanów. Organizei também
um bom número de reuniões em que fiz palestras a respeito de temas programados
e livres. […] Com o tempo o meu trabalho clandestino foi descoberto. Os jovens da
democracia popular, quando me encontravam na rua em Płock, gritavam: Agitador
camponês, agitador camponês! Eu corria o risco de ser preso, então tive de viajar a
Varsóvia, onde resolvi assumir um emprego em cursos legais para analfabetos adultos810.

Ameaçado de prisão, em 1906 Sekuła viajou primeiramente aos Estados Unidos,
de onde enviava correspondências ao Zagon811, e a seguir, em 1908, mudou-se para
o Brasil, onde residiu até o fim da vida, com exceção dos anos 1919-1926. Foi um
ativo líder polônico e educacional. Fundou diversas escolas e sociedades polônicas.
Muito mais permanentes foram as conquistas do outro movimento camponês
no Reino da Polônia, que se desenvolveu nos anos 196-1908 em torno da publicação
Siewba (Semeadura). A história dessa organização é um exemplo da emancipação
dos próprios camponeses das influências ideológicas e organizacionais da democracia nacional. Recordemos apenas que delegados que se afastaram da Sociedade
da Educação Nacional da democracia nacional, num encontro promovido em Jadwisin no dia 2 de setembro 1906, fundaram a União da Jovem Polônia Popular. Ali
foram também estabelecidas “as diretrizes principais da União e das suas próximas
tarefas – a fundação de um jornal, de uma Sociedade Editorial, da Sociedade dos
Círculos Agrícolas e a redação de um programa”812.
Concretizando as decisões do encontro, iniciou-se a publicação do Siewba, cujo
primeiro número circulou no dia 3 de novembro de 1906. Inicialmente o jornal
saía como uma publicação quinzenal e, a partir de 7 de novembro de 1907, como
um semanário. O último número do Siewba traz a data de 16 de maio de 1908. No
total foram publicados 58 números. O presidente da Administração da Sociedade
810
811
812

SEKUŁA, M. O polską szkołę. Pamiętniki emigrantów..., 1965, p. 141-142.
SEKUŁA, M. Z Ameryki Północnej. Zagon, n. 12, de 23/3/1907, p. 9.
ZMPL. Warszawa, 1917, p. 4.
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Editorial e o redator-chefe do Jornal era um camponês – Jan Kielak (1877-1917).
No entanto o secretário e o administrador de fato do Siewba era o engenheiro Jan
Adamowicz-Piliński (?-1917), líder progressista-democrático e funcionário da redação
do Prawda (A Verdade), editado por Aleksander Świętochowski (1849-1938). Além
dele, uma figura exponencial do movimento congregado em torno do Siewba foi o
advogado Tadeusz Gałecki, que em boa parte financiava o periódico. Ele também
conquistou para o trabalho o padre Izydor Kajetan Wysłouch (1869-1937)813, que foi
o criador do programa da União da Jovem Polônia Popular (UJPP).
O periódico Siewba, que inicialmente era distribuído sobretudo entre os camponeses e líderes do distrito de Radzymin, com o tempo estendeu a sua influência
a diversos outros distritos do Reino da Polônia, tendo também ganho uma parte dos
leitores e correspondentes da UPP. A difusão do jornal era facilitada pelos círculos
agrícolas da SAC. O jornal até conquistou correspondentes entre os camponeses que
emigraram ao Brasil. Congregaram-se em volta dessa publicação cerca de cinquenta
colaboradores e correspondentes permanentes. Quanto ao aspecto ideológico, a
equipe do Siewba, da mesma forma que os autores que escreviam nas páginas do
jornal, era diversificada. Ao lado de muitas teses progressistas e radicais, eram
apresentados postulados solidaristas, conciliatórios, em grande medida utópicos.
No decorrer de menos de dois anos de sua existência, o jornal tomou a palavra
duas vezes a respeito da emigração camponesa aos países da América Latina. Dedicou mais espaço à emigração econômica à América do Norte, embora apenas em
forma de informações lacônicas. Um comunicado a respeito da América Latina
aparece pela primeira vez em setembro de 1907, advertindo os leitores de que em
algumas regiões do país – sobretudo nas províncias de Wołyń, Kiev, Mińsk, Grodno, bem como Kalisz e Siedlce – estava atuando uma quadrilha que incentivava os
camponeses à emigração814.
Apesar de tais advertências, naquele tempo o interesse pela emigração era significativo, o que pode ser confirmado por um esclarecimento do vice-consulado
dos Estados Unidos do Brasil em Varsóvia, publicado nas páginas do Siewba. Esse
comunicado era uma espécie de resposta ao grande interesse dos camponeses
pela emigração ao Brasil, o que se refletia no número de perguntas dirigidas ao
vice-consulado em Varsóvia, bem como no número de visitas a essa representação
diplomática. Os camponeses pleiteavam, além disso, recursos para a viagem ao

813
MAZUREK, J. Ksiądz Izydor Kajetan Wysłouch wobec chłopów i ruchy ludowego w Królestwie
Polskim. Rocznik Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, n. 11, 1997, p. 24-35; GAJEWSKI, S. Izydor
Kajetan Wysłouch (Antoni Szech) 1869-1937. Lublin, 1995.
814
Wyzyskiwanie wychodźców. Siewba, n. 21, de 28/9/1907, p. 6; Oszuści na pograniczu. Ibidem,
n. 23, de 12/10/1907, p. 6; Powrót emigrantów. Ibidem, n. 33/34, de 21/12/1907, p. 12; Z kraju [jak
powstrzymać emigrację]. Ibidem, n. 3, de 18/1/1908, p. 6; Ostrzeżenie. Ibidem, n. 17, 25/4/1908, p. 5.
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Brasil e informações a respeito da possibilidade de ganhar terra de graça. Nesse
esclarecimento lemos:

1.

2.

3.

4.

Para evitar a perda de tempo da parte dos que buscam informações e com o propósito
de poupar decepções a pessoas que, com base em boatos não confirmados a respeito
de uma nova lei de colonização, atualmente já estão viajando ao Brasil, pelo presente
o vice-consulado esclarece:
Que realmente, no dia 19 de março do corrente ano, com o n. 6.455 foi aprovada
pelo governo da união uma nova lei de colonização, que tem por objetivo povoar
através da colonização os espaços desabitados no Brasil, mas que a adoção dessas
normas exige uma série de trabalhos preparatórios, como a escolha de áreas adequadas à colonização, a preparação de adequada comunicação, a medição das terras, etc.
Atualmente as repartições coloniais estão envolvidas na conclusão desses trabalhos,
os quais, em razão do seu grande volume, exigirão ainda um longo tempo. Somente
após a conclusão total desses trabalhos é que vai ocorrer a fixação dos emigrantes, a
respeito do que serão dados avisos oficiais.
Os emigrantes que vêm ao Brasil antes que seja anunciado o início da colonização
não podem contar com “nenhuma” ajuda da parte do governo brasileiro. Por isso
advertimos as pessoas que atualmente já estão viajando ao Brasil ou que pretendem
viajar em breve, com o objetivo de ali se estabelecerem como colonos em terras do
governo ou do estado, que sem dúvida se defrontarão com uma decepção, cuja culpa
deverão atribuir apenas a si mesmas.
A mencionada lei nada fala da distribuição de terra aos colonos de graça, mas, ao
contrário, pelas colônias concedidas é cobrado um preço que dentro de determinados prazos deve ser “incondicionalmente” pago, porque, no caso do descumprimento
dessa condição, a lei claramente prevê o “despejo do colono”.
As autoridades competentes enviaram até agora ao vice-consulado apenas o texto da
lei e o aviso de que após a conclusão dos trabalhos preparatórios o vice-consulado
receberá a respeito da colonização instruções apropriadas, cujo conteúdo será imediatamente divulgado na imprensa local815.

Uma síntese da posição do Siewba diante da questão emigratória era um artigo
que foi publicado com o título de Emigração. O autor, que se oculta sob as iniciais
W. S. (Wojciech Szukiewicz?), trata a emigração como um mal necessário, que – em
sua opinião – resulta do mau estado econômico e cultural do país fornecedor dos
emigrantes. A sociedade devia envidar todos os esforços para que a emigração não
ocorresse, tanto mais que as suas causas tinham uma base econômica. W. S. escrevia:
815
Wyjaśnienie wicekonsulatu Stanów Zjednoczonych Brazylii w Warszawie. Ibidem, n. 26, de
2/11/1907, p. 3. Esse esclarecimento foi também publicado em Gazeta Ludowa, n. 27, de 3/11/1907.
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No entanto, se nós mesmos não temos forças suficientes para impedir esse mal, se
somos tão míopes que não vemos os futuros efeitos negativos da emigração maciça,
ou se, independentemente de nós, as condições não permitem que retenhamos os
nossos irmãos no nosso país, procuremos pelos menos evitar que esse pobre emigrante seja explorado e fazer com que no estrangeiro, além dos mares, encontre no
mínimo o pão de cada dia, não perca a sua identidade nacional e permaneça em estreita união com a pátria. Se formos condenados à vida errante e à perseguição, se
pelo fato de sermos poloneses querem na província de Poznań expropriar à força
os nossos irmãos da terra orvalhada pelo seu sangue e seu suor – é obrigação nossa
ajudar aos nossos exilados na sua vida errante e defendê-los. Nenhum tipo de força repressiva poderá impedir a emigração, e devemos preparar-nos para uma nova
emigração maciça. O congresso dos Estados Unidos do Brasil aprovou um novo regulamento emigratório. O governo brasileiro não poupará custos para atrair o maior
número possível de imigrantes, que em terra americana procuram uma existência
melhor e melhores condições sociais. Os poloneses são muito bem-vistos no Brasil,
como indivíduos trabalhadores e úteis. Isso, no entanto, não exclui a exploração durante a viagem e no destino816.

O trabalho da União Popular Polonesa, interrompido pelo governo russo, e o movimento dos círculos do Siewba foi continuado nas aldeias pela publicação Zaranie
(Alvorada), que circulou em Varsóvia de 27 de novembro de 1907 a 12 de maio de
1915. O inspirador da criação do jornal – que trazia em sua vinheta o subtítulo
“Jornal semanal, de educação geral, social, agrícola e industrial” – foi M. Malinowski,
que em 1906 rompeu definitivamente com a democracia nacional e com o Zorza
(Aurora) e começou a colaborar com a União da Jovem Polônia Popular. Antes disso
ele publicava seus artigos no Siewba (às vezes com o pseudônimo de Piastun) e foi
também cofundador da Sociedade dos Círculos Agrícolas E. Staszic. Lançando
o lema “por nós mesmos”, o Zaranie postulava e propagava o desenvolvimento da
educação, difundia o progresso econômico nas aldeias, apelava pelo desenvolvimento
dos círculos agrícolas e de diversas formas de cooperativismo rural e empreendia
uma luta severa e intransigente com todo o tipo de forças conservadoras. O movimento do Zaranie não criou na verdade uma organização política compacta, no
entanto os correspondentes e leitores que se congregavam em torno da redação
constituíam um grupo sociopolítico que representava as aspirações progressistas
dos camponeses poloneses na zona de ocupação russa.
Malinowski cooptou para a colaboração com ele muitos jornalistas e representantes da intelectualidade, oriundos de diversos ambientes. Publicavam os seus
textos em Zaranie eminentes autores como Irena Kosmowska (com pseudônimo
816

W. S. [Wojciech Szukiewicz?]. Emigracja czyli wychodźstwo. Ibidem, n. 1, de 4/1/1908, p. 5.
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Janek z Lipnicy), Maria Dąbrowska (com pseudônimo Jan Stęk), Stefania Bojarska,
Stanisława Okołowicz, Maria Bieńkowska, Stanisław Osiecki e Jadwiga Dziubińska,
entre outros. Na atividade desse movimento engajaram-se os mais cultos camponeses, como Tomasz Nocznicki, Teofil Kurczak, Piotr Koczara, Mateusz Manterys,
Kajetan Sawczuk, Michał Gwiazdowicz e muitos, muitos outros. Foram partidários do Zaranie e propagadores dos ideais que esse jornal propagava os formados
pelas primeiras escolas agrícolas na Polônia, como as de Pszczelin, Sokołówek,
Gołotczyzna, Bratny817.
Nas páginas de Zaranie eram publicados textos tanto dos próprios dirigentes do
movimento como dos seus colaboradores próximos, bem como correspondências
que eram enviadas pelos próprios camponeses, tanto da Polônia como dos países
de emigração, inclusive dos países da América Latina.
No período de circulação desse jornal, a sua visão do problema emigratório sofreu
uma evolução. No início – como reconhecia o próprio Malinowski – o Zaranie era
bastante cauteloso. A redação acreditava que, ao deixarem o seu país, os emigrantes
contribuíam para o empobrecimento da pátria, visto que
quando enviamos a força do trabalho para o exterior, levamos para fora a fonte do
bem-estar. [...] Com isso a calamidade do país torna-se cada vez maior. Já hoje há
lugares em que os proprietários de terras maiores queixam-se disso. O mal deve ser
prevenido. Mas como?

Na resposta de Malinowski a essa pergunta ecoam ainda os ideais solidarísticos,
e não se percebe nela a coragem e o radicalismo posteriores:
É melhor, irmãos, que nós mesmos ponhamos mãos à obra e nós mesmos nos esforcemos para nos educarmos, trabalhando, através da educação e da união, para que a
produtividade da terra nutriz seja intensificada. Ela ainda pode produzir muito, basta
que saibamos extraí-lo. Nós mesmos devemos empenhar-nos na busca desses recursos, porque o mal se aproxima. Em razão da pobreza, um número cada vez maior de
nós viaja para o exterior […]818.

Um período crucial para a redação de Zaranie e do próprio Malinowski foi o
ano de 1911. Foi nesse ano que – sob a influência dos artigos de Michał Pankiewi-

Zarys historii polskiego ruchu..., t. 1, p. 160; PIĄTKOWSKI, W., op. cit., p. 60-61; BEDNARZAK-LIBERA,
M. „Zaranie” – pismo niosące na wieś oświatę i kulturę. In: Działalność oświatowa ruchu ludowego, red.
A. Kołodziejczyk, Siedlce, 1996, p. 76.
818
Idem. Za chlebem. Ibidem, n. 8, de 20/2/1908, p. 136.
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cz819 – eclodiu no Reino da Polônia a chamada segunda “febre brasileira”, que atingiu sobretudo a região de Podlasie e de Lublin. Das terras do Reino da Polônia
emigraram então cerca de 12 mil camponeses. Poderia parecer que na provocação
dessa “febre” Malinowski teve um papel importante, ainda que em publicações
oficiais ele o negasse:
Os artigos do sr. Pankiewicz no Zorza, em sua totalidade, com todos os seus elogios ao
Paraná, não foram publicados [por Zaranie – nota JM], e aos que faziam perguntas a
respeito repetíamos o que se sabia principalmente do delegado da Sociedade Agrícola
Central, sr. Ludwik Włodek, que esteve no Paraná como delegado e fez um relatório
da sua viagem na revista mensal Ekonomista, ano 1910820. E os seus muitos elogios
ao Paraná e as suas numerosas descrições da grande abastança dos antigos colonos
poloneses de lá não foram por nós publicados a fim de não impelir essas pessoas a
viajar. Um ano depois alguns emigrantes voltaram à Polônia – e em que estado lastimável! E eis que, como antes o Zorza e outros periódicos elogiavam o Paraná, assim
agora os nossos adversários (e até o Zorza!), sem senso crítico e até com má-fé, estão
atribuindo a culpa de esses emigrantes terem viajado àquele país e o seu destino ao
Zaranie ou ao Kurier de Lublin. Não respondemos a esses ataques, porque tínhamos
a consciência limpa e tranquila821.

No entanto, das memórias de Miguel Pankiewicz resulta que a participação de
Malinowski foi muito maior do que poderia resultar da leitura do trecho acima.
Na opinião de Pankiewicz, Malinowski foi um dos idealizadores do movimento
emigratório no Reino da Polônia:
Em Varsóvia, da mesma forma que em Lvov, a questão do Paraná teve uma recepção
positiva. Na Direção Central da Sociedade de Cultura Polonesa foi acertado comigo
o roteiro da viagem pela Polônia para a apresentação de palestras e imediatamente foi
enviada uma carta circular a esse respeito a todas as filiais da Sociedade. Na redação
do Zaranie, que se encontrava em permanente correspondência com o pe. Anusz, não
havia necessidade de convencer ninguém. O próprio redator-chefe e editor de Zaranie, Maksymilian Miłguj-Malinowski, era um porta-voz do plano da concentração
da colonização polonesa no Paraná, e a sua mais próxima colaboradora, a encantadora Irena Kosmowska, que mais tarde foi por vários anos deputada ao Parlamento
e uma figura preeminente do Partido Popular Libertação, via com entusiasmo a ideia
PANKIEWICZ, M. Polonia parańska. Kurier, n. 284, de 11/12/1910; idem. Prawda o Paranie. Zorza,
n. 2, de 12/1/1911, e n. 3, de 19/1/1911.
820
Na realidade o trabalho de L. Włodek intitulado As colônias agrícolas polonesas no Paraná foi
publicado no primeiro volume de Ekonomista em 1909, p. 1-49, 286-253.
821
MALINOWSKI, M. W Paranie i o Paranie. Zaranie, n. 6, de 06/2/1913, p. 144.
819
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da colonização paranaense. Com o objetivo de ampliar o âmbito da ação paranaense,
em acordo com a redação do Zaranie, eu levei o longo artigo A verdade sobre o Paraná
ao Zorza, um jornal popular, publicado por Mieczysław Brzeziński, um conhecido
líder educacional. Esse artigo foi publicado em dois números sucessivos do Zorza
em janeiro de 1911. A publicação de uma separata de A verdade sobre o Paraná, com
uma tiragem de 10 mil exemplares […]822.

O que ocorreu na realidade? Parece que se encontra mais próximo da verdade o
relato de Malinowski. Isso pode ser confirmado pelas memórias de Teófilo Kempa,
que – antes de tomar a decisão de emigrar da Polônia – em 1911, viajou à capital em
busca de conselho. Anos depois escrevia ele:
A fim de obter mais informações sobre o Brasil, viajei a Varsóvia. Apresentei-me a tal
Senhor Malinowski, que era redator do jornal Zaranie. O Senhor Malinowski não era
partidário da emigração, mas informou-me que existia a possibilidade de melhoria
de vida. Após ter voltado de Varsóvia, combinei com minha mulher e minha sogra
que viajaríamos ao Brasil823.

Conforme reconhecia o próprio Malinowski, a mencionada brochura de
Pankiewicz era difundida pela redação de Zaranie entre os seus leitores824 e teve
uma grande repercussão na sociedade, o que é confirmado por muitos emigrantes.
José Piekarski, de Leszczków (distrito de Opatow), escrevia:
Em 1910 [na realidade em 1911 – nota JM], surgiu a brochura do sr. Pankiewicz A verdade sobre o Paraná, que, apoiada por uma série de artigos na imprensa favorável à
emigração, provocou a chamada febre emigratória ao Brasil, à custa do governo
brasileiro. Decidi aproveitar a ocasião, tanto mais que a necessidade coincidiu com
a possibilidade de eu agora poder realizar um antigo propósito825.

No Zaranie Pankiewicz publicou, além disso, o artigo Os poloneses no Paraná,
no qual escrevia que
é de admirar a aptidão colonizadora do nosso camponês, além disso na maioria dos
casos analfabeto, que sem contar com nenhuma ajuda ou assistência, ele mesmo criou
PANKIEWICZ, M. Biebrza – Wisła – Amazonka..., t. 1, parte 1, p. 115-116.
KEMPA, T. Jestem Polakiem. In: Pamiętniki emigrantów 1878-1958, seleção e prefácio de K. Koźniewski.
Warszawa, 1960, p. 815. O pronunciamento de Kempa, da mesma forma que outras memórias publicadas
no volume acima, provém de um concurso promovido em 1957 pelo semanário 7 Dni w Polsce.
824
MALINOWSKI, M. Z powodu wychodźstwa do Parany. Zaranie, n. 15, de 13/4/1911, p. 334.
825
Pamiętniki emigrantów. Ameryka Południowa. Warszawa, 1939, p. 111.
822
823
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para si um futuro melhor e difundiu a cultura num país completamente selvagem.
[...] Hoje podemos dizer sem medo de errar que o seu trabalho produziu generosos
resultados. Aqui no nosso país, as pessoas se queixam de falta de terra; lá, não sabem
o que fazer com ela. Atualmente muitos agricultores possuem ali tanta terra que não
têm condições de cultivá-la toda. Está surgindo até o tipo do grande proprietário
polonês, possuidor de algumas centenas a mil morgas de terra, embora esse mesmo
proprietário fosse na velha pátria um peão ou, no máximo, dono de um minifúndio.
[...] No Paraná todo emigrante pode tornar-se e torna-se um proprietário autônomo,
e não um eterno operário, como ocorre na América do Norte826.

O Zaranie publicava também artigos do padre Józef Anusz, que – como sabemos
– era um grande propagador da colonização camponesa no Brasil:
Gosto de olhar para os colonos educados ou crescidos aqui no Paraná! Quando me
lembro dos meus antigos paroquianos de Zamość e Biłgoraj, quando os comparo com
os araucarienses, que grande diferença! Aqueles eram escravos abatidos e derrotados,
temerosos de tudo; estes, trabalhadores seguros de si, colonos que conhecem a sua
força e o seu valor. Taciturnos, calmos, livres, de caráter tão forte como as canelas
das matas paranaenses e tão amplas como a vastidão dos nossos campos. Até na igreja
eles rezam de forma diferente da dos seus compatriotas europeus827.

Quem falava mais alto a respeito do problema da emigração era Maksymilian
Malinowski, atacando os adversários da emigração:
Surgem então novamente os velhos adversários da emigração, que, como Gazeta
Świąteczna, exclamam: “Advertimos vivamente todas as pessoas de bem: Não acreditem
nesses estímulos, ainda que impressos, porque se trata de uma traição!”828 Será que não
se envergonham de mentir e de suas lamentações serem uma falsidade? Desejosos de
reter no país toda a pobreza para que o operário seja barato, encontraram-se numa
situação difícil, porque esse jornal deles, o Zorza, foi o primeiro a publicar o artigo
826
PANKIEWICZ, M. Polacy w Paranie. Zaranie, n. 3, de 19/1/1911, p. 50-51; esse artigo foi
posteriormente reproduzido com o título O koloniach polskich w Paranie (Sobre as colônias polonesas
no Paraná) no Kurier de Lublin, n. 24, de 29/1/1911.
827
ANUSZ, J. Z życia naszych na obczyźnie. Zaranie, n. 3, de 19/1/1911, p. 47; cf. ainda: ANUSZ, J.;
PANKIEWICZ, M. Głosy zza morza. Ibidem, n. 41, de 12/10/1911, p. 956.
828
Malinowski refere-se aqui a um texto publicado em Gazeta Świąteczna (n. 1570, de 20/25/3/1911) intitulado Nagonka do Parany. Naquele tempo Gazeta Świąteczna publicou outros textos
antiemigratórios: T. P. Świadectwa o Paranie. Ibidem, n. 1582, de 15-28/5/1911, p. 1-2; Przejazd do Parany.
Ibidem, n. 2, de 15/10/1911, p. 1-2; Handel ludźmi. Ibidem, n. 20, de 3/12/1911, p. 1-2; CHROSTOWSKI,
T. O Paranie. Ibidem, n. 1617, e 1618, de 15-28/1/1912, p. 1-2 e 22/1-4/2/1912, p. 1-2.
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do sr. Pankiewicz estimulando vivamente à emigração. Se tivesse feito isso o Zaranie,
seria chamado de traidor... E assim o Gazeta Świąteczna atribui esse título a alguém
em vez de dizer ao povo sinceramente apenas a verdade – a verdade, ainda que para
tranquilizar a própria consciência e por estar ciente de que afinal esse jornal não será
capaz de deter a onda quando ela deve escoar, e quando tem para onde escoar...829

Em 1913 a redação de Zaranie publicou – com um prefácio de M. Malinowski
– um relato sobre o Brasil de autoria de Szczęsny Starkiewicz830, que era um grande
elogio à emigração a esse país. Não há dúvida de que com esse artigo a redação do
Zaranie rompeu o seu anterior comedimento, a respeito do qual falava Malinowski:
Porque lá [no Paraná – nota JM] todo aquele que não tem medo de trabalhar e tem os
braços sadios para empunhar um machado encontrará trabalho e encontrará o pão.
[…] Lá, no mais desnorteado serviçal despertará o ser humano, que animará o sentimento da sua própria dignidade como conquistador dessa terra e dessa mata secular
e intransponível, e despertará em algum lugar, bem no fundo da alma, o sentimento
da dignidade nacional, que até agora tem permanecido oculto e desconhecido. […]
E lá – o que é polonês, com certeza será preservado para a Polônia. A fala polonesa,
o sentimento polonês, o espírito polonês – e os anseios poloneses... E justamente esses, os últimos deste país, esses que residem nos solares em úmidos barracos, esses
pobres peões, esses miseráveis das aldeias, esses, em primeiro plano – se lhes convém
deixar o seu país – podem e devem dirigir-se ao Paraná. O artesão polonês também
ali poderá encontrar trabalho. Os pedreiros, por exemplo, são muito procurados em
Curitiba e são bem pagos, ganhando 7 mil-réis ou mais por dia... E o sapateiro polonês, em que miséria muitas vezes vive, nos sombrios porões urbanos ou nas nossas
cidadezinhas! Nas colônias do Paraná melhor seria a sua existência. Um punhado de
intelectuais profissionais também poderia conquistar a vida no Paraná. E, se fossem
pessoas idealistas – quanto ali poderiam fazer pela Polônia! O nosso médico ou dentista, o enfermeiro ou a parteira teriam um grande sucesso no Paraná, e principalmente,
o que está à espera de intelectuais – mas idealistas – é a escola e o jornal polonês831.
MALINOWSKI, M. Z powodu wychodźstwa do Parany. Ibidem, n. 15, de 13/4/1911, p. 334.
No prefácio M. Malinowski escrevia: “Entre as numerosas descrições de viagens ao Brasil, e ao
próprio Paraná, temos uma mais completa – a do dr. Szczęsny Starkiewicz. Em Włocławek, em Pyzdry
e nos arredores dessa cidade, e mais adiante, na região de Łódź, ele era conhecido como líder popular
e cordialmente amado por aquele povo, que também ele amou e ama de todo o coração. Seguindo
a ‘trilha da peregrinação’ dos emigrantes poloneses, também ele viajou ao Paraná, para essa terra
no além-mar onde se diz que ‘todo peito polonês oprimido respira em liberdade, onde tudo que na
Polônia é pobre e miserável encontra o pão, o ouro’...” MALINOWSKI, M. Ibidem, n. 8, de 20/2/1913,
p. 200.
831
W Paranie i o Paranie. Tułaczym szlakiem – opis Szczęsnego Starkiewicza. Ibidem, n. 25, de
19/4/1913, p. 656.
829
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De forma indireta, faziam propaganda em prol da emigração aos países da América Latina as correspondências dos próprios camponeses que se haviam estabelecido
no Brasil ou na Argentina. Os camponeses da colônia Campina, no Paraná, escreviam:
Neste momento o governo brasileiro está oferecendo no Paraná lotes de 45 morgas [cerca de 25 hectares] de mato e sustento por seis meses, naturalmente apenas
para aqueles que se estabelecem na terra e nela trabalham. Por essas 45 morgas, no
decorrer de 8 anos é preciso pagar de 300 a 500 mil-réis (um mil-réis equivale a 58
copeques), dependendo da terra, dividida em duas classes. Em geral a terra é muito
boa. [...] Convém viajar apenas ao Paraná, visto que dentre todos os estados do Brasil
apenas o Paraná se presta à colonização polonesa. É preciso trazer consigo o máximo
de roupa e vestuário, porque aqui essas coisas são muito caras. Aconselhamos também trazer boas variedades de centeio de primavera. Aqui no Paraná crescem muito
bem todos os cereais da Polônia, mas apenas os de primavera. [...] Quanto à época da
viagem, qualquer uma é conveniente, embora seja melhor viajar em março, porque
então se pode imediatamente iniciar o cultivo da roça. O clima no Paraná é muito
ameno, de maneira que não há grande problema com a residência; qualquer tipo de
abrigo contra a chuva pode ser suficiente para o começo832.

Por sua vez Jan Furmaniak, da colônia Afonso Pena, escrevia numa carta à redação:
Nós aqui em Curitiba temos visto muitos que Deus sabe o que esperavam, e depois
de permanecer três dias nos barracos já diziam que tinham conhecido o Brasil melhor que aqueles que aqui vivem há três anos. Não me admiraria também se os velhos
emigrantes escrevessem algo sobre o Paraná. Eu já estou aqui pela segunda vez e me
encontro aqui há quatro anos. Estive nas colônias antigas e nas recém-fundadas e
em toda a parte vi apenas o trabalho pesado. Se alguém espera encontrar aqui o paraíso, não o encontrará, mas apenas o céu e a terra para trabalhar, com a diferença
de ser num clima quente833.

Igualmente do Paraná, dispomos da carta interessante de um camponês culto,
sócio do Circulo Agrícola Stanisław Staszic da aldeia de Bełcząca (comuna Czemierniki), que – apesar de ter viajado com a família – não se decidiu pela compra
de terra, mas começou a trabalhar numa serraria:
Ganho por dia 5 mil-réis (1 mil-réis = 60 copeques) e gasto para viver 2 mil-réis por
dia. Já estou trabalhando há um ano e ganhei algum dinheiro. Depois de ganhar mais
832
833

List do “Zarania” z Brazylii. Ibidem, n. 34 de 1912, p. 670.
Z Parany. Ibidem, n. 8, de 22/2/1912, p. 191.
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um pouco, talvez volte ao país natal, para a terra e o trabalho social. Porque, embora
aqui se possa viver, sente-se muito a falta de algo mais iluminado para a vida, porque
não há palestras nem reuniões – falta instrução. Na própria Curitiba e nos arredores os poloneses são muitos e estes podem reunir-se, mas no mato os nossos vivem
como selvagens, com poucas informações sobre o mundo. Às vezes eles contam com
alguém que ensina as crianças, mas isso não significa muito, e a comunicação é difícil.
Eu, trabalhando na serraria, tenho contato com brasileiros. Eles são bastante hospitaleiros, e não há entre eles a ladroagem que existe entre nós. E mais uma coisa: aqui
se pode viver com mais liberdade834.

Os colonos assinavam de bom grado o Zaranie, e em sua correspondência sabiam
expressar o que o jornal representava para eles: que – como escreviam os colonos
de Nova Galícia, no Paraná –
afasta-nos dos cuidados da vida diária e volta o nosso pensamento a como a nossa
querida e velha Pátria será mais feliz quando nela o espírito do povo atuar com mais
sabedoria, livre, renascido e liberto de quaisquer grilhões. [...] É justamente por isso
que amamos o Zaranie, porque ele desperta os nossos irmãos do sono eterno. Por
isso vamos divulgar o Zaranie com todas as nossas forças. E que não apenas com a
palavra, mas também com a ação desejamos que se aproxime o momento quando,
desperto, espiritualmente livre e atuante na nação, despertar o povo-potência – sirva
de testemunho o número dos assinantes de Zaranie na nossa colônia Nova Galícia.
Éramos três assinantes, e agora somos dezessete835.

O Zaranie possuía leitores fiéis também na Argentina. Enviava correspondências
regulares desse país Edward Dardziński, a respeito do qual pouco sabemos, além
de que – como ele mesmo escrevia num dos seus artigos – fazia parte de um grupo
de operários poloneses que “em busca do pão encontram-se num lugar tão distante
da nossa infeliz Pátria”836. Na emigração a países estrangeiros ele não via nada de
mal. Pelo contrário, estava convencido de que ela poderia ser útil, visto que nesse
tempo o emigrante “aprenderá com outras nações como respeitar o que é seu e amar
a pátria, e ainda poderá aprender a ter mais juízo e adquirir conhecimentos”837. Ao
caracterizar a coletividade polonesa de Buenos Aires, escrevia com tristeza que ela se
compunha de cerca de duzentas famílias, entre as quais “atuam três sociedades que,
em vez de formar um grupo único e unido, brigam entre si; chega ao ponto de uma
WINIARCZYK, P. Wieści od braci zza morza. Ibidem, n. 9 de 1913, p. 228.
List z Parany w Brazylii. Ibidem, n. 3, de 11/1/1912, p. 34. Carta dos colonos de Nova Galícia, do
Paraná.
836
DARDZIŃSKI, E. Z Argentyny (Ameryka Południowa). Ibidem, n. 8, de 19/2/1914, p. 190-191.
837
Idem. Z Argentyny. Ibidem, n. 38, de 1/9/1913, p. 998.
834
835
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ser inimiga da outra, apenas porque cada uma delas segue uma orientação política
diferente”. O autor, que confessava ser um divulgador do Zaranie e estimulava as
pessoas à leitura, considerava a sua tarefa compensada pelo fato de que, como dizia:
Há aqui também aqueles que de corpo e alma trabalham pelo bem comum e desejam
que a situação melhore, e há entre eles alguns que até a pouco eram fanáticos e humildes serviçais do reverendo, mas que, após terem lido alguns números do nosso
querido Zaranie, convenceram-se de que é dele que flui a luz da verdade e puseramse a trabalhar nessa direção838.

Nas páginas de Zaranie foi também publicado um artigo dedicado ao tema da
colonização, escrito por um engenheiro polonês que trabalhava na Argentina, que
havia conhecido bem a situação local. O correspondente, cujo nome desconhecemos, informava:
No que diz respeito aos emigrantes poloneses, é de se lamentar que não exista aqui
até agora, entre as empresas colonizadoras particulares, nenhuma instituição polonesa. Já que o camponês polonês se depara com a triste necessidade de emigrar do seu
país, não seria adequado criar ali, nas próprias áreas da colonização, instituições que
tivessem como objetivo a organização dos emigrados e a defesa do camponês polonês diante de todo o tipo de aproveitadores? Convém acrescentar que na compra de
terra em grande escala alcança-se uma enorme diferença no preço. Não possuímos
um Estado próprio que disso possa cuidar, e o nosso empreendedorismo particular
não é capaz de uma ação mais ampla. Seria preciso tomar como exemplo o trabalho
das instituições alemãs e a sua característica solidariedade nacional839.

Os camponeses poloneses acostumaram-se muito rápido com a realidade brasileira, especialmente na economia rural. Pode testemunhar isso a carta de J. e S.
Czechowicz, de Paranaguá, que informavam: “Aqui se semeia pouco centeio, apenas
se planta muita batata, mandioca, feijão de várias espécies, milho, pepino, melancia,
abóbora e diversos legumes; tudo isso dá um excelente lucro”. No entanto, havia
também outras posturas. Os Czechowicz escreviam:
Somos aqui na linha Paranaguá 50 famílias de poloneses e nas outras linhas vizinhas
há também diversas famílias, e gostaríamos de construir em Paranaguá uma escola
polonesa. No entanto apareceu um padre que mal sabe algumas palavras em polonês, porque é alemão, e começou a assustar com o inferno e convenceu a metade das
838
839

Idem. Kochani bracia Zaraniarze. Ibidem, n. 16, de 17/4/1913, p. 419.
Arrago. Kwestia kolonizacyjna w Argentynie. Ibidem, n. 51, de 18/12/1913, p. 1333.
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nossas pessoas a construir a igreja juntamente com os alemães, dizendo que na escola não se ensina religião. As humildes ovelhinhas concordaram com isso e já não
pensam na escola, e mais de 40 crianças em idade escolar vão crescendo na ignorância. Eles pensam que religião e nacionalidade é a mesma coisa, embora haja aqui um
bom número de alemães católicos. E nós, que queríamos a escola, somos xingados
de progressistas e destruidores. Os nossos irmãos são tão ignorantes que, quando
veem qualquer um que aparece vestido de hábito, já lhe dão ouvidos. Mas aos poucos começam a compreender que isso os prejudica e não querem misturar-se com
os alemães. Em Guarani há cerca de 12 mil poloneses, mas todos dormindo, não têm
uma casa de leitura nem biblioteca, embora nessa vila a maioria das lojas esteja em
mãos polonesas. Em novembro tivemos uma comemoração nacional, o aniversário
do levante de 1830, havia muita gente nossa, todos em trajes nacionais, os homens a
cavalo. Houve um desfile na vila, e à noite, baile e danças. Isso é tudo da nossa vida
“nacional”. Existe até uma casa ao lado da igreja que chamam de “sociedade”, como
se fosse uma “casa popular”, mas propriamente não existe aqui nenhum tipo de vida
coletiva, e essa comemoração foi a primeira apresentação comum dos nossos irmãos.
Há ainda muita ignorância e fanatismo, mas já aparecem algumas pessoas pensando
um pouco mais alto. O progresso comum surge aos poucos, porque cada um cuida
do seu trabalho, e o começo é extremamente difícil840.

Era interessante o relacionamento de Zaranie com a Sociedade Polonesa de Assistência aos Emigrantes, a primeira organização desse tipo. A respeito da iniciativa
de instituir tal sociedade os leitores foram informados por Wojciech Szukiewicz,
o primeiro diretor do seu escritório, que publicava os seus textos nas páginas do
Siewba841. A reação dos leitores de Zaranie foi muito positiva, o que se comprova
por uma série de artigos. “Em Varsóvia foi fundada a Sociedade de Assistência aos
Emigrantes” – escrevia Zofia de Bielki – “que não permitirá que os recrutadores
explorem e prejudiquem as pessoas, ou que simplesmente as enganem”842.
Com o tempo esse entusiasmo diminuiu. Ao descrever em 1913 a “febre brasileira”
que havia ocorrido dois anos antes, Maksymilian Malinowski perguntava:
Por que a Sociedade de Assistência aos Emigrantes, que ganhou cerca de 8.500 rublos
com as passagens dos miseráveis, não prestou a devida assistência a eles? Porquanto
podia e devia ter cuidado que nos navios os nossos fossem tratados e alimentados
840
CZECHOWICZ, J; CZECHOWICZ, S. Głosy braci zza morza. Z Paranagua w Brazylii. Ibidem,
n. 8, de 19/2/1914, p. 190.
841
SZUKIEWICZ, W. W sprawie wychodźstwa. Ibidem, n. 47, de 25/11/1909, p. 925; idem. Słowo
wyjaśnienia. Ibidem, n. 5, de 3/2/1910, p. 90.
842
Zośka z Bielik. O wychodźstwie. Ibidem, n. 14, de 7/4/1910, p. 274; WARDA, W. W sprawie
wychodźstwa. Ibidem, n. 5, de 3/2/1910, p. 89.
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não como a mais inútil mercadoria ou como gado, mas como seres humanos! Porquanto podia e devia fazer um acordo com o governo do estado do Paraná quanto
à quantidade de terra que ali existe ou pode ser medida – podia, através dos seus
enviados, prestar ali assistência aos emigrados. Pelos 8.500 rublos que ganhou das
firmas transportadoras pelas passagens de navio para a multidão de povo que emigrava, podia e devia ter feito tudo isso... Mas, mesmo não tendo feito isso, nenhuma
das nossas publicações ortodoxas censurou essa Sociedade de Assistência... Ela abriu
um escritório com funcionários bem pagos, fundou a publicação Wychodźca Polski
(O Emigrante Polonês), na qual diversos senhores escreviam o que queriam e como
sabiam. E diminuíram o escritório e fecharam a publicação quando se esgotaram os
recursos ganhos com as passagens de navio vendidas aos miseráveis que viajavam
ao Paraná843.

Nos números seguintes de Zaranie foram publicados muitos textos em que
era criticada a Sociedade de Assistência aos Emigrantes. A Sociedade era acusada
de impedir que as pessoas emigrassem844, de falta de informações exatas para os
emigrantes, de divulgação inadequada dessas informações, de falta de assistência
aos emigrantes que já haviam chegado ao Brasil.
O Zaranie polemizava também com as publicações dos fazendeiros, as quais informavam que, diante da emigração maciça do país, intensificavam-se os problemas
com a falta de mão de obra. A resposta da redação foi muito áspera:
Então diante dessas enganosas e mordazes lamentações de que tanta gente está emigrando porque no Brasil lhes prometem terra de graça, de que em Cracóvia agem
certos agentes, de que as autoridades advertem em vão esses miseráveis enganados
pelos agentes, os nossos senhores da nobreza fariam melhor se eles mesmos evitassem a emigração das pessoas nos solares. E eles podem fazer isso. Podem! Basta
que elevem a níveis honestos o salário dos operários, de maneira que eles tenham
condições de sobreviver com suas famílias, que tratem toda essa gente de fato com
humanidade e benevolência, e ninguém que trabalha nos solares viajará além dos
MALINOWSKI, M. W Paranie i o Paranie. Ibidem, n. 6, de 6/2/1913, p. 144.
Od Zarządu Polskiego Towarzystwa Emigracyjnego w Krakowie. Ibidem, n. 39, de 28/9/1911,
p. 891. Comentando a postura da Sociedade Polonesa de Assistência aos Emigrantes, Zaranie escrevia:
“A verdade é a seguinte: quem não tem em seu país algo a que se agarrar, quem sofre a miséria em
sua choupana e em seu estômago e não encontra saída para isso, este poderá encontrar no Paraná:
no início, grandes dificuldades, saudade e desconforto para si mesmo e para seus filhos, mas quando
conseguir algo com o seu trabalho, alguns anos depois, não terá necessidade de preocupar-se com
o pão e com o amanhã. A emigração ao Paraná é colonizadora, o que significa: quem viaja para lá
e se estabelece na terra, não volta mais ao seu país, a não ser excepcionalmente, como há pouco fez
o agricultor Furmanek, de Biłgoraj. Ele veio, acertou os seus negócios e voltou à sua propriedade no
Paraná”.
843

844
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mares ou das montanhas. E são os senhores que se desculpam com as advertências
das autoridades! Façam o que lhes cabe, e não haverá emigração845.

O trabalhador de uma fazenda de Wiesławice, na governadoria de Varsóvia,
exclamava por sua vez:
Ó fariseus e hipócritas! Se os senhores escrevem a respeito do sangrento infortúnio
dos operários poloneses no exterior, por que se calam obstinadamente a respeito das
mesmas injustiças e sofrimentos aqui, no nosso país? Será que a exploração praticada
pelos “empregadores” poloneses é muito mais agradável [...] que a exploração praticada
por estranhos? Ou talvez em nosso país não exista a exploração do povo trabalhador,
ou talvez os escritores dos seus jornais não saibam da sua existência e não escrevem
a respeito? Oh, nada disso! A respeito da existência da exploração dos trabalhadores
nas fazendas locais os escritores dos seus jornais sabem muito bem, e no entanto se
calam, criando com isso a mais falsa imagem a respeito dos “empregadores” e operários poloneses, a respeito das injustiças que os nossos operários sofrem não apenas
entre os prussianos, brasileiros e outros senhores do mundo distante – mas entre os
“verdadeiros poloneses” – e ainda por cima patriotas846.

E Maksymilian Malinowski escrevia:
Se nas classes “superiores” reinasse a autêntica justiça social, se essas classes não
tivessem preguiça de trabalhar e de se esforçar um pouco para depois até alcançar
com isso em sua propriedade lucros um pouco maiores, sobraria também para que
os serviçais tivessem uma remuneração justa, indispensável e maior, e certamente
muitos, muitos desses serviçais não tentariam fugir da fome até o Paraná847.

Dois anos antes da eclosão da I Guerra Mundial surgiram no Reino da Polônia
mais dois partidos camponeses ilegais – a União Camponesa Nacional e a União
Camponesa. A gênese política desses partidos foi completamente distinta. A União
Camponesa Nacional (UCN) separou-se do Partido Democrata Nacional (democracia nacional), ao passo que a União Camponesa (UC) foi instituída por inspiração
do PSP – Facção Revolucionária.
O inspirador principal da criação da UCN foi o conhecido líder da democracia
nacional Aleksander Zawadzki – “Frei Procópio” (1859-1926)848. Além dele, entre
845
846
847
848

Emigracja w Zamojskiem. Ibidem, n. 36, de 7/9/1911, p. 834.
SIEROTA, F. Obłudne żale. Ibidem, n. 14, de 3/4/1913, p. 365.
MALINOWSKI, M. Z powodu wychodźstwa do Parany. Ibidem, n. 22, de 1/6/1911, p. 492-493.
KONEFAŁ, J. Aleksander Zawadzki “Ojciec Prokop” (1859-1926). RDRL, t. 26, 1986, p. 74-84.
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os líderes de frente se encontravam Antoni Piątkowski (1875-1947) e Błażej Stolarski (1880-1939). A fim de aumentar a área da sua influência, a UCN publicava
legalmente diversos periódicos, entre os quais o jornal Lud Polski (Povo Polonês),
que circulou de 2 de janeiro de 1913 a 5 de março de 1914; a Gazeta Ludowa ( Jornal
do Povo) – de 14 de março a 23 de abril de 1914 e o Gromada (Grupo) – 1 de maio a
30 de julho de 1914. “Quando ao aspecto político, a UCN esteve ligada a chamada
facção pela independência e mantinha uma orientação austrófila”849, em consequência do que o partido se juntou à Comissão Provisória dos Partidos Confederados
pela Independência. Em relação aos aldeões e camponeses, o programa da UCN
era moderado. O partido era contrário ao lema dos adeptos de Zaranie “por nós
mesmos”, que expressava uma postura emancipacionista dos camponeses. Apesar de
ter rompido com a democracia nacional, a União pronunciava-se claramente contra
a luta de classes, seguindo a linha do solidarismo social. Por isso esse agrupamento
podia contar com a benevolência da Igreja católica, que combatia obstinadamente
o movimento do Zaranie. Além disso, a UCN distinguia-se também dos adeptos
do Zaranie por um declarado antissemitismo. Os líderes desse partido consideravam a minoria judaica em terras polonesas como uma nação estrangeira, da qual
era preciso livrar-se. O caminho para esse objetivo devia ser a auto-organização
econômica do povo polonês, visto que então
os lojistas judeus, não tendo compradores, fecharão as suas lojas; os fabricantes judeus, não tendo consumidores, fecharão as suas fábricas e pelo capital conseguido
nos bons tempos viajarão à Argentina, para desenvolver o seu comércio onde o povo
ainda é ignorante e incompetente850.

Em sua atividade a UCN dava ênfase ao despertar da consciência nacional dos
camponeses e à propagação da atividade cultural e educacional, social e econômica
nas aldeias. Atribuía-se um grande papel ao cooperativismo e à organização dos
círculos agrícolas. Nas páginas das publicações que eram sucessivamente fechadas
pelas autoridades tzaristas, propagava-se o moderno cultivo da terra, novas variedades de plantas e culturas e propunha-se o desenvolvimento da criação do gado.
Em relação à emigração camponesa à América Latina, a posição do agrupamento
era decididamente negativa. A redação de Gazeta Ludowa acreditava que “os nossos
pais, durante a sua vida, com a sua inteligência e o seu nobre heroísmo fizeram
de tudo para que em tua terra te sentisses feliz e digno de toda felicidade”851. Por
outro lado, os líderes da UCN tinham consciência da realidade existente em terras
849
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851

Zarys historii polskiego ruchu ludowego..., p. 181.
PIĄTKOWSKI, A. I. Jak pozbyć się Żydów. Lud Polski, n. 5, de 29/1/1914, p. 1-2.
WIERNY, G. [Aleksander Zawadzki]. Z naszej niedoli. Gazeta Ludowa, n. 14, de 2/4/1914, p. 1.
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polonesas, e por isso os emigrantes não eram condenados. Nas páginas do Lud
Polski escrevia-se:
Desejamos imensamente que o nosso camponês possua em seu país natal a sua própria
terra e que tenha acesso ao trabalho e a uma remuneração suficiente! Mas, crescendo
rapidamente em número, infelizmente o nosso povo possui pouco campo de trabalho e – impelido pela fome – contra a sua vontade é impelido a emigrar. Se assim é,
e se levará tempo para essa situação melhorar, temos como obrigação nossa instruir
o povo a respeito de como e onde buscar emprego852.

Além do trecho citado, de autoria de Aleksander Zawadzki, o Lud Polski, órgão de
imprensa da UCN que circulou de janeiro de 1913 a 3 de março de 1914, não dedicou
muito espaço à problemática emigratória. Isso pode ser intrigante, visto que – como
anunciava o prospecto introdutório do jornal – entre os colaboradores da redação
havia pessoas que se haviam interessado pela emigração camponesa anteriormente,
entre os quais Władysław Reymont e Władysław Umiński. A respeito do tema acima se pronunciou apenas Antoni Piątkowski, que era secretário da redação. Ele
criticava a primitiva campanha antiemigratória desenvolvida por certos literatos e
jornalistas que queriam afastar os camponeses da emigração falando das dificuldades
que estavam à sua espera durante a viagem e no Brasil:
Será que o camponês polonês é uma delicada senhorita cujo rosto se contorce de choro em razão de um vento contrário ou de um sapatinho apertado? Então o camponês
polonês deve valer apenas o que vale uma ovelha que berra, impotente e desesperada
quando fica só? Sim, senhores escribas, não demonstrais muita sabedoria se quereis
ver no povo polonês molengas e covardes. Conclamai os camponeses a permanecer no país em nome do bem da Pátria, e sobretudo ajudai ao povo a livrar-se dos
parasitas que sugam o seu sangue, que se apropriam do fruto do seu trabalho, para
que possa levar uma vida suportável – e então a emigração diminuirá. Mas querer
assustar o camponês faminto com o vasto mar ou com a alta montanha – isso é uma
grande bobagem. É certo que não há muito de bem se o povo emigra da sua terra,
mas é mais certo ainda que, se um camponês não deixa o seu país porque tem medo
da mata escura, do vasto mar ou da alta montanha, é melhor que ele se vá, para que
a terra polonesa não precise envergonhar-se dele853.

A ilegal União Polonesa foi instituída no início de 1912 pelo Partido Socialista
Polonês – Facção Revolucionária, como sua representação nas aldeias. A principal
852
853

Jak i gdzie szukać zarobku? Lud Polski, n. 6, de 5/2/1914, p. 13.
PIĄTKOWSKI, A. I. Strachy na Lachy. Ibidem, n. 1, de 2/1/1913, p. 6.
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organizadora do partido foi Konstancja Jaworowska (1881-1959)854, uma das mais
próximas colaboradoras de Józef Piłsudski (1867-1935). Graças à ajuda da antiga
conhecida Władysława Weychert-Szymanowski, ela se tornou professora na escola
agrícola de Kruszynek, que se encontrava sob a influência do Zaranie. Ela se utilizou
dos conhecimentos ali estabelecidos para a distribuição dos folhetos e das publicações ilegais da União Camponesa, inclusive dos órgãos do partido, que eram as
publicações Chłopska Sprawa (Questão Camponesa), que circulou irregularmente
entre julho de 1913 e setembro de 1915, e Lud i Wolność (Povo e Liberdade), que circulou em 1915. Foram também líderes ativos da União: Helena Radlińska (1879-1954),
Michał Sokolnicki (1880-1967), Zofia Daszyńska-Golińska (1866-1934), Zygmunt
Kisielewski (1882-1942), Paweł Jankowski e Władysława Weychert-Szymanowska,
entre outros. Além disso, mantinham contatos com a UC Edward Abramowski e
Stefan Żeromski.
Conforme a define a própria fundadora, a União Camponesa era “uma organização sazonal que, em razão de circunstâncias especiais, durou pouco e não deixou
vestígios visíveis”855. Essa observação também se aplica plenamente ao relacionamento da UC com a emigração camponesa à América Latina.
No primeiro ano da guerra o movimento político polonês estava dividido em
diversos grupos, entre os quais tinham maior significado o movimento do Zaranie,
a União Camponesa e a União Camponesa Nacional. No verão de 1915 os líderes
ligados com o Zaranie fundaram o Partido Popular (PP). No outono de 1915 ocorreu
uma dissensão na União Camponesa Nacional em razão do tema do relacionamento
com a Alemanha – e os partidários de Piłsudski criaram então a União do Povo
Polonês (UPP). No início de dezembro de 1915 (nos dias 4 a 6), realizou-se em Varsóvia um congresso para a união dos três partidos – UC, UPP e PP – no qual foi
instituído o Partido Popular Polonês (PPP) no Reino da Polônia. Participaram do
congresso somente vinte pessoas, entre elas apenas cinco representantes das aldeias.
Um grêmio tão pequeno para a realização da união das agremiações camponesas
era o resultado do engajamento nessa obra sobretudo dos dirigentes camponeses,
não das estruturas locais856.
De acordo com a resolução do congresso do dia 5 de dezembro de 1915, entravam
automaticamente no PPP todos os membros das organizações que se uniam. Permitia-se, ao mesmo tempo, que, com o conhecimento da Direção Geral, os membros
do partido podiam trabalhar em outros agrupamentos, não como representantes
do Partido, mas em caráter particular. Provavelmente isso foi motivado pelo fato de
HASS, L. Joworowska Konstancja. In: Słownik biograficzny działaczy..., t. 2. Warszawa, 1987,
p. 685-687.
855
JAWOROWSKA, K. Wspomnienia o Związku Chłopskim, dat., Biblioteka Instytutu Historii PAN,
p. 60.
856
MOLENDA, J. Polskie Stronnictwo Ludowe..., p. 36.
854
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que uma parte dos líderes populares, principalmente da União Camponesa, trabalhava ao mesmo tempo no PSP, na União dos Patriotas, na União do Povo Polonês,
na União Operária Nacional e na União dos Intelectuais pela Independência, e os
adeptos do Zaranie – na Liga Estatal Polonesa857.
Influenciaram então muito o programa e a atividade do partido, especialmente
a radicalização do programa social, os partidários de Piłsudski, que muitas vezes se
legitimavam com o seu passado socialista. O movimento popular, que se cristalizou
sob a influência do movimento socialista, assumiu nos seus programas e nos seus
métodos de ação um caráter mais radical do que na Galícia858.
O PPP começou a criar novas formas organizacionais. Foi instituída a Direção
Central e iniciou-se a criação de administrações regionais e distritais, bem como
de círculos comunais. Inicialmente a atividade da Direção Geral e os seus contatos com o interior eram frágeis. Apenas algumas pessoas viajavam pelas aldeias e
cidades distritais, empreendendo ações organizacionais. No entanto, não foram
as iniciativas das autoridades centrais do PPP, mas a necessidade de organizar-se
que fez com que esse partido intensificasse a sua influência no interior. A crescente
influência do PPP era confirmada pelos números: em 1915 essa agremiação contava
cerca de 5.000 membros, que em 1918 já eram 18.000859.
No período da I Guerra Mundial, por razões evidentes o movimento dos navios oceânicos foi interrompido, em razão do que a emigração ultramarina decaiu
completamente. Apesar disso, no seu programa de 1917 o PPP dedicou às questões
emigratórias um amplo espaço. Declarava-se nele que o partido se lembraria dos
emigrantes, que procuraria “diminuir o seu infortúnio, defendê-los da desnacionalização e – tendo conduzido o país a um adequado desenvolvimento – facilitaria
o seu retorno à pátria onde poderia contar com os ganhos suficientes para o seu
sustento”860. Essa declaração foi repetida nos programas subsequentes do PPP, nos
anos 1918 e 1921861. Igualmente nas páginas de Wyzwolenie (Libertação), órgão de
imprensa do partido, percebia-se o interesse pela problemática emigratória. Na
primavera de 1918 tomou a palavra Aleksander Bogusławski, um líder preeminente
do PPP no Reino da Polônia, que se perguntava “por que o povo polonês emigra?”
Antes de responder à pergunta apresentada no título, o autor cita diversas opiniões
que sobre esse tema circulavam na sociedade da época862.
Ibidem, p. 51.
Ibidem, p. 77; idem. Piłsudczycy a narodowi demokraci. Warszawa, 1980, p. 63, 498.
859
Ibidem, p. 66-69, 164-167.
860
Program Polskiego Stronnictwa Ludowego. Warszawa, 1917, p. 6.
861
LATO, S.; STANKIEWICZ, W. Programy stronnictw..., p. 151-152, 189.
862
Escrevia ele: “Os fazendeiros afirmam, por exemplo, que a emigração entre nós foi provocada
artificialmente, pois antes da guerra havia entre nós dificuldades para encontrar operários. Era
preciso pagar-lhes cada vez mais. Alguns até afirmam que antes da guerra os salários na agricultura
eram aqui mais altos que no exterior. E, se a população polonesa emigra, os culpados disso são os
857
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Comparando o número das pessoas que trabalhavam na agricultura no Reino
da Polônia e em outros países europeus, tais como Áustria, França, Alemanha, ele
chegava à conclusão de que no Reino da Polônia havia um número decididamente
exagerado de pessoas que se sustentavam com a agricultura. Uma das causas desse
estado de coisas era o crescimento natural, que – na opinião do autor – constituía
um fenômeno positivo; a outra era a pequena produtividade da agricultura polonesa.
A colheita média das cinco culturas básicas no Reino era a metade da colheita em
países como a Bélgica ou a Alemanha. Por isso, para alimentar a população do Reino,
era preciso elevar a produtividade, bem como empregar uma parte da população
aldeã na indústria e no comércio. Bogusławski concluía:
Temos, portanto, a possibilidade de alimentar a nossa população se aumentarmos a
produtividade da terra e industrializarmos o país. Mas infelizmente isso não poderá
ser feito de uma hora para outra. Enquanto isso, logo após a guerra ameaça-nos uma
emigração maior ainda, especialmente uma emigração à América maior que antes da
guerra. Para isso o jovem Estado polonês não pode olhar com indiferença, visto que
se priva dos mais sadios operários e defensores. E por isso deve buscar formas de
reter no país o maior número possível deles. E o que poderá detê-los são o aumento
e a facilitação do parcelamento de terras aos agricultores, pela elevação da instrução
agrícola. Essas questões devem contar com o apoio mais enérgico do governo polonês.
Porque a nossa população não se multiplica e se educa para que tirem proveito disso
os outros, e nós apenas contribuamos para a sua alimentação enquanto as crianças
não se transformarem em pessoas adultas. Devemos lutar com essa emigração, mas
de forma inteligente e eficaz863.

Essa avaliação, exposta no limiar da recuperação da independência pela Polônia,
está impregnada da crença de que os camponeses já não precisariam emigrar para
garantir o sustento às suas famílias. Mas, como em breve se demonstraria, esse
otimismo não era fundamentado. Apesar disso, o pronunciamento de Bogusławski
é característico dos representantes do movimento popular do Reino da Polônia.
Movimento que – ao contrário daquele da zona de ocupação austríaca – surgiu
somente no início do século XX e não atingiu ainda aquela maturidade e clarividência do seu congênere da zona de ocupação austríaca. Apoiava-se em grande
parte numa grande multidão de líderes sociais que com o idealismo que lhes era
peculiar assumiram a atividade semilegal, e muitas vezes ilegal, no ambiente aldeão,
agentes. Outros, por sua vez, queixam-se da grande ganância dos fazendeiros e da falta de qualquer
planejamento. Finalmente dizem também que aqui entre nós alguns minifundiários têm vergonha
de trabalhar para os fazendeiros, então preferem trabalhar para estranhos”. MŁOT, J. (Aleksander
Bogusławski). Dlaczego lud polski emigruje? Wyzwolenie, n. 13, de 31/3/1918, p. 128.
863
Ibidem.
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visando sobretudo a conquistar os camponeses ao trabalho em prol da nacionalidade,
e o caminho a isso conduzia através da instrução.
Em relação à emigração camponesa aos países da América Latina, os líderes da
zona de ocupação russa tinham dela uma visão favorável. Informavam, esclareciam
e polemizavam com os pontos de vista daqueles que – aproveitando-se da ignorância
dos camponeses – procuravam dissuadi-los de emigrar. Acreditavam, com efeito,
que para os camponeses sem terra – oriundos dos grupos mais pobres da sociedade aldeã – essa era a única oportunidade para se tornarem donos da sua própria
terra. Com os líderes do movimento popular no Reino da Polônia colaboraram
muitos professores que temporariamente trabalharam entre os colonos poloneses
no Brasil. Além dos anteriormente citados Michał Sekuła e Jadwiga Jahołkowska,
é preciso acrescentar Zdenko Gayer, ex-diretor de escola em Sokołówek, e o padre
Józef Anusz864.

3. As organizações camponesas da zona de ocupação prussiana
e o movimento emigratório
A situação nas terras de ocupação prussiana apresentava-se de forma completamente
diferente daquela das zonas austríaca e russa. A política da Prússia em relação às
terras polonesas, especialmente após a unificação da Alemanha em 1871, visava à
agregação dessas áreas com o restante do país. As terras polonesas, com a exceção
da Alta Silésia, deviam tornar-se o celeiro agrícola da Prússia. Um ardente adepto da
ideia de desnacionalização dos poloneses, da sua transformação em prussianos, foi o
primeiro-ministro da Prússia e chanceler do Reich Otto von Bismarck (1815-1898)865.
A política de Berlim em relação às terras polonesas da zona de ocupação prussiana,
realizada com férrea coerência, determinou a postura da população local. A unilateralidade econômica dessas terras, aliada à falta de possibilidade de encontrar
trabalho nos setores extra-agrícolas e ao alto crescimento demográfico, provocou
Miguel Pankiewicz escrevia: “Nos tempos do Hempel [1904-1908 – nota JM], cumpriu um honroso
papel entre o clero polonês o pe. Józef Anusz, pároco da paróquia de Araucácia, que, perseguido pelas
autoridades tzaristas em razão da sua atividade entre a população católica do rito oriental em Chełmno,
encontrou refúgio no Paraná. Ele incentivava seus paroquianos e lhes ajudava a fundar escolas, buscava
professores bem-preparados e muitas vezes lhes ajudava materialmente. Fundava ainda bibliotecas
polonesas, muitas vezes em povoados muito distantes da sua paróquia. [...] Alguns anos mais tarde
o pe. Anusz tornou-se no Paraná um ardente propagador do Zaranie, de Varsóvia, que na Polônia
era amaldiçoado nos púlpitos. Ele arrumou para esse jornal diversos assinantes e reforçava-o com
correspondências do Brasil, assinadas com seu próprio nome. Pela sua atividade, pagou com a perda
da paróquia, após o que deixou a vida religiosa e iniciou a vida leiga”. Idem. Jan Hempel..., p. 173-174.
865
TRZECIAKOWSKI, L. Pod pruskim zaborem 1850-1918. Warszawa, 1973, p. 104.
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o excesso da população aldeã. Esse excesso não podia ser absorvido pela grande
propriedade rural que predominava nessa zona de ocupação. Enquanto isso, após
o término da guerra franco-prussiana ocorreu um intenso desenvolvimento econômico, principalmente das províncias ocidentais e centrais do Reich, que definiu
a direção dos movimentos migratórios até a I Guerra Mundial.
Os grandes contingentes da população aldeã das terras polonesas da zona de
ocupação prussiana dirigiam-se à indústria local na Silésia, a centros no interior da
Alemanha – na direção de Brandeburgo (principalmente Berlim), da Saxônia, das
províncias de Hanôver e Schleswig-Holstein, e sobretudo ao Vale do Ruhr866. No
final do século XIX essa emigração assumiu um caráter maciço e por isso, antes de
1914, em terras alemãs surgiram fortes núcleos poloneses. Apenas na Vestfália e na
Região do Reno a concentração polonesa era estimada em mais de 500 mil habitantes,
no distrito de Berlim – em cerca de 100 mil e em outros centros menores, tais como
as regiões portuárias de Hamburgo, Bremen e Lübeck e nos arredores de Leipzig,
em Halle, residiam cerca de 150 mil poloneses da zona de ocupação prussiana867.
Uma parte significativa dessa população permaneceu na Alemanha definitivamente,
e uma parte voltou à terra natal. O dinheiro enviado pelos emigrantes ao seu país
contribuiu sensivelmente para melhorar a situação econômica da população das
terras polonesas, o que não deixava de ser significativo num período de luta contra
a germanização.
Nessa época a emigração ultramarina era menos popular, ainda que – como resulta dos cálculos de Adam Galos e Kazimierz Wajda – no período de 1815-1914 possa
ter atingido uma dimensão perto de 600 mil pessoas868. O destino da emigração da
população polonesa da zona de ocupação prussiana eram os Estados Unidos, para
onde viajaram cerca de 550 mil emigrados. Uma pequena porcentagem encaminhouse aos países da América Latina, sobretudo ao Brasil. Eram procedentes sobretudo
da Silésia869, embora não faltassem entre eles também residentes de Poznań e da

866
ŁAZINKA, J. Wychodźstwo polskie w Westfalii i Nadrenii 1890-1923. Śląski Kwartalnik Historyczny
Sobótka, 1949; MURZYNOWSKA, K. Polskie wychodźstwo zarobkowe w Zagłębiu Ruhry w latach 18801914. Wrocław, 1972.
867
KOZŁOWSKI, J. Polacy w Niemczech XIX i XX wieku (do 1945 roku). In: Polonia w Europie, red.
B. Szydłowska-Ceglowa. Poznań, 1992; idem. Rozwój organizacji społeczno-narodowych wychodźstwa
polskiego w Niemczech w latach 1870-1914. Wrocław, 1987; idem. Polska diaspora w Niemczech. In:
Polska diaspora, red. A. Walaszek. Kraków, 2001.
868
GALOS, A.; WAJDA, K. Migrations in the Polish Western Territories Annexed by Prussia (18151914). In: Employment-seeking Emigrations of the Poles World-wide XIX and XX c., ed. C. Bobińska;
A. Pilch. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Polonijne, n. 1. Kraków, 1975, p. 62.
869
BROŻEK, A. Emigracja zamorska z Górnego Śląska w II połowie XIX wieku. In: Konferencja
popularnonaukowa..., p. 1-118; idem. Z badań nad początkami osadnictwa polskiego w Brazylii. Emigracja
z Górnego Śląska do Parany. In: Między feudalizmem a kapitalizmem..., p. 157-179.
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Pomerânia Ocidental870 e Oriental871. Com exceção dos anos 1890-1891, esse movimento não atingiu dimensões maiores, e o número dos emigrados deve ser estimado
de até 15 mil. A relação numérica dos emigrantes da zona de ocupação prussiana
que nos anos 1871-1889 viajaram ao Brasil foi apresentada na tabela I (capítulo I).
A emigração ao Brasil na zona de ocupação prussiana, que assumiu as suas maiores
proporções em 1890, durante a primeira “febre” no Reino da Polônia, despertou
a inquietação de diversas camadas da sociedade. A fuga para além do oceano da
mão de obra barata atingia de forma profunda os interesses dos fazendeiros, tanto poloneses como alemães. É por isso que o deputado polonês no parlamento
prussiano Stanisław Motty, num discurso pronunciado no dia 28 de janeiro de
1891, que fundamentava a interpelação do Círculo Polonês sobre a interrupção da
emigração ao Brasil, dizia:
Encontramo-nos, portanto, diante de um movimento que cresce a cada dia […]. Se o
país não for capaz de dominar e direcionar esse movimento, provocará uma verdadeira calamidade econômica – e não apenas na fronteira oriental do Estado. Em breve
estarão em situação pior os agricultores nas províncias saxônicas, em Mecklemburgo e mais no interior da Alemanha, do que os agricultores das províncias orientais.
Portanto, se essas províncias, juntamente com o Reino da Polônia, forem privadas
de trabalhadores em consequência da emigração ao Brasil, o oeste já não poderá receber operários do leste. […] Já é mais do que tempo de se impedir uma calamidade
que nos ameaça de forma tão visível. Os meios utilizados até agora mostraram ser
completamente insuficientes. Tanto da parte das autoridades prussianas como das
russas e austríacas, foram publicadas nos órgãos locais advertências oficiais contra
os agentes e a emigração ao Brasil. No Reino da Polônia foram penalizados judicialmente seis ou sete, na Prússia dois ou três agentes por incitaram à emigração através da apresentação mentirosa dos fatos. E finalmente o decreto do presidente geral
do dia 31 de dezembro do corrente ano facilita o emprego temporário de operários
individuais do Reino da Polônia e da Galícia nas províncias orientais, mas sem as
famílias. E isso é tudo872.

DREWNIAK, B. Emigracja z Pomorza Zachodniego 1816-1914. Poznań, 1966; WAJDA, K. Migracje
ludności wiejskiej Pomorza Wschodniego w latach 1850-1914. Wrocław, 1969, p. 60-61.
871
WAJDA, K. Migracje ludności..., p. 95-111.
872
Mowa posła radcy Mottego. Kurier Poznański, n. 26, de 1/2/1891, p. 3; a respeito dos representantes
poloneses nos órgãos representativos do Reich e do parlamento prussiano escreveram: HEMMERLING,
Z. Posłowie polscy w parlamencie Rzeszy Niemieckiej i sejmie pruskim 1907-1914. Warszawa, 1968;
BENYSKIEWICZ, J. Posłowie polscy w Berlinie w latach 1866-1890. Zielona Góra, 1976; TRZECIAKOWSKI,
L. Posłowie polscy w Berlinie 1848-1928. Warszawa, 2003.
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Em resposta à interpelação, o ministro do interior Herrfurth confirmou a gravidade do movimento de emigração, mas em sua conclusão reconheceu que as
autoridades não podiam fazer muita coisa. Em razão das normas do estatuto sobre
a liberdade de emigrar, aprovado pelo parlamento, cada cidadão podia emigrar
aonde quisesse. E ele mesmo podia unicamente posicionar-se contra os agentes,
recrutadores e intermediários desonestos. O debate no parlamento prussiano
mereceu um comentário irônico de Ludwik Krzywicki:
Resta então aos cidadãos da terra um único caminho de reação, a saber, publicar nos
jornais descrições da miséria brasileira. [...] Finalmente deu para engolir aos cidadãos
da terra da província de Poznań a pílula adoçada de que, se eles tanto se preocupam
com o destino dos seus compatriotas no além-mar, fazem isso porque estão preocupados com o próprio bolso, não com o bem-estar daqueles873.

Igualmente os círculos progressistas da sociedade polonesa da zona de ocupação prussiana pronunciavam-se contra a emigração aos países da América Latina.
Percebendo as diferenças entre a emigração ultramarina e a continental, apoiavam
decididamente a última. Wojciech Wrzesiński estabeleceu o seguinte:
Era reconhecida como especialmente desfavorável aos poloneses da zona de ocupação
prussiana a emigração ao Brasil. [...] Na formulação de prognósticos, expressava-se
a convicção de que a emigração à América não seria permanente, e que a sociedade
polonesa se curaria da febre americana quando se convencesse de que a propaganda
dos agentes emigratórios não tinha fundamento e que as possibilidades de encontrar
terra ou trabalho na indústria se haviam esgotado874.

Os líderes das organizações polonesas na Prússia procuravam demonstrar que
a emigração ultramarina contribuía para o enfraquecimento do potencial nacional.
Ao mesmo tempo chamava-se a atenção às possibilidades cada vez maiores de viajar às províncias industriais alemãs, principalmente à Vestfália. Esses argumentos
caíram em solo fértil, especialmente num período de intensificação da política
germanizadora prussiana diante da população polonesa.
Como sabemos, o primeiro campo do confronto polono-germânico era a instrução. No ano de 1872, por força de um decreto ministerial, a língua alemã tornou-se
a língua do ensino em todas as escolas do país. Eram também germanizadas as
escolas populares, mantendo-se ali a língua polonesa como uma disciplina especial
Z [L. Krzywicki]. W sejmie pruskim. Tygodnik Powszechny, n. 5, de 31/1/1891, p. 3.
WRZESIŃSKI, W. Polacy zaboru pruskiego wobec problemów wychodźstwa (1870-1914). In:
Wychodźstwo a kraj. Studia historyczne, red. K. Groniowski, W. Stankiewicz. Warszawa, 1981, p. 21-23.
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e o ensino da religião em polonês. Para trabalhar nas escolas eram direcionados
alemães, sendo uma boa parte dos professores poloneses transferida ao interior
do Reich. Em 1876 a língua alemã foi introduzida como obrigatória em todos os
tribunais e nas repartições do Estado. A partir de então, até no correio e na estação
ferroviária os poloneses não podiam comunicar-se em sua própria língua.
Ao mesmo tempo Bismarck empreendeu em toda a Alemanha uma luta contra
a Igreja católica. O ideal dele era um Estado unitário e centralizado. Por isso quaisquer tendências que se opunham a essa concepção eram consideradas inimigas.
Na opinião de Bismarck, a instituição que fazia questão de manter as diversidades
nacionais particulares na Alemanha era a Igreja. Era por isso que a legislação alemã
daqueles anos pretendia sobretudo restringir a influência da Igreja sobre a sociedade, por exemplo afastando-a do ensino escolar e da expedição de certidões do
registro civil. Além disso, foi submetida à supervisão do governo a formação dos
padres, a pregação de sermões e a provisão de cargos eclesiásticos. A partir de então,
podia ocupar um cargo desses apenas um cidadão alemão, após ser submetido a
um “exame de cultura”.
A campanha da Kulturkampf atingiu especialmente os poloneses875, visto que eles
eram na maioria adeptos da religião romano-católica. O governo fechou o seminário religioso em Poznań, fechou as escolas religiosas, interrompeu as dotações do
orçamento para objetivos eclesiásticos e impôs multas aos padres desobedientes.
Em 1874 foi detido e condenado a dois anos de prisão o arcebispo de GnieznoPoznań Mieczysław Ledóchowski. Em breve também outros padres partilharam
o seu destino. Cerca de cem paróquias ficaram sem os seus párocos.
Além da luta na área administrativa e escolar, iniciou-se uma luta com o polonismo no campo econômico. Servia a esse objetivo a Comissão Colonizadora, instituída em 1886 pelo parlamento prussiano. No início ela dispunha de uma dotação
orçamentária de 100 milhões de marcos. Esse dinheiro era destinado à compra de
propriedades polonesas e para o seu parcelamento entre colonos alemães trazidos
às províncias de Poznań e da Pomerânia. No decorrer dos primeiros cinco anos de
sua existência, a Comissão comprou um total de cerca de 50 mil hectares de terra,
na maior parte pertencente a fazendeiros; dessa extensão, apenas 1.334 hectares
eram de propriedade dos camponeses. O fundo da Comissão Colonizadora era
sucessivamente aumentado, até o ponto de ele atingir, em 1914, a soma total, para
aquela época astronômica, de 995 milhões de marcos876.
Outra instituição empenhada na luta contra os poloneses era União de Apoio
aos Alemães nas Terras Orientais chamada Hakata, acrônimo formado com as
875
Escreve com competência a esse respeito: TRZECIAKOWSKI, L. Kulturkampf w zaborze pruskim.
Poznań, 1970.
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JAKÓBCZYK, W. Pruska Komisja Osadnicza 1886-1919. Poznań, 1976.
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letras iniciais dos nomes dos seus fundadores: Hausemann, Kennenmann e Tiedeman, fundada em Poznań em 1894. Essa organização, transformada mais tarde em
União Alemã das Terras Orientais, era uma espécie de lobby político da população
prussiana. Segundo o seu estatuto, o objetivo dessa associação era o fortalecimento
da consciência nacional alemã, a multiplicação numérica e o progresso econômico da população alemã nas províncias orientais, assim como a propaganda para
convencer a opinião alemã do “perigo polonês que ameaçava o Estado alemão”.
Em 1913 a organização contava cerca de 54 mil membros, na maioria funcionários,
professores, militares, etc.877.
Essa política prussiana, iniciada em meados do século XIX e continuada nos
primeiros anos do século XX, provocou uma resistência dos poloneses. A resposta
da parte polonesa foi o surgimento de uma série de associações e organizações de
cunho econômico. Já em 1861 foi instituída pelos fazendeiros de Poznań a Sociedade
Econômica Central, cujo presidente era o conhecido industrial Hipolit Cegielski
(1815-1868). Um ano mais tarde, surgiu em Piaseczno, perto de Gniew, o primeiro
círculo agrícola em terras polonesas. Os seus fundadores foram o pequeno arrendatário Julian Kraziewicz (1829-1895) e Walenty Stefański (1813-1877). Essa Sociedade
organizou em breve uma Sociedade de Crédito e uma Caixa Econômica. Foram
também instituídas a Sociedade das Donas de Casa e uma escola agrícola. Nos anos
1867-1869 era também publicado o periódico Piast878.
Um grande propagador do movimento dos círculos agrícolas na zona de ocupação
prussiana foi o fazendeiro de Pomarzanowice Maksymilian Jackowski (1815-1905).
Em 1873, em nome da Sociedade Econômica Central, ele assumiu o patrocínio dos
círculos que surgiam. Durante o seu mandato ocorreu um rápido desenvolvimento
quantitativo dos círculos agrícolas. Em 1882 já funcionavam 136 dessas organizações,
congregando cerca de 5 mil sócios. Esse número crescia constantemente, para em
1911 chegar a 361 círculos, congregando mais de 17 mil sócios879.
Até o ano de 1910 os círculos agrícolas não constituíam formalmente uma união.
Todos os anos realizavam-se apenas encontros dos presidentes e delegados dos círculos em Poznań. O que os unia era o objetivo comum, ou seja, o desenvolvimento
de uma atividade cultural-educativa. Em reuniões que normalmente ocorriam
uma vez por mês eram apresentadas conferências e palestras não apenas sobre
temas econômicos, mas eram também abordados temas financeiros, e até políticos
e nacionais. Nas condições da zona de ocupação prussiana, esse tipo de atividade
era uma escola de conscientização cívica, visto que dava ênfase à defesa da terra,
da língua e da religião.
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GALOS, A.. GENTZEN, F.; JAKÓBCZYK, W. Dzieje Hakaty. Poznań, 1966.
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Quase simultaneamente com o surgimento dos círculos agrícolas, começaram
a formar-se organizações cooperativistas. Tratava-se geralmente de diversos tipos
de sociedades de poupança e crédito, cooperativas de consumidores, etc. Essas
instituições deviam assegurar aos seus sócios o crédito barato para a compra de
matéria-prima e de ferramentas de trabalho. A coordenadora da atividade das instituições de crédito, que muito contribuiu para o desenvolvimento do cooperativismo
e para o fortalecimento econômico dos camponeses, era a União das Sociedades
Econômicas e Financeiras do Grão-Ducado de Poznań e da Prússia Ocidental. Entre
os mais eminentes presidentes da União devem ser enumerados o padre Augustyn
Samarzewski (1832-1891) e, após a sua morte em 1891, o padre Piotr Wawrzyniak
(1849-1910), que dirigiu a organização até o ano de 1910. Nesse período ocorreu um
dinâmico desenvolvimento do cooperativismo. Em 1890 existiam 82 cooperativas,
em 1905 – 138, em 1911 – 303 e em 1914 já eram 344880.
Na área educacional, cumpriram um papel fundamental na luta com a germanização as organizações sociais polonesas. Uma delas era a Sociedade da Instrução
Popular, fundada em 1872. Num manifesto publicado, reconhecia-se como objetivo
principal dessa instituição a difusão da instrução popular em língua polonesa.
Buscava-se atingir esse objetivo pela criação de bibliotecas populares, pela difusão
de livros e gravuras pelos preços mais baixos, bem como pela fundação e manutenção de creches nas cidades e aldeias. O resultado do breve período de atividade da
Sociedade da Escola Popular, que funcionou apenas por seis anos, foi a fundação de
117 bibliotecas, que funcionavam geralmente junto a paróquias, para as quais foram
enviados 4347 livros, 280 gravuras religiosas e 160 históricas881.
O trabalho da Sociedade da Instrução Popular foi levado adiante pela Sociedade das Bibliotecas Populares, instituída em 1880. O objetivo dessa associação era
semelhante ao da Sociedade da Instrução Popular: “a difusão de livros poloneses
úteis, instrutivos e que elevem os sentimentos religiosos do povo e a fundação
de bibliotecas populares”882. Já na primeira década, a atividade da Sociedade das
Bibliotecas Populares contava 1662 bibliotecas, das quais 1032 no Grão-Ducado de
Poznań, 343 na Pomerânia de Gdańsk, Warmia e Mazúria, 157 na Silésia e 131 no
interior da Alemanha883. Dezenas de anônimos bibliotecários voluntários prosseguiram esse trabalho social até 1939.
No entanto, o mais importante para a manutenção do polonismo na zona de
ocupação prussiana era a luta pela terra. As medidas adotadas pelas autoridades
prussianas não traziam os resultados esperados. Toda ação das autoridades deparava-se com uma contra-ação dos poloneses. A resposta polonesa ao surgimento
880
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da Comissão Colonizadora foi a instituição do Banco da Terra, dirigido pelo líder
polonês Teodor Kalkstein (1851-1905). Para fins de parcelamento, ele criou todo
um sistema de sociedades de parcelamento. Os membros dessas sociedades eram
os próprios compradores das parcelas, em geral camponeses minifundiários que
possuíam um pouco de dinheiro economizado. O resultado dessa luta foi que, enquanto no período até 1890 a Comissão Colonizadora adquiriu doze vezes mais de
terra que as instituições polonesas, no período de 1891 a 1894 ela adquiriu apenas
quatro vezes mais. A situação apresentava-se mais vantajosa ainda se levarmos em
conta a quantidade de famílias estabelecidas, que quase se equiparava ao número
de famílias alemãs. Isso decorria do fato de que as famílias polonesas criavam propriedades bem menores que as da Comissão Colonizadora.
Nos anos seguintes (1896-1904) a situação se inverteu – as sociedades parceladoras
polonesas adquiriram 177 hectares de terra a mais que a Comissão Colonizadora.
Para dificultar o parcelamento polonês, no dia 10 de agosto de 1904 o governo
prussiano introduziu uma emenda no estatuto da colonização, por força da qual os
compradores de parcelas deviam primeiramente obter a autorização das autoridades
administrativas para erguer qualquer tipo de edificação. Naturalmente, em regra as
autoridades prussianas negavam aos poloneses a autorização para a construção884.
Essa intransigente campanha contra a propriedade polonesa deu origem a um
dos heróis poloneses – Michał Drzymała (1857-1937)885. Em 1904 ele adquiriu de
um colono alemão um lote de dois hectares em Podgradowice, no qual pretendia
construir uma casa. No entanto, com base numa lei do mesmo ano que proibia aos
poloneses a construção nos lotes adquiridos, o comissário distrital não concedeu a
licença para a construção, querendo obrigá-lo a vender a terra aos colonos alemães.
Então Drzymała fixou residência num velho carroção de circo, mais tarde chamado
“carroção do Drzymała”, que ele comprou por 350 marcos.
A postura de Drzymała transformou-se num símbolo da luta dos camponeses
poloneses com o ocupante prussiano. Em Poznań surgiu o Comitê do Drzymała, que
iniciou a coleta de dinheiro para a aquisição – ao custo de 2.000 marcos – de um
novo carroção para ele. Os doadores eram os habitantes das três zonas de ocupação,
bem como emigrantes poloneses. Em 1908 Drzymała ganhou um novo carroção. Foi
justamente graças a milhares desses anônimos Drzymałas que a situação da posse
da terra na zona de ocupação prussiana pendeu para o lado polonês. Foram eles
que, à custa de muitas renúncias pessoais, foram capazes de adquirir propriedades
rurais, pagando por elas geralmente mais que a Comissão Colonizadora, de residir
em carroções de ciganos e em abrigos subterrâneos, suportando por longos anos
as mais variadas chicanas da administração prussiana.
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Nas condições da política antipolonesa do ocupante prussiano, na sociedade
polonesa a vida sociopolítica foi dominada por uma ideologia que na literatura
é definida com o nome de “solidarismo social”. Os criadores dessa ideologia, que
formavam a facção do chamado trabalho orgânico, oriundos dentre os fazendeiros
e o clero, considerados pelos alemães como os principais veículos do polonismo,
envolveram nela a pequena burguesia e os camponeses. Estes entraram na composição de organizações econômico-instrutivas maiores que atuavam na Polônia
Maior, desempenhando nelas um papel não raro significativo. Eles não eram o
objeto, mas o sujeito das ações que os envolveram no âmbito das questões nacionais,
independentemente da sua orientação política. Tudo isso fez com que nas aldeias
da zona de ocupação prussiana surgisse um antagonismo entre a aldeia e o solar tão
forte como o das zonas de ocupação austríaca e russa. Naturalmente isso resultawa
da relativa abastança dos camponeses da Polônia Maior, bem como do avançado
nível econômico-civilizacional e cultural das aldeias daquela região.
Torna-se difícil, portanto, no período analisado, falar do funcionamento nas
terras de ocupação prussiana de um movimento popular autônomo no sentido
em que podemos falar da sua existência na Galícia ou no Reino da Polônia. Inserese no movimento popular unicamente o Partido Popular da Mazúria e o Partido
Popular Polono-Católico.
A primeira dessas organizações surgiu na Mazúria, e a sua criação esteve relacionada com a situação socioeconômica e nacional específica dessa região. Da mesma
forma que na Polônia Maior, a população local que falava polonês – principalmente
camponeses e operários – estava exposta a chicanas da parte da administração
germanizada e da Igreja evangélica. Nessa luta com a germanização e a propriedade rural alemã surgem os primeiros militantes da causa camponesa. Geralmente
eram professores que, além do seu trabalho profissional, envolviam-se na redação
de jornais poloneses. Foi justamente em volta de tal jornal popular, Gazeta Ludowa
( Jornal Popular), publicado desde 1896 em Ełk e editado por Karol Bahrke886, que
surgiu um movimento que deu origem ao Partido Popular da Mazúria (PPM), que
atuou até a eclosão da I Guerra Mundial887. Tratava-se de um partido do centro,
que muito contribuiu para as aspirações nacionais e socioeconômicas dos mazu886
Carlos Bahrke (1869-1935), líder mazuriano, jornalista, escritor. Era oriundo de uma família
mazuriana que se havia mudado do distrito de Goldap à Polônia. Concluiu o ensino médio em Varsóvia
e a seguir estudou ciências jurídico-econômicas na universidade de Halle. Trabalhou como jornalista
em Viena, Lipsk, Halle e Munique. Em janeiro de 1896 fundou em Ełk uma livraria e tipografia e era
o redator de Gazeta Ludowa. Perseguido pelas autoridades prussianas, em julho de 1898 deixou a
Mazúria e fixou residência em Cracóvia. Em 1904 emigrou aos Estados Unidos, onde trabalhou no
Dziennik Chicagowski (Diário de Chicago).
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rianos. Também vale a pena lembrar que desde o início esse jornal esteve exposto
a repressões e chicanas da parte das autoridades prussianas. Por isso o programa
do PPM só foi aprovado no dia 25 de janeiro de 1898. O Gazeta Ludowa informava:
A reunião do comitê do Partido Popular da Mazúria realizou-se ontem à uma hora
da tarde, na residência do redator sr. Barke. [...] A primeira reunião mazuriana, que
devia realizar-se no dia 8 de novembro do ano passado, foi proibida pela polícia, e
quando o Senhor Barke convidou os conhecidos e amigos para a sua casa, a polícia
ordenou que os hóspedes do redator se dispersassem. Paciência, tivemos de obedecer
à polícia, mas ao mesmo tempo enviamos ao ministro e ao senhor comissário uma
queixa contra o procedimento ilegal da polícia. Publicamos em Gazeta Ludowa essa
mesma queixa dirigida aos deputados do parlamento888.

O programa do partido expressava o desvelo pela preservação da religião e da
língua pátria, propugnava por uma participação maior dos camponeses na administração, por um sistema tributário justo e pela reforma do sistema eleitoral, com
a introdução de eleições gerais, igualitárias e secretas ao parlamento889.
O jornal Gazeta Ludowa circulou nos anos 1896-1902, primeiramente em Ełk,
a seguir em Szczecin890. Na primeira coluna do jornal, logo abaixo da vinheta e
antes das notícias gerais, com letras destacadas a redação publicava um apelo aos
leitores: “Mães polonesas! Cuidai para que os vossos filhos não esqueçam a língua
pátria. Ensinai a vossos filhos a ler e escrever em polonês”. Depois foi acrescentado:
“Cuidai também que com os mazurianos elas falem apenas em polonês. Trata-se
de algo fundamental e muito importante”. A partir do dia 21 de abril de 1900 esse
texto passou a ser publicado na seguinte forma: “Cuidai também que um mazuriano com outro mazuriano fale apenas em polonês. Trata-se de algo fundamental e
muito importante”891.
A problemática da emigração camponesa à América Latina também encontrava
espaço nas páginas de Gazeta Ludowa. Esse tema foi inaugurado pela própria redação, que se dirigiu com uma pergunta sobre “os mazurianos da Prússia Oriental no
Brasil” ao conhecido líder emigratório Stanisław Kłobukowski, que havia estado
no Brasil nos anos 1895-1898. Kłobukowski respondeu à carta da seguinte forma:

p. 313-350; idem. Świadomość narodowa Mazurów i Warmiaków w polskich rachubach politycznych
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Raramente tenho encontrado mazurianos no estado brasileiro do Paraná, onde existe
a maior concentração de população polonesa e o clima é para nós o mais favorável.
Encontrei em quantidade maior pessoas da Mazóvia e da Prússia Oriental na colônia
Ijuí, no estado brasileiro do Rio Grande do Sul. Quando eu me preparava para viajar
a essa colônia, viajei por estrada de ferro para longe do mar, na direção do interior
brasileiro, até a cidade de Cruz Alta. Ali aluguei uma carroça de colonos de Ijuí, que
me transportaram durante o dia todo até altas horas da noite, numa distância de 10
milhas. Eram mazurianos, que inicialmente tomei por alemães. Somente quando
percebi que conversavam entre si em polonês e entabulei com eles uma conversa em
polonês é que me convenci de que se tratava de meus estimados compatriotas. Eu os
censurei porque queriam conversar comigo apenas em alemão. Disse-lhes que não
precisavam envergonhar-se da sua fala, porque os imparciais brasileiros sempre dizem
que a fala polonesa soa bem melhor que a alemã! Trata-se realmente de um costume
censurável de muitos mazurianos, que querem falar somente em alemão quando se
encontram com alguém a quem consideram instruído, principalmente quando usa
óculos ou pincenê, como eu892.

O jornal Gazeta Ludowa de Ełk chegava ao Brasil, inclusive a Guarani893 e
também à colônia Ijuí, mencionada por Kłobukowski, onde era combatido pelo
pastor local894. Em ambas essas localidades estabeleceram-se muitos camponeses
da zona de ocupação prussiana, inclusive evangélicos da Mazúria. Na divulgação
do Gazeta Ludowa no Brasil podia estar envolvido o anteriormente citado Zenon
E. Lewandowski, cofundador e secretário do Partido Popular da Mazúria, candidato por esse partido ao Reichstag nos anos 1898, 1903 e 1911. Em 1909 ele voltou
do ultramar à Polônia e estabeleceu-se em Poznań, onde fazia palestras sobre a

KŁOBUKOWSKI, S. O Mazurach za morzem. Gazeta Ludowa, n. 76, de 28/9/1898, p. [1]. “Tendo
chegado a Ijuí – continua Kłobukowski – convenci-me de que nessa colônia a população polonesa
predomina numericamente e de que principalmente poloneses-evangélicos da Mazóvia da Prússia
oriental residem nas linhas 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Na própria cidade de Ijuí residia em 1896 um mazuriano
mais eminente e abastado, o sr. Bogumił Tybusz. Ele era carroceiro. Parece que naquele tempo tinha
uma empresa transportadora entre Ijuí e Cruz Alta. Possivelmente eu mesmo tenha vindo em sua
charrete de Cruz Alta. Maiores esclarecimentos sobre os mazurianos poderão ser fornecidas pelo
sr. Kazimierz Dąbrowski, professor da escola polonesa e secretário da Sociedade Polonesa Adam
Mickiewicz em Ijuí. Lembro muito bem que na minha presença insistiam com o sr. Tybusz que
ingressasse na recém-fundada Sociedade Polonesa. Quando o sr. Tybusz respondeu que afinal ele
era um mazuriano protestante, e portanto alemão, e não polonês, retrucamos que nós todos somos
poloneses, falamos polonês e devemos unir-nos, embora não sejamos da mesma religião. Parece-me
que também há mazurianos na colônia rio-grandense de Jaguari ”.
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situação sociopolítica no Brasil. Em 1902 publicou o livro Emigração polonesa.
O Estado do Paraná no Brasil895.
No entanto o Gazeta Ludowa, que inicialmente não se opunha à emigração ao
Brasil, nos anos seguintes mudou de opinião e tornou-se seu adversário. O principal
argumento contra a emigração era o temor pelo destino dos colonos poloneses no
país do Cruzeiro do Sul:
O Brasil é um país situado na América do Sul. Viajam a esse país muitos dos nossos
compatriotas para ali encontrar a felicidade e dólares. Já demonstramos num dos
artigos precedentes que somos contrários à emigração do nosso povo para o alémmar, porque sabemos que por várias circunstâncias muitos deles cai na miséria e se
transforma em desgraça da nossa nação896.

A seguir, a redação do Gazeta Ludowa transcreveu um artigo que tinha sido publicado no periódico Postęp (Progresso), de Poznań. Era um texto de Karol Szulc897,
que conhecia por experiência própria a realidade brasileira:
Portanto, advirto a todos os compatriotas que não viajem ao Brasil! Estive lá por dez
anos e conheço muito bem a situação local. O tempo do imperador Dom Pedro II
era um tempo favorável a todos que quisessem trabalhar. Mas, desde a deposição do
trono desse honesto monarca no ano de 1889, de ano em ano a situação foi piorando cada vez mais em todos os aspectos e continua piorando. Agora o país está numa
situação lamentável! Quem não acredita, que viaje. Principalmente o nosso povo
polonês, que, não conhecendo a língua oficial do lugar, a portuguesa, nem a língua
alemã – expõe-se ali a um extermino certo. Lá o nosso povo é explorado, maltratado e no final mordido por serpentes ou exterminado por índios selvagens. Esse é
o destino que ali espera o nosso camponês polonês. A respeito desse atual paraíso
brasileiro posso escrever um livro volumoso, o que pretendo fazer898.
OLEKSIŃSKI, J. Lewandowski Zenon Eugeniusz. In: PSB, t. XVII, 1972, p. 213-215.
Wychodźstwo do Brazylii. Gazeta Ludowa, n. 22, de 16/2/1901, p. 1.
897
Carlos Szulc (1839-1907), livreiro, editor, jornalista. Nasceu em Srema (Polônia Maior). Participou
do Levante de Janeiro de 1863. Em 1886 viajou ao Brasil, onde primeiramente fundou uma papelaria
em Curitiba, e a seguir, a primeira livraria e tipografia polonesa (por volta de 1890). Líder polônico,
fundador do primeiro jornal polonês no Brasil – o Gazeta Polska w Brazylii. Em 1893 publicou a
primeira cartilha para o ensino da língua portuguesa aos emigrantes poloneses, escrita por Hieronim
Durski. Em 1895 voltou a Poznań, onde residiu até o fim da vida.
898
Wychodźstwo do Brazylii. Gazeta Ludowa, n. 22, de 16./2/1901, p. 1. O autor da carta explica da
seguinte forma o motivo de ter tomado a palavra a respeito do problema da emigração à América
Latina: “(…) fiquei sabendo que uma Sociedade galiciana teria adquirido do governo republicano uma
grande extensão de mata virgem, repleta de índios e animais selvagens, para promover a colonização
polonesa, com a finalidade de encher os bolsos de dinheiro enviando para lá multidões do nosso
895

896
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Os argumentos contra a emigração apelavam igualmente aos sentimentos patrióticos e ao apego à terra dos antepassados. A venda da terra era tratada como
uma traição:
Muitos vendem a herança que seus avós e bisavós orvalharam com o seu sangue
e o seu suor e depois, agarrando as suas trouxas, pondo as suas últimas economias
no bolso e levando as esposas e os filhos, talvez até doentes – marcham para essa
América, para esse paraíso, onde o ouro pode ser colhido em punhados. E o vendilhão do patrimônio familiar, o vendilhão daquela choupana na qual nasceu, na qual
nasceram seus pais, avós e talvez até bisavós, viaja a Hamburgo ou a Bremen e, sem
fazer nada, passa dias inteiros de olhos semicerrados e sonha com aquela “felicidade”
que se encontra à sua espera na distante América899.

Apesar dessa postura intransigente na questão da emigração, a redação publicava,
certamente com o objetivo de obter recursos para o jornal, anúncios da agência de
viagens J. Missler, de Bremen, uma empresa poderosa do transporte de emigrantes
ao outro hemisfério900. Igualmente num outro jornal publicado na Mazúria, que
possuía uma frágil ligação com o Partido Popular da Mazúria, mas que defendia
a população local contra a germanização, o Mazur (O Mazuriano), apareciam artigos que eram contrários à emigração camponesa aos países da América Latina.
Citando como exemplo o caso de Mysłowice, uma importante estação ferroviária de
onde os emigrantes partiam para a maioria dos portos europeus, o jornal mostrava
a desdita dos emigrantes901.
Desempenhou um papel muito importante no processo do despertar da consciência social e nacional da população aldeã na zona de ocupação prussiana um
jornal editado desde 1894 por Wiktor Kulerski (1865-1935)902, com o título Gazeta

pobre povo aldeão, colonização a que os jornais da Galícia estão incentivando o nosso povo! O que
esses jornais publicam são [coisas] vergonhosas! Eu posso conscientemente desaconselhar a todos
essa viagem, visto que a minha consciência não aceita essa ruína do nosso povo”.
899
Za morzem. Ibidem, n. 18, de 2/3/1901, p. 1.
900
No ano de 1901, anúncios de J. Missler foram publicados em todos os números de Gazeta Ludowa.
901
Mysłowice. Mazur, n. 10, de 26/3/1908, p. [3]; a respeito do papel dessa estação ferroviária na história
da emigração, merece recomendação o artigo de SULIK, A. Mysłowice ośrodkiem międzynarodowego
handlu żywym towarem w początkach XX wieku. Zaranie Śląskie, t. 22, 1959, n. 2.
902
GALOS, A. Kulerski Wiktor. In: PSB, t. XVI, 1971, p. 142-145; CIEŚLAK, T. Wiktor Kulerski (20
III 1965 – 18 IX 1935). Rocznik Grudziądzki, t. 3, 1963; NOTKOWSKI, A. Hetman ludu czy sprzedajny
wydawca? (Wiktor Kulerski). Kwartalnik Historii Prasy Polskiej, t. 31, n. 3-4, 1993; STAŃSKI, M. Wiktor
Kulerski (1865-1935). In: Przywódcy ruchu ludowego..., p. 138-158; ASTRAMOWICZ, T. E. Kształtowanie
się myśli politycznej Wiktora Kulerskiego (1865-1935), dissertação de doutorado escrita sob a orientação
do prof. dr. A. Sakson, Instituto Ocidental de Poznań, Poznań, 2000.
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Grudziądzka ( Jornal de Grudziądz)903. Inicialmente o jornal era publicado três vezes
por semana, com a pequena tiragem de cerca de 500 exemplares. Após construir
em Tuszewo, perto de Grudziądz, a sua Oficina Gráfica e Editorial, em 1913 a sua
tiragem chegou a 128 mil exemplares, o que fez dele na época o maior jornal polonês
no mundo. O jornal era publicado em três versões, que circulavam em toda a zona de
ocupação prussiana, inclusive entre os emigrantes poloneses na Alemanha. Devia a
sua grande popularidade ao conteúdo acessível, adaptado ao leitor aldeão, ao matiz
antigermânico da maioria dos artigos e à perseguição de Kulerski pelas autoridades
prussianas. Em suas páginas a Gazeta Grudziądzka lutava contra a germanização,
preservava a guarda da terra polonesa e pronunciava-se pela emancipação social
e política do povo aldeão. Em torno desse periódico surgiu um forte movimento
sociopolítico, que no final de 1912 foi transformado no Partido Popular PolonoCatólico (PPPC)904. Essa organização, que concentrava principalmente camponeses,
ainda que a sua força dirigente fosse constituída pela pequena burguesia, era, em seu
programa, popular e antissocialista. Buscava quebrar o monopólio dos fazendeiros
e com isso garantir às camadas populares – através dos seus representantes no país
(Landtag) e no Reich alemão (Reichstag) – uma participação maior na política. O partido assumia a defesa da diversidade nacional dos poloneses na zona de ocupação
prussiana, o que devia livrar a população da germanização. Além disso, o PPPC
defendia a liberdade da Igreja católica, que Kulerski identificava com o polonismo.
Naturalmente o órgão de imprensa do partido era a Gazeta Grudziądzka.
Esse jornal posicionava-se decididamente contra a emigração colonizadora
à América Latina, da mesma forma que contra a emigração econômica à América
do Norte. Percebe-se isso pelos artigos publicados no jornal, cujos próprios títulos
– tais como Irmão, não emigre à América!; Irmão, permaneça em seu país; Cuidado com
os agentes que convidam à emigração ultramarina; Não andar entre estranhos; Perigos
no exterior; Advertência contra a emigração à América; Certamente não por amizade
aos poloneses; Clama por vingança [a sorte dos emigrantes] – tinham por objetivo
desencorajar a emigração.
Os redatores procuravam conscientizar os candidatos a emigrantes de que todo
o movimento emigratório era obra de agentes que “armam a sua armadilha contra
o crédulo povo polonês”. Por isso a Gazeta Grudziądzka, que para conquistar a
confiança dos leitores dirigia-se a eles tratando-os de “irmãos companheiros” ou
“estimados irmãos”, advertia e pedia que era preciso “afastar-se desses tentadores
CIEŚLAK, T. Gazeta Grudziądzka (1894-1918), fenomen wydawniczy. Studia i Materiały do Dziejów
Wielkopolski i Pomorza, t. 3, 1957, n. 2; STAŃSKI, M. Wiktor Kulerski i jego „Gazeta Grudziądzka” pod
zaborem pruskim. Ibidem, t. 6, 1960, n. 1; PERKOWSKA, T. Zakłady Graficzne Wiktora Kulerskiego
w Grudziądzu i ich działalność wydawnicza (1894-1939). Roczniki Biblioteczne, t. 9, 1965, n. 3/4.
904
Ukonstytuowanie się Katolicko-Polskiej Partii Ludowej. Gazeta Grudziądzka, n. 157, de 31/12/1912.
903
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como da peste e do ar pestilento, porque eles querem levá-los à perdição, ao extermínio!” O jornal apelava também:
Saibam, estimados irmãos, que aquele agente que lhes oferece na América montanhas de ouro recebe um grande pagamento pela cabeça de cada um de vocês,
por cada um daqueles a quem induz a emigrar. Se vocês depois, nesse país estranho,
nessas selvas e florestas, repletas de animais selvagens, de cobras venenosas e de outros animais, se vocês ali perecerão miseravelmente – isso tal agente não pergunta.
Contanto que ele encha bem o seu bolso, vocês, povo polonês, podem ali apodrecer e
morrer! Irmãos companheiros tenham juízo e não acreditem nesses agentes, não
acreditem também nos anúncios deles905.

O jornal reconhecia com pesar que entre os agentes – entre os quais predominavam os judeus e alemães – havia também poloneses, que “por essa traição do
próprio sangue e dos próprios ossos querem ganhar as moedas de prata de Judas”906.
Dizia-se que eles andavam pelas aldeias polonesas, insistiam e prometiam, mas que
na realidade tudo isso não passava de “enganação e exploração”, calculado apenas
para encher os bolsos deles e dos seus senhores:
Nas brochuras e nos manifestos que os agentes distribuem para enganar o povo polonês, aparecem supostas assinaturas de colonos que supostamente estão vivendo
bem na América. Mas será que alguém viu que eles realmente assinaram isso? As
assinaturas podem ser falsificadas ou ainda aqueles que assinaram podem ser os ajudantes dos agentes, com os quais dividem os lucros que obtêm enganando o povo. [...]
Lembramos-lhes também, estimados irmãos, que no ano passado os jornais antipoloneses queriam que o governo prussiano pagasse um prêmio por cada polonês que
fosse levado à América. Quem pode saber quem está por trás de tudo isso? Por isso
mais uma vez suplicamos: não permitam serem enganados por ninguém e advirtam
os outros que não leem os jornais poloneses907.

A Gazeta Grudziądzka apresentava em cores sombrias o destino daqueles que não
ouviram as advertências e decidiram emigrar. Já a própria estada em algum porto
europeu, em razão do desconhecimento da língua, transformava-se num tormento908.
Nie wychodź Bracie do Ameryki! Ibidem, n. 44, de 11/4/1907, p. [1]. Grifos JM.
Jeszcze w sprawie wychodźstwa za morze. Ibidem, n. 16, de 6/2/1909, p. [1].
907
Strzeżcie się agentów, co namawiają do wychodźstwa za morze. Ibidem, n. 13, de 30/1/1909, p. [7].
908
“Dois pequenos vapores cheios de gente saíram do porto para o alto mar – escrevia de Rotterdam
o pe. Julian Wolszlegier. – Havia neles mais de 600 judeus romenos, além de centenas de alemães e
poloneses, conforme pude reconhecer pelos trajes. O vapor com os nossos já se encontrava a uns dez
metros do porto, então é natural que eu não podia conversar com os meus compatriotas. Eles tinham
905
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Além disso – como informava advertindo a Gazeta Grudziądzka, baseando-se em
informações de jornais alemães – em Kiel, na estação ferroviária local, viviam acampadas duas famílias com numerosos filhos que vieram do Reino da Polônia, onde,
“donas de suas propriedades, venderam-nas e, induzidas por um agente, viajaram
ao Brasil, onde sofreram grande miséria. Após a volta delas à Europa, verificou-se
que todo o dinheiro que tinham recebido dos agentes era falso”. Por isso a sorte
dessas famílias não era invejável.
A Gazeta Grudziądzka apresentava o Brasil como um país
coberto de enormes árvores e densa vegetação, na qual se escondem diversos tipos
de répteis venenosos e animais selvagens. São selvas intransponíveis, distantes do
mundo e das pessoas. E é ali que o agricultor polonês deve ir e perecer? Porque, antes que derrube a densa floresta e prepare alguma terra – e para isso é preciso algum
tempo – será arruinado e destruído pelo trabalho, pelo desconforto e pelas doenças.
E nesses remotos lugares da América não há como encontrar ajuda, nem padre, nem
médico, nem farmácia. [...] É raro um desses infelizes voltar à sua terra natal. Ou se
perde esquecido naquelas selvas, tornando-se vítima de animais selvagens, cobras
venenosas, doenças e desconfortos, ou – maltratado e abandonado – não tem recursos para voltar à pátria que em sua leviandade abandonou909.

os rostos sombrios e ouviam-se altos soluços. Entristecido com essa cena, dei alguns passos pelo cais
para a sós enxugar uma lágrima silenciosa, acalmar-me, e após uns quinze minutos dirigi os meus passos
ao restaurante do hotel, para dar uma olhada e verificar se o vapor tinha levado a todos. Entrando lá,
vi umas duzentas pessoas, em parte judeus e em parte poloneses, sentadas meditando em grupos em
volta das mesas. Aproximei-me de uma dessas mesas e saudei os nossos com o tradicional: ‘Louvado
seja Jesus Cristo!’ Responderam como a um comando: ‘Para sempre seja louvado!’ Imediatamente
todos me cercaram com grande alegria e perguntavam: ‘O senhor padre é de onde? O senhor também
vai com a gente à América?’ Procurei primeiro tranquilizá-los e lhes fiz diversas perguntas. Fiquei
sabendo que havia entre eles pessoas de toda a Polônia: de Krosno, Cracóvia, Poznań, Gdańsk, Tarnów,
Lubawa, da Polônia do Congresso, etc. Perguntei: ‘E por que vocês não viajaram hoje?’ – ‘Porque, senhor
padre, não nos deram os bilhetes de passagem’. Uns já estavam esperando havia uma semana, outros
tinham chegado dois, três dias antes da partida do vapor. Eles lutavam para conseguir os bilhetes, mas
em vão. Comecei logo a me informar e fiquei sabendo que primeiro deviam ser embarcados aqueles
que tinham comprado os bilhetes dos agentes e cujo prazo final já se havia esgotado, mas, como no
vapor só era possível acomodar 1.200 pessoas, os restantes tinham que aguardar até a semana seguinte.
A pergunta que surge é se eles podiam ter embarcado. Certamente sim, mas a falta de experiência dos
camponeses e o desconhecimento da língua holandesa fizeram com que eles ficassem. E num país
estranho quem é que poderia interceder por esses infelizes? A Providência Divina me escolheu para
lhes ajudar”. WOLSZLEGIER, J. W sprawie wychodźstwa. Ibidem, n. 120, de 6/10/1900, p. [1].
909
Ibidem.
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O jornal lembrava aos seus leitores que com a emigração dos camponeses poloneses à América alegravam-se os prussianos, que dessa forma, a baixo custo – apenas
com as falsas promessas dos agentes – se veriam livres dos poloneses:
Cuidemos para não fazer o que muito agrada aos nossos inimigos! Protejamo-nos, como do fogo, da guerra e da peste, também da peregrinação para o
além-mar! Se não sofremos miséria, é lá que poderemos conhecê-la até demais. Ali está à espera dos inexperientes unicamente a perdição, a miséria e a morte! E quem recompensará a sociedade polonesa por esse prejuízo?
Por isso, irmão, não abandone a terra natal, orvalhada com o sangue e o suor dos
antepassados, permaneça aqui nas fileiras dos irmãos que lutam pelos seus direitos
e pela sua existência, trabalhe aqui em sua pátria, confiante na ajuda divina! Esse trabalho e essa perseverança só podem ser abençoados por Deus!910

Nesse apelo se percebe que na propaganda antiemigratória o jornal apelava aos
mais elevados valores do camponês polonês – à terra-nutriz e ao instinto de permanecer na terra natal. Era como que um apelo para a preservação da fidelidade à
terra natal, ao trabalho nessa terra e ao cuidado pela sua integridade e inviolabilidade.
Percebem-se aqui claramente as mesmas motivações de que em breve se utilizaria
Maria Konopnicka em sua famosa Rota911.
Contrariamente a Gazeta Grudziądzka, o partido de Kulerski, que possuía um
caráter regional, não desempenhou um papel importante na vida política da Pomerânia. Obstinadamente atacado pelos líderes da democracia nacional, que o acusavam
de romper a unidade do movimento nacional polonês e, no período da I Guerra
Mundial, de assumir uma postura antipolonesa – por seguir teimosamente uma
orientação pró-alemã – ia perdendo adeptos. Após a recuperação da independência da Polônia, os líderes do Partido Popular Polono-Católico, juntamente com a
Gazeta Grudziądzka, em novembro de 1921 aliaram-se ao PSP Piast. Vicente Witos,
que em 1920 visitou a Pomerânia, escrevia:
Na oportunidade visitei a oficina gráfica e a tipografia do Sr. Kulerski, convidado
por ele. Apresentando-me uma certidão notarial, ele afirmava que o seu jornal Gazeta Grudziądzka, fundado e administrado em meio às mais difíceis condições durante o governo alemão e na germanizada Grudziądz, chegou a uma tiragem que
atingia cerca de cem mil exemplares. Atualmente estava imprimindo apenas alguns
milhares. As pessoas que trabalham com o Sr. Kulerski conseguiram me dizer que o
motivo dessa grande diminuição da tiragem de um jornal tão útil e popular eram os
910
911

Siedź Bracie w kraju. Ibidem, n. 45, de 13/4/1907, p. [5].
Para maiores detalhes a respeito desse tema, cf. GMITRUK, J.; MAZUREK, J. Rota. Warszawa, 2008.
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pecados políticos que o Sr. Kulerski teria cometido durante a guerra mundial. Ele
foi por longo tempo deputado ao parlamento alemão e durante a guerra teria adotado uma orientação pró-alemã. ( ) Foram também promovidos diversos processos, já
em tribunais poloneses, em razão das queixas apresentadas pelo sr. Kulerski contra
os membros da democracia nacional que o atacavam. Nunca cheguei a saber a esse
respeito quem estava com a razão. Os seus acusadores inculpavam-no de servilismo
diante dos alemães ou até de traição da nação; ele garantia que com a sua tática havia
prestado à Polônia um grande serviço912.

Resumindo, constata-se que a ideologia da unidade nacional na zona de ocupação
prussiana surgiu em consequência da perseguição do polonismo e da Igreja católica,
isto é, valores que a sociedade polonesa muito apreciava, tendo contribuído sensivelmente para a manutenção do polonismo “nas margens do Warta”. O elo mais
importante dessa consolidação nacional foi a defesa da terra e da língua polonesa,
bem como a preservação da fé dos antepassados. Isso ocorreu na Pomerânia, na
Polônia Maior e na Silésia. A situação apresentava-se um pouco diferente na Mazúria
e em outros enclaves menores, onde residia uma população polonesa de religião
protestante, a mesma dos seus habitantes alemães. Na Mazúria não era a religião
que distinguia a população polonesa da alemã, mas a língua do povo aldeão, que
naquela época era o amplamente utilizado dialeto mazuriano. Do ponto de vista
do catolicismo ortodoxo, os mazurianos eram adeptos de uma fé “herética”. Por
isso, diferentemente das outras regiões da zona de ocupação prussiana, a essência
do vínculo da população mazuriana com a terra pátria não consistia na religião
(católica), mas na língua e na cultura nacional comum.
O movimento social nas aldeias da zona de ocupação prussiana concentrava-se
sobretudo em torno de organizações econômicas, culturais e educacionais, tais com
círculos agrícolas, sociedades, bibliotecas populares, etc. Antes da I Guerra Mundial
o movimento político classista na zona de ocupação prussiana encontrava-se ainda
em sua fase inicial. Em consequência de perseguições, o Partido Popular da Mazúria
deixou de atuar após alguns anos de atividade. Diminuía também a influência do
Partido Popular Polono-Católico, dirigido por Kulerski. Apesar do breve período
de atividade, ambos os partidos, e sobretudo o jornal Gazeta Grudziądzka, tiveram
uma honrosa participação na história da Polônia. Tendo como adversária uma
enorme e bem-equipada máquina estatal, opuseram-se corajosamente à política
antipolonesa das autoridades prussianas. Nessa luta desigual, apostaram no povo
polonês, que queriam instruir, conscientizar e fortalecer, procurando transformá-lo

912
WITOS, W. Moje wspomnienia, t. 2, parte 2, org. e notas E. Karczewski; J. R. Szaflik. Warszawa,
1990, p. 131-132.
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num elemento cada vez mais esclarecido, economicamente forte, ativo e politicamente influente.
Foi por isso que essas agremiações eram contrárias à emigração camponesa aos
países da América Latina. Acreditavam que “nessa mais longa guerra da moderna
Europa” os camponeses seriam uma arma importante. Não em algum Brasil, mas
lá, nas margens do Warta. Por isso, para impedir a emigração, apresentavam os
países da América Latina de forma muito negativa. Não era um julgamento objetivo
nem justo. Mas devia servir a outra causa: a permanência no posto e a defesa do
estado patrimonial de posse. Da perspectiva do tempo percebe-se que esse era um
caminho justo. Os poloneses fizeram bom uso das conquistas legais da civilização
germano-prussiana, que utilizaram para o desenvolvimento e o fortalecimento
dos próprios objetivos.

Capítulo IV
A atitude dos partidos populares diante
da emigração polonesa aos países
da América Latina nos anos 1918-1939

1. Os condicionamentos socioeconômicos da emigração
camponesa nos anos 1918-1939
“Uma boa política agrária do Estado Polonês será capaz de fortalecê-lo imensamente
no âmbito das mais amplas tarefas políticas. O aumento da capacidade do mercado
interno, pela ascensão das aldeias e das cidades, permitirá a independência nacional
dos mercados externos. [...] Na política agrária da Polônia devem evidenciar-se as
forças criativas polonesas, por longo tempo sufocadas por governos estrangeiros.
Essas forças já iam abrindo o seu caminho antes da guerra, e hoje elas devem manifestar o seu vigor, encontrando no Estado Polonês um campo aberto para a sua
ação” – assim escrevia em janeiro de 1918 Władysław Grabski913.
Infelizmente, essa visão otimista do futuro primeiro-ministro da Polônia levaria
tempo para se concretizar. À enorme destruição da guerra, a que foi submetida
a aldeia polonesa durante a I Guerra Mundial, sobrepôs-se uma falha da estrutura
agrária, herdada do período das partilhas. O superpovoamento das aldeias nas
vésperas da independência era enorme. A sua massa básica – como demonstrou
Mieczysław Mieszczankowski – “surgiu nas aldeias na segunda metade do século
XIX” e chegava em 1921 a cerca de 4,5 milhões de pessoas914. Nos anos vinte, graças
a uma boa conjuntura econômica e à emigração ultramarina e continental, esse
superpovoamento não se intensificou muito. Até 1931 aumentou em apenas 200 mil
pessoas. Mesmo assim, era um grande problema para o Estado polonês, bem como
para a representação política das aldeias – para o movimento popular.
Os resultados do recenseamento geral de 1921 desvendaram toda a verdade
sobre os difíceis anos iniciais da II República. A população polonesa contava então
27,4 milhões de pessoas. Residiam nas aldeias 19,8 milhões, ou seja, perto de 76%
do total da população. Segundo cálculos do Departamento Geral de Estatística
(complementados com a área da Alta Silésia e de Vilna, que o censo de 1921 não
havia abrangido), 63,8% retiravam o seu sustento da agricultura e de profissões afins.
Esse estado de coisas não sofreu mudanças sensíveis até o ano de 1931, quando foi
realizado um novo censo da população. A população das aldeias constituía então
73% da sociedade, e retiravam o seu sustento da agricultura mais de 61% do total
da população915.
913
914
915

GRABSKI, W. Cele i zadania polityki agrarnej w Polsce. Warszawa, 1918, p. 49.
MIESZCZANKOWSKI, M. Rolnictwo II Rzeczypospolitej. Warszawa, 1983, p. 56.
MRS 1939, p. 10, 30.
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A estrutura da propriedade nas vésperas do período de entreguerras caracterizavase pela chamada bipolaridade. Segundo dados constantes no censo de 1921,
Num dos polos da estrutura agrária encontrava-se um número relativamente pequeno
de fazendas, que concentrava 47,3% da área de terras. E no outro polo da estrutura
agrária encontrava-se uma massa de mais de dois milhões de propriedades proletárias
(até 2 ha) e minifundiárias (2-5 ha), cuja participação no número total de propriedades
chegava a mais de 60%, e a participação na área das terras, apenas a cerca de 15%916.

Sobre a situação econômica das aldeias nos primeiros anos da independência
lançava a sua sombra também o passado das diversas zonas de ocupação. A I Guerra Mundial apenas aprofundou essas diferenças. O nível técnico mais elevado na
produção agrícola encontrava-se na zona de ocupação prussiana, principalmente
na Polônia Maior, onde – como recordamos – as autoridades haviam edificado
uma base agrícola para o seu país. A agricultura na antiga zona de ocupação russa,
na chamada Polônia do Congresso, após uma profunda crise na segunda metade
do século XIX, aos poucos ia recuperando o seu secular atraso. A pior situação
econômica reinava na Polônia Menor (antiga zona de ocupação austríaca) e nas
voivodias orientais da II República, onde o retardamento e o atraso eram os maiores.
Segundo o recenseamento de 1921 – corrigido pelos cálculos de Mieszczankowski
– as propriedades de menor área, abaixo de 50 hectares, ocupavam 51,7% da área de
terras, e as grandes, que compreendiam mais de 50 hectares, correspondiam à parte
restante, isto é, a 48,3% da área total. Esta última forma de propriedade dividia-se,
por sua vez, em propriedade particular, que em 1921 compreendia 73,9% da extensão
total das propriedades latifundiárias; propriedade do Estado – sobretudo florestas
– 23,6%, propriedade da Igreja – 1,6% e a restante – 0,9%917.
O grupo dos grandes proprietários de terra era também internamente bastante
diversificado. Na véspera da II República, as propriedades com área superior a 1.000
hectares, que eram quase 2 mil (cerca de 10%), concentravam 60,5% das propriedades. Faziam parte desse grupo os grandes morgados dos magnatas, cuja área às
vezes ultrapassava os 100 mil hectares. Era o que ocorria com o morgado do conde
Maurycy Zamoyski (1871-1939), de Zamość (cerca de 190 mil hectares), do duque
Stanisław Radziwiłł de Dawidgródek (cerca de 155 mil hectares) ou do duque Albrecht Radziwiłł (1885-1935), de Nieświeże, (cerca de 80 mil hectares). Naturalmente
o grupo mais numeroso entre os fazendeiros (46%) era constituído pelos donos de
MIESZCZANKOWSKI, M. Struktura agrarna i społeczna wsi polskiej w okresie międzywojennym.
In: Historia chłopów polskich, t. 3: Okres II Rzeczypospolitej i okupacji hitlerowskiej, red. S. Inglot. Warszawa,
1980, p. 121.
917
Idem. Rolnictwo..., p. 67-68.
916
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propriedades com a superfície de 100-500 hectares, que possuíam 20,2% da área
total das terras918. Nas propriedades das grandes propriedades agrícolas particulares trabalhava um total de 620 mil trabalhadores rurais, sem contar os serviçais
domésticos. A isso deve ser adicionado o contrato de mão de obra eventual entre
a pobreza aldeã, principalmente em períodos de trabalhos urgentes nos campos919.
Tabela 10
Estrutura da superfície de toda a propriedade agrícola na Polônia (em %)
Grupos de
propriedades
em hectares
0-2
2-5
5-10
10-20
20-50
Latifundiários
Propriedade pública
Total

1921

1931

2,80
11,20
17,30
13,72
6,88
30,35
17,74
100,00

3,31
13,05
19,37
14,85
6,98
25,81
16,62
100,0

Diferenças
(1921-1938)
em pontos
3,50
+0,70
13,73
+2,53
20,05
+2,75
15,23
+1,51
7,00
+0,12
24,25
– 6,10
16,24
– 1,50
100,00
X
1938

Fonte: MIESZCZANOWSKI, M. Struktura agrarna Polski międzywojennej, Warszawa 1960, p. 337.

A pressão das grandes massas populares exigindo o parcelamento e os ataques
dos partidos camponeses e esquerdistas contra a propriedade “senhorial” criaram
em torno dos fazendeiros a atmosfera de uma fortaleza sitiada, um senso de isolamento e de desconfiança diante do mundo exterior. Evidentemente, as posturas
individuais dos diversos fazendeiros eram muito diversificadas. Ao lado de posturas
conservadoras, comuns entre as gerações antiga e média dos fazendeiros920, podiam
ser encontradas posturas inteiramente diversas. O conde Tadeusz Łubieński (18721942), de Zassowo, proclamava:
918
ROSZKOWSKI, W. Gospodarcza rola większej prywatnej własności ziemskiej w Polsce 1918-1939.
Warszawa, 1986, p. 37, 377.
919
AJNENKIEL, A. Polożenie prawne robotników rolnych. Warszawa, 1962, p. 145-146.
920
Escrevia Mieczysław Jałowiecki: “Nós continuamos sendo aquela ilha em meio ao mar de
ignorância, em meio ao turbilhão das mais contraditórias correntes e influências destrutivas”. Pamiętnik
I Walnego Zjazdu Zrzeszonego Ziemiaństwa Polskiego, t. 1. Warszawa, 1925, p. 50. Na opinião de Jan
Lutosławski, a realização da reforma agrária resultaria “no rompimento das bases da produtividade,
numa prolongada falta de alimentos, o que, diante das más perspectivas da indústria, deve pesar
duplamente; e, finalmente, na impossibilidade material de atender às aspirações das massas camponesas,
que ficarão profundamente decepcionadas e não sentirão nenhuma melhoria de vida permanente;
ao contrário – com a sua ainda sensível ignorância, rapidamente cairão em miséria universal, e o
país inteiro, no caos da revolução, no abismo”. LUTOSŁAWSKI, J. Sprawa rolna jako problemat polski.
Warszawa, 1919, p. XI-XII.
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A nobreza deve partilhar a terra com os camponeses, e isso porque antigamente
o nobre podia ser proprietário de terra e o camponês não, embora nela trabalhasse,
e isso era diante dele uma injustiça. Hoje nós devemos reparar essa injustiça voluntariamente, especialmente nos casos em que na distribuição da terra aos camponeses
foram praticadas injustiças. Em segundo lugar, a nobreza deve partilhar a terra porque
não podemos permitir nem tolerar que o nosso povo, não contando com terra nem
com fábricas, tenha de buscar o seu pedaço de pão junto a estranhos e que suporte
ali todo o tipo de ignomínia e de opressão921.

Numa outra publicação, ele estimulava também a remover “as diferenças de classe
entre o grande e o pequeno agricultor” e conclamava ao trabalho pela “correção
dos erros de uns e de outros”922.
Tabela 11
Estrutura das pequenas propriedades agrícolas na Polônia
Grupos
de propriedades
em hectares

Número
de propriedades
em milhares

Mudanças em %.

1921

1931

1938

1931
1921

1938
1931

1938
1921

0-2

1013,4

1261,6

1382,4

124,5

109,6

136,4

2-5

1138,5

1398,1 1526,0

122,8

109,1

134,0

5-10

866,1 1006,5

1079,9

116,9

107,3

125,4

10-20

360,0

404,5

428,2

112,4

105,9

118,9

20-50

87,6

92,3

95,1

105,4

103,0

108,6

3460,6 4163,0

4511,6

120,3

108,4

130,4

Total

Fonte: MIESZCZANOWSKI, M. Struktura agrarna Polski międzywojennej, Warszawa 1960, p. 329.

A estrutura agrária da pequena propriedade agrícola na Polônia de entreguerras
é apresentada na tabela 11. Com base nessas propriedades agrícolas segundo a sua
área, há algumas divisões em categorias sociais, ou seja, em camadas camponesas.
Mieszczankowski distingue cinco camadas de camponeses: semiproletários – donos
de pequenos lotes de 1 hectare na Polônia Menor a 2 na Polônia central e ocidental, e
de até 4 hectares na parte oriental da II República; pequenos proprietários – possuidores de 1 a 4 hectares na Polônia Menor, de 2 a 5 nas voivodias centrais e ocidentais
e de 4 a 8 hectares no leste; proprietários médios – possuidores de 4 a 10 hectares
921
922

LUBIEŃSKI, T. List otwarty do polskiego chłopa. Kraków, 1919, p. 13.
Idem. Parę myśli w sprawie rozsądnego organizowania się społeczeństwa. Kraków, 1927, p. 9.
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na Polônia Menor, de 5 a 12 na Polônia central e ocidental e de 8 a 15 hectares no
leste; pequenos fazendeiros – possuidores de 10 a 20 hectares na Polônia Menor,
de 12 a 26 na Polônia central e ocidental e de 15 a 30 hectares no leste; grandes
fazendeiros – propriedades com área superior aos limites máximos de superfície
correspondentes ao grupo dos pequenos fazendeiros923.
Tabela 12
Estrutura das propriedades agrícolas segundo o agrupamento de classe
Grupos por
área

Número de propriedades
em milhares

Mudanças em %

1921

1931

1938

1931
1921

1938
1931

1938
1921

Semiproletários

833,1

1072,4

1189,5

128,7

110,9

142,8

Minifundiários

1340,1

1611,9

1746,7

120,3

108,4

130,3

991,7

1154,3

1235,8

116,3

107,1

124,7

249,5

276,2

290,1

110,7

105,0

116,3

46,2

48,2

49,5

104,4

102,7

107,2

3460,6 4163,0

4511,6

120,3

108,4

130,4

Propriedades
médias
Pequenos
fazendeiros
Grandes
fazendeiros
Total

Fonte:MIESZCZANOWSKI, M. Struktura agrarna i społeczna wsi polskiej w okresie międzywojennym.
In: Historia chłopów polskich. T. III . Okres II Rzeczypospolitej i okupacji hitlerowskiej, red. de S. Inglot,
Warszawa 1980, p. 121.

O mais próximo da camada dos fazendeiros era o pequeno grupo dos mais
abastados camponeses. Apesar do processo da democratização nas aldeias que
ocorria juntamente com a reconstrução do Estado independente, da queda das
autoridades tradicionais e da supremacia da nobreza, os grupos dos camponeses
mais abastados, quando não detinham diretamente o controle da autoridade local
nas aldeias, exerciam sobre elas uma significativa influência. Na literatura histórica
é corrente a opinião de que essa camada tinha tendências a cooperar com os grandes
proprietários e a paróquia e, diante disso, a submeter-se às correntes solidaristas. Os
camponeses ricos, principalmente nas voivodias da Pomerânia, de Poznań, Varsóvia
e Vilna, eram também possuidores de uma boa quantidade de propriedades maiores,
acima de 50 hectares. Diferentemente das propriedades dos grandes fazendeiros,
nas quais o trabalho assalariado – permanente ou diário – predominava sobre
o trabalho familiar, nas propriedades dos pequenos fazendeiros ocorria justamente
o contrário: o trabalho familiar predominava sobre o assalariado.
923

MIESZCZANKOWSKI, M. Struktura agrarna i społeczna..., p. 171 e ss.
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Durante todo o período da II República, encontravam-se na situação mais desfavorável as propriedades minúsculas e pequenas, isto é, as semiproletárias e os
minifúndios. Conforme se informa na tabela 12, o total dessas propriedades era
de 2.173,2 mil em 1921 e quase 3 milhões em 1938. Em princípio toda a camada dos
pequenos proprietários sentia o chamado superpovoamento oculto, e na maioria dos
casos, quando as condições eram favoráveis, eles executavam trabalhos eventuais na
agricultura e fora dela. Por essa razão, dentro da camada dos camponeses pequenos
proprietários, o trabalho assalariado era um fenômeno frequente. Era especialmente
dramática a situação dos donos de propriedades de até 2 hectares e da população
assalariada sem terra, que não tinham condições de garantir a subsistência das
suas famílias. O número dessas propriedades em 1921 chegava 833.100 e, em 1939,
a 1.189.500. Calcula-se que apenas para 42% deles a propriedade podia constituir a
principal fonte de sustento; os restantes 58% das propriedades eram com certeza
lotes da população assalariada, dos trabalhadores rurais das fazendas e fora delas,
bem como da população assalariada residente nas aldeias e que trabalhava fora da
agricultura. Neste último grupo devem ser incluídos os operários das indústrias, os
intelectuais aldeões, os artesãos, etc. No entanto, em razão do seu número, a face
social desse grupo era constituída por assalariados das propriedades camponesas,
especialmente pelos serviçais camponeses e pelos assalariados sazonais das fazendas.
Depois dos pequenos proprietários, o segundo grupo de propriedades quanto
ao número era constituída pelas propriedades médias, aquelas com a área de 4 a 15
hectares. Tratava-se geralmente de propriedades familiares, que proporcionavam
um sustento mais ou menos completo às famílias camponesas suas possuidoras.
Um líder camponês escreve a respeito desse grupo o que segue:
Eles já não se ligavam com a pobreza aldeã, mas aproximavam-se dos camponeses
mais abastados. Queriam casar seus filhos e suas filhas em propriedades mais abastadas, e a principal condição disso era o dote que o genro ou a nora deviam trazer
à propriedade. A respeito desses dotes eram feitas negociações, levava-se em conta
o que podia ganhar a candidata à nora, quanta terra, quanto gado, e o enxoval de casamento que teria. Não se dava atenção aos valores da pessoa, à sua moralidade ou
dignidade. Não era o amor, a seleção do caráter que devia definir a convivência dos
noivos, mas o patrimônio924.

Os camponeses médios e pequenos proprietários formavam o grupo populacional
mais numeroso nas aldeias polonesas – em 1921 essas propriedades eram 2.331,8
mil. No período do entreguerras o seu número, principalmente o das pequenas
propriedades, foi o que mais cresceu entre todas as categorias – em mais de 406
924

GRĄDZKI, C. Wspomnienia działacza ludowego 1909-1945, red. J. Socha. Warszawa, 1970, p. 72.
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mil, ao passo que o número das médias propriedades cresceu em 244 mil. Ao que
parece, as novas propriedades em ambos os grupos surgiam principalmente através
da compra da terra ou do seu parcelamento. “Diversas pesquisas apontam – escreve
Jan Borkowski – para a proximidade desses dois grupos camponeses básicos. Eles se
mantinham unidos por laços familiares, pela ajuda mútua, pela identidade ideológica
no âmbito do movimento popular, pelo mesmo sentimento de injustiça que sofriam
da parte dos senhores, do solar e dos funcionários. Igualmente uma parte das famílias
de pequenos fazendeiros sentia-se fortemente unida com os médios proprietários.
No seu conjunto, eles constituíam cerca de 75% da população camponesa”925. Eles
formavam a base da coletividade camponesa que mantinha a liderança do grudo
das propriedades semiproletárias, cujo número – o que é característico – nos anos
1921-1938 cresceu em cerca de 356 mil, o que certamente era o resultado da divisão
das pequenas propriedades.
Teve uma influência extremamente importante na estrutura social dos camponeses na primeira década da Polônia independente o parcelamento dos latifúndios.
As primeiras medidas legais relacionadas com essa questão – a resolução de 1919
“sobre a questão dos princípios da reforma agrária” e a lei da reforma agrária de
1920 – não tiveram significado prático, visto que não entraram em vigor. Mesmo
assim, nos anos 1919-1925 foram parcelados 949 mil hectares de terra, sendo que
o melhor ano foi 1922, quando foram parcelados 254,2 mil hectares, o número mais
elevado nas duas décadas. Nos primeiros anos da Polônia independente, isto é, no
período 1919-1921, teve uma participação significativa o parcelamento do governo,
que atingiu 43% diante dos 57% da propriedade particular. Diante da incerteza da
situação política e econômica, os donos de terra assumiam uma postura de expectativa e decidiam-se pelo parcelamento voluntário apenas quando forçados por
circunstâncias extraordinárias ou pela necessidade de obter recursos financeiros.
Nos anos seguintes, isto é, no período 1922-1931, a participação do parcelamento
privado cresceu sensivelmente e atingiu 68,6% da área, diante dos 31,4% da área
do Estado926.
Em dezembro de 1925 o Parlamento aprovou um novo estatuto sobre reforma
agrária, o qual pressupunha que todos os anos deviam ser parcelados 200 mil
hectares de terra. Caso esse limite não fosse atingido, o governo tinha o direito
de realizar o parcelamento compulsório927. O preço da terra devia basear-se nos
valores de mercado. Estavam sujeitas ao parcelamento as áreas que excedessem
925
BORKOWSKI, J. Od uzyskania niepodległości do zakończenia II wojny światowej. In: Historia
chłopów polskich. Wrocław, 1992, p. 221.
926
MIESZCZANKOWSKI, M. Struktura agrarna i społeczna..., p. 70.
927
A norma sobre a aquisição compulsória da terra era praticamente morta, visto que era aplicada
esporadicamente e em relação a áreas habitadas por latifundiários de nacionalidade alemã. Cf.
MIESZCZANKOWSKI, M. Rolnictwo..., p. 75, nota 11.
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Tabela 13
Parcelamento, obras de regularização e melhoramentos
nos anos 1919-1938

Parcelamento
Anos

Obras de regularização

integração
colônias
área
instituídas
parcelada propriedades área integrada
e lotes em
em milhares integradas
em milhares
milhares de ha
de ha
em milhares
de ha

1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938

2,1
11,5
29,7
41,2
43,5
30,0
28,6
59,4
67,0
72,8
55,9
49,4
36,4
30,8
28,7
18,7
24,5
28,5
37,7
37,7

11,8
54,3
180,4
254,2
201,7
118,3
128,3
209,8
245,1
227,6
164,5
130,8
105,3
74,1
83,5
56,5
79,8
96,5
113,1
119,2

2,5
1,5
2,3
3,5
5,2
7,6
8,6
16,7
29,6
42,3
56,5
72,1
76,8
58,6
61,8
59,9
83,3
86,2
93,7
90,3

19,2
11,1
18,5
32,2
39,2
61,6
75,5
131,7
237,0
317,9
416,5
517,7
565,5
389,9
392,3
352,7
373,4
471,6
470,2
429,6

Total

733,7

2654,5

859,0

5 423,3

Fonte: Mały Rocznik Statystyczny 1939, Warszawa 1939, p. 70.

CAPÍTULO IV: A atitude dos partidos populares diante da emigração polonesa aos…

Melhoramentos,
regularizações de rios
e canais e drenagem

Obras de regularização
abolição da servidão
área adquirida
propriedades com as servidões
em milhares
abolidas em
milhares de ha
0,1
0,3
0,2
0,3
1,4
4,8
1,6
5,2
2,1
5,5
3,8
9,9
7,3
16,8
17,1
50,8
27,0
85,8
39,4
100,6
34,0
94,4
33,6
76,0
32,7
45,8
25,4
38,4
12,1
16,9
9,1
10,6
10,0
10,5
9,4
11,6
6,6
4,7
7,6
4,7
280,5

595,3

291

Anos

indenização
em dinheiro
em milhares
de zl.
–
–
–
–
–
1,4
2,6
–
3,0
837,3
762,3
770,7
487,8
215,3
352,0
95,9
110,4
43,3
114,2
92,9

em
milhares
de km

em
superfície
de mil ha

–
–
–
–
–
–
–
–
0,0
0,5
1,2
1,2
1,3
2,7
1,9
2,1
2,2
2,3
3,6
–

–
–
–
–
–
–
–
–
0,5
17,0
29,4
29,5
43,4
91,4
66,1
59,3
58,9
55,9
97,3
–

1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938

3889,1

19

548,7

Total
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os 180 hectares e, na região oriental – acima de 300 hectares. Em propriedades
industrializadas esse limite podia ser elevado a 700 hectares. Não estavam sujeitos
ao parcelamento pomares, tanques de peixes e algumas áreas florestais. Por força
da concordata assinada em 1925, foram também dele excluídas as propriedades
eclesiásticas. A primazia na aquisição de terras foi reservada aos trabalhadores
rurais e aos camponeses minifundiários, o que – diante dos preços de mercado da
terra – não tinha um grande significado prático. O estatuto de dezembro de 1925
concluiu a primeira etapa – a etapa parlamentar – da luta pela reforma agrária na
Polônia de entreguerras. Nos anos 1926-1931, isto é, no período em que esteve em
vigor a lei da reforma agrária, foram parcelados 1.083,1 mil hectares. O contingente
previsto dos 200 mil hectares anuais foi atingido somente nos anos 1926-1928, isto
é, no período de uma conjuntura econômica favorável.
Não sem razão, um memorialista camponês escreve que “a época de 21 a 27 pode
ser chamada de áurea para os agricultores”928. Graças a boas colheitas e preços
vantajosos pelos produtos agrícolas, cresceu a renda da população aldeã, a qual
– em razão de uma boa conjuntura na indústria – podia contar com renda adicional
proveniente de todo o tipo de tarefas adicionais, tais como derrubadas de florestas,
transporte de madeira e de materiais de construção, trabalhos de preparação de
terrenos e de construção. Esses recursos eram investidos na ampliação das propriedades rurais através da aquisição da terra parcelada. As primeiras manifestações
da crise – queda dos produtos agrícolas – surgiram no outono de 1928, o que imediatamente se refletiu na quantidade dos hectares de terra parcelados. A tendência
declinante mostrou ser permanente, e somente no final dos anos trinta observou-se
certa melhoria a esse respeito.
A crise econômica que envolveu o mundo teve na Polônia um transcurso excepcionalmente doloroso e dramático. Iniciou-se já na segunda metade de 1928 e atingiu
sobretudo a indústria têxtil e de couro. A seguir envolveu alguns ramos da indústria
siderúrgica e metalúrgica. A diminuição da produção industrial, aliada à diminuição
dos empregos (e, portanto, da renda dos trabalhadores), com a simultânea queda
da renda nas propriedades camponesas,
provocava uma gradual limitação da capacidade do mercado interno, isto é, a queda na procura dos produtos agrícolas e industriais. [...] Essa queda da demanda era,
naturalmente, um fenômeno aparente. Não significava absolutamente a satisfação
da demanda existente de produtos alimentícios e industriais, mas constituía apenas
uma expressão da falta de recursos para a compra desses artigos929.

928
929

Pamiętnik nr 17. In: Pamiętniki chłopów, seria 1. Warszawa, 1935, p. 240.
KOSTROWICKA, I.; LANDAU, Z.; TOMASZEWSKI, J. op. cit., p. 312-313.
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A crise nas aldeias polonesas era muito profunda. Contrariamente à indústria,
onde ocorria uma queda de produção, na agricultura ocorreu uma queda no preço
dos artigos produzidos e vendidos pelos camponeses. Um proprietário do distrito
de Varsóvia escreve em suas memórias:
Veio então o ano de 1931, os cereais ficaram ainda mais baratos e, para piorar, caiu
para 70 centavos de zlóti o quilo do porco, do gado bovino e equino, o que no seu
conjunto produziu uma situação pior ainda na nossa propriedade. [...] Nessas condições não era possível pagar os impostos e satisfazer as necessidades domésticas.
Encontramo-nos à beira da insolvência, e então decidimos vender uma morga [meio
hectare] de terra, o que logo fizemos. Eis que essa morga de terra, que em 1929 nos
havia custado 2.700 zlótis, foi por nós vendida em 1931 por 1.900 zlótis, ou seja, por
800 zlótis a menos. [...] Chegou a época posterior à colheita em 1932, período que se
assinalou por uma nova queda nos preços dos produtos agrícolas, que em comparação
com 1931 foi de cerca de 40%, sobretudo para os cereais, porque quanto ao rebanho,
os seus preços mantiveram-se nos níveis de 31, mas o preço das vacas e dos cavalos
caiu na mesma proporção dos cereais930.

Os camponeses tinham dificuldade principalmente para saldar as dívidas que
haviam contraído nos anos anteriores à crise. Um outro memorialista escrevia
em 1931:
Eu tinha naquela época 3.500 zlótis em dívidas com pessoas particulares, além dos
500 na Caixa Comunal em Opatów. Vieram tempos diabólicos. [...] Em nenhum lugar
se podia encontrar ajuda. Com grande pesar e vergonha tive de vender as três morgas
mais distantes. Ganhei por elas 3.500 zl. Paguei o que estava devendo, tranquilizeime, e ainda ficaram até hoje 300 zl de dívida na Caixa Comunal, que estou pagando
em prestações931.

Calcula-se que o endividamento das aldeias polonesas em 1932, a diversos títulos,
chegava a 4,3 bilhões de zlótis. Enquanto isso o valor de toda a produção rural no
ano agrícola 1933/1934 atingiu não mais que 1,5 bilhão de zlótis932. A situação era
agravada pelo fato de que nesse mesmo período intensificou-se a chamada abertura do leque dos preços, que consistia em os preços agrícolas caírem, ao passo
que os preços dos artigos industriais permaneciam no mesmo nível. A diminuição
da capacidade aquisitiva nas aldeias provocou um aumento do desemprego nas
930
931
932

Pamiętnik nr 2. In: Pamiętniki chłopów, seria 1, p. 21-22.
Pamiętnik nr 18. In: ibidem, p. 253.
KOSTROWICKA, I; LANDAU, Z.; TOMASZEWSKI, J. op. cit., p. 315.
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cidades. O crescente empobrecimento refletia-se sobretudo no nível de vida dos
camponeses, da mesma forma que dos operários. Um trabalhador sem terra do
distrito de Łódź registrava:
Colhi um pouco de batata, porque a colheita chegou a dois metros, comprei dois metros de lenha e mil de turfa, o que seria toda a provisão para o inverno. E onde está um
pouco de farinha, algum tipo de calçado, alguma roupa para mim, para minha mulher
e as crianças, para cobrir os nossos ossos e sobreviver durante o inverno? Ó Deus, não
sei se todos na família vamos sobreviver a este inverno e me preocupo com isso933.

O motivo da fome, da desnutrição mostra-se frequentemente presente como o
motivo dominante nas memórias da época934, bem como no jornalismo político935
e nas narrativas literárias936.
A empobrecida população camponesa não tinha condições de comprar artigos
industrializados, sem falar da aquisição de terra no âmbito do parcelamento de
terras promovido pelo governo e que deviam ser compradas. São eloquentes a esse
respeito os dados estatísticos, os quais demonstram de forma irrefutável que nos
anos 1932-1934 diminuiu dramaticamente a área de terras parceladas. A causa disso
eram as limitadas possibilidades financeiras dos camponeses. Uma animação no
processo do parcelamento ocorreu apenas em 1935. De acordo com a política do
governo e do Ministério da Agricultura e da Reforma Agrária, que se encontrava
a cargo de José Poniatowski, a forma dominante de parcelamento na Polônia era o
parcelamento particular. No total, nos anos 1935-1938 foram parcelados 408,6 mil
hectares. O fator principal que acelerava o parcelamento era a animação da conjuntura da época. A extensão das propriedades criadas no âmbito do parcelamento
nos anos trinta era variada, ainda que, de acordo com as normas estabelecidas pelo
ministério, a extensão das propriedades “autônomas” variasse entre 4 hectares na
voivodia da Silésia a 5,7 hectares na voivodias de Polesie e Vilna. O superpovoamento
e a modesta área de terras destinadas ao parcelamento eram também comprovados
por essas normas. “Parece que na política da reconstrução do sistema agrário de
Poniatowski” – escreve uma conhecedora do tema – “começaram a desempenhar
Pamiętnik nr 16. In: Pamiętniki chłopów..., p. 217.
Pamiętniki chłopów, seria 1, p. 25, 36, 51, 92, 217, 317, 545; Pamiętniki chłopów, seria 2. Warszawa,
1936, p. 100, 101, 424, 700, 701; Pamiętniki emigrantów – Kanada. Warszawa. 1971, p. 95, 467; Pamiętniki
emigrantów – Francja. Warszawa, 1939, p. 4, 90, 172, 186, 199, 294, 45; Pamiętniki emigrantów – Ameryka
Południowa. Warszawa, 1939, p. 216.
935
WAŃKOWICZ, M. Sztafeta. Warszawa, 1939; WRZOS, K. Oko w oko z kryzysem. Warszawa, 1933;
KWIATKOWSKI, E. Dysproporcje. Kraków, 1931.
936
KUREK, J. Grypa szaleje w Naprawie. Warszawa, 1934; KRZYWICKA, I. Proces Blachowskiego.
Wiadomości Literackie, n. 48, de 1932.
933

934
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um papel maior os fatores sociais, enquanto que até então – e principalmente no
período da crise – possuíam um significado dominante os fatores econômicos”937.
Sintetizando, constata-se que nos anos 1919-1931 foram parcelados 2.032,1 mil
hectares. Infelizmente, os anos 1932-1938 não foram tão bons, e nesse período foi
parcelado um total de apenas 622,7 mil hectares. Nesse período a participação do
parcelamento governamental foi o menor em todos os vinte anos do entreguerras,
tendo chegado apenas a 20,1%. Nesse tempo o parcelamento particular era o que
ocorria em maior proporção, ainda que a crise econômica tivesse diminuído sensivelmente o seu ritmo. Ocorreu uma nítida animação apenas nos anos 1936-1938,
quando foram parcelados 328,8 mil hectares.
No período do entreguerras o parcelamento de terras deu origem a 153,6 mil
propriedades, com a área total de 1.432,8 mil hectares, o que fornece uma média de
9,32 hectares por propriedade. As propriedades menores aumentaram a sua área de
terras em cerca de 13%, ao passo que nesse mesmo tempo as grandes propriedades
diminuíram a sua posse de terra em 16%, e a propriedade pública – em 11,2%938.
O parcelamento da terra foi um dos elementos que contribuíram sensivelmente
para a evolução da estrutura agrária da pequena propriedade rural nos vinte anos do
entreguerras. Uma tendência constante nesse período era a sistemática diminuição
da grande propriedade rural, tanto particular como estatal, o lento desenvolvimento
das propriedades capitalistas, o crescimento das propriedades médias, a manutenção
da sua posição na estrutura agrária e a fragmentação da propriedade camponesa,
que dizia respeito sobretudo às propriedades pequenas e semiproletárias.
Nos anos trinta o governo atribuía uma grande importância à integração das
propriedades e à abolição do chamado servilismo, ou seja, da servidão da gleba. As
obras de integração assumiram a maior intensidade nos anos 1929-1931 e 1935-1938.
Foram então integradas anualmente em média 90 mil propriedades, com uma média de 43 mil para todo esse período. Por sua vez a liquidação do servilismo caía
sucessivamente, após ter atingido o seu ápice nos anos 1926-1932. No final dos anos
trinta essa ação praticamente chegou ao seu termo.
O superpovoamento agrário era um dos grandes problemas socioeconômicos da
II República. Em 1931 o total da população que se mantinha exclusivamente com a
agricultura era de 19.580,8 mil pessoas, e em 1938 – 21.116 mil pessoas939. Isso correspondia sucessivamente a 61,35% e 61% da população. A título de comparação, vale
a pena saber que em outros países europeus a porcentagem da população agrícola
era: na Hungria – 51,8%, na Suécia – 34,8%, na Alemanha – 20,9%940. O superpovoLISIECKA, L. Program przekształcenia polskiej wsi ministra Juliusza Poniatowskiego. In: Dzieje
i przeszłość polskiego ruchu ludowego, t. 1. Od zaborów..., p. 537.
938
MESZCZANKOWSKI, M. Struktura agrarna polski międzywojennej. Warszawa, 1960, p. 65-69.
939
Ibidem, p. 310.
940
MRS 1939, p. 33.
937
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amento agrário da Polônia em 1931 atingiu com o seu estigma cerca de 4,7 milhões
de pessoas, isto é, 200 mil a mais que em 1921. O período da crise e da prolongada
depressão, que nos anos trinta atingiram a II República, com a simultânea diminuição do escoamento da população para as cidades, contribuiu para o crescimento do
superpovoamento agrário a cerca de 5,5 milhões de pessoas em 1938. A intensificação do superpovoamento atingia não apenas os camponeses proletarizados (nas
propriedades até 2 há), mas, sobretudo – como em diversas ocasiões demonstrou
Meszczankowski – também os camponeses pequenos proprietários (com um crescimento de mais de 400 mil nos anos 1931-1938), os médios proprietários (com um
crescimento de 258 mil) e também os grandes proprietários. O crescimento anual
do superpovoamento nos anos 1931-1938 chegava a 120 mil pessoas, o que fornece
um total de 840 mil pessoas na população supérflua941.
Como já mencionamos, os primeiros anos da II República favoreciam o crescimento do potencial emigratório. Ao superpovoamento agrário nas aldeias herdado
do tempo da ocupação adicionou-se o desemprego nas cidades, que resultava de
estragos na indústria, bem como a volta de milhares de prisioneiros e refugiados.
Somente nos anos 1919-1925 repatriaram-se à Polônia, principalmente do território
da Rússia soviética, 1.181.8 mil pessoas. Nesse mesmo tempo, dos países extraeuropeus – principalmente dos EUA – voltaram à “velha pátria” 162,5 mil emigrantes942.
O processo da volta perdurou até o final dos anos vinte, embora já não tenha atingido
as proporções dos primeiros anos da independência943.
Em meados de 1919, no território da Polônia central (antigo Reino da Polônia)
o número dos trabalhadores empregados chegava a apenas um quinto da situação
de antes da guerra. O Ministério do Trabalho e da Assistência Social informava:
O número total de desempregados registrados pelo Departamento Nacional de
Intermediação do Trabalho e da Assistência aos Emigrantes chegava no primeiro
semestre de 1919 a 458.000 pessoas, entre os quais no mesmo período houve uma
MESZCZANKOWSKI, M. Rolnictwo..., p. 55-57.
MRS 1939, p. 52.
943
“Verifica-se que nos últimos dez anos – dizia numa sessão do Parlamento o representante do
Ministério do Trabalho e da Assistência Social – saíram do país 1.080.000 pessoas, das quais: aos países
da Europa – 555.000 e aos países extraeuropeus – 525.000, no entanto nesse mesmo tempo voltaram ao
país 1.710.000 pessoas, o que significa que nesse mesmo período de dez anos voltaram ao país, e portanto
aumentaram a população do país, essas 629.000 pessoas a mais do que as que partiram. A saber, dos países
da Europa voltaram 264.000, dos países extraeuropeus – 181.000, e os repatriados, principalmente da
Rússia, foram 1.264.000. A onda mais forte de volta ao país evidenciou-se nos anos: 1919 – com 285.000,
1921 – 441.000 e 1922 – 232.000. A partir de 1923 já estamos observando um constante escoamento
da nossa população para fora das fronteiras do país”. Sprawozdanie stenograficzne z 72 posiedzenia
Sejmu z dnia 4 lutego 1930 r., col. 30; os dados acima não eram precisos, no que diz respeito à emigração
continental e também ultramarina. Cf. MRS 1939, p. 52.
941

942
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diminuição de 139.731 pessoas, restando assim no dia 1 de julho de 1919 um total de
318.329 pessoas944.

A respeito da difícil situação no mercado de trabalho informava também a imprensa popular. “A razão por que tantos dos nossos viajam para fora das fronteiras
do país é, sobretudo, a falta de trabalho no país e, a seguir, os salários bem menores” – escrevia o jornal Piastowiec, do sul da Polônia945. Paradoxalmente, a eclosão
da guerra polono-soviética melhorou a situação no mercado de trabalho, visto que
o exército “absorveu” grandes multidões de desempregados. O desenvolvimento
da produção para as necessidades do exército também teve nisso o seu significado.
Os problemas começaram somente após o encerramento das ações bélicas, quando o exército – que no final de 1920 contava mais de 900 mil soldados e oficiais
– começou a dispensar as classes incorporadas para as necessidades da máquina de
guerra. Por isso, já em 1921 a emigração econômica da Polônia atingiu as dimensões de 116,3 mil pessoas946. O principal país de emigração eram naturalmente os
Estados Unidos, para onde emigraram 90 mil pessoas. Infelizmente, a introdução
nesse país de sucessivas restrições emigratórias para os cidadãos dos países da
Europa Oriental (nos anos 1921 e 1924) provocou uma drástica queda da emigração
nos anos seguintes: em 1922 emigraram 27,7 mil, em 1923 – 12 mil, em 1924 – 4,3
mil e 5 mil em 1925947.
Diante do fechamento do mercado americano, servia até certo ponto de alternativa
a Argentina, para a qual a emigração começou a assumir maiores proporções a partir
de 1923, para atingir o seu ápice nos anos 1926-1930, quando emigraram àquele país
mais de 90 mil pessoas, principalmente emigrantes econômicos. Como observa Wojciech Finiarz: “Entre os emigrantes à Argentina há muitos legionários e voluntários
que tinham a promessa de obter terra na Polônia, mas não a ganharam. Essa terra lhes
havia sido prometida antes da guerra com os bolcheviques, mas depois ela foi distribuída apenas a poucos militares”948. Nesse mesmo período ocorre também o auge da
emigração ao Brasil, para onde nos anos 1926-1930 emigraram mais de 22 mil pessoas
(veja tabelas 3-5). No entanto, diferentemente da emigração à Argentina, a maioria dos
emigrantes viajava com objetivos colonizadores. Naturalmente, com algumas exceções
Biuletyn Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej, n. 5, de 1/12/1919, p. 127.
Już nam grozi emigracja. Piast, n. 36, de 7/11/1919, p. 7. O interesse pela emigração aos Estados
Unidos era naquele tempo enorme. “Visto que tanto a mim como a meus colegas vêm uma grande
quantidade de cartas abordando a questão da emigração à América [...], dirigi-me ao Ministério das
Relações Exteriores, bem como aos respectivos consulados, e apresento aqui as informações que lá
obtive” – escrevia no Piast o deputado Henryk Skrzypek. W sprawie emigracji do Ameryki. Ibidem,
n. 48, de 30/11/1919, p. 10.
946
Rocznik Statystyki Rzeczpospolitej Polskiej. Warszawa, 1923, p. 25.
947
JANOWSKA, H. Emigracja z Polski..., p. 372.
948
FINIARZ, W. Ostrożnie z emigracją do Argentyny. Piast, n. 37, de 18/8/1929, p. 7.
944

945
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especiais, os países de imigração não cobriam nesse período as despesas da viagem,
que constituíam o fator mais importante a ser levado em conta na decisão de emigrar.
A interrupção da emigração aos países da América Latina ocorreu no período da
Grande Crise, principalmente nos anos 1931-1935. Nesse período as passagens de
navio subiram consideravelmente, e os países de imigração restringiam fortemente
a afluência de estrangeiros, temendo o aumento do desemprego. A crise econômica,
especialmente sensível na primeira metade dos anos trinta, provocou uma limitação na capacidade de absorção do mercado de trabalho nesses países e mudanças
nas normas da política imigratória. Essa situação foi também influenciada pela
intensificação da onda do sentimento nacionalista nos países latino-americanos,
principalmente – como já mencionamos no capítulo I – no Brasil.
Certa intensificação da emigração, principalmente à Argentina, ocorreu a partir
de 1936, mas sem nunca atingir as dimensões do final dos anos vinte. Contribuiu para
isso sem dúvida o triunfo do fascismo e, em consequência, o sentimento de incerteza e
ameaça que então se instalou no mundo. Nessa época, na Polônia começou a ser posto
em ação um corajoso plano de industrialização, especialmente no Distrito Industrial
Central, o que fez com que a indústria polonesa absorvesse um número cada vez maior
de pessoas. A situação também era favorecida pela intensificação do rearmamento e
do potencial de guerra, o que levou a uma animação econômica nos últimos anos da
II República. Ocorreu também uma animação na agricultura polonesa, para o que
contribuiu em boa medida a crise nas colheitas agrícolas que atingiu o mundo em
1937. Ocorreu um aumento nos preços dos produtos agrícolas e, em consequência,
uma melhoria na situação financeira das aldeias e a diminuição da distância entre
os preços dos produtos rurais e industriais, tão desfavorável aos camponeses. As
oscilações da conjuntura econômica contribuíam para mudanças na intensidade do
potencial emigratório, ainda que até os períodos da melhor conjuntura e, portanto,
do relativamente grande poder de absorção do mercado de trabalho interior não
eliminassem, mas apenas limitassem a quantidade de pessoas “supérfluas”, desejosas
de emigrar. A existência de um potencial emigratório foi, portanto, um elemento
socioeconômico constante na vida da Polônia durante todo o período do entreguerras.

2. A geografia política do movimento popular na Polônia no
período do entreguerras
Na Polônia dos anos 1918-1931 o movimento popular esteve dividido em diversas
facções políticas que se combatiam949. Os partidos populares que atuaram naquele
949
A historiografia a respeito do movimento popular nos anos 1918-1931 é bastante rica. Existem alguns
esboços sintéticos, monografias dedicadas aos diversos partidos ou facções, bem como biografias dos
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período eram atingidos por disputas internas, que levavam a sucessivas dissensões,
reagrupamentos e uniões. Em consequência disso surgiam novas agremiações políticas, o que obscurecia mais ainda a imagem do palco político camponês daqueles
anos. Isso dizia respeito sobretudo a dois agrupamentos populares que na época
eram os mais fortes: o Partido Popular Polonês Piast (PPP – Piast) e o Partido
Popular Polonês Libertação (PPP – Libertação). No entanto é indiscutível que no
período da reconstrução da independência da Polônia e da consolidação da sua
existência nos anos 1918-1921 os políticos camponeses colocavam-se acima das
animosidades pessoais e concentravam-se nas tarefas mais importantes para o país.
Ao ingressarem no período de liberdade, os líderes camponeses acreditavam também que numa pátria livre os camponeses seriam tratados com justiça. Tratava-se
aí, sobretudo, da igualdade de direitos para todos os cidadãos e do acesso à terra e
à instrução. Naturalmente, a realização desses objetivos devia ser promovida pelo
caminho parlamentar.
Apesar das divergências políticas e organizacionais nos primeiros anos da II República, o movimento popular cumpriu um papel importante. A primeira ocasião
em que o movimento popular e outras agremiações políticas mediram as suas forças
foram as eleições ao Parlamento Legislativo, o primeiro parlamento do Estado renascido. O assunto fundamental no período da campanha eleitoral em todo o país
foi a questão da reforma agrária. Maciej Rataj (1888-1940) escrevia:
O ponto principal e quase que único que preocupava e animava os eleitores camponeses era o da reforma agrária, não em alguma forma definida e pelo menos esboçada
em seus contornos, mas como lema “terra para aqueles que nela trabalham”. Isso era
suficiente. A respeito de outras coisas o candidato não precisava pensar nem falar,
porque ninguém lhe fazia perguntas a respeito disso950.
principais políticos. Cf.: BORKOWSKI, J.; KOWAL, J.; LATO, S.; STANKIEWICZ, W.; WIĘZIKOWA, A.
Zarys historii polskiego ruchu ludowego, t. 2. Warszawa, 1970; Historia chłopów polskich, trabalho coletivo
com red. de S. Inglot, t. 2, Okres zaborów. Warszawa, 1972; BORKOWSKI, J. Ludowcy w II Rzeczypospolitej.
Warszawa, 1987; WIĘZIKOWA, A. Stronnictwo Chłopskie 1926-1931. Warszawa, 1963; SZAFLIK, J. R. Polskie
Stronnictwo Ludowe ”Piast” 1926-1931. Warszawa, 1970; JACHYMEK, J. Myśl polityczna PSL ”Wyzwolenie”
1918-1931. Lublin, 1983; idem. Polskie Stronnictwo Ludowe – Lewica 1913-1924. Studium powstania, działalności
i rozkładu ugrupowania politycznego. Lublin, 1991; WALCZAK, E. Chłopskie Stronnictwo Radykalne 1919-1928.
Warszawa, 2001; SOCHA, J. Stronnictwa ludowe po zamachu majowym. Warszawa, 1983; HEMMERLING,
Z. PSL ”Wyzwolenie” w parlamentach II Rzeczypospolitej 1919-1931. Warszawa, 1990; REK, T. Ksiądz Eugeniusz
Okoń. Warszawa, 1962; Przywódcy ruchu ludowego, trabalho coletivo, red. A. Więzikowa. Warszawa, 1968;
ZAKRZEWSKI, A. Wincenty Witos, chłopski polityk i mąż stanu. Warszawa, 1977; GIZA, S. Jan Dąbski.
Całe życie dla ludu. Warszawa, 1977; KISIELEWSKI, T. Heroizm i kompromis. Portret zbiorowy działaczy
ludowych, parte 2. Warszawa, 1979; KOŁODZIEJCZYK, A. Maciej Rataj 1884-1940. Warszawa, 1991; idem.
Ruch ludowy a Kościół rzymskokatolicki w latach II Rzeczypospolitej. Warszawa, 2002; Słownik biograficzny
działaczy ruchu ludowego, makieta. Warszawa, 1989.
950
RATAJ, M. Pamiętniki, red. Jan Dębski. Warszawa, 1965, p. 30.
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Conhecendo bem a situação nas aldeias, os líderes populares apresentavam
a questão da reforma agrária no primeiro plano dos seus programas eleitorais.
Tabela 14
Os principais partidos camponeses nos anos 1918-1939
No.

Nome do partido

Período de
atividade

1

Partido Popular Polonês “Piast”

1914-1931

2

Partido Popular Polonês “Libertação” – nos anos 1923-1926 com o nome de União
dos Partidos Populares Poloneses – Libertação e Unidade Nacional

1915-1931

3

União Popular

1917-1918

4

União Popular Polonesa

1918-1919

5

Partido Camponês Radical

1919-1928

6

União dos Camponeses

1919-1920

7

União Popular Mazuriana

1919-1920

8

Partido Popular Polonês “Pomerânia”

9

“Piast” Cassubiano

1919-1920

10

União Popular Polonesa “Renascimento”

1920-1922

11

Partido Popular da Alta Silésia

1920-1922

12

Partido Popular Polonês “Piast” da Silésia de Cieszyn

1920-1931

13

União Polonesa dos Líderes Populares

1923-1924

14

Partido Popular Polonês União Popular (funcionou de 25/5 a 25/11/1923)

15

União Camponesa

1924-1926

16

Partido Camponês

1926-1931

17

Partido Popular

1931-1939

18

Partido Popular Agrícola

1932

19

Partido Agrário Nacional-Camponês

1932

20

Partido Agrícola Camponês

1932-1937

21

Partido Camponês

1935-1936

22

Partido Radical Camponês

1919

1923

1936

Red. J. Mazurek. Observação: na tabela não foram incluídos os partidos camponeses das minorias
nacionais que atuavam na Polônia e os partidos surgidos por inspiração do movimento comunista.

Os principais adversários do movimento popular na luta pré-eleitoral eram os
partidos da direita, apoiados ativamente pelo clero. “Nos últimos domingos e festas

CAPÍTULO IV: A atitude dos partidos populares diante da emigração polonesa aos…

301

religiosas, conforme somos informados de diversas regiões do país, os padres, em
vez de pregarem nas igrejas sermões e a Palavra de Deus, falam do púlpito a respeito
de política” – escrevia um leitor de Wyzwolenie (Libertação) do distrito de Sandomierz951. Essas agremiações, especialmente a democracia nacional, eram ativamente
apoiadas pelo episcopado, que numa carta pastoral condenava decididamente as
tentativas de quaisquer reformas sociais, inclusive a reforma agrária, e conclamava
o eleitorado camponês a dar o seu voto aos candidatos dos partidos direitistas.
O resultado das eleições ao Parlamento Legislativo foi um teste para a popularidade dos líderes populares no seio da sociedade. Nos distritos aldeões, para as listas
de todas as agremiações políticas polonesas foram dados 3.841.207 votos. Desse total,
as listas dos partidos populares receberam apenas 1.380.724 votos, o que equivalia
a 35,95%. Na divisão entre os diversos partidos, os resultados se apresentavam
da seguinte forma: PPP Piast – 395.343 votos (10,29%); PPP Libertação – 796.496
votos (20,74%); PPP Esquerda – 184.161 votos (4,79%); além disso, o bloco PPP Piast
juntamente com a Democracia Cristã e o Partido Operário Nacional receberam
55.315 votos (1,44%). Para as listas do Partido Socialista Polonês foram dados 283.455
votos (7,38%) nos distritos aldeões, especialmente nos lugares em que predominavam
trabalhadores rurais. Obtiveram uma vitória inquestionável nos distritos aldeões
os partidos da direita e do centro, conquistando 7.084.778 votos, o que equivalia a
54,27% de todos os votos dados. Em consequência dos resultados acima, houve uma
divisão dos mandatos dos deputados no primeiro parlamento do Estado polonês
renascido. O movimento popular levou ao Parlamento Legislativo 117 deputados,
dos quais couberam ao PPP Libertação 59 mandatos, ao PPP Piast – 46 e ao PPP
Esquerda – 12952.
Com o início dos trabalhos do Parlamento Legislativo surgiu o tema da elaboração
da constituição, que devia definir a face do regime político do país. Contribuíram
muito para a sua redação e aprovação os líderes populares. A composição da Comissão Constitucional, na qual a função de vice-presidente (depois do presidente
Ladislau Seyda) coube a Matias Rataj, era um reflexo da composição política do
parlamento. A democracia popular tinha nele 10 lugares, o PPP Libertação – 5, o PPP
Piast – 4, a União Popular Polonesa (UPP) – 3, os socialistas – também 3, O Círculo
Parlamentar Operário Nacional – 2, o Clube do Trabalho Constitucional e o PPP
Esquerda – 1 por partido953. No final a constituição, que foi aprovada no dia 17 de
março de 1921, era uma espécie de compromisso político. Para a época, era um
documento moderno e progressista954. O estatuto foi favoravelmente aceito pelo
Ale świętości nie szargać. Wyzwolenie, n. 2, de 12/1/1919, p. 21.
Statystyka wyborów do Sejmu Ustawodawczego, red. L. Krzywicki. Warszawa, 1921, p. XXIV-XXVII.
953
KRUKOWSKI, S. Geneza Konstytucji z 17 marca 1921 r. Warszawa, 1977, p. 67; cf. também:
KOŁODZIEJCZYK, A. Maciej Rataj 1884-1940. Warszawa, 1991.
954
AJNENKIEL, A. Polskie konstytucje. Warszawa, 1982, p. 270.
951

952
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PPP Piast, que afirmava: “O Parlamento é na sua maioria popular e deu à nação
uma constituição que no sentido mais amplo da palavra é o alicerce de uma Polônia
Popular”955. Recebeu com menos entusiasmo a nova lei o PPP Libertação, que era
contrário, por exemplo, a que na Polônia existisse um Senado. O partido prometeu
uma luta pelo aperfeiçoamento da constituição. “Porquanto estamos vivos, e vamos eliminar essas falhas” – enfatizava M. Malinowski, político de frente do PPP
Libertação – “tanto mais que já existe uma constituição, já existe um arcabouço e
uma lei em que nos podemos apoiar para neles introduzir novas melhorias. E nós
vamos conseguir isso”956. A aprovação da constituição foi a última etapa da moldagem do sistema político da Polônia independente, a base para reconstruir o país
das destruições da guerra e para a integração das terras e das sociedades das três
zonas de ocupação no âmbito de um Estado independente.
A composição das forças políticas que se esboçou no fórum do Parlamento
Legislativo não permitia a formação de um governo que se baseasse nos partidos
camponeses. Diante desse estado de coisas, a questão mais importante para todos os
partidos populares era a reforma agrária, cuja realização era cada vez mais exigida
pelas massas camponesas. Na Comissão Agrária do Senado, que era presidida por
V. Witos, entraram projetos do PPP Piast, do PPP Libertação, do PPP Esquerda, da
União Popular Polonesa e da União Popular Nacional957. Graças ao predomínio dos
representantes populares na Comissão, que realizou um total de 16 sessões, e ao apoio
dos socialistas, tornou-se possível elaborar um projeto radical de reforma agrária.
No dia 3 de junho de 1919 tiveram início os debates, que perduraram durante as 21
dramáticas sessões do Parlamento e nos quais tomaram a palavra mais de 150 oradores. Finalmente, no dia 10 de julho de 1919 o Parlamento aprovou a lei “a respeito
das normas da reforma agrária”. O principal ponto de discórdia – a área máxima
de terra na posse um único proprietário entre 60 e 180 hectares – foi aprovada em
segunda votação pela maioria de um único voto. É sabido que essa lei não tinha o
caráter de um estatuto obrigatório, mas era considerada apenas com um conjunto
de diretrizes básicas que deviam ser observadas na elaboração de leis específicas958.

Konstutucja uchwalona. Pokój uchwalony. Plebiscyt na Górnym Śląsku. Piast, n. 13, de
27/3/1921, p. 2.
956
Wyzwolenie, n. 13, de 27/3/1921, p. 1.
957
STANKIEWICZ, W. Konflikty społeczne na wsi polskiej 1918-1920. Warszawa, 1963, p. 192-193.
958
Reforma rolna uchwalona! Sejm uchwalił prawo wywłaszczenia wielkiej własności
i upaństwowienie lasów. Walka o maksimum posiadania ziemi. Piast, n. 27/28, de 13/7/1919, p. 1-3.
”A velha Polônia, da nobreza e dos latifundiários, acabou” – escrevia o Piast. – “Está começando
uma Polônia nova, popular, aquela com que sonhamos, pela qual ansiamos, pela qual lutaram os
soldados poloneses, pela qual lutamos também hoje, defendendo as nossas fronteiras”. Ziemia dla
ludu. Maksimum posiadania ziemi wynosi 60 do 80 hektarów. Nowy okres w dziejach Polski. Ibidem,
n. 29, de 20/7/1919, p. 2.
955
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Uma ocasião adequada para a introdução da reforma agrária foi a guerra polonosoviética de 1920. Os estragos da guerra que recaíram sobre todo o país atingiram
de maneira especial as aldeias, que deviam ser as primeiras a fornecer recrutas,
garantir o abastecimento do exército, meios de transporte e alojamento, ração
para os cavalos, etc. Por isso, já em 1919 surgiram manifestações antibélicas, que em
meados do ano seguinte assumiram um caráter maciço. Em numerosos comícios
e reuniões os camponeses exigiam, além da realização da reforma agrária, a rápida
assinatura de uma paz justa959. Adaptaram-se à sua vontade os maiores partidos
camponeses – o PPP Piast e o PPP Libertação, que também exigiam a assinatura da
paz, considerando a continuidade das operações armadas como “um crime contra
o país, e principalmente contra o povo polonês, que carrega nas suas costas o peso
maior desta guerra”960.
A situação militar, inicialmente favorável, tornava-se cada vez mais difícil para
a Polônia. Em face do perigo, silenciaram as disputas políticas e as lutas partidárias.
No dia 1 de julho de 1920 o Parlamento aprovou uma lei que criava o Conselho da
Defesa do País, ao qual cabia decidir todas as questões relacionadas com a guerra
e a paz. Dentro desse Conselho, os dirigentes populares eram representados, com
direito de voto.
Diante das derrotas sofridas na guerra, os partidos direitistas decidiram atender
às exigências dos partidos camponeses, com o objetivo de granjear a sua benevolência e de estimulá-los à luta. No dia 15 de julho de 1920 o Parlamento aprovou
por unanimidade a lei da reforma agrária961. Essa lei estabelecia que 80% das terras
da reforma seriam destinadas para parcelamento entre os camponeses sem terra
e pequenos proprietários. Deviam contar com privilégios na divisão das terras os
soldados e os inválidos da guerra. Pela terra adquirida, o Estado devia pagar aos
proprietários 50% do preço médio de mercado em determinada região. O limite
máximo de área para os latifundiários foi estabelecido, segundo uma lei do Parlamento do dia 10 de julho de 1919, em 180 hectares. A lei estabelecia que o direito de
959
“Nós, habitantes da comuna Lipnica Górna, distrito de Jasło – lemos numa petição aos deputados
– reunidos em assembleia comunal no dia 28 de fevereiro de 1920, aprovamos por unanimidade a
exigência de que os deputados influenciem o governo polonês para que este assine a paz dentro do
prazo mais rápido possível, visto que a guerra, que já se estende há seis anos, acarreta uma miséria
cada vez maior à população, em forma de fome generalizada, diversos tipos de doenças, uma incrível
carestia, queda da agricultura e da indústria, etc., o que deixa todos os habitantes na pobreza, na
miséria e na penúria”. Lud żąda pokoju. Przyjaciel Ludu, n. 11, de 14/3/1920, p. 11.
960
Uchwały Zjazdu Walnego PSL “Wyzwolenie”. Wyzwolenie, n. 9, de 29/2/1920, p. 103; cf. também:
Dalsza wojna czy pokój z bolszewikami. Piast, n. 6, de 8/2/1920, p. 3; Wojna czy pokój. Ibidem, n. 7,
de 15/2/1920, p. 1-2.
961
“O dia 15 de julho de 1920 – escrevia o Piast – vai constituir na história da nossa nação uma data
crucial, a data da verdadeira transformação da Polônia num Estado popular no sentido mais profundo
dessa palavra”. Fundament Polski Ludowej gotowy. Ibidem, n. 30, de 25/7/1920, p. 1.
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fazer uso dos benefícios da reforma não caberia aos camponeses que se negaram a
participar da guerra, que se apoderaram por conta própria da terra dos fazendeiros
ou que praticaram transgressões contra as autoridades. A realização financeira da
reforma devia caber ao Banco Rural, criado naquele período, conjuntamente com
o Departamento Central de Terras962.
A entrada dos exércitos da Rússia Soviética em terras genuinamente polonesas
forçou os agentes políticos do país a novas iniciativas. Uma dessas providências,
tomada no dia 24 de julho de 1920 pelo Chefe de Estado José Piłsudski, foi a convocação ao cargo de presidente do Governo de Defesa Nacional do dirigente do PPP
Piast – Wincenty Witos. Na composição do seu gabinete, representado por todos
os maiores partidos políticos, entraram igualmente outros políticos populares:
Maciej Rataj do PPP Piast e Kazimierz Bartel (1882-1941) e Juliusz Poniatowski
(1886-1975) do PPP Libertação.
A autoridade do primeiro-ministro contribuiu significativamente para o enfraquecimento da postura antibélica entre a população. A convocação de um representante
dos camponeses para o cargo de “presidente dos ministros” era interpretada como
um prenúncio do surgimento da Polônia Popular963. Atendendo a um apelo de Witos,
que dirigiu aos camponeses um manifesto especial, eles proporcionaram apoio ao
governo, ingressando no exército ou prestando-lhe diversos serviços964. Além de
Witos, também contribuíram grandemente para o estabelecimento da paz com
a Rússia Soviética outros políticos populares. O presidente da delegação polonesa
na conferência de paz em Minsk, e depois em Riga, que assinou o tratado de paz
de Riga, foi o então vice-ministro das relações exteriores da Polônia, o eminente
líder do movimento popular Jan Dąbski965.
Após o fim da guerra e a assinatura do tratado de paz em março de 1921, os camponeses esperavam pela realização da prometida reforma agrária. Eles relacionavam
as suas esperanças nesse sentido sobretudo com Witos, que exerceu a função de
primeiro-ministro até 19 de setembro de 1921. No entanto depararam-se com uma
decepção, visto que a lei da reforma agrária de julho de 1920 não foi posta em prá962
MADAJCZYK, C. Burżuazyjno-obszarnicza reforma rolna w Polsce 1918-1919. Warszawa, 1956,
p. 137 e ss.
963
Poseł Witos prezesem ministrów. Rząd posła Witosa Rządem Obrony Narodowej. Realizowanie
Polski ludowej. Piast, n. 31, de 1/8/1920, p. 2; STAPIŃSKI, J. Początek rządów ludowych. Przyjaciel
Ludu, n. 31, de 1/8/1920, p. 2-3.
964
“Quem de vocês é capaz de empunhar uma arma – para a frente de guerra! Hoje a obrigação
suprema de todo polonês é o serviço em defesa da Pátria. No campo de batalha, na frente de guerra
hoje há lugar para todos aqueles que são capazes de empunhar uma arma. Os outros devem contribuir
com o sacrifício do seu trabalho e do seu patrimônio”. Prezydent ministrów Witos do Braci włościan na
wszystkich ziemiach polskich. Piast, n. 32, de 8/8/1920, p. 2; cf. também: WITOS, W. Moje wspomnienia,
t. 2, parte 2, p. 81-82.
965
DĄBSKI, J. Pokój ryski. Wspomnienia, relacje, tajne układy z Joffem, listy. Warszawa, 1931.
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tica. Quando passou a ameaça, os proprietários de terras começaram a bloquear a
reforma. Reprimindo com todas as forças a execução das normas do parcelamento,
os fazendeiros aplicavam em larga escala o chamado parcelamento clandestino
particular, em forma de transações comerciais normais, com o que podiam estar
interessados apenas os camponeses ricos. Após a aprovação da Constituição de março
de 1921, através de medidas judiciais os fazendeiros excluíam as suas propriedades
da obrigação do parcelamento, e o Departamento Central de Terras, apesar de ser
dirigido por dirigentes do PPP Piast, não podia mudar muita coisa nesse particular.
Um teste para a popularidade dos partidos populares nas aldeias polonesas foram
as eleições para a nova Dieta, que se realizaram em 1922 – no dia 5 de novembro
para o Parlamento e no dia 12 de novembro para o Senado – simultaneamente em
todo o território nacional. Essas eleições realizaram-se com base na nova legislação, que preservou o direito eleitoral dos cinco atributos. O movimento popular
apresentou-se nas eleições dividido em quatro facções. Conjuntamente com as
listas estatais, os diversos partidos populares obtiveram a seguinte quantidade de
mandatos: o PPP Piast – 70, o PPP Libertação – 49, o Partido Operário Cristão – 4,
o PPP Esquerda – 2. Saíram vencedores, da mesma forma que nas eleições precedentes, os partidos da direita social, que obtiveram 169 mandatos de deputados. Nas
eleições para o senado o PPP Piast obteve 17, e o PPP Libertação – 8 mandatos966.
Na gestão parlamentar de 1922-1928, os políticos, inclusive os populares, viamse diante da necessidade de promover manobras táticas e de estabelecer alianças
caso quisessem garantir a maioria parlamentar e a participação no governo. Sem
a promoção de uma política de alianças e concessões, não havia a possibilidade de
formar uma maioria parlamentar nem através de agrupamentos da direita, nem
dos da esquerda. A composição de forças no novo parlamento fez surgir já de início
uma maioria de centro-direita, em consequência da qual foi eleito presidente do
Parlamento o líder do PPP Piast – Maciej Rataj, e presidente do Senado – o candidato da democracia nacional – Wojciech Trampczyński (1860-1953).
Criou-se uma situação mais complicada no Parlamento por ocasião das eleições
presidenciais. Em consequência das eleições do dia 2 de dezembro de 1922, foi eleito
presidente o candidato do PPP Libertação – Gabriel Narutowicz, que venceu o candidato da direita, Maurycy Zamoyski. Pelo candidato do PPP Libertação votaram
também os partidários do PPP Piast. Infelizmente, numa atmosfera de absoluta
histeria dos ambientes direitistas, o primeiro presidente da Polônia foi assassinado,
e no dia 20 de dezembro de 1922 foi eleito como seu sucessor o candidato comum
Statystyka wyborów do sejmu i senatu odbytych w dniu 5 i 12 listopada 1922 roku. Warszawa, 1926;
RZEPECKI, T.; RZEPECKI, W. Sejm i Senat 1922-1927. Poznań, 1923; SZCZECHURA, T. Wyniki
głosowania w obwodach wiejskich na listy polskie podczas wyborów do Sejmu w latach 1919, 1922,
1928. RDRL, n. 10, 1968, p. 72-79.
966
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do PPP Piast e do PPP Libertação – Stanisław Wojciechowski (1869-1953). A cooperação dos maiores partidos camponeses foi efêmera.
Nessa época as bancadas dos deputados da direita, isto é, da União Popular
Nacional e da Democracia Cristã, promoveram negociações secretas com o PPP
Piast com o objetivo de criar a maioria parlamentar polonesa. “As longas discussões
– lembrava aqueles tempos Witos – chegaram finalmente ao fim, e a composição foi
definida e assinada no dia 17 de maio de 1923”967. O estabelecimento de um pacto
com os partidos da direita provocou uma crise na Bancada Parlamentar do PPP Piast,
que culminou com a saída, no dia 26 de maio de 1923, de um grupo de 14 deputados comandados pelo deputado Jan Dąbski. Eles fundaram uma nova agremiação
popular, com o nome de PPP Unidade Popular, que no dia 25 de novembro de 1923
aliou-se ao PPP Libertação, dando origem à União dos Partidos Populares Poloneses
Libertação e Unidade Popular. Tornou-se presidente da Direção Central Jan Dąbski.
Em consequência da nova composição de forças no Parlamento ocorreu uma
crise governamental, a renúncia do gabinete de Władysław Sikorski e a instituição,
pela nova maioria parlamentar, do governo da chamada Chjeno-Piast (o bloco
da democracia cristã e da democracia nacional tinha o nome de União Cristã da
Unidade Nacional, conhecida pela sigla Chjena), tendo Wincentey Witos como
primeiro-ministro. Ao preço de participação no governo e com a esperança de
apressar o parcelamento das grandes propriedades rurais, a direção do PPP Piast
concordou em afastar-se das exigências impostas pela lei de julho de 1920 sobre
reforma agrária. O chamado acordo de Lanckorona previa o parcelamento anual
voluntário, durante dez anos, de 200 mil hectares de terra dos latifundiários, com
plena remuneração dos proprietários conforme os preços de mercado vigentes968.
Tendo aceitado também uma série de outras vantagens para os latifundiários e os
camponeses mais ricos, a Chjeno-Piast modificou bastante a legislação de julho969.
Em razão da posição diante da reforma agrária, na Bancada Parlamentar do PPP
Piast criou-se um grupo de oposição, que no dia 14 de dezembro de 1923 desligou-se
da Bancada, provocando a queda do governo de Wincenty Witos. Os secessionistas
de dezembro, liderados por Jan Bryl (1885-1945) e Andrzej Pluta (1869-1936), criaram
uma nova agremiação, a que deram o nome de União Popular Polonesa. No dia 11
de maio de 1924, num congresso em Rzeszów, eles se uniram com o PPP Esquerda,
criando um novo partido – a União Camponesa. Foi eleito presidente da União
Camponesa Andrzej Pluta.
WITOS, W. Moje wspomnienia, t. 1, parte 2, p. 220.
Zasady współpracy stronnictw polskiej większości parlamentarnej w sejmie w r. 1923, tak zwany
pakt lanckoroński. In: Materiały źródłowe do historii polskiego ruchu ludowego, t. 2: 1918-1931, sel. e red.
S. Giza e S. Lato. Warszawa, 1967, p. 80-92.
969
LANDAU, Z.; TOMASZEWSKI, J. Gospodarka Polski międzywojennej, t. 1, W dobie inflacji 1918-1923.
Warszawa, 1967, p. 154-161.
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A queda do governo de Wincenty Witos no outono de 1923 e a política do seu
sucessor – Władysław Grabski, cujo objetivo principal era reforma monetária970,
adiaram a aplicação do acordo de Lanckorona relacionado com a reforma agrária.
Somente em fevereiro de 1925 o governo apresentou à deliberação do Parlamento
um projeto de lei baseado no princípio do parcelamento voluntário até o limite de
200 mil hectares anualmente, estabelecido pela Chjeno-Piast em 1923, determinando que os preços de compra da terra sejam aproximados aos preços do mercado.
No dia 20 de agosto de 1925, e finalmente no dia 28 de dezembro de 1925, a lei da
reforma agrária foi aprovada pelos votos da direita e do centro, de acordo com as
premissas principais do projeto governamental971.
A Chjeno-Piast, tendo limitados os seus meios de melhorar a situação econômica
do país, contribuiu então, apesar de certas realizações, para uma nova intensificação da onda de descontentamento nas aldeias polonesas, diminuiu a autoridade
de Witos e enfraqueceu a popularidade do PPP Piast entre as massas camponesas.
A radicalização e a desintegração atingiram igualmente o PPP Libertação. Em
novembro de 1924 afastaram-se das fileiras desse partido quatro deputados, que
criaram a bancada parlamentar independente do Partido Camponês Independente.
Em janeiro de 1926, em consequência de uma nova secessão nesse agrupamento,
surgiu o Partido Camponês, ao qual se juntou a União Camponesa, bem como
outros grupos menores que se haviam afastado de diversos partidos populares.
O Partido Camponês rapidamente conseguiu exercer profunda influência nas aldeias,
tornando-se, ao lado do PPP Libertação e do PPP Piast, um dos mais numerosos e
mais influentes partidos populares. Os principais dirigentes do Partido Camponês
foram Jan Dąbski, Andrzej Waleron (1882-1969) e Stanisław Wrona (1893-1963).
O golpe de estado promovido em maio de 1926 por Józef Piłsudski foi um acontecimento crucial na história da II República e deu início também a um novo capítulo
na atividade do movimento popular. Como o pretexto para o golpe militar e a tomada
do poder no país serviu o terceiro gabinete criado por Vicente Witos. O apoio dado
ao golpe pelo PPP Libertação e pelo Partido Camponês intensificou mais ainda os
antagonismos existentes entre as diversas facções populares. Não faltaram também
diversos tipos de dissensões e secessões, que provocaram uma incrível confusão
entre os camponeses. O mais ruidoso foi o pronunciamento de Jakub Bojko, que
abandonou as fileiras do PPP Piast e fundou a União do Povo Polonês, que apoiava
a política de Piłsudski. Também se juntou ao governo saneador Jan Stapiński, que
– tendo deixado o Partido Camponês – reativou a atividade da União Camponesa.

GRABSKI, W. Dwa lata pracy u podstaw państwowości naszej 1924-1925. Warszawa, 1927, p. 76.
LANDAU, Z; TOMASZEWSKI, J. Gospodarka Polski międzywojennej, t. 2, Od Grabskiego do
Piłsudskiego. Warszawa, 1871, p. 125-129.
970
971
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Esses abalos não pouparam igualmente o PPP Libertação, do qual passaram ao
partido de Piłsudski Bogusław Miedziński, Antoni Anusz e Stanisław Rudziński.
As terceiras eleições parlamentares sucessivas na Polônia foram programadas
para o dia 4 de março de 1928. O grupo saneador apresentou-se nelas concentrado
no Bloco Apartidário de Cooperação com o Governo (BACG). As agremiações populares receberam o seguinte apoio dos eleitores: PPP Libertação – 13,85%, o que
garantiu a esse agrupamento 40 mandatos de deputados; PPP Piast (inaugurando
a sua participação no bloco da Democracia Cristã) – 11,12% e 21 mandatos; Partido
Camponês – 10,29% e 26 mandatos; Partido Camponês Radical – 0,75%, o que não
foi suficiente para a conquista de um único mandato. Nas eleições para o Senado,
os mandatos alcançaram o seguinte agrupamento: PPP Libertação – 7, Partido
Camponês – 3, PPP Piast – 3972. Considerando a situação globalmente, os populares sofreram uma derrota. Ao mesmo tempo deu-se a perceber um significativo
deslocamento na composição de forças entre os partidos camponeses. O PPP Piast,
atacado pelo saneamento, perdeu o primeiro lugar, ultrapassado pelo PPP Libertação
e pelo Partido Camponês. Entre esses três partidos criou-se o estado de um relativo
equilíbrio, o que alguns anos depois facilitou a sua unificação.
As eleições de 1928 não garantiram ao BACG a maioria no parlamento, o que
deu início a uma nova etapa de sua luta com a oposição. Os populares começaram
a ser removidos dos mais importantes cargos do país, da administração, do cooperativismo. Tal situação facilitava a passagem à oposição e a gradual aproximação e
cooperação de partidos políticos até havia pouco desavindos. A primeira aproximação desse tipo ocorreu entre o PPP Libertação, o Partido Camponês e o Partido
Socialista Polonês. Essa aliança, direcionada contra o governo, foi a seguir ampliada
com a participação do PPP Piast, do Partido Operário Nacional e da Democracia
Cristã. No final de 1929 esses partidos formaram a União da Lei e da Liberdade do
Povo, conhecido pela sigla polonesa de Centrolew (Centro-Esquerda).
O momento culminante nessa luta da oposição com o governo foi o congresso do Centrolew em Cracóvia, que se realizou no dia 29 de junho de 1930 e do
qual participaram alguns milhares de pessoas. À exigência ali apresentada de que
fossem observados os princípios da democracia, o presidente Ignacy Mościcki
respondeu com a dissolução de ambas as câmaras do parlamento antes do término
dos seus mandatos. No dia 10 de setembro de 1930, por ordem pessoal de Józef
Piłsudski, foram detidos e presos na fortaleza de Brześć os principais dirigentes
da oposição. Encontravam-se entre eles eminentes líderes populares: Wincenty
Witos e Władysław Kiernik do PPP Piast, Kazimierz Bagiński e Józef Putek do
972
Statystyka wyborów do sejmu i Senatu odbytych w dniu 4 i 11 marca 1928 roku. Warszawa, 1930,
p. XXVIII, XXX, XXXVI; SZCZECHURA, T. Wyniki głosowania..., p. 66-121. Uma análise dos resultados
da eleição de 1928 foi feita por SOCHA, J. Stronnictwa ludowe..., p. 170-184.
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PPP Libertação e Adolf Sawicki do Partido Camponês. As repressões atingiram
igualmente milhares de líderes do movimento popular no interior.
Após terem assim abrandado a oposição, as autoridades anunciaram novas
eleições parlamentares, que se realizaram nos dias 16 e 23 de novembro de 1930.
Realizada num ambiente de terror e falsidade, a eleição trouxe “sucesso” ao grupo
do governo, e derrota à oposição parlamentar. Os partidos populares conquistaram
apenas 48 mandatos: o Partido Camponês – 18, o PPP Piast e o PPP Libertação – 15
cada um973. Esse foi o mais fraco resultado alcançado pelos partidos populares no
período do entreguerras. No entanto os resultados das eleições pouco refletiam a
postura dos eleitores. Jan Borkowski sintetiza:
Os partidos populares, que em 1919 conquistaram 117 mandatos de deputados e em
1922 – 125, em 1928 conquistaram apenas 87, e em 1930 – somente 48. No período da
democracia parlamentar, os camponeses – através dos seus representantes – exerciam uma influência importante, ainda que não decisiva, no formato do Estado e na
política das suas autoridades. Agora a sua voz no parlamento deixou de ser levada
em conta. O governo saneador podia aprovar qualquer lei, sem indagar pela opinião
dos deputados camponeses ou operários974.

Depois da vitória nas eleições, o governo libertou, após o pagamento da devida
fiança, os líderes da oposição, mas moveu-lhes o chamado processo de Brześć. Esse
processo prolongou-se por alguns meses; a sentença, anunciada no dia 13 de janeiro
de 1932, condenava os acusados – com exceção de Sawicki – a pena de prisão de
um ano e meio a três anos. Alguns dos condenados, entre eles os líderes populares
Bagiński, Kiernik e Witos, livraram-se da pena fugindo para o exterior. Após as
eleições de Brześć, os partidos populares passaram a dar uma importância cada
vez menor à atividade parlamentar e começaram a concentrar-se mais no trabalho
direto entre as massas camponesas. No entanto, tornou-se vital a unificação do
movimento popular.
A unificação dos três partidos populares: PPP Piast, PPP Libertação e Partido
Camponês no congresso de unificação em Varsóvia no dia 15 de março de 1931
e o surgimento do Partido Popular (PP) foi um momento muito importante no
movimento político camponês. No entanto, desde o início o novo partido político
não era um movimento homogêneo, nem sob o aspecto político, nem muito menos
973
Statystyka wyborów do Sejmu i Senatu 16 i 23 listopada 1930. Warszawa, 1935, p. XX. Uma análise
dos resultados das eleições de 1930 foi feita por CZYBIŃSKI, A. Centrolew. Poznań, 1963, p. 242-249,
bem como por BORKOWSKI, J. Postawa polityczna chłopów polskich w latach 1930-1935. Warszawa,
1970, p. 35 e ss.
974
BORKOWSKI, J. Działalność społeczno-polityczna i postawa chłopów w latach 1918-1939. In:
Historia chłopów..., p. 231.
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idelógico. Já durante os debates, dos quais participaram 51 delegados de cada um dos
partidos e todos os deputados e senadores da Bancada Parlamentar, manifestaram-se
diferenças de opiniões em algumas questões, por exemplo, na questão da religião e
do parcelamento das fazendas. Apesar disso, por unanimidade foi aceito o programa,
bem como o estatuto do partido. Provocou uma polêmica mais prolongada apenas
a disputa pelo nome do partido. No final, venceu a proposta do nome Partido Popular. Além do programa e do estatuto, os delegados aceitaram por unanimidade
a proposta de unificação, na qual lemos:
Reunidos no dia 15 de março de 1931, os representantes dos três partidos populares,
isto é, do PPP Piast, da Libertação e do Partido Camponês, constatando que o bem
da República e o bem do povo polonês exigem o abandono de quaisquer lutas na facção popular e a concentração de todas as forças na defesa da democracia e dos mais
vivos interesses políticos e econômicos dos aldeões poloneses, decidem unir os três
mencionados partidos num só, que a partir de agora passa a ser a única organização
independente do povo camponês na Polônia975.

Após a unificação das bancadas parlamentares dos partidos camponeses no dia
10 de dezembro de 1930, surgiram, no entanto, sérias dificuldades, especialmente
no Partido Camponês. Apesar de certas restrições, os dirigentes do PPP Libertação
tratavam a questão da unificação dos partidos como um passo na direção certa. Esse
ato era considerado indispensável em razão da situação política do país, bem como
da crítica situação econômica da Polônia, principalmente nas aldeias.
Estavam cientes dessa situação os dirigentes do Piast, especialmente o membro
da comissão programadora – Rataj e Witos, que em janeiro de 1931 voltou a exercer
ativamente a política. Esses políticos primeiramente pacificaram os deputados da
Polônia Maior e da Pomerânia, que se opunham à unificação, porquanto acreditavam que os dirigentes radicais da Libertação e do Partido Camponês dominariam
o Piast no novo partido, impelindo-o em direção à esquerda.
Diante desses atritos e dessas tensões, o congresso de unificação devia deixar
espaço a certas concessões, e assim, a escolha das novas autoridades do partido
foi realizada com base numa estrita paridade partidária. Jan Borkowski escreve:
Em consequência disso foi feita a distribuição dos cargos mais importantes do PP
entre os três elementos possivelmente mais equivalentes [...]. O PP lembrava, portanto, uma espécie de federação partidária composta de três elementos equivalentes.

975

Uchwalenie wniosku o połączenie stronnictw. Piast, n. 12, de 22/3/1931, p. 1.
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Dizia-se então ironicamente que a economia do Partido baseava-se num sistema de
tríplice pousio976.

A unificação do movimento popular foi um grande sucesso dos camponeses.
O Partido Popular tornou-se nos anos trinta o principal partido de oposição. Apesar
de Wincenty Witos permanecer desde 1933 em emigração forçada na Checoslováquia, a sua autoridade crescia sem cessar. Ele era reconhecido como um dirigente
inquestionável, não apenas pelos adeptos dos partidos populares, mas também
pela maioria dos camponeses poloneses. Witos era o porta-voz de uma luta dura,
intransigente com o governo pela democratização da vida política na Polônia.
O pensamento e a tática política de Witos forneciam a base para as ações do Partido Popular. O partido afastou-se das pouco eficazes formas de atividade dentro
da oposição parlamentar, por exemplo, boicotando as eleições parlamentares em
1935 e 1938, em favor de manifestações de caráter maciço.
As tentativas empreendidas nessa época de criar dissensões ou partidos concorrentes, inspiradas pelo governo saneador, não produziram resultados permanentes.
Já no final de 1931 abandonou as fileiras do Partido Popular Jan Kulisiewicz. Em
breve se juntaram a ele Mieczysław Michałkiewicz e outros deputados, que formaram em abril de 1932 o Partido Agrícola Polonês, depois chamado Partido Agrário
Nacional Camponês, e a seguir – Partido Agrícola Camponês. Esses partidos não
possuíam uma ideologia própria nem um programa nitidamente esboçado. Em sua
atividade eles recorriam a lemas e programas de diversas organizações saneadoras.
As dissensões mais sérias atingiram o Partido Popular em meados dos anos
trinta. A primeira foi promovida pelos antigos dirigentes do Partido Camponês,
liderados por Stanisław Wrona. No outono de 1934 eles começaram a publicar o
novo semanário Polska Ludowa (Polônia Popular), em torno do qual se reuniu um
significativo grupo de dissidentes. Em junho de 1935, durante uma conferência
dos adeptos do novo semanário, ocorreu uma dissensão formal e a criação de um
novo Partido Camponês. Apesar dos seus lemas e do seu programa radical, a nova
agremiação não obteve o reconhecimento entre os camponeses. Abalado por
conflitos internos, que levaram a uma dissensão e ao surgimento de dois Partidos
Camponeses, encerrou a sua atividade após dois anos de existência. Um grupo dos
líderes mudou o nome do seu partido para Partido Camponês Radical e aliou-se
ao pró-governamental Partido Radical Polonês. O grupo de Władysław Dobroch
assumiu posições claramente comunistas e em 1937 foi dissolvido pelo governo.
Uma segunda dissensão ocorreu no dia 30 de julho de 1935. Um grupo de influentes líderes populares que não havia aceitado as decisões do congresso do PP de
976
BORKOWSKI, J. Dojrzewanie nowych koncepcji ideologiczno-programowych i politycznych
(1931-1935). In: Zarys historii polskiego ruchu ludowego, t. 2, 1918-1939. Warszawa, 1970, p. 346.
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14 de julho de 1935 quanto ao boicote das eleições parlamentares, por decisão dos
dirigentes foi excluído das fileiras do partido. No total, abandonaram então o Partido
Popular os 19 dos principais dirigentes do PPP Libertação e do Partido Camponês.
O órgão de imprensa do grupo passou a ser o semanário Wyzwolenie (Libertação).
Apesar das garantias anteriormente apresentadas, a maioria dos secessionistas
aliou-se à facção governamental. Eles participaram das eleições parlamentares que
se realizaram no dia 8 de setembro de 1935 e que para a maioria deles resultaram
em derrota. Com o afastamento dos dissidentes, o Partido Popular tornou-se uma
agremiação mais homogênea e consolidada. As antigas divisões, de antes de 1931,
ficaram definitivamente no passado.

3. A atitude dos partidos populares diante da emigração
camponesa até 1931
Como já escrevemos no capítulo II, o passo fundamental na organização de uma
administração nacional na área da emigração foi a criação, no dia 22 de abril de
1920, junto ao Ministério do Trabalho e da Assistência Social, do Departamento de
Emigração (DE)977. No entanto, antes disso travou-se no foro público uma longa
discussão a respeito de quem devia controlar esse departamento. Além do Ministério do Trabalho e da Assistência Social, aspirava ao papel de dirigente do DE o
Ministério das Relações Exteriores. Um eminente conhecedor do tema, Eduardo
Kołodziej, esclarece:
As diferenças no que dizia respeito à subordinação do departamento resultavam de
uma postura diferente diante da questão da reemigração e emigração do Ministério
das Relações Exteriores e do Ministério do Trabalho e da Assistência Social. O MRE,
dominado principalmente por pessoas ligadas ao Comitê Nacional Polonês e aos dirigentes da democracia nacional no país, temia a afluência à Polônia de milhares de
refugiados e reemigrantes, muitas vezes portadores de ideias políticas radicais. Por
isso esse setor propunha o conceito da restrição da reemigração ou do encaminhamento das massas emigrantes à França. O MTAS, que possuía em sua composição
um numeroso contingente de funcionários (inclusive superiores) ligados ao Partido
Socialista Polonês, à União Operária Nacional (Partido Operário Nacional) e até
membros ou simpatizantes do ilegal Partido Operário Comunista Polonês, era contrário a que se criasse obstáculos à volta dos reemigrantes e refugiados, ainda que se
procurasse diminuir o impacto da onda migratória978.
977
978

Cf. nota 508 do cap. II; cf. também: Urząd Emigracyjny. Piast, n. 23, de 6/6/1920, p. 8.
KOŁODZIEJ, E. Wychodźstwo zarobkowe..., p. 44.
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Os partidários e os adversários das diversas soluções travaram uma discussão durante o debate parlamentar do dia 19 de março de 1920. Irena Kosmowska
(1879-1945), discursando em nome do clube do PPP Libertação, pronunciou-se
pela criação do Departamento de Emigração junto ao MTAS. Ela apresentava os
seguintes argumentos:
É preciso dirigir um apelo ao governo para que esse Departamento [de Emigração
– nota JM] seja organizado o mais rápido possível e permaneça em estreito contato
com o Ministério do Trabalho, o que, aliás, absolutamente não impossibilita certa
subordinação sua ao Ministério das Relações Exteriores, visto que o trabalho dos
órgãos executivos desse Departamento deverá estar estreitamente coordenado com
toda a organização do serviço consular do Estado polonês. Mas, para que as repartições emigratórias sejam subordinadas ao Ministério das Relações Exteriores e às
suas representações consulares, seria preciso primeiramente transformá-las por
completo. O conjunto dos funcionários que constitui hoje o nosso corpo consular
compõe-se em grande parte de magnatas degradados, que não são um material humano adequado à defesa dos interesses do povo trabalhador979.

O projeto do MRE foi por sua vez apoiado pelo deputado Jan Stapiński, do PPP
Esquerda:
Julgo que acima de tudo situa-se o desvelo pela nossa política externa. Desse ponto
de vista, na Comissão dos Assuntos Exteriores declarei e aqui repito que não me parece possível separar as questões da emigração do conjunto dos assuntos exteriores.
A questão da emigração pertence, portanto, ao Ministério das Relações Exteriores.
[ ] Se procedêssemos de outra forma, em primeiro lugar a nossa política se colocaria
sob um ponto de interrogação e, a seguir, os próprios emigrantes certamente teriam
prejuízo com isso, porque uma repartição recorreria a outra, o tempo passaria, e a
ajuda viria com certeza tarde demais980.

O Parlamento Legislativo finalmente adotou uma resolução que recomendava ao
governo “que quanto antes organize um Departamento de Emigração autônomo, no
qual sejam concentrados todos os assuntos relacionados com a emigração, reemigração e assistência aos refugiados, excluindo-os de outras repartições”981. Finalmente,
na sessão do Conselho de Ministros do dia 1 de abril de 1920, por maioria de votos
Sprawozdanie stenograficzne ze 132 posiedzenia Sejmu Ustawodawczego z dnia 19 marca 1920 r.,
col. 39-42; cf. também: Wobec emigracji. Wyzwolenie, n. 16, de 18/4/1920, p. 182-183.
980
Sprawozdanie stenograficzne..., col. 39-42.
981
Ibidem, col. 28.
979
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foi aprovada a resolução que apoiava a instituição do Departamento de Emigração
junto ao Ministério do Trabalho e da Assistência Social982.
O órgão consultivo e opinativo do Departamento de Emigração era o Conselho
Emigratório Nacional. No dia 30 de setembro de 1921, o presidente da Comissão
de Assistência Social do Parlamento Legislativo propôs que “fosse aprovada pelo
Conselho de Ministros uma resolução a respeito da criação do Conselho Emigratório Nacional”, com a seguinte composição: Zofia Moraczewska (Partido Socialista
Polonês), Władysław Herz (Partido Operário Nacional), Eustachy Rudziński (PPP
Libertação), Franciszek Bardel (PPP Piast), pe. Zygmunt Kaczyński (Democracia
Cristã), Władysław Opala e pe. Kazimierz Sykulski (União Nacional do Povo) e pe.
Bolesław Wróblewski (União Popular-Nacional)983. No período da gestão do Parlamento Legislativo o Conselho reuniu-se apenas uma vez.
O Parlamento do primeiro mandato delegou ao Conselho Emigratório os deputados: Ignacy Daszyński (PSP), Władysław Herz (PON), Eustachy Rudziński (PPP
Libertação), Antoni Szmigiel (PPP Piast), Józef Chaciński (DC), Ignacy Schipper
(Círculo Judaico), pe. Adam Wyrębowski (Partido Cristão Nacional), e Józef Petrycki
(União Popular-Nacional). No conselho tinham assento também outras dezesseis
pessoas, entre as quais Józef Włodek, ex-cônsul na Argentina, representando o
PPP Piast984.
A primeira sessão do Conselho realizou-se somente nos dias 19-21 de novembro
de 1923, e foi dedicada sobretudo à emigração econômica à França e à emigração ao
Brasil. Relatava o Piast: “O Conselho Emigratório pronunciou-se favoravelmente
à emigração de algumas centenas de famílias ao estado de São Paulo, para as plantações de café, com o objetivo de verificar até que ponto as condições climáticas,
econômicas, etc. serão favoráveis aos nossos emigrantes”985.
Além do aparelho estatal, cuidavam dos assuntos de emigração também organizações sociais. A mais conhecida era a Sociedade Colonial Polonesa (a partir
de 1924, “Emigratória”), fundada em 1918, liderada pela Zofia Dąbska (1882-1928).
Michał Pankiewicz escreve sobre ela:
KOŁODZIEJ, E. Wychodźstwo zarobkowe..., p. 44.
Sprawozdanie stenograficzne z 247 posiedzenia Sejmu Ustawodawczego z dnia 30 wrzesnia 1921,
col. 4-5.
984
Wychodźca, n. 40, de 7/10/1923, p. 10.
985
Państwowa Rada Emigracyjna. Piast, n. 50, de 16/12/1923, p. 6. ”Dos numerosos memoriais,
correspondências e vozes apresentados na discussão durante a sessão – escrevia adiante o Piast
– resulta que a corrente emigratória do país é muito forte e que por enquanto não convém colocar
nenhum obstáculo mais sério à emigração, principalmente porque a difícil situação financeira do país,
a estagnação na indústria e no comércio, a queda na agricultura e o empobrecimento geral do país
fornecem em consequência disso massas sempre novas de desempregados e insatisfeitos. E sabe-se
que as massas famintas e desocupadas são o material mais inflamável para todo o tipo de revoluções”.
Ibidem, p. 6.
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Uma das questões que ela mais amou e pela qual despendeu inesgotáveis serviços foi a
questão emigratória. Nessa área ela demonstrou uma excepcional criatividade e uma
perseverança rara na Polônia. Num período de geral enlevo com a independência,
quando parecia que logo acabaríamos com a miséria, o desemprego e a emigração, e
quando até se pensava em como trazer de volta ao país milhões de emigrantes espalhados pelo mundo inteiro, Zofia Dąbska, juntamente com Okołowicz e algumas outras pessoas, fundava no final de 1918 A Sociedade Colonial Polonesa, e propriamente
Emigratória, que tinha como objetivo a assistência aos emigrados e o seu envolvimento num movimento criativo, com proveito para o país e para os seus cidadãos.
E tinha razão, visto que no decorrer dos primeiros dez anos de independência mais
de um milhão de pessoas deixaram para sempre o solo natal986.

O órgão de imprensa da SEP era o Wychodźca (O Emigrante), dirigido por Michał
Pankiewicz, nos anos 1923-1925 secretário-geral do PPP Libertação, já conhecido
pela sua atividade emigratória antes da I Guerra Mundial. Em grande medida foi
ele que contribuiu para o surgimento da segunda “febre brasileira”, que nos anos
1910-1912 envolveu as governadorias orientais do Reino da Polônia. Recorda ele:
Uma das minhas primeiras iniciativas na administração da Sociedade foi a proposta de
que a Sociedade Emigratória Polonesa apelasse ao Ministério das Profissões Religiosas
e da Instrução na questão de prestar ajuda às escolas polonesas no Brasil. Uma delegação especial da administração geral da SEP, nas pessoas de Sofia Dąbska e Miguel
Pankiewicz, entregou ao vice-ministro Lopuszański um memorial que apresentava
as mais urgentes necessidades das escolas polono-brasileiras e, após esclarecimentos complementares orais, conseguiu imediatamente a decisão positiva de enviar ao
Paraná alguns professores profissionais em caráter de instrutores educacionais987.

A atitude das facções e dos partidos camponeses diante da emigração foi uma
das questões mais importantes para o movimento popular polonês nos primeiros
anos da Polônia independente. Referências a esse problema encontram-se quase
em todos os programas dos partidos que atuaram nesse período.
No pensamento e na tática política, o problema da emigração camponesa estava
indissoluvelmente relacionado com o superpovoamento agrário nas aldeias e, em
consequência, com os postulados de realização de uma reforma agrária. Já no dia
11 de agosto de 1918 foi publicado no Piast um artigo de Wincenty Witos intitulado
PANKIEWICZ, M. Biebrza – Amazonka – Wisła..., t. 1, parte 2, p. 222-223. A Sofia Dąbska, após
a sua prematura morte no dia 5 de dezembro de 1928, foi dedicado um número especial do Wychodźca,
o n. 19, de 9 de maio de 1929.
987
PANKIEWICZ, M. Ibidem, p. 68-70.
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Liberdade e terra para os camponeses, no qual esse eminente político polonês demonstrava a necessidade da realização dessa reforma, no entanto não pelo Estado, mas
pela nação988. Ele também exigia o parcelamento dos bens eclesiásticos e religiosos.
Esse artigo provocou uma incrível avalancha de ataques da parte da Igreja católica,
inclusive com as ameaças de excomunhão.
A questão da distribuição aos camponeses das terras dos latifundiários e da Igreja
não esgotava o conteúdo dos programas dos partidos populares na questão agrária.
Os líderes populares acreditavam com razão que a transformação do regime agrário
da Polônia exigia igualmente a agregação das propriedades camponesas fragmentadas, o melhoramento e a classificação dos solos e a eliminação da servidão. Devia
servir ao desenvolvimento da agricultura a necessidade – acentuada nos programas
dos partidos – do desenvolvimento da indústria agroalimentar e de uma política
comercial protecionista do Estado diante da pequena agricultura. Para o desenvolvimento e a modernização das oficinas agrárias eram também indispensáveis
empréstimos de longo prazo, que – de acordo com os programas – deviam ser
concedidos independentemente dos créditos para o parcelamento e em condições
favoráveis de pagamento.
A ampliação do programa agrário, visível principalmente nos casos do PPP
Piast e do PPP Libertação, não vinha acompanhado da mesma ênfase concedida à
necessidade do desenvolvimento industrial. Os programas dos partidos populares
pressupunham que na Polônia devia ser preservada a posição dominante da aldeia
nas transformações econômico-sistemáticas do país. Nas aspirações sociais do
movimento popular, o problema do superpovoamento agrário, que no entanto
sempre se relacionava com a reforma agrária, ocupava sempre o primeiro lugar.

3.1. PPP Esquerda
Entre os mais importantes partidos poloneses, o primeiro a apresentar o seu programa na Polônia independente foi o Partido Popular Polonês – Esquerda989. Já no
dia 1 de junho de 1919, num documento aprovado pelo congresso dos delegados,
o partido se pronunciou a favor de uma reforma agrária sem indenização e pela
nacionalização de alguns ramos da indústria. O programa expressava a convicção
de que existia uma comunidade de interesses entre os camponeses e os operários.
Ao formular os seus objetivos na área econômica, o partido definia da seguinte
forma a sua posição:
WITOS, W. Wolność i ziemia dla chłopów. Piast, n. 32, de 11/8/1918, p. 1-2.
Przyjaciel Ludu, n. 24 de 1919, p. 1-4. Nas presentes reflexões utilizamo-nos do programa publicado
em Materiały zródłowe..., t. 2, p. 19-25.
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O PPP busca e buscará a total remoção da vida econômica dos donos das grandes
extensões de terras e das propriedades da Igreja através da realização, pelo caminho
legislativo, de uma ampla reforma agrária, baseada na desapropriação forçada dos
proprietários e donos de tão grandes latifúndios, bem como de terras da Igreja, sem
compensação.

Exigia-se também que as terras tiradas dos latifundiários fossem distribuídas
entre “os camponeses sem terra e minifundiários, com base em venda com pagamento em favor do tesouro do Estado990.
O PPP Esquerda era uma agremiação de influência regional que não ultrapassava
a Galícia, e ao mesmo tempo com um programa político bastante radical. Stapiński
acreditava que – a fim de evitar uma revolução social na Polônia – era preciso dar
terra aos camponeses:
Não vejo outra saída. Uma indústria fabril, que possa dar trabalho e sustento a milhões
de pessoas, não pode ser criada de imediato por falta de matéria-prima, máquinas,
fábricas, etc. Levará muitos anos para a Polônia se tornar um país industrializado.
E não queremos enviar os operários para fora das fronteiras da Polônia, visto que
a Polônia pode e deve ter espaço suficiente, trabalho e pão para todos os seus cidadãos. E mesmo que acontecesse o que os jornais diários informam, a saber, que na
França já foi assinado um acordo para a importação de 100 ou 200 mil operários da
Polônia, esse vergonhoso comércio humano não pode desenvolver-se tão depressa,
por falta de meios de transporte. Portanto a única forma de satisfazer as milionárias
multidões de camponeses é a reforma agrária, a criação de um milhão de oficinas de
trabalho para as famílias camponesas sem terra ou minifundiárias991.

O perfil ideológico desse partido pode ilustrar a seguinte declaração programática:
Consideramos o povo como o solo em que a pátria cresce. O Estado polonês é um
Estado nosso, é propriedade do povo polonês. Na defesa da liberdade do nosso país,
da nossa terra e da nossa liberdade, sempre entregaremos a nossa vida. Não cobiçamos o que é alheio, mas não entregaremos o que é nosso. Jamais colocaremos em
nosso pescoço o jugo da escravidão; antes morreremos; a escravidão é a desgraça,
a maldição e a vergonha do povo. No entanto queremos ser na Polônia – nós camponeses livres – cidadãos livres da nossa pátria; e queremos sê-lo também fora das

Ibidem, p. 23.
Sprawozdanie stenograficzne z 49 posiedzenia Sejmu Ustawodawczego z dnia 13 czerwca 1920 r.,
col. 8-9.
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fronteiras do nosso país. Por isso estamos dispostos a pagar com o nosso sangue
e o nosso patrimônio. É o que juramos fazer992.

As concepções ideológicas do PPP Esquerda eram moldadas tanto pela tradição
histórica da nação polonesa, pelo destino dos camponeses e do país, pela posição
dos camponeses na vida econômica e pelos anseios de transformações socioinstitucionais, como pelos modelos emprestados das soluções legais e institucionais de
outros países. O pensamento político do partido era formulado tanto pelo grêmio
dirigente como pelos líderes do interior. A gênese desse pensamento remontava
ao programa do PPP apresentado em Rzeszów em 1903, que conciliava elementos
emprestados da doutrina socialista (como o conceito de classes, ainda que entendido
de outra forma) com o radicalismo camponês, dando origem a uma mescla específica. Resultava disso uma compreensão típica de conceitos, interesses, ações, etc.
Stapiński, por exemplo, apoiava indiscriminadamente as concepções federalistas
de Józef Piłsudski na política oriental, o formato do território do país, bem como
o relacionamento com os países vizinhos.
Em 1919 o PPP Esquerda conseguiu levar ao Parlamento Legislativo 12 deputados, que criaram a sua própria bancada parlamentar, da qual faziam parte também
dirigentes radicais do distrito de Tarnobrzeg – o pe. Eugeniusz Okoń (1882-1949)
e Tomasz Dąbal (1890-1937)993. Em razão do seu número, a bancada não desempenhou um papel mais importante no fórum parlamentar. Em seus pronunciamentos,
os deputados – que participavam de 20 das 23 comissões parlamentares existentes
– lutavam pelo caráter progressista das reformas no país e pela melhoria da situação
dos camponeses e das aldeias da Galícia, devastadas pela guerra e pelas doenças.
Numa monografia dedicada ao pensamento político desse partido, Jan Jachymek
assim o sintetiza:
O pensamento político do PPP Esquerda – apesar de envolver o conjunto das questões nacionais – não era tão desenvolvido como o do PPP Libertação ou do PPP
Piast. O PPP Esquerda não possuía em sua equipe dirigente um número suficiente
de pessoas que representassem no nível mais elevado um profundo conhecimento
das diversas áreas da vida do país. Os recursos humanos e a capacidade intelectual
dos dirigentes do PPP Esquerda eram incomparavelmente inferiores aos do PPP Libertação ou do PPP Piast994.

Materiały źródłowe..., t. 2, p. 19.
JACHYMEK, J. Polskie Stronnictwo Ludowe – Lewica 1913-1924. Studium o powstaniu, działalności
i rozkładzie ugrupowania politycznego. Lublin, 1991, p. 90 e ss.
994
Ibidem, p. 221.
992
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O programa do dia 1 de junho de 1919 foi o único programa político do partido
a ser publicado na Polônia independente. No ano 1922 o PPP Esquerda obteve um
pequeno apoio nas eleições para o Parlamento; conquistou apenas dois mandatos de
deputados, o que contribuiu sensivelmente para a decomposição do partido. A tática
desastrada e a postura política vacilante do presidente do partido, Jan Stapiński,
deram origem ao crescimento da oposição intrapartidária, o que culminou com
a dissidência do dia 17 de agosto de 1922 e a criação da Esquerda Popular PPP, que
a seguir aliou-se ao PPP Libertação.
No período da sua breve presença na cena política, o PPP Esquerda pronunciavase com frequência sobre a emigração. Numa das primeiras sessões do Parlamento
Legislativo, Jan Stapiński dizia:
O povo polonês, o camponês polonês exige e deseja uma grande união das forças da
Polônia livre, visto que foi justamente ele que sofreu os efeitos mais dolorosos da
falta de liberdade e do infortúnio da nação escravizada. O camponês polonês, como
operário expulso à Alemanha, conheceu em sua própria carne o que significa ser um
operário em terra estranha. O camponês polonês na América sentiu por experiência
própria o que significa ser súdito de um país estrangeiro, que jamais tomará o seu
partido. Os operários poloneses morriam em massa na América, mas ninguém reclamava por eles. (Barulho e vozes: Foi o Senhor que os enviou para lá! Quanta audácia!
O presidente toca a sineta.)995

Alguns dias depois, numa polêmica com deputados direitistas, Stapiński respondeu:
O povo sempre deu razão a mim, não aos Senhores. Se o Senhor fala do Canadá, eu
tenho o direito de falar da emigração, porque, contrariando os seus estarostes e funcionários, desde 1889 tenho aberto ao povo o caminho à América. Quem superava as
dificuldades nos processos era eu. Os Senhores apenas têm prejudicado, e somente
quando contra a vontade dos Senhores o camponês foi para lá é que de bom grado
gostariam de extorquir o seu dinheiro e com ele publicar os seus jornais996.

Stapiński atacava fortemente nas páginas do Przyjaciel Ludu (Amigo do Povo)
o governo do primeiro-ministro Leopold Skulski, em cuja composição entravam
também líderes populares do PPP Piast. O órgão do PPP Esquerda escrevia:
Sprawozdanie stenograficzne z 5 posiedzenia Sejmu Ustawodawczego z dnia 24 lutego 1919 r,
col. 176-181.
996
Sprawozdanie stenograficzne ze 132 posiedzenia Sejmu Ustawodawczego z dnia 19 marca 1920 r.,
col. 57.
995
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Na sessão do dia 9 de abril o Comitê Econômico dos Ministros decidiu criar um fundo
especial para facilitar à população camponesa a emigração à América. Isso significa
simplesmente que o ministério clerical e do Piast quer despachar o maior número
possível de camponeses à América para dessa forma enterrar a reforma agrária. [...]
Mas, por aconselhar ao povo a emigração numa época em que se torna necessário
garantir e ampliar a Polônia, o Comitê Ministerial deve ser posto em estado de acusação. Nós temos uma pátria livre para não precisarmos perambular pelo mundo
todo, buscando um pedaço de pão em terras estranhas. Não, senhores ministros,
primeiramente é preciso promover a reforma agrária997.

Apesar da obstinação nas polêmicas políticas, o que pode ser avaliado como um
elemento do jogo eleitoral calculado para o aplauso entre os camponeses, não se
pode negar a Stapiński a preocupação com o destino dos emigrantes e reemigrantes.
Ele dava uma atenção especial aos últimos. Criticava o Ministério do Tesouro por
“cobrar imposto sobre as remessas da América e pelos pacotes trazidos pelos reemigrantes [...] como se isso fosse mercadoria comercial, quando se trata de objetos
pessoais, para uso próprio”998. Graças à intervenção de Stapiński, o Ministério do
Tesouro concordou em dispensar da revista alfandegária os pacotes americanos
até 6 quilos. Também não se pode negar razão a Stapiński, que lutava contra a
política monetária de Grabski, ministro do tesouro no governo de Skulski, a qual
levava ao enfraquecimento do poder aquisitivo do dólar. Escrevia a esse respeito
nas páginas do Przyjaciel Ludu:
Somente os camponeses enviam e trazem dólares à Polônia, então baixar apenas
a cotação do dólar é baixar o patrimônio camponês. Se também as outras moedas
baixassem, se baixassem as mercadorias e o preço da terra, estaria certo se também
o dólar barateasse na mesma proporção. Mas isso não acontece, então o ministro
Grabski não conta com essa justificativa999.

Jan Stapiński acreditava que no momento em que surgia uma Polônia independente a maioria dos emigrantes devia voltar ao país. Ao publicar as informações
úteis aos futuros emigrantes1000, o Przyjaciel Ludu apelava:

997
Komitet Ekonomiczny Ministrów. Przyjaciel Ludu, n. 18, de 2/5/1920, p. 11-12. Nessa época
J. Stapiński atacava fortemente os políticos do PPP Piast. Cf. STAPIŃSKI, J. Praca piastowców.
Przyjaciel Ludu, n. 15, de 11/4/1920, p. 1-2; Niewolnik. Carstwo Witosowe. Ibidem, p. 2.
998
Ministerstwo Skarbu szuka dochodów. Ibidem, n. 18, de 2/5/1920, p. 12.
999
STAPIŃSKI, J. Wszechpolski minister skarbu. Ibidem, n. 24, de 13/6/1920, p. 1.
1000
Potrzebne dokumenta i koszta podróży do Ameryki. Ibidem, n. 18, de 2/5/1920, p. 12.
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Considerando que na América já se inicia uma perigosa crise econômica, considerando que pela importância que deve ser paga pela viagem pode-se também aqui na
Polônia superar os atuais tempos difíceis, desaconselhamos firmemente a emigração à América. E aos compatriotas na América pedimos que, levando em conta essas
dificuldades, não estimulem seus parentes à emigração enviando-lhes passagens de
navio. Porque dá até medo de olhar para o que acontece com as pessoas durante a
aglomeração diante do consulado americano. O perigo da fome passou, na Polônia há suficiente pão e trabalho, então por que perambular por terras estranhas?1001

No outono de 1920, após a vitória sobre a Rússia Soviética, a direção do PPP
Esquerda publicou uma mensagem dirigida “Aos Irmãos do Partido Popular na
América!”, em que se apelava pelo retorno dos emigrantes à Pátria:
A paz foi assinada. As fronteiras da Polônia foram estabelecidas. [...] Já agora a nossa
Pátria tem mais de 350 mil quilômetros quadrados de superfície, e 30 milhões de
habitantes, o que significa que temos hoje terra suficiente para todos e mão de obra
suficiente para que possamos viver felizes e em segurança1002.

Esse apelo era dirigido sobretudo aos emigrantes nos Estados Unidos, onde
os camponeses poloneses trabalhavam na indústria local, que se desenvolvia rapidamente. Como geralmente eram pessoas solteiras, fragilmente enraizadas na
sociedade americana, a sua volta à Polônia não acarretava maiores problemas. Era
completamente diferente a situação dos camponeses poloneses nos países da América
Latina, que haviam viajado com suas famílias, tornaram-se donos da sua própria
terra, e a sua volta à Polônia significaria recomeçar a vida praticamente do zero.
Stapiński tinha consciência disso, daí o seu cuidado na abordagem dessa questão:
No Brasil vivem cerca de 150.000 poloneses, que possuem mais de um milhão de
hectares de terra no valor de mais de 200 milhões de francos. [...] Uma questão atual
é saber se esses poloneses brasileiros voltarão à sua pátria ou não. Os conhecedores do assunto afirmam que eles não voltarão à Polônia. Eles não precisam temer a
desnacionalização, porque vivem em núcleos compactos. Essas colônias polonesas
poderiam funcionar como pontos comerciais para a indústria e o comércio polonês,
e para a exportação. Poderiam ser exportados ao Brasil produtos metálicos, máquinas, folhas de zinco, cimento, artigos têxteis e de vestuário, lápis, sais, etc. E do Brasil a Polônia poderia importar trigo, carne, algodão, gorduras animais e vegetais1003.
1001
1002
1003

Przestroga. Ibidem, n. 29, de 18/8/1920, p. 8.
Do Braci Ludowców w Ameryce. Ibidem, n. 44, de 31/10/1920, p. 10.
Polskie siły w Brazylii. Ibidem, n. 42, de 17/10/1920, p. 10.
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Os retornos de camponeses da distante América Latina eram raros na Polônia
do entreguerras, devido a distância, as despesas de viagem e sobretudo a situação
econômica do país. No final de 1923 Szymon Musiał escrevia do Brasil:
E o que lá na Polônia está acontecendo com a moeda, se por um mil-réis daqui já é
preciso pagar 25.000 marcos? Há dois anos também eu enviei à Polônia 3.000 milréis através do Banco Nacional, acreditando que, se um dia voltasse à Polônia, teria
recursos para a velhice e também para os filhos. Trabalhei muito para ganhar esse dinheiro, vendi o gado, e agora fiquei sabendo pelo sr. Wójcik, que me visitou no Brasil,
que por esses marcos que eu então ganhei pelos mil-réis mal se pode comprar uma
caixa de fumo. E há muitos na mesma situação, que em razão dessa comédia monetária na Polônia perderam o dinheiro conseguido com muito esforço! Eu pretendia
viajar à Polônia, para ainda a ver antes de morrer e levar para lá meus filhos, mas
quando ouço o que ali está acontecendo, como os inimigos do povo estão reinando,
pretendo adiar essa viagem, porque aqui, se a gente trabalha, pelo menos pode comer
à vontade, e lá nem isso é possível1004.

Como um declarado anticlerical, Jan Stapiński interessava-se muito pela Igreja
Nacional Polonesa, que naquela época estava em crescimento entre os emigrantes poloneses nos Estados Unidos. Em julho de 1920, quando chegou a Varsóvia
o fundador da Igreja e o seu primeiro bispo, o pe. Franciszek Hodur (1866-1953)1005,
o dirigente do PPP deu a ele uma solene recepção. Um ano depois, no dia 30 de julho
de 1921, Stapiński foi um dos deputados que assinaram uma petição ao Ministério
das Profissões Religiosas e Instrução Pública, na qual se exigia a legalização da Igreja
Nacional na Polônia. Na opinião de Stapiński, isso serviria para contrabalançar
a enorme influência da Igreja católica romana. “Enquanto Roma governa as consciências polonesas, a Polônia só é independente na aparência [...]. Por isso, como
polonês, olhando para o que acontece, não apenas não me envergonho de dizer, mas
me vanglorio de desejar que a nação polonesa tenha a sua Igreja nacional”1006. Ele
também participou ativamente de sínodos da Igreja Nacional Polonesa nos Estados

1004
MUSIAŁ, S. Z Ameryki. Ibidem, n. 44, de 4/11/1923, p. 6-7. Igualmente Michał Stec, de Rio Claro,
expressava em suas correspondências a vontade de voltar à Polônia. Cf. nota 175 do cap. I.
1005
LECHICKI, C. Hodur Franciszek. In: PSB, t. IX, 1960-1961, p. 556-557. Para maiores informações
a esse respeito, cf.: ADAMUS-DARCZEWSKA, K. Kościół polskokatolicki. Społeczne warunki jego
powstania i działalności na wsi. Wrocław – Warszawa – Kraków, 1967; KUBIAK, H. Polski Narodowy
Kościół Katolicki w Stanach Zjednoczonych Ameryki w latach 1897-1965. Wrocław, 1970; DĘBSKI, J.
U ludowców w Stanach Zjednoczonych. RDRL, n. 15, 1973.
1006
Sprawozdanie stenograficzne ze 297 posiedzenia Sejmu Ustawodawczego w dniu 6 kwietnia
1922 r., col. 8.
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Unidos – nos anos 1924 e 1931 –, mas a propaganda dessa profissão religiosa na
Polônia não produziu grandes efeitos1007.
As ideias e a atividade de Stapiński eram também fortemente combatidas pela
Igreja católica entre os camponeses poloneses na América Latina. O mencionado
Michał Stec escrevia:
Vocês pensam certamente, prezados leitores, que aqui estamos vivendo bem e temos
paz, por estarmos no distante Brasil afastados dos padres romanos. Infelizmente isso
não acontece, porque também aqui eles estão à nossa espreita e certamente vocês vão
admirar-se quando souberem que nem lá na Polônia os padres combatem tanto o
Przyjaciel Ludu quanto aqui entre nós no Paraná. O livrinho do dr. Putek O clero no
pelourinho do Senado atiçou-os como vespas. Eles promovem aqui grandes assembleias
e concentrações e, dispondo de muito dinheiro, que os camponeses lhes fornecem, falam abertamente contra o governo camponês na Polônia e contra a reforma agrária1008.

A situação não mudou também três anos mais tarde. “Recebo o jornal com pouca
regularidade” – informava o mesmo Michał Stec – “porque também aqui os adeptos de Roma espionam nos correios e subtraem os jornais que não lhes agradam.
E o Przyjaciel Ludu também aqui é atacado nos púlpitos e proibido”1009.
Em 1923 viajou ao Brasil o secretário de Stapiński, Władysław Wójcik (1901-1989),
de onde enviava reportagens sobre a vida dos camponeses poloneses na América
Latina1010. Essas reportagens eram publicadas no Przyjaciel Ludu, tendo contribuKOŁODZIEJCZYK, A. Ruch ludowy a Kościół rzymskokatolicki w latach II Rzeczypospolitej. Warszawa,
2002, p. 109-112.
1008
STEC, M. Kurytyba – Parana. Przyjaciel Ludu, n. 50, de 12/12/1920, p. 10.
1009
Idem. Brazylia. Ibidem, n. 19, 13/5/1923, p. 9.
1010
Władysław Wójcik descreveu a vida dos camponeses poloneses na América nos seus livros Moje życie
w Brazylii. Warszawa, 1961; Lubliniacy w Brazylii. Warszawa, 1963; Po obydwu brzegach równika. Warszawa,
1966. Nos anos 1926-1929, W. Wójcik foi redator do semanário progressista Świt, publicado em Curitiba.
Nessa época estabeleceu contato com a União da Juventude da Polônia e fundou a União da Juventude
Camponesa no Brasil. A seguir (1938-1948), trabalhou em representações consulares polonesas no Brasil,
na Argentina e no Uruguai. Em 1961 voltou em definitivo à Polônia. Da perspectiva dos anos, ele avaliava
a colonização camponesa de forma muito negativa. Escrevia ele em 1946: “Apesar de todo o meu afeto ao
Brasil, país que é a pátria de meus familiares […], sou hoje partidário da volta da emigração popular do
Brasil à Polônia. [...] O sistema capitalista de exploração não permitirá que ela possa conseguir alguma
coisa e buscar a instrução com recursos próprios. O baixo nível da cultura agrícola, a falta de assistência
da parte do Estado, a falta de organizações profissionais e o sistemático empobrecimento do pequeno
agricultor nesse país condenam o nosso camponês a vegetar nas mais primitivas condições. Porque,
embora este ou aquele ‘vendeiro’ polonês consiga educar algum dos filhos para advogado ou dentista,
isso de forma alguma vai melhorar a sorte da massa camponesa colonizadora. Mesmo esse intelectual
polonês educado com grande esforço não ocupará ali uma posição importante na administração, porque
essas posições são reservadas às ‘famílias’ dos governantes nacionais. Um imigrante não pode tornar-se
oficial até a quinta geração”. WÓJCIK, W. Moje życie..., p. 287-288.
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ído para aumentar o interesse pelo Brasil como país de emigração colonizadora.
Wójcik escrevia:
E os nossos colonos, aqueles que querem trabalhar, têm de tudo que possam desejar,
e ainda podem ganhar na derrubada do mato 10 a 12 mil-réis por dia (de acordo com
o contrato). O centeio (para quem tem vontade se cultivá-lo) produz muito bem, e os
brasileiros pagam 200 réis (5.000 marcos) por um quilo de palha picada, e a aveia, a
cevada, o painço e o repolho são aqui muito procurados, sem falarmos de que a chamada farinha de mandioca também tem bom preço. Na fruticultura, frutas como a
laranja, o figo, a banana; e na horticultura o melão, o pepino, a abóbora, etc. crescem
enormes e dão lucro, porque a terra produz duas a três vezes por ano (p. ex. há laranjas também agora, embora seja o fim do inverno!). Colhe-se também a erva-mate
– de cujas folhas se fabricam um chá denominado “mate” – que é utilizado em todo
o Brasil e na Argentina [...]. Há grande quantidade de gado e de cavalos, os porcos
se criam quase selvagens, e todo colono, logo que consome um, mata outro, sem se
preocupar com a alimentação para eles. Da mesma forma as vacas, que vivem em
matas cercadas, sem exigirem cuidados; também os cavalos – mas estes são pequenos
e fracos, e para puxar uma carroça são necessários 4-6 cavalos, mas p. ex. o cidadão
Musiał possui 12 deles. Na Polônia desperta mais pena no camponês uma galinha que
morre do que aqui um cavalo morto, numa propriedade de 20 morgas1011.

Resumindo, o PPP Esquerda já no período da I Guerra Mundial deixou de
desempenhar um papel maior e, após a reconquista da independência, começou
a entrar em declínio. Finalmente o partido perdeu o seu significado após as eleições e a dissidência em 1922, quando uma parte dos seus líderes aliou-se ao PPP
Libertação. Sem desempenhar um papel mais importante, o PPP Esquerda vegetou
ainda até maio de 1924. Então se aliou ao grupo dissidente do PPP Piast – União
da Esquerda Polonesa – formando a União Camponesa. Quem mais assinalou
o caráter do PPP Esquerda foi Jan Stapiński, seu chefe e líder. Ele proclamava
lemas radicais, o que, aliado ao seu espírito guerreiro, dava margem a incessantes
dissidências e unificações. A sua postura em relação à emigração camponesa aos
países da América Latina era clara – naquela época ele foi seu declarado adversário.
Acreditava que o lugar de todos os camponeses devia ser na Polônia independente,
e que o caminho ao seu bem-estar material passava pela reforma agrária, pela qual
consequentemente se pronunciava a sua agremiação. Ao mesmo tempo ele era um
coerente porta-voz da assistência aos emigrantes residentes fora das fronteiras da
Polônia, com os quais – especialmente com os que residiam nos Estados Unidos
– mantinha contatos pessoais.
1011

WÓJCIK, W. Z Ameryki. Przyjaciel Ludu, n. 45-46, de 18/11/1923, p. 10.
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3.2. PPP Libertação
No período da Polônia independente, o PPP Libertação elaborou dois programas.
O primeiro em março de 19211012, e o segundo, em março de 19251013. Ambos os
documentos se assemelham quanto ao seu conteúdo. Um dos objetivos principais
que se propunha o PPP Libertação era a consolidação e a defesa da independência
da Polônia. Na opinião dos políticos desse partido, para que isso se concretizasse
no país devia ser introduzido um “governo sinceramente popular”. O partido pronunciou-se a favor de fronteiras que envolvessem as terras etnicamente polonesas,
onde os poloneses constituíam a maioria da população. Às minorias nacionais era
garantida a liberdade no desenvolvimento da sua cultura e o direito da utilização
da própria língua no sistema judiciário e nas escolas. Nos programas fala-se também de autonomia das terras habitadas por minorias nacionais dentro do Estado
polonês, visto que se acreditava com razão que “não é verdadeiramente livre aquele
que não é capaz de respeitar a liberdade dos outros”. O partido rejeitava o uso da
força como meio de estabelecer as relações entre os países.
No primeiro programa – de 1921 – enfatizava-se que a Polônia devia comportar-se
com especial benevolência e fraternidade em relação aos países surgidos nas ruínas
das antigas potências opressoras da Europa Central. A Polônia não devia impor a
amizade nem a união através de métodos militares. “A Polônia popular não pode
ser um país conquistador. Por isso não apoiaríamos nenhuma guerra deflagrada em
nome de imaginárias vantagens do nosso país, porquanto consideramos as guerras
como uma calamidade e uma mancha da humanidade”. Ao apoiar as concepções
federativas de Józef Piłsudski, o partido lembrava aos cidadãos a obrigação da
defesa da pátria, a prontidão para entregar a vida pela sua liberdade1014. Segundo
essas premissas, a vontade de toda a nação devia ser a única fonte de poder no país.
A expressão dessa vontade devia caber a um parlamento unicameral, cujo mandato
seria de dois ou três anos. A Polônia era imaginada como um Estado republicano,
popular-democrático, no qual o povo conferiria ao país características que estivessem de acordo com os ideais democráticos. Um Estado em que “os interesses do
povo trabalhador fossem muito bem garantidos”.
1012
Polskie Stronnictwo Ludowe Wyzwolenie. Program. Warszawa, 1921. Nas presentes reflexões servimonos do programa publicado em: LATO, S.; STANKIEWICZ, W. Programy Stronnictw..., p. 181-195.
1013
Program uchwalony przez Walny Zjazd Ludu Polskiego w dniu 15 i 16 marca 1925 r. Statut organizacyjny
uchwalony na walnych zjazdach w roku 1925 i 126. Krótka historia PSL Wyzwolenie. Warszawa, 1927. Nas
presentes reflexões servimo-nos do programa publicado em: LATO, S.; STANKIEWICZ, W. Programy
stronnictw..., p. 224-244.
1014
No período inicial da Polônia independente, J. Piłsudski foi para o PPP Libertação um pai
providencial. Cf. ciclo de artigos de ZAWISZA, Z. Nasz Naczelnik. Wyzwolenie, do n. 9 de 1919 ao
n. 17 de 27/4/1919.
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Numa visão de Estado assim esboçada, os camponeses deviam ser não apenas
uma simples maioria da nação, mas algo bem mais importante. “O povo polonês
que se concentra na camada camponesa não é apenas a grande maioria da nação;
ele é ao mesmo tempo a fonte primordial do seu pensamento e do seu caráter, o
tesouro dos seus mais importantes valores espirituais e morais. É a partir dele que
se desenvolve o conjunto da vida nacional e estatal” – lemos no programa do PPP
Libertação de 19251015. A vontade do povo devia expressar-se também num sistema
democrático de Estado, no desenvolvimento de um governo autônomo.
Projetando uma Polônia Popular, pensava-se não apenas nos camponeses, na
sua situação material e no seu nível de vida, mas também num governo camponêsoperário, no qual teriam primazia os camponeses, pela razão de constituírem a
camada mais numerosa da nação, mas também porque se distinguem por determinados traços éticos. A radicalização das ideias do PPP Libertação se manifesta
num postulado do parcelamento das terras dos latifundiários sem indenização.
Em 1925 “as grandes propriedades rurais” eram consideradas as propriedades
acima de 60 hectares, e nos distritos industriais – acima de 30 hectares. Quatro
anos antes – em 1921 – esses postulados se referiam a áreas superiores a 180 e 60
hectares respectivamente.
O documento em que encontraram o seu espaço os problemas da emigração era
o programa do dia 6 de março de 1921, no qual lemos:
Visto que a dominação estrangeira dificultou o desenvolvimento econômico das terras polonesas, e a população polonesa era forçada a emigrar em busca de um pedaço
de pão no estrangeiro, o PPP buscará aliviar a sorte dos emigrantes, defendê-los da
desnacionalização e, tendo conduzido o país ao devido desenvolvimento – facilitará a sua volta à terra natal e a garantia de ganhos suficientes para o seu sustento1016.

Nesse documento percebe-se a crença de que o renascido Estado polonês não
apenas garantiria a fartura aos seus cidadãos, mas também possibilitaria o retorno
à pátria para centenas de milhares de emigrantes espalhados pelo mundo todo. Esse
otimismo – ao que parece – baseava-se na premissa de que o governo realizaria
a reforma agrária de acordo com a resolução parlamentar de julho de 1919, e de
que a indústria seria reconstruída e desenvolvida. O PPP Libertação protestou em
voz alta – da mesma forma que o PPP Esquerda – quando no dia 9 de abril de 1920
o Comitê Econômico dos Ministros propôs a criação de um fundo emigratório
com o objetivo de apoiar a emigração camponesa à América.

1015
1016

LATO, S.; STANKIEWICZ, W. Programy stronnictw..., p. 225.
Ibidem, p. 189.
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Com a nossa voz cordial e sincera de irmãos, também apelamos a Vocês, Irmãos camponeses – de quem a política senhorial quer hoje livrar-se no país: Não emigrem!
Permaneçam no país até que sejam alcançados os resultados. O Parlamento aprovou
uma reforma agrária – então é preciso que seja executada! O Parlamento aprovou
o arrendamento forçado de terras desocupadas a camponeses sem terra e pequenos
proprietários, então ela deve ser entregue aos camponeses de acordo com a ordem
e o decreto do Parlamento1017.

Infelizmente, a reforma agrária – bloqueada por agrupamentos da direita – não
foi executada, e após o término da guerra polono-soviética enormes contingentes
de soldados voltaram a suas casas. A situação econômica do país era extremamente
difícil. Nessas condições tornavam-se cada vez mais frequentes opiniões de que a
emigração maciça para o além-mar pode ser a única oportunidade de melhoria de
vida para as grandes multidões de camponeses sem terra e minifundiários.
Despertou muitas emoções no Parlamento a ideia de enviar os camponeses poloneses – com a aprovação do governo de Paris – à colônia francesa do Madagascar.
A possibilidade de tal solução tornou-se de fato real quando em 1920, por iniciativa
de Kazimierz Warchałowski, chegou à Polônia, como representante do governo
francês, o prof. Jan Dybowski (1855-1928)1018, um conhecido viajante e agrônomo de
origem polonesa, que apresentou algumas propostas sobre as áreas de colonização
na África1019. Em nome do clube do PPP Libertação protestou firmemente contra
essas negociações o deputado Jan Smoła. Dizia ele na sessão do Parlamento do dia
10 de junho de 1921:
Até o presente momento não tenho visto nenhum desmentido, então tenho o direito
de acreditar que […] nas conferências ministeriais com o presidente dos ministros,
está sendo discutida a seguinte questão: vieram representantes do Ministério da
Kmiecy syn. Do Ameryki nie jedźcie! Wyzwolenie, n. 17, de 25/4/1920, p. 195. ”Estamos curiosos
de saber – escrevia adiante Wyzwolenie – por que o ministro da agricultura, o Sr. Bardel – que se
diz um líder popular do Piast! – não protestou contra a resolução acima do Comitê Econômico dos
Ministros? Afinal ele tem à sua disposição 8 milhões de morgas de terras improdutivas e tem 1 milhão
de marcos para a ajuda na ocupação dessas terras, e poderia ganhar mais um milhão ou dois, que o
Comitê destina ao transporte da população camponesa à América. Afinal ele devia ter protestado e
exigido que não fosse exportada do país a população camponesa, mas que a ela fosse sinceramente
oferecida uma oficina de trabalho e que ela fosse sinceramente ajudada, para que depois da guerra
possa estabelecer-se em suas propriedades”. Ibidem, p. 195.
1018
HRYNIEWIECKI, B. Dybowski Jan. In: PSB, t. 6, 1948, p. 39-40.
1019
WARCHAŁOWSKI, K. Przyczynek do polskiej akcji kolonialnej. Morze, n. 9, 1932, p. 24-26.
A questão da colonização polonesa em Madagascar foi pela primeira vez apresentada em público
por um deputado do PPP – Wiktor Skołyszewski – em 1908, no fórum do Parlamento Nacional de
Lvov (mandato 1908-113). Cf. p. 203-204.
1017
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Agricultura da França que devem recrutar camponeses para o Madagascar ou para
outros lugares na África, para transportar os camponeses até lá como gado, para
que morram e sejam exterminados pela febre amarela, contanto que deixem aqui
as suas pequenas propriedades, para que diminua o número daqueles bolcheviques
que têm fome de terra. Faltam-me para isso suficientes palavras de condenação em
nome de todo o povo por tais coisas estarem acontecendo. Se certos partidos defendem os grandes latifundiários, se existem grupos de pessoas que também querem
possuir essas grandes áreas, então que viajem ao país da febre amarela. [...] Falei do
país da febre amarela, para onde deveríamos recrutar camponeses, e por isso, como
deputado camponês, tenho a obrigação de protestar contra isso. Parece que no Parlamento os representantes dos camponeses devem indignar-se e protestar contra
tais planos do governo. Falei essas coisas porque isso serve de motivação para fundamentar a minha posição, isto é, para traçar uma imagem da situação que existe.
Essa situação resume-se em que, enquanto a uns se pretende enviar ao Madagascar
e à África, outros querem fazer dinheiro com o comércio da terra, e outros desejam
manter as suas fazendas. Isso é uma coisa absolutamente clara. Por essa razão não se
pode de forma alguma falar que o parcelamento particular é uma ação beneficente,
que povoará a terra, que cultivará os alqueives, mas temos que dizer logo que isso
significa depositar a reforma agrária no túmulo, que é uma ação contra o povo e é o
sepultamento das nossas próprias leis1020.

Essa questão repercutiu não apenas no prédio do Parlamento; a proposta do prof.
Dybowski começou a despertar o interesse da imprensa1021. Através do ministro da
agricultura e dos bens nacionais, Józef Raczyński, o governo rapidamente desmentiu
toda a questão. O ministro explicava no Parlamento:
Há um mês chegou a Varsóvia o prof. Dybowski como representante do governo
francês para examinar a situação agrícola na Polônia. [...] Ele abordou também a seguinte questão. Já durante as negociações que precederam o Tratado de Versalhes
surgiu a ideia, e ele insistentemente a propagou junto ao governo francês, de que, das
colônias tomadas aos alemães, a França cedesse uma parte à Polônia. [...] Chamei a
atenção dele dizendo que, em primeiro lugar, está ainda viva em nossa nação a tragédia de Santo Domingo e, em segundo lugar, que a Polônia se encontra numa fase
de concentração do elemento nacional, não da sua dispersão1022.
1020
Sprawozdanie stenograficzne z 233 posiedzenia Sejmu z dnia 10 czerwca 1921 r.,
col. 27-28.
1021
J. N. K. Polscy murzyni. Robotnik, n. 143, de 01/6/1921, p. 1; Żołnierz Królowej Madagaskaru.
Ibidem, n. 154, de 12/6/1921, p. 1.
1022
Sprawozdanie stenograficzne z 223 posiedzenia Sejmu z dnia 10 czerwca 1921 r.,
col. 35-36.
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Apesar do definitivo encerramento da questão, ao que parecia, o assunto da colonização camponesa em Madagascar ainda voltou diversas vezes ao fórum público
nos vinte anos do entreguerras1023. Principalmente na segunda metade dos anos
trinta, os dirigentes da Liga Marítima e Colonial insistiam na ideia de promover
uma emigração colonizadora ao Madagascar, inclusive dos judeus da Polônia (no
âmbito do programa relacionado com a problemática da minoria judia, elaborado
pelo Ministério das Relações Exteriores)1024.
Os deputados, da mesma forma que o órgão de imprensa do partido, Wyzwolenie
(Libertação), reagiam firmemente contra quaisquer manifestações de preconceitos
ou indelicadezas diante dos emigrantes camponeses da parte da administração do
país, que ocorriam até no distante Brasil. Em fevereiro de 1925, quando em Curitiba,
por ocasião do centésimo aniversário da independência do Brasil e dos cinquenta
anos da presença polonesa naquele país, a comunidade local financiou o monumento
do Semeador, ocorreu o seguinte acontecimento:
A solenidade da inauguração [do monumento – nota JM] atraiu moradores das distantes colônias, que passaram alguns dias de viagem chacoalhando a cavalo ou em
carroças. Naquele dia parecia que Curitiba era uma cidade polonesa, feito alguma
Lublin. E uns e outros, os camponeses e as mulheres esbugalhavam os olhos e todos diziam: “Vejam: Um camponês! Um camponês! Um camponês!” Porque afinal
até então só tinham visto em monumentos principalmente figuras de senhores. [...]
O novo legado no Rio de Janeiro, sr. Jurystowski, que derrama taças de champanha
quando chega qualquer “duque” Lubomirski com o “conde” Gawroński para ver a
possibilidade de levar o camponês polonês ao Brasil, porque na Polônia há “grosseirões” de mais, eis que esse legado honrou a inauguração do monumento com a sua
mui ilustre ausência! Era como se quisesse provar-nos que o governo polonês não se
interessa absolutamente pela vida, pelo destino, pelas ações da colonização polonesa
no Brasil. Na opinião dele, o Brasil deve ser uma válvula de escape para a remoção
do excesso de camponeses da Polônia, e ele se encontra aqui apenas para abrir essa
válvula. Já estamos cheios desses diversos parasitas na legação do Rio de Janeiro!”1025.
1023
Cf. LUDKIEWICZ, Z.; ŻABKO-POTOPOWICZ, A. Kolonie francuskie jako możliwy teren
polskiej emigracji osadniczej. KNIEoPE, 1930, t. 1-2, p. 206-215; Sprawozdanie z działalności LMiK za
czas od 1 kwietnia 1932 r. do 1 kwietnia 1933 r. Warszawa, 1933, p. 362.
1024
Para maiores detalhes a esse respeito, cf.: LEPECKI, M. Madagaskar. Kraj – Ludzie – Kolonizacja.
Warszawa, 1938; PANKIEWICZ, M. Wojna o Madagaskar. Gazeta Polska, n. 93, de 4/4/1938, p. 3;
FIEDLER, A. Jutro na Madagaskar! Warszawa, 1939; idem. Wiek męski – zwycięski. Warszawa, 1976.
1025
Osadnik. List z Parany w Ameryce Południowej. Wyzwolenie, n. 13, de 29/3/1925, p. 7-8. No
Wyzwolenie publicavam também as suas correspondências dos países da América Latina: SEKUŁA,
M. Z Parany, stanu Brazylii, najliczniej zamieszkanego przez rodaków naszych. Ibidem, n. 16, de
18/4/1920, p. 183-184; PAWLAK, F. Zza morza. Ibidem, n. 52, de 24/12/1920, p. 554; Syn Polski. Listy
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No dia 9 de março de 1925 foi apresentado à apreciação do Parlamento um novo
projeto de lei, “a respeito da exclusividade dos portos poloneses para a emigração”,
que provocou uma animada discussão. O governo desejava a sua rápida aprovação,
visto que queria que “a emigração polonesa fosse aproveitada para a construção
dos portos poloneses e de uma frota polonesa”. O deputado relator argumentava:
Na política emigratória não devemos guiar-nos apenas pela existência dos emigrantes,
embora isso deva estar em primeiro lugar, e o governo deve se empenhar para que
os emigrantes tenham garantida a adequada assistência, mas, além disso, o governo
deve cuidar que a emigração seja aproveitada para os objetivos políticos e econômicos do Estado Polonês1026.

Esse tipo de abordagem instrumental da questão emigratória provocou numerosos protestos, especialmente da parte das bancadas esquerdistas. Discursando no
Parlamento em nome da bancada dos deputados do PPP Libertação, o deputado
Tytus Jemielewski (1884-1939) afirmava:
Além desta nossa Polônia aqui, temos ainda outra Polônia, que surgiu em consequência dessa nossa miséria, a Polônia que busca o pão além do oceano. Embora tenha
surgido a República independente, todos os anos milhares de pessoas se veem obrigadas a buscar o pão no exterior. Por isso não é de admirar que a nossa emigração
possa ter uma grande influência no desenvolvimento da navegação na Polônia e no
desenvolvimento dos nossos portos, porque infelizmente, da forma como a situação
se apresenta agora, há pouca coisa para exportar da Polônia, e exporta-se o ser humano, o maior tesouro de que a Pátria dispõe, e que é tão menosprezado. [...] Queremos
agora construir ainda a frota polonesa sobre a desgraça desses miseráveis que fogem
da miséria desta Polônia independente? Existe para isso outro caminho. Compreendo que a política emigratória deve fazer de tudo para que toda a onda dos nossos
compatriotas viaje através dos portos poloneses, utilize navios poloneses, tenha uma
assistência polonesa até chegar ao país estrangeiro, mas para isso existem outras formas,
não o monopólio e a coação. Isso nós não queremos, porque isso equivale a restringir
a liberdade civil que devemos defender, e por isso somos pela rejeição dessa lei1027.

No dia seguinte, 10 de junho de 1925, o deputado do PPP Libertação Andrzej
Waleron apresentou a proposta – rejeitada na votação – de que o projeto sobre
z Brazylii. Ibidem, n. 15 de 10/4/1921, p. 152-153; Ostrowski i Burzyński. Listy z Brazylii. Ibidem, n. 17,
de 24/4/1921, p. 174; M. P. Jak jest w Argentynie. Ibidem, n. 36, de 7/9/1924, p. 4-5.
1026
Sprawozdanie stenograficzne ze 215 posiedzenia Sejmu w dniu 9 VI 1925 r., col. 5-6.
1027
Ibidem, col. 29-30.
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“a exclusividade dos portos poloneses para a emigração” fosse enviado de volta
à Comissão Marítima e Colonizadora1028.
Finalmente – com os votos da direita e do centro – o projeto dessa lei foi aprovado no dia 14 de dezembro de 19251029. Diante da fragilidade da frota polonesa de
passageiros, essa lei garantia a linhas marítimas estrangeiras a presença no mercado
polonês, de acordo com tratados previamente assinados, e estabelecia que, a título
de exceção, o Ministério do Trabalho e da Assistência Social podia também conceder
autorização para o transporte de emigrantes à América do Sul através dos portos
do Mediterrâneo1030.
Um grande sucesso da política emigratória polonesa foi a instituição, na sessão
do dia 14 de novembro de 1924, da Comissão Parlamentar Emigratória1031. O surgimento dessa comissão era uma garantia de que as questões emigratórias seriam
tratadas pelo governo com a merecida seriedade. Essa iniciativa foi em grande
parte um mérito das pessoas congregados em torno da Colonização Emigratória
Polonesa e do Wychodźca, isto é, de líderes como Zofia Dąbska, Wojciech Szukiewicz
e Mieczysław Wajnryb.
Mais ou menos naquela mesma época os agentes governamentais, que perceberam de que na Polônia não seria possível promover uma reforma agrária radical,
começaram a estimular à emigração e a procurar novas áreas de colonização. As
autoridades davam apoio a diversas iniciativas colonizadoras, como por exemplo,
à Sociedade Colonizadora de Varsóvia, que pretendia promover a colonização
no estado brasileiro do Espírito Santo, ou aos planos de promover uma colonização maciça no Peru1032. Neste último empreendimento estava envolvido Michał
Pankiewicz, que participou de uma expedição investigadora que devia verificar
se as terras nas margens do Ucayali (afluente do Amazonas) eram apropriadas à
colonização camponesa. Visto que a resposta foi positiva, em 1929 foi enviado para
lá o primeiro grupo de colonos poloneses1033.
Os dirigentes do PPP Libertação exigiam naquele período que o governo não
só procurasse as áreas adequadas à colonização, mas que também as preparasse de
forma conveniente às necessidades dos colonos. No dia 4 de março de 1927 Saturnin
Osiński dizia no fórum do Parlamento:

Sprawozdanie stenograficzne z 216 posiedzenia Sejmu w dniu 10 VI 1925, col. 14.
Sprawozdanie stenograficzne z 260 posiedzenia Sejmu w dniu 14 grudnia 1925 r. col. 13.
1030
Dz. U RP z 30 XII 1925, n. 916.
1031
PANKIEWICZ, M. Biebrza – Amazonka – Wisła..., t.1, parte 2, p. 81.
1032
Naquele tempo, também pela primeira vez começou-se a falar a respeito da Bolívia como de
um país que se prestava muito bem à colonização. Cf. KOZŁOWSKI, R. Boliwia i jej możliwości
kolonizacyjne. KNIEoPE, t. 3-4, p. 219-244.
1033
PANKIEWICZ, M. Biebrza – Amazonka – Wisła..., t. 1, parte 2, p. 208-219.
1028
1029
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No Departamento de Emigração não vejo também o interesse bem compreendido
do Estado. O que se fala entre nós da política emigratória diz respeito apenas às
áreas. Entendemos que a política emigratória não deve consistir apenas na busca de
áreas na Europa, ou em algum lugar fora do continente, para onde possamos enviar
os nossos emigrantes. Fala-se relativamente pouco que nessas áreas de emigração
é preciso garantir aos nossos emigrados uma existência humana adequada, para que
esse emigrado não seja continuamente apenas um fornecedor da força física, mas
para que lhe sejam asseguradas condições em que possa desenvolver-se e dignamente
representar a Polônia.1034.

Outra eminente ativista do PPP Libertação, a deputada Irena Kosmowska, exigia
que fossem tomadas as medidas de proteção aos emigrantes fora do país. Durante
a sessão da Comissão do Orçamento em 1928, ela postulava que fossem destinados
meios para a instituição de um núcleo em Porto Alegre, no Brasil, que se dedicaria
à assistência aos emigrantes, inclusive ajudando-os a manter os vínculos com
a Polônia1035.
A problemática da emigração colonizadora camponesa estava presente – embora
não com muita frequência – nas páginas do órgão do partido, o semanário Wyzwolenie. Após ter recebido dos seus editores no Brasil uma publicação de lá intitulada
Echo Polskie w Brazylii (Eco Polonês no Brasil), a redação lembrava que viviam
naquele país “cerca de 200 mil dos nossos emigrados”. O jornal informava a seguir
a respeito do surgimento da União das Sociedades Polonesas no Rio Grande do Sul
e da criação do Colégio Reymont em Guarani das Missões1036. Registrava-se também
a morte de Jadwiga Jahołkowska, uma grande líder social que por alguns anos havia
trabalhado entre os camponeses poloneses no Brasil1037. Os emigrantes também
tomavam a palavra a respeito de assuntos correntes. Um emigrante residente na
Argentina, Stanisław Chmielewski, manifestava a sua indignação diante da notícia
de que, por razões de economia, haviam sido fechados 120 cargos de professores
em escolas agrícolas1038. Numa correspondência anterior ele havia apresentado de
forma muito crítica a situação dos colonos poloneses em Misiones, que – em sua
opinião – sofriam miséria:
As residências são barracos construídos de folhas de zinco ou de terra. As pessoas
comem pouco pão, alimentando-se principalmente de milho. A nossa gente sofre
Sprawozdanie stenograficzne z 147 posiedzenia Senatu w dniu 4 III 1927, col. 37-41.
AAN, Pronunciamento de Irene Kosmowska durante a sessão do Senado no dia 4/3/1927, col.
37-41.
1036
K. Echa od swoich z daleka. Wyzwolenie, n. 23, de 27/5/1928, p. 4-5.
1037
M. M. Śp. Jadwiga Jahołkowska. Ibidem, n. 59, de 25/10/1931, p. 6.
1038
CHMIELEWSKI, S. Nie oszczędzać na oświacie. Ibidem, n. 60, de 1/11/1931, p. 3-4.
1034
1035
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aqui uma miséria que até dá pena de ver. As mulheres e as moças que se lembram
como era antigamente a sua vida “na velha pátria” choram e querem voltar. Os homens viajam para trabalhar em outras províncias, a fim de ganhar alguns pesos e
enviá-los para o sustento da família que ficou em Misiones ou em Posadas. Mas em
toda a parte é difícil ganhar dinheiro, porque todos os empregos melhores já foram
ocupados pelos alemães, italianos ou ingleses1039.

Naquela época a redação de Wyzwolenie era decididamente contrária à emigração colonizadora aos países da América Latina. Manifestavam-se assim muitas
pessoas, inclusive os leitores do jornal. Adam Kurzawa, que havia sido mobilizado
para apresentar a sua opinião pelo projeto governamental que abolia as restrições
para que os judeus comprassem terras, afirmava que os emigrantes “levam consigo
o vigor da mente e do espírito, que se perde para a nação”. Ele fundamentava a sua
oposição ao projeto do governo justamente com essas razões. “Para o camponês
polonês – escrevia ele – compram-se terras das repúblicas sul-americanas, onde
esse camponês, privado da própria herança, torna-se muitas vezes a vítima do
clima e das condições estranhas, e as terras do grande Estado polonês devem ser
preparadas, com dificuldades, para o uso de um elemento de fora”1040.
O Wyzwolenie envolveu-se igualmente no combate à emigração ao Peru. Foi
utilizado para isso o relato de um autor, que se assinava com as iniciais S. W. e que
– induzido pela propaganda emigratória –, no dia 26 de maio de 1929 tinha iniciado,
juntamente com a família, a viagem da Polônia ao Peru. O seu relato, publicado
em nove números sucessivos do jornal1041, apresentava a “fraudulenta negociata da
colonização no Peru”, onde o colono era privado de todos os direitos e condenado
a indizíveis sofrimentos, que resultavam do clima insalubre, da má organização da
colonização e das fraudes dos seus organizadores. No dia 23 de outubro de 1930,
o autor desse relato partiu do Peru de volta à Polônia. Ele apresentou aos leitores
de Wyzwolenie também as experiências de outros colonos:
Encontrei aqui também um conterrâneo da Galícia que fugiu de Ucayali, das terras do
sr. Warchałowski. Em agosto do ano passado – contava aquele conterrâneo – foram
levadas às áreas de colonização de Warchałowski, para Iquitos, através da Amazônia,
30 famílias, que em Ucayali foram jogadas na selva, onde os animais venenosos, a
febre e a umidade imediatamente fizeram delas vítimas de doenças graves. As casinhas com as chácaras, mostradas em Varsóvia em brochuras ilustradas, não existiam,
apenas a mata intransponível. Essas 30 famílias, das quais foram cobrados de cada
1039
1040
1041

Idem. Wieści z Argentyny. Ibidem, n. 21, de 22/3/1931, p. 9.
KURZAWA, A. Czy osadzać Żydów na ziemi? Ibidem, n. 14, de 15/2/1931, p. 4.
S. W. Moja wyprawa do Peru. Ibidem, n. 21, de 22/3/1931 – n. 29, de 17/5/1931.
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uma 105 zlótis de taxa de inscrição e 200 dólares por cabeça, foram levadas àquele
mundo para ali serem sepultadas vivas. Quem ainda tinha alguns recursos procurou
salvar-se; quem não tinha, ali terá de perecer1042.

Resumindo, constata-se que na véspera da independência, nas eleições parlamentares para o Parlamento Legislativo de 1919, o PPP Libertação foi o partido que
recebeu o maior apoio entre todas as agremiações camponesas, mas, com o passar
dos anos, a sua posição foi enfraquecendo em favor do PPP Piast. Contribuíram
para isso as dissidências que atingiram o partido nos anos 1924-1926. No entanto,
diferentemente do PPP Piast, o PPP Libertação nunca deixou de participar do
poder. Durante todo o período da sua existência o PPP Libertação foi um agrupamento de centro-esquerda. Um elemento do seu programa era também a posição
crítica diante da emigração colonizadora camponesa aos países da América Latina.
Posicionou-se de forma decididamente contrária à emigração camponesa ao Peru.
O partido exigia, em primeiro lugar, a remoção da exploração e da injustiça social
na Polônia, bem como a realização da reforma agrária. Essas medidas deviam
proporcionar aos camponeses uma existência digna em seu país, não no ultramar.
O partido era também contrário à utilização da emigração para objetivos eventuais,
como a reconstrução dos portos ou a navegação. Exigia também a eliminação de
quaisquer privilégios decorrentes de estado, família ou patrimônio.

3.3. PPP Piast
No período inicial da Polônia independente – como observa Jorge Holzer – o Partido
Popular Polonês Piast constituía uma força política que representava apenas a Galícia1043. No entanto, em consequência de sucessivas alianças, o partido de Wincenty
Witos ampliou a área da sua influência para o território de quase toda axPolônia.
Concentrou em suas fileiras tanto a pobreza camponesa da Polônia Menor como
os agricultores abastados da Polônia Maior. A diversidade de correntes, tradições
e experiências que ingressaram no PPP Piast fez com que, durante todo o período
de sua existência, nessa agremiação houvesse um espectro de pontos de vista muito
amplo a respeito dos mais importantes assuntos do país e da sociedade.
No período do entreguerras o PPP Piast elaborou quatro documentos programáticos. Todos eles expressam uma avaliação crítica do sistema agrário naquela
época existente na Polônia. Em questões específicas, o partido pronunciava-se pela
solução definitiva da questão das servidões, pelo melhoramento dos solos, pela re1042
1043

Ibidem, n. 29, de 17/5/1931, p. 5.
HOLZER, J. Mozaika polityczna Drugiej Rzeczypospolitej. Warszawa, 1974, p. 156-157.

CAPÍTULO IV: A atitude dos partidos populares diante da emigração polonesa aos…

335

gularização dos rios e riachos, pela introdução das hipotecas camponesas. Postulava
também a estatização das florestas (com exceção de pequenas áreas florestais que
se encontravam na posse dos camponeses e das comunidades distritais).
No programa do Piast de 1926 – o último antes da unificação do movimento
popular – expressava-se o apoio à realização da reforma agrária de acordo com a
lei de julho de 1919, o que confirma o legalismo desse partido no que dizia respeito
aos métodos para o alcance dos objetivos políticos. Fala-se também da necessidade
de tomar diversas iniciativas “que tenham por objetivo a realização da reforma
agrária”, a qual – como já foi mencionado – era consequentemente boicotada pelo
governo em nome de acertos anteriores do grupo governamental com os magnatas.
As questões emigratórias foram abordadas em dois dos programas do PPP Piast.
Encontramos pela primeira vez uma referência ao assunto no documento de 15 de
fevereiro de 1920, no qual lemos: “O PPP Piast se empenhará por melhorar a desdita
dos emigrantes no exterior através da assistência do Estado, facilitando-lhes a volta
à pátria e o encontro de meios de vida no país”1044. Alguns dias após a aprovação do
programa acima, esse pensamento foi desenvolvido mais amplamente por Witos
num pronunciamento seu no Parlamento:
Sabe-se que, a partir do momento em que surgiu a Pátria livre, quando multidões de
emigrantes ficaram sabendo que o Estado polonês não é o Estado da antiga nobreza, não é o Estado dos magnatas, mas um Estado popular, um Estado democrático,
e começaram a voltar ao seu país natal, o governo nada fez para encaminhar essa
leva de forma adequada. [...] Uma prova palpável da assistência e do posicionamento
do governo polonês diante dessa população, que também é polonesa e igual à população no país, é o envio de representantes que devem atuar nessa área. Se tivéssemos
de avaliar desse ponto de vista essa forma de proceder, somos obrigados a dizer que
as nomeações dessas diversas pessoas significam apenas uma provocação, não somente da democracia, mas também daquelas pessoas que se encontram no além-mar
e que podiam esperar do Estado polonês algo diferente. [...] Os emigrantes, pessoas
que têm sentimentos poloneses como nós, que desejavam voltar quanto antes, hoje,
olhando para o representante da Polônia e para a forma do seu procedimento com
eles, perguntam: “Se a Polônia não tinha nada melhor para enviar do que o símbolo do
passado, o símbolo da servidão, pessoas que durante longos anos mantiveram o povo
polonês na escravidão e o atormentaram, com certeza nessa Polônia nada mudou
para melhor” [...]. A leva dos que regressam é tão grande que o Estado polonês deve
pensar no que fazer com ela. O Estado polonês não tem o direito de estancar essa
leva, nem trazê-la de uma só vez, visto que aqui poderia não encontrar espaço. [...]
Pessoas que foram obrigadas a romper laços familiares, pessoas que residem distan1044

LATO, S.; STANKIEWICZ, W. Programy stronnictw..., p. 180.
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tes umas das outras e desejam viver próximas lançam mão de todos os caminhos e
meios para pôr um termo a essa vida anormal e começar a viver normalmente. Mas
aqui na Polônia, em razão da situação que surgiu em consequência do desemprego,
da fome e muitas vezes da opressão, observa-se hoje uma inaudita vontade de viajar
para o ultramar ao encontro dos familiares, a fim de aliviar a miséria que aqui se sofre. Nesse sentido também não foi tomada nenhuma providência, além de algumas
resoluções burocráticas, com base nas quais ninguém viajará à América e ninguém
voltará da América1045.

A problemática emigratória estava presente também nas páginas do semanário
Piast. Já no início de 1920 o jornal informava que “as melhores condições econômicas e étnicas abrem-se diante dos poloneses no Brasil, especialmente no Paraná”1046.
Publicando um amplo relatório da abertura do Consulado Polonês em Curitiba, a
redação repetia mais uma vez que
o Paraná é o que melhor se presta à colonização, o Brasil necessita de colonos para
o seu progresso econômico, e a Polônia conta com muita força de trabalho livre, que
não tem condições de empregar na indústria ou de assentar nas aldeias. Por isso, em
breve provavelmente se tornará de novo atual a questão da emigração ao Paraná.
E nesse sentido abre-se diante do consulado polonês a tarefa imensamente ampla
e importante de organizar a emigração e de assegurar aos emigrantes vantajosas
condições de fixação e de assistência em terra brasileira1047.

No Piast foi também publicado um artigo escrito pelo dr. Józef Włodek, vice-cônsul
em Curitiba, que abordava a questão da reemigração. Como funcionário do consulado,
ele tinha a possibilidade de observar de perto esse processo. Włodek escrevia:
Eis que, contrariamente à América do Norte, a corrente reemigratória no Paraná pôde
ser observada em proporções apenas muito pequenas. As causas disso residem, sobre1045
Sprawozdanie stenograficzne ze 132 posiedzenia Sejmu Ustawodawczego w dniu 19 marca 1920,
col. 20-25.
1046
Wychodźstwo i osadnictwo. Piast, n. 1, de 04/1/1920, p. 5. “Nesse estado – escrevia adiante
o Piast – 60% da terra cultivável pertence aos poloneses; os nossos emigrados constituem ¼ da
população local. Economicamente eles se apresentam bem, a terra é rica e fértil, e não existe o perigo
da desnacionalização. Com o correr do tempo pode formar-se ali uma forte colônia polonesa. E que
grande significado político e econômico isso terá para nós! Já antes da guerra pessoas que se dedicavam
aos assuntos da emigração e que conheciam o Paraná eram de opinião de que essa é a melhor área para
a colonização polonesa e de que para lá deveriam ser levados os poloneses espalhados pelo mundo”.
Ibidem, p. 5.
1047
Przybycie Konsulatu Polskiego do Parany wielką manifestacją narodową polskich kolonistów.
Ibidem, n. 18, de 2/5/1920, p. 18.
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tudo, no fato de que a emigração ao Paraná foi colonizadora, e não sazonal-operária,
como na América do Norte. O colono polonês, tendo vindo para cá e tendo-se estabelecido numa terra fértil que lhe foi oferecida em condições favoráveis, não pensava absolutamente em abandoná-la. Isso é uma prova de certo conservadorismo dos
nossos agricultores e manifesta-se nisso aquela valiosa qualidade polonesa do apego
a terra. Além disso, todo colono prudente não queria agir às pressas, certo do bom
princípio de que “mais vale um pássaro na mão do que dois a voar”. Manifestou-se
apenas um movimento muito pequeno em direção à imediata reemigração à Polônia
entre as pessoas que até agora em nenhum lugar viveram bem e que em nenhum lugar queriam trabalhar, convencidas de que agora, na Polônia renascida, pode-se viver
sem trabalhar. Além desses, outro contingente de reemigrantes do Paraná é formado
por pequenos comerciantes, aqui chamados “vendeiros” 1048.

Numa correspondência seguinte, com o eloquente título Dez conselhos sobre o
Brasil, um autor anônimo desaconselhava a emigração ao Brasil a camponeses que
tinham na Polônia sua própria terra, porque ali mais rapidamente conseguiriam
alguma coisa na vida do que começando da estaca zero num país estranho. Muitos
exemplos confirmavam que eram justamente esses proprietários que rapidamente
desanimavam, perdiam tudo e ficavam na miséria, ao passo que aqueles que nada
tinham na Polônia eram os que melhoravam de vida:
Aconselhava aos potenciais emigrantes que – caso tomassem a decisão de viajar – fossem apenas ao estado do Paraná. “No Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, estados
vizinhos do Paraná, o clima também não é dos piores, mas ali as terras são caras, há
muitos italianos e alemães, e as colônias polonesas não são tão numerosas”. Advertia,
além disso, que as pessoas “não se deixassem levar pela ‘febre’ e que não viajassem
apenas porque e aonde outros viajam”, visto que “quanto mais pessoas viajavam juntas, tanto pior era a situação no Brasil após a chegada. Não havia terra medida para
tanta gente, e as pessoas tinham de esperar em barracões, onde, com a aglomeração
e o clima quente, não era difícil contrair uma doença epidêmica”. Resumindo, o autor
aconselhava aos emigrantes que, antes de se decidirem definitivamente por viajar ao
Brasil, tivessem consciência de que “no Brasil a vida seria difícil e – já que era para
arriscar-se por tudo que havia de pior – talvez fosse melhor ir ao leste da Polônia
para ali melhorar de vida trabalhando na terra”1049.

O deputado Antoni Szmigiel, representante do PPP, ao tomar a palavra na sessão
do Conselho Emigratório Nacional no dia 21 de novembro de 1923, foi entre os
1048
1049

Parana a reemigracja. Ibidem, n. 4, de 28/1/1921, p. 6.
Przyjaciel. 10 rad w sprawie Brazylii. Ibidem, n. 40, de 2/10/1921, p. 11.
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participantes do debate o principal adepto da emigração dos camponeses poloneses
para as plantações de café no estado de São Paulo. Segundo o estenograma dos
debates publicado pela redação do Wychodźca, ele disse naquela ocasião:
A população aldeã exige que seja facilitada a emigração. A população aldeã volta para
casa com uma maldição nos lábios quando vê que os judeus partem, e os nossos voltam
para suas casas. Para essa população, a emigração facilitada, tanto no interior do país,
para a região oriental, como para fora do país, será considerada um benefício. Visto
que as condições na região oriental são mais difíceis que no Brasil, não vê razões por
que as pessoas não possam emigrar ao Brasil. A nossa população não tem o que fazer
no país, e a metade da população da Polônia Menor pode emigrar. Muitos dos emigrados, que aqui eram peões, conseguiram ali as suas próprias oficinas de trabalho1050.

Igualmente o dr. Józef Włodek, estreitamente ligado com o PPP e ex-cônsul da
Polônia em Curitiba e em Buenos Aires, delegado ao Conselho como especialista,
não era contrário à emigração ao Brasil. A sua proposta, apresentada na sessão do
Conselho, foi uma das poucas aceitas pelo Conselho no encerramento da reunião.
Essa proposta era a seguinte:
O Conselho Emigratório não vê obstáculos para que seja permitida a nossa emigração ao
Brasil dependendo das condições naturais e das concessões que possam oferecer o governo federal ou os diversos estados do Brasil, com base em acordos adequados que nos
garantam suficientemente os interesses da nossa política emigratória e dos emigrantes1051.

A emigração aos países da América Latina era também fortemente propagada nas
páginas do semanário Piast, onde eram publicados anúncios de linhas marítimas
que ofereciam a viagem ao outro hemisfério. Esses anúncios começaram a aparecer
a partir de abril de 19201052 e eram desde então um elemento fixo do jornal. A maior
intensificação desses anúncios ocorreu em 1923, envolvendo firmas como a Cosulich
Line1053 e a Real-Holandesa Lloyd1054.
Z Państwowej Rady Emigracyjnej. Wychodźca, n. 4, de 27/1/1924, p. 10.
Ibidem, p. 13.
1052
Ibidem, n. 14, de 4/4/1920, p. 14; n. 29, de 18/7/1920, p. 22; n. 42, de 17/10/1920, p. 22.
1053
A linha italiana Cosulich Line, que oferecia transporte à Argentina e ao Brasil, em 1923 publicou
os seus anúncios no Piast 36 vezes. Com base num acordo econômico assinado entre os governos
italiano e polonês no dia 12 de maio de 1919, a partir de Gênova, os passageiros da Polônia, em igualdade
de condições com os passageiros italianos, podiam contar com a assistência do governo italiano e
durante a viagem permaneciam sob a proteção do Comissário Real Italiano.
1054
Os anúncios da Lloyd Real Holandesa, que oferecia viagens à Argentina e ao Brasil, foram
publicados em 1923 em 12 números do Piast.
1050

1051
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No Piast eram também publicadas numerosas correspondências de emigrantes
que sem dúvida contribuíam muito para estimular a emigração. A maior parte dessa
correspondência vinha da Argentina. A coletividade polonesa, da perspectiva de
Buenos Aires, era descrita por Ludwik Gano e Franciszek Dembicki, além de um
autor desconhecido que assinava com o pseudônimo Piastowiec1055. A respeito dos
camponeses poloneses em Misiones escreviam Mikołaj Jagas, Daniel Atamaniuk,
Michał Ciechanowski, Jan K. Czajkowski e Piotr Juzwiak1056. Este último, em uma
de suas correspondências informava: “Um grande grupo de colonos, principalmente
da Polônia Menor, voltaria de bom grado à Polônia se pudesse vender aqui as suas
propriedades e se pudesse assegurar-se o direito de fazer uso, na Pátria, da reforma agrária pela qual tanto lutam os membros do Piast”1057. De outras províncias
da Argentina escreviam Albert Koźmic e Wojciech Kozura1058. Do Brasil, além dos
autores anteriormente citados, escrevia ainda Adam Zielak1059.
No programa do PPP Piast de 29 de novembro de 1926, foi dedicado mais espaço
aos assuntos da emigração:
Na Polônia vivem cerca de cinco milhões de pessoas minifundiárias ou sem terra que
antes da guerra retiravam o seu sustento principalmente da emigração à América, à
Alemanha e a outros países. Atualmente, após o estancamento da emigração através
de disposições das autoridades polonesas e estrangeiras, essa população vive numa
terrível miséria. [...] Diante disso o PPP exige: 1) a abolição das limitações e das normas que restringem a liberdade da população agrícola e operária de emigrar para
fora das fronteiras do país, especialmente a abolição das normas para os vistos e os
passaportes; 2) a proteção da população agrícola e operária que emigra do país da
exploração no exterior; 3) a assinatura, com países estrangeiros, de convenções que
assegurem à nossa população agrícola e operária a liberdade de procurar emprego
num determinado país, bem como a sua proteção contra a exploração e a desnacionalização; 4) a obtenção, nas colônias dos países amigos da Polônia, de áreas de
colonização para a nossa emigração, e finalmente, o desenvolvimento pelo Estado
de uma política emigratória que garanta à população que emigra com o propósito
de estabelecer-se definitivamente no exterior a fixação em áreas e em condições que
1055
GANO, L. List z Argentyny. Ibidem, n. 51, de 19/12/1920, p. 6; DEMBICKI, F. Buenos Aires. Ibidem,
n. 11, 13/3/1921, p. 11; Piastowiec. Święto polskie w stolicy Argentyny. Ibidem, n. 1, de 1/1/1922, p. 8-9.
1056
JAGAS, M. Azara. Ibidem, n. 19, 9/5/1920, p. 11; ATAMANIUK, D. Corpus. Ibidem, n. 34, de
26/8/1923, p. 17-18; CIECHANOWSKI, M. Apostoles. Ibidem, n. 28, de 15/7/1923, p. 8-9 e n. 5, de
4/2/1924, p. 4; CZAJKOWSKI, J. K. Azara. Ibidem, n. 19, de 11/5/1924, p. 7; JUZWIAK, P. Apostoles.
Ibidem, n. 52, de 24/12/1922, p. 17.
1057
Idem. Głos z Argentyny. Ibidem, n. 11, de 18/3/1923, p. 10.
1058
KOZMIC, A. Z niedoli wychodźstwa polskiego w Argentynie. Ibidem, n. 46, de 16/12/1924, p. 19;
KOZURA, W. Ostrzeżenie. Ibidem, n. 9, de 2/3/1924, p. 5.
1059
ZIELAK, A. List z Brazylii. Ibidem, n. 19, de 13/5/1923, p. 6-7.
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lhe proporcionem a obtenção do bem-estar e a preservação da fé, da língua e das
tradições nacionais1060.

Um dos meios que devia ajudar a emigração era um projeto urgente apresentado
pelo deputado Bruno Gruszka (1881-1941), para que os emigrantes fossem dispensados de pagar as despesas relacionadas com a obtenção do passaporte. A justificativa
desse projeto foi apresentada no dia 8 de abril de 1924 pelo deputado Bronisław
Malik (1880 - ?):
Distinto Parlamento! Há pouco tempo o governo publicou uma resolução em que
estabeleceu o valor das taxas do passaporte na importância de 500 zl. Uma resolução
posterior do governo regulamentou esse pagamento e permite também que alguns
operários viajem até gratuitamente para o exterior, mas apenas aqueles que viajam
como registrados pelo Departamento Nacional da Intermediação do Trabalho e aqueles que viajam como operários para a França. [...] A reforma agrária tem sido, neste
momento, quase que abandonada, ela não está sendo executada, e o trabalhador rural,
que podia ter a esperança de que encontraria uma oficina de trabalho, não a encontra
e tem que procurar esse trabalho no exterior. Não podemos, entretanto, permanecer
na posição de possibilitar aos operários a viagem apenas à França, com a qual a Polônia tem a esse respeito um acordo, porque na França todos os nossos operários que
procuram trabalho não encontrarão espaço e não encontrarão esse trabalho. Temos
que possibilitar a viagem, aos operários que buscam trabalho, à América e a outros
países. Temos que protestar também contra a disposição de que sejam dispensados
das taxas do passaporte apenas aqueles operários que viajam por intermédio do Departamento Nacional da Intermediação do Trabalho, porque esse registro acarreta
aos operários grandes dificuldades. Por isso exigimos que todo cidadão, todo aquele
que busca trabalho e que tenha uma declaração [ ] de que está viajando para o exterior
em busca de trabalho seja dispensado dessas taxas para a obtenção do passaporte1061.

No fórum do Parlamento, os deputados do PPP Piast exigiam a assistência aos
camponeses poloneses estabelecidos na América Latina. No dia 5 de julho de 1924
Zygmunt Rusinek dizia:
Abordarei mais uma questão, relacionada com o Departamento de Emigração, a questão da emigração ultramarina, no momento principalmente ao Brasil, após a significativa diminuição do contingente que busca a América do Norte. Lá nós não vemos
essa assistência, que talvez seja a mais necessária. Ouvimos falar de certas negocia1060
1061

Materiały źródłowe..., t. 2, p. 240-241.
Sprawozdanie stenograficzne ze 117 posiedzenia Sejmu w dniu 8 V 1924 r., col. 55-56.
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ções com o estado de São Paulo, no Brasil, para onde justamente seria necessário
mandar um enviado especial que possa prestar assistência a essas pessoas, pois de
outra forma não temos a garantia de que o nosso trabalho será ali adequadamente
respeitado e honrado1062.

Igualmente durante a discussão no Senado a respeito da lei “sobre a exclusividade dos portos poloneses para a emigração”, que se realizou no dia 15 de julho de
1925, o representante do PPP Piast – Józef Buzek (1873-1936), aludindo ao bem dos
emigrantes, afirmava:
A nossa bancada vai votar pela total rejeição dessa lei, pelas razões seguintes: a nossa
obrigação diante dos emigrantes é assegurar-lhes a proteção [...]. O segundo aspecto que nos orienta é que, nas condições em que a República existe, o estancamento
da emigração ultramarina não é recomendado; não é recomendável restringir essa
emigração ao mínimo, impor-lhe obstáculos e que para salvar o balanço de pagamentos o governo tenha de adotar meios às vezes muito duvidosos sob vários aspectos,
porque, excelentíssimos Senhores, a situação melhoraria sensivelmente se essa emigração se desenvolvesse, se essa emigração ultramarina se desenvolvesse aos países
que não se isolam, tais como os Estados Unidos. Tenho aqui em mente aqueles países
para onde emigra sobretudo o operário italiano, isto é, a Argentina, e em parte os
estados meridionais do Brasil, porque a outros países eu consideraria a emigração
inoportuna. Nós ordenamos que toda a nossa emigração, a qual seria de desejar que
se dirigisse à América do Sul, viaje com navios poloneses através de Gdańsk. Será
que isso é uma defesa dos emigrantes? Será que nessas condições esses emigrantes
podem chegar à América do Sul em condições igualmente vantajosas e por preços
iguais? Eu considero isso algo inteiramente impossível1063.

No dia 7 de fevereiro de 1927 o deputado Antoni Szmigiel, discursando no fórum
do Parlamento em nome da bancada dos deputados do PPP Piast, disse:
À medida que cresce o desemprego, as necessidades emigratórias e a questão emigratória tornam-se cada vez mais urgentes. Ser um país de emigração não é nada de
desonroso, e eu não concordo com aqueles Senhores que dizem que a emigração
é uma desgraça para a Polônia. Pelo contrário, a emigração retrata a vitalidade da
nação e, quando bem organizada e bem dirigida, pode transformar-se em benefício.
[...] Mas acontece que nada está sendo feito em prol da emigração. Talvez o governo
tenha feito alguma coisa, talvez esteja fazendo alguma coisa, talvez esteja brincando
1062
1063

Sprawozdanie stenograficzne ze 144 posiedzenia Sejmu w dniu 5 VII 1924 r., col. 28-29.
Sprawozdanie stenograficzne ze 108 posiedzenia Senatu w dniu 15 VII 1925 r., col. 28-30.
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de fazer alguma coisa, mas nós não vemos isso, além de a porta estar fechada aos emigrantes poloneses, embora talvez nem sempre por culpa do governo. Mas é culpa do
nosso governo que não tenha organizado até agora a emigração, nem a sazonal nem
a colonizadora. [...] Por exemplo, no Brasil existem departamentos de colonização de
sociedades italianas e alemãs, e sabe-se que os alemães e os italianos encontram-se
economicamente numa situação melhor que a nossa […].

Em sua conclusão, o deputado propôs ao governo, no âmbito dos assuntos emigratórios, duas coisas: “1. O Parlamento convoca o governo para que tome providências com
o objetivo de organizar a emigração econômica e colonizadora para os camponeses
sem terra; 2. O Parlamento convoca o governo para que prepare um plano visando
à integração do Departamento Nacional de Emigração ao Ministério das Relações
Exteriores e à extinção do Ministério do Trabalho e da Assistência Social”1064.
Nas páginas do Piast, órgão de imprensa do partido, naquela época o governo era
fortemente atacado pela falta de um programa na área da emigração. A esse respeito
lemos: “Nessa área reina uma confusão total, os funcionários não recebem nenhum
tipo de orientações a respeito da forma de encaminhar a emigração polonesa”, no
entanto “as pessoas têm que emigrar da Polônia”1065. O jornal advertia que, caso o
enorme crescimento demográfico não encontrasse uma vazão, “a emigração sufocada no país pode criar um solo fértil e perigoso para o fermento social”1066.
Será que o PPP Piast possuía um programa desse tipo? É duvidoso: naquele tempo
não eram muitas as pessoas que se dedicavam profissionalmente à emigração. Os
postulados dos políticos camponeses tinham em mente sobretudo objetivos políticos.
Além disso, diante da falta de uma reforma agrária, pela qual os adversários políticos
culpavam Witos e os seus colaboradores, a emigração era para o PPP Piast o único
caminho possível para diminuir o superpovoamento das aldeias. Por isso exigia-se
do governo que apontasse áreas “para as quais os poloneses pudessem emigrar” e
que assinasse com os respectivos países convenções emigratórias: “Até o presente
momento, o governo não tem apontado áreas de imigração nem tampouco assinou
convenções com uma série de países para onde os poloneses se dirigem em busca de
trabalho. Trata-se de uma censurável negligência, que exige imediata correção”. Além
disso, o PPP Piast exigia a imediata elaboração de um projeto de estatuto emigratório
e a reorganização do Departamento de Emigração “no sentido de aumentar a sua
autonomia e de estabelecer competências e responsabilidades, proporcionando-lhe
ao mesmo tempo meios materiais de ação”1067. Ao exigir mudanças no Departamento
Sprawozdanie stenograficzne z 319 posiedzenia Sejmu w dniu 7 II 1927, col. 67-70.
Działalność rządu w zakresie emigracji. Piast, n. 9, de 1/3/1925, p. 10.
1066
SKOWRON, W. Zagadnienia emigracyjne (cz. 1). Ibidem, n. 15, de 11/4/1926, p. 11.
1067
Działalność rządu w zakresie emigracji. Piast, n. 9, de 1/3/1925, p. 10. Cf. também: FRON, J.
Wychodźstwo a państwo. Ibidem, n. 7, de 15/2/1925, p. 7-8 e n. 9, de 1/3/1925, p. 7-8.
1064
1065
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de Emigração, o Piast defendia obstinadamente essa instituição diante de ataques
– como se enfatizava – injustos. Acreditava-se, com efeito, que essa era uma das poucas instituições na Polônia que cuidava da emigração com relativa competência1068.
De maneira geral o Piast era favorável à emigração organizada, embora também
se desse conta dos perigos que ela acarretava:
A colonização de países estrangeiros é perigosa e desvantajosa para nós diante das
fortes tendências desnacionalizadoras em todos os países de imigração e do encolhimento das áreas em que se possa concentrar a emigração. Por isso, na medida do
possível é preciso levar em conta os países em que já existem núcleos poloneses1069.

Era por isso que nas páginas do jornal eram publicados artigos, geralmente reimpressões do Wychodźca, que analisavam as dificuldades que enfrentava a emigração
mais numerosa aos países da América Latina ou as cartas dos emigrantes bem sucedidos do Brasil1070 e da Argentina1071. Deste último país enviava correspondências
Stanisław Żarnowski, que ali residia desde 1923 e que advertia contra a emigração
apressada. Informava ao mesmo tempo que ali não era um lugar onde se pudesse
conseguir uma propriedade particular1072 ou encontrar trabalho1073. Foi também nessa
época que apareceram os primeiros artigos sobre a planejada colonização do Peru1074.
BARDEL, F. Z dziedziny emigracji. Ibidem, n. 27, de 27/6/1926, p. 14-15.
Idem. Zagadnienia emigracyjne (dokończenie). Ibidem, n. 16, de 18/4/1926, p. 11. Naquele tempo o
Piast chamava a atenção para a colonização das terras orientais da Polônia. Cf.: Znaczenie osadnictwa
na kresach wschodnich. Ibidem, n. 48, 21/11/1926, p. 14-15.
1070
SEKUŁA, Michał. Do Brazylii. Ibidem, n. 46, de 7/11/1926, p. 10-11.
1071
Escrevia no Piast o nosso já conhecido Michał Kalafarski, de Misiones: “Hoje vale a pena ver as
colônias polonesas que estão se desenvolvendo e florescendo graças ao trabalho do emigrante polonês.
[...] Talvez você também se sinta atraído pela Argentina? Caro irmão, o que lhe posso dizer a respeito
disso? Se você quer – eu não aconselho nem desaconselho. Trata-se de um jogo, no qual se ganha
ou se perde. Se você se sente fisicamente forte, enérgico, corajoso, do tipo ‘eu vou dar um jeito’ – e
ainda solteiro, nós aqui lhe arranjaremos casamento. Moças polonesas e argentinas é o que não falta,
e como elas são bonitas, oh, oh! Então você vai ter uma esposa, talvez até algo mais, uma propriedade,
sei lá o quê!” KALAFARSKI, M. List z Argentyny. Ibidem, n. 19, de 8/5/1927, p. 9-10.
1072
“A Argentina, que busca com insistência a colonização dos seus territórios, visto que a agricultura
e a pecuária são as suas principais fontes de renda, não fornece, no entanto, terra de graça aos colonos
nem os traz à própria custa. [...] Na minha opinião, não devem viajar à Argentina famílias inteiras
para ali se estabeleceram numa colônia ou arrendarem terra, desfazendo-se da sua terra na Polônia.
Primeiramente deve viajar o pai ou o filho mais velho, conhecer as condições locais, aprender a língua,
e somente depois, após já ter-se estabelecido, ele poderá trazer a família, a fim de evitar tristes decepções
ou fraudes”. ŻARNOWSKI, S. Z życia emigrantów w Argentynie. Ibidem, n. 47, de 18/11/1928, p. 5.
A primeira parte da correspondência desse autor foi publicada no n. 43, de 21/10/1928, p. 4, com o
título Polacy w Argentynie.
1073
Idem. Z życia Polaków w Argentynie. Ibidem, n. 1, de 6/1/1929, p. 6.
1074
Odczyt o Peru. Ibidem, n. 6, de 10/2/1929, p. 3.
1068
1069
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Com o passar dos anos, a posição do Piast diante da emigração ia se tornando
mais moderada. Um sinal sintomático disso era o artigo de A. Średniawski, com
o significativo título Para a perdição. Caracterizando o movimento emigratório
dos anos 1926-1927, o autor critica as novas ideias colonizadoras do governo, relacionadas, por exemplo, com a África e os países da América Latina, visto que
“no máximo na terceira geração o nosso povo vai se desnacionalizar”. Acusava
ao mesmo tempo o governo de não estar preocupado com o desenvolvimento da
nação polonesa, mas “em quanto antes e em quanto mais livrar-se dela no país” 1075.
Outro artigo publicado no Piast, que era uma reimpressão do Americano Dziennik
Związkowy (Diário Sindical), intitulado Expedição em busca da morte, já era um
manifesto ataque contra a colonização que o governo estava planejando no Peru.
“Quanto mais lentamente se move a reforma agrária no país, tanto mais se fala da
colonização no Peru” – observa o jornal num editorial. Fundamentando o título
do seu artigo, a redação afirmava ao mesmo tempo que enviar os camponeses a
um país de clima tão desfavorável aos europeus “equivale a condená-los à perdição,
a uma morte certa”1076. Era também criticado o Departamento de Emigração, ao
qual o Piast acusava de empurrar os camponeses poloneses “a uma perdição certa”.
A postura antiemigratória do Piast foi apoiada por um representante dos próprios
camponeses, Władysław Piątek, de Żarnówka, que numa carta à redação escrevia:
Há algum tempo ouvimos dizer que diversos benfeitores dos camponeses estão se
esforçando para encontrar para eles uma terra prometida, mas infelizmente não na
Polônia. E onde o camponês polonês deve ganhar terra, senão na Polônia? Essa terra
santa, que há séculos ele rega com o seu suor e com o seu sangue generoso. No entanto, como ficamos sabendo, os nossos ilustres e bem-nascidos políticos acharam
para nós uma terra prometida, mas lá além do oceano, na América, num país que se
chama Peru ou Montania, onde reinam condições atmosféricas tais que a região foi
chamada “terra da morte”. [...] Nós, camponeses, agradecemos-lhes, senhores magnatas, por esses diversos benefícios com que nos querem presentear; nós, camponeses,
não queremos terra estranha, mas a nossa terra polonesa, que nos pertence com justiça e que em caso de necessidade seremos capazes de defender e pela qual estamos
dispostos a sacrificar a nossa vida1077.

Citando, com base no Ilustrowany Kurier Codzienny (Mensageiro Diário Ilustrado),
o relato muito crítico de Feliks Wojtkowski, do Peru, no qual o autor apresentava
ŚREDNIAWSKI, A. Na zatracenie. Ibidem, n. 16, de 21/4/1929, p. 3.
Wyprawa po śmierć. Ibidem, n. 17, de 28/4/1929, p. 4. Cf. também: Piekło na ziemi. Ibidem, n. 34,
de 25/8/1929, p. 5.
1077
PIĄTEK, W. Polska ziemia dla polskich chłopów. Ibidem, n. 18, de 5/5/1929, p. 5.
1075
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a situação desesperadora dos colonos poloneses naquele país, o Piast concluía:
“É preciso reconhecer que o governo está prestando uma assistência especial aos
camponeses e aos seus dirigentes. Uns são enviados ao Peru, outros a Brześć, nas
margens do Bug, para sentirem o gosto do paraíso na terra”1078. Faziam-se também
referências a colonos no Peru, publicadas em diversos jornais poloneses, nas quais os
emigrantes se queixavam das “precárias condições de comunicação e de transporte”,
da desordem e confusão dos administradores da colônia, bem como do clima, que
era “mais quente e mais insalubre que nas piores regiões do Brasil”1079.
Informando a respeito do primeiro grupo de emigrantes que no final de agosto
haviam viajado para a colônia Águia Branca, no Espírito Santo, o Piast escrevia:
Queixam-se os latifundiários da “maldita” reforma agrária, e queixam-se também
os camponeses de uma reforma na qual por uma morga eles têm de pagar 300 a 400
dólares. A Sociedade Colonizadora de Varsóvia, Rua Świętokrzyska no. 17, assumiu
uma louvável tarefa. Os camponeses recebem terra no Brasil, e os fazendeiros deixam de amaldiçoar a reforma agrária na Polônia. O lobo ficará saciado, e a ovelha,
inteira – a não ser que o Brasil a tenha devorado1080.

Nas páginas do Piast, a questão da emigração camponesa ao Brasil estava constantemente presente. A redação geralmente reimprimia textos do Wychodźca, selecionando-os de forma a desestimular a emigração. Foi o que aconteceu no artigo
comentado pelo Piast O que está à espera do emigrante no além-mar?1081 Enfatizava-se
ali o enorme trabalho que os camponeses teriam com a derrubada da mata e que
um relativo bem-estar praticamente só podia ser atingido pela terceira geração dos
emigrantes. A redação publicou uma carta dos camponeses da aldeia de Załoziec, de
onde havia viajado ao Brasil, com a Companhia Colonizadora, um dos seus habitantes. Após ter tomado conhecimento da situação no destino, ele aconselhava aos
seus conterrâneos a não viajar ao Espírito Santo. “Diante disso advertimos” – escreviam os moradores de Załoziec na carta ao Piast – “contra a chamada Sociedade
Colonizadora de Varsóvia e pedimos aos deputados que investiguem a atividade
dessa Sociedade, tanto mais porque com essa atividade, apoiada pelo governo, são
enganadas pessoas ingênuas”1082.
Resumindo, verifica-se que no período de entre guerras o PPP Piast fazia parte
dos mais fortes partidos camponeses. Era um partido de alcance nacional, o mais
Peruwiański raj. Ibidem, n. 41, de 12/10/1930, p. 5.
Ostrzeżenie przed wyjazdem do Peru. Ibidem, n. 19, de 10/5/1931, p. 6.
1080
Można otrzymać ziemię – ale w Brazylii. Ibidem, n. 3, de 18/8/1929, p. 1.
1081
Co czeka emigranta za morzem? Ibidem, n. 36. De 8/9/1929, p. 5; cf. também: Ostrożnie
z “bezpłatnymi szyfkartami” do Brazylii. Ibidem, n. 48, de 1/12/1929, p. 7.
1082
W sprawie kolonizacji w Brazylii. Ibidem, n. 16, de 20/4/1930, p. 6.
1078
1079
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experiente e previsível, congregando em sua volta líderes politicamente experientes.
Até o ano de 1926 o PPP Piast situou-se no centro da cena política polonesa, com
tendência a estabelecer alianças com partidos direitistas. Em consequência do golpe
de Etado de maio de 1926, a posição do PPP Piast ficou enfraquecida. O partido
começou a ser abandonado pelos seus membros e ia perdendo simpatizantes. Os
dissidentes começaram a formar agrupamentos efêmeros que simpatizavam com
o governo saneador. Até 1931, isto é, até a sua unificação com outras agremiações
camponesas, o PPP Piast defendeu o sistema parlamentar e as liberdades democráticas. Na defesa desses valores, aos poucos ia se aproximando dos partidos de
centro-esquerda. Essa evolução política do PPP Piast era também visível no seu
posicionamento diante da emigração camponesa aos países da América Latina. Na
segunda metade dos anos vinte, especialmente após o golpe de maio, no período
em que se intensificou a luta com o governo saneador, o PPP Piast submeteu a uma
crítica os planos colonizadores do governo na América Latina, da mesma forma que
o conjunto da política governamental, incluindo as suas instituições. O PPP Piast
era um adversário da emigração camponesa ao Peru, desaconselhava também os
camponeses a emigrarem ao estado brasileiro do Espírito Santo.

3.4. Partido Camponês
O Partido Camponês (PC) surgiu em janeiro de 1926, em razão de uma dissidência de deputados – comandados por Jan Dąbski – do PPP Libertação e Unidade
Popular. No dia 22 de janeiro de 1926 juntou-se ao clube de deputados do Partido
Camponês o clube da União Camponesa, bem como, em período posterior, alguns
deputados de outros partidos populares – do Libertação e do Partido Camponês
Radical1083. Da mesma forma que o PPP Libertação, o Partido Camponês apoiou o
golpe de maio de Józef Piłsudski.
Dentro da constelação das agremiações camponesas então existentes, o PC era
um partido classista e radical, mas não revolucionário. O primeiro programa do
partido, formulado no congresso de junho de 19271084, baseava-se em grande medida
no manifesto aos camponeses de 12 de janeiro de 19261085. O Partido Camponês
definia-se nele como um partido dos camponeses, classista, de caráter radical, instituído para a defesa dos seus interesses econômicos, sociais, culturais e políticos.
1083
WIĘZIKOWA, A. Stronnictwo Chłopskie..., p. 31-32. Tornou-se órgão de divulgação do Partido
Camponês o jornal Gazeta Ludowa ( Jornal do Povo), que no dia 14 de fevereiro de 1926 adotou o título
Gazeta Chłopska ( Jornal Camponês).
1084
Stronnictwo Chłopskie, program, statut, instrukcje. Warszawa, 1927.
1085
Odezwa Klubu Stronnictwa Chłopskiego w sprawie rozłamu w PSL Wyzwolenie i zalożeń
programowych Stronnictwa Chłopskiego. Gazeta Ludowa, n. 3, de 17/1/1926, p. 1.
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Eram considerados inimigos políticos do camponês “os latifundiários, os capitalistas, os banqueiros e os grandes comerciantes”, razão pela qual o programa do
partido era dirigido contra esses grupos sociais. Ao mesmo tempo declarava-se aliado
daqueles que trabalhavam como “operários, artesãos e intelligentsia trabalhadora”.
Por isso, nas suas aspirações políticas, visava a criar no futuro um governo não
exclusivamente camponês, mas baseado numa coalizão justamente com a classe
operária e com a intelligentsia trabalhadora, grupos e forças sociais com os quais
se pretendia criar uma frente comum na planejada luta política.
Quanto ao sistema agrário, propunha-se a manutenção da propriedade de áreas
de até 60 hectares. As propriedades maiores deviam ser distribuídas, através de
parcelamento, aos camponeses, com base em créditos de longo prazo. O partido
pronunciava-se também pela estatização das minas e das jazidas de riquezas naturais.
No âmbito do regime estatal, era dada grande importância ao papel da autogestão.
Propunha-se basear a administração estatal na autogestão, ou seja, ela devia estar
“inteiramente identificada com a autogestão”. Como se imaginava isso na prática?
O Partido Camponês defendia a eleição dos funcionários do Estado (tais como
voivodas, estarostes, administradores de comunas).
Esses ideais estavam relacionados com o processo de consolidação nacional, visto
que somente nessas condições podia ser concretizado o ideal do poder do povo
e do livre desenvolvimento das classes trabalhadoras. Mas isso não significa que
o Partido Camponês assumisse uma postura nacionalista. Muito pelo contrário, os
ideólogos dessa agremiação estavam imbuídos do ideal do federalismo das nações
da Europa Central, segundo o princípio “livres com livres, iguais com iguais”.
Por isso o programa do Partido Camponês não propunha a eliminação do capitalismo como sistema econômico, mas apenas a restrição do poder do capital. Em
1927, entre os dirigentes do PC ocorreu uma mudança em relação ao governo, o que
resultou de uma decepção com as ações do governo saneador, que realizava cada
vez mais o programa da direita política. Não concordava com esse diagnóstico Jan
Stapiński, que no final de 1927 empreendeu ações que visavam a uma dissidência
no partido. Em resposta a isso, a presidência da administração geral do Partido
Camponês excluiu-o do partido. No início de 1928 ele reativou a União Camponesa,
que apoiava integralmente a política de Józef Piłsudski1086. Por sua vez, em janeiro
de 1928 um grupo radical de líderes e membros desligou-se do Partido Camponês
1086
Alguns anos depois o Partido Camponês aliou-se ao Bloco Apartidário de Cooperação com
o Governo (GACG), um partido do governo saneador e das pessoas ligadas a Piłsudski. Stapiński, que
apoiava Piłsudski, perdeu por completo o respeito dos camponeses. Inútil para o governo, deixou de
receber as dotações governamentais para a publicação do Przyjaciel Ludu, periódico que por falta de
assinantes deixou de circular em 1933. Stapiński afastou-se então da vida política e fixou residência
na sua propriedade em Klimkówka, dedicando-se a escrever as suas memórias e a preparar para
a publicação as memórias de Jakub Bojko.
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e fundou a União da Esquerda Camponesa Ajuda Mútua, que se aproximou do
movimento comunista.
No segundo e último congresso do PC, realizado em julho de 1929, foram aprovadas muitas resoluções importantes1087. Numa delas lemos:
As massas camponesas jamais permitirão a violação da atual constituição, que foi
conquistada à custa do seu movimento e do seu sangue no período da luta pela independência da Polônia com os agressores do leste, mas a reforma da atual constituição
pode seguir apenas na direção do seu aperfeiçoamento através da extinção do senado,
pela separação da Igreja do Estado, pela reforma agrária sem indenização, pelo avigoramento das normas que restrinjam o arbítrio dos agentes governamentais diante
da sociedade e dos seus representantes parlamentares1088.

O Partido Camponês advertia o governo de um eventual golpe contra os direitos
democráticos da nação. No citado documento fala-se que o gabinete “escarnece a
cada passo da constituição e da lei e comporta-se como um governo de ocupação
num país conquistado”. A opinião pública julgava por esse tipo de postura o governo de Piłsudski e considerava os seus ministros “apenas os figurantes dignos
de compaixão”1089.
Na citada resolução a política econômica do governo de pós-golpe de maio era
avaliada como antipopular, “tendo por objetivo exclusivamente os interesses dos
magnatas da terra, dos industriais, capitalistas e exploradores, da burocracia e do
clero”1090. Observava-se que o empobrecimento das camadas trabalhadoras abalava
os sentimentos patrióticos da população e provocava o desespero e atos de extremismo, o que em breve pôde ser verificado durante uma onda de greves e tumultos.
As resoluções do congresso se encerravam com um apelo pela unidade das
agremiações camponesas:
Diante de tão terríveis condições políticas e econômicas, o congresso considera a
união dos três partidos camponeses num único e classista Partido Camponês como
algo indispensável e urgente, que é simplesmente uma imposição do momento e
obrigação da consciência de todo líder popular sincero, e aqueles que atrasam e impossibilitam essa união merecem o nome de inimigos da causa camponesa1091.

1087
Warszawska Informacja Prasowa. Wszystkie stronnictwa. Warszawa, 1929, n. 26. Nas presentes
reflexões, baseamo-nos no programa publicado em: Materiały źródłowe..., t. 2, p. 355-358.
1088
Materiały źródłowe..., t. 2, p. 356-357.
1089
Ibidem, p. 357.
1090
Ibidem, p. 357.
1091
Ibidem, p. 358.
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O Partido Camponês abordava as questões da emigração camponesa à América
Latina nas páginas do órgão do partido – Gazeta Chłopska (Jornal Camponês) – e no
fórum parlamentar. Essas questões também encontraram reflexo no programa do
partido. Lemos no programa de junho de 1927: “O Partido Camponês adota a posição de que cada cidadão deve encontrar trabalho e salário em sua própria pátria.
No entanto, na medida em que a emigração não possa ser evitada, o Estado deve
proporcionar solícita assistência aos emigrantes que buscam trabalho no exterior”1092.
O Partido Camponês defendia no Parlamento uma posição antiemigratória:
A não realização da reforma agrária e a falta de crédito para os pequenos operários
ocasiona então que justamente neste orçamento tenhamos 200.000 zl. para a emigração ultramarina, isto é, para exportar os nossos cidadãos da Polônia. Nós aqui os
alimentamos, educamos e os transformamos em força de trabalho, mas, quando um
cidadão tem vinte, trinta anos de idade e constitui excelente força de trabalho, ele
recebe ajuda para se estabelecer no Brasil ou no Canadá e para se tornar a base do
poder de outra nação1093.

Ao discursar no Parlamento no dia 8 de junho de 1928, durante o debate sobre
o orçamento do Ministério do Trabalho e da Assistência Social, Władysław Dobroch, deputado pelo Partido Camponês, exigia o aumento do crédito para obras
públicas, com o objetivo de dar emprego a potenciais emigrantes econômicos do
interior. Dizia ainda:
O desemprego no interior é realmente enorme. E não se trata de algum tipo de fábula
propagandística. Comprovam isso os milhares de empalidecidos rostos camponeses
que buscam os escritórios de emigração, os milhares de requerimentos apresentados
no consulado americano, cujos peticionários esperam há três anos a sua vez para
viajar à América. Para amenizar a sorte dos aldeões sem terra o governo, o Ministério do Trabalho e da Assistência Social faz muito pouco, quase nada. Como único
meio de abrandar o desemprego nas aldeias o governo adota a emigração, ainda assim muito dificultada por diversas formalidades e altas taxas. O Partido Camponês
basicamente se opõe a essa forma de solucionar o desemprego nas aldeias. O Estado
polonês tem condições para resolver de outra forma essa questão extremamente
urgente. […] Mas, se a emigração deve ser o emplastro para curar as dores materiais
das aldeias, exigimos do governo que a concentre em suas mãos, que seja o único intermediário entre o emigrante e o empregador estrangeiro e que proporcione uma
verdadeira assistência ao emigrante no exterior, para que ele não se transforme em
1092
1093

Ibidem, p. 287.
Sprawozdanie stenograficzne z 302 posiedzenia Sejmu z dnia 24 IX 1926, col. 42.
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vítima da exploração de especuladores, intermediários e patrões no exterior e, acima
de tudo, exigimos do governo que facilite ao máximo aos emigrantes as condições
de emigração e de viagem. Enfatizo, no entanto, que o Partido Camponês considera
a emigração como um mal necessário.1094.

Mas apesar dos esforços, a emigração não pôde ser evitada. Pelo contrário, na segunda metade dos anos vinte o número dos desejosos de emigrar era cada vez maior.
No dia 10 de março de 1926 Jan Stapiński, naquela ocasião ainda vice-presidente
do PC, escrevia a W. Wójcik, que na época residia no Brasil:
Na carta eu lhes pedi informações para os emigrantes, numerosos grupos dos quais
se dirigem ao Brasil, acossados por uma miséria de que os Senhores não fazem ideia.
Peço-lhes que não escrevam artigos administrativos ou manifestos, porque para isso
não temos espaço no jornal, mas apenas artigos informativos a respeito da comunidade polonesa de lá1095.

A intensificação do movimento emigratório fez com que o Partido Camponês
tivesse de elaborar a sua própria posição diante desse problema. Já no outono de
1926 o presidente do PC, Jan Dąbski – segundo informava Gazeta Chłopska – acusava
o ministério de não ter elaborado
até agora o estatuto emigratório, sobre o qual se encontra debruçado já há três anos.
E depois, o governo não conta com nenhum programa emigratório, isto é, não sabe
para onde encaminhar o movimento emigratório. A isso respondeu o sr. Ministro
do Trabalho Jurkiewicz que o estatuto emigratório já foi encaminhado ao Conselho Jurídico e que em breve estará pronto. (Diz a mesma coisa há alguns anos o sr.
ministro Sokal.) E, no que diz respeito a áreas para emigração, agora estão sendo
realizadas novas pesquisas. [...] Finalmente, encontra-se atualmente no Brasil o diretor do Departamento de Emigração, sr. Gawroński, que está desenvolvendo negociações relacionadas com a colonização polonesa no Brasil. Essas negociações não
estão concluídas, mas encontram-se bem encaminhadas. O ministro prometeu que
todas as taxas que os emigrantes devem pagar pelos passaportes e pelos vistos em
breve serão abolidas1096.

O interesse crescente dos camponeses pela emigração aos países da América
Latina também encontrou reflexo nas páginas de Gazeta Chłopska:
1094
1095
1096

Sprawozdanie stenograficzne z 19 posiedzenia Sejmu z dnia 8 VI 1928, col. 23-24.
Listy Jana Stapińskiego z lat 1895-1928, red. J. Albin e J. R. Szaflik. Wrocław, 1977, p. 165.
Sprawa emigracji w Sejmie. Gazeta Chłopska, n. 43, de 5/12/1926, p. 8.
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Na Argentina setentrional, a saber, em Misiones, Formosa e Chaco, existem áreas
governamentais destinadas à colonização, mas os lotes não estão medidos nem desbastados. A ajuda do governo argentino limita-se ao transporte dos colonos e das
suas bagagens do porto argentino até a colônia e à extensão dos pagamentos pelos
lotes pelo prazo de alguns anos. Por isso, após o pagamento das despesas de viagem
da Polônia à Argentina, o colono deve possuir pelo menos 300 dólares para construir
a sua residência, para a compra de animais e para se mantiver até as primeiras colheitas. [...] Com base em informações obtidas da Legação Polonesa em Buenos Aires,
é preciso desaconselhar categoricamente a emigração de agricultores sem recursos
suficientes. Os colonos que não possuem o acima mencionado capital (300 dólares)
podem viajar apenas quando são trazidos por parentes ou conhecidos que lhes tenham
oferecido ajuda na instalação de uma propriedade, o que deve ser comprovado por
escrito, a fim de evitar mal-entendidos ou decepções após a emigração à Argentina1097.

Igualmente as correspondências escritas por pessoas que haviam emigrado
à Argentina tinham um tom antiemigratório:
Os agricultores emigram da Polônia porque ouvem dizer que aqui a terra é distribuída de graça, mas você não sabe – meu irmão camponês – que sem dinheiro você
não conseguirá uma terra boa, embora aqui estejam promovendo a colonização em
dois lugares: na província de Mendoza, onde a terra é boa, mas – irmão polonês – lá
você não conseguirá nada, porque os espanhóis e os franceses já ocuparam essas
terras. Você ganhará terra na província de Chaco, onde ninguém quer olhar para
a terra, onde o clima é seco e extremamente quente, a tal ponto que ali só se planta
o algodão e semeia o milho1098.

Numa outra correspondência, Wojciech Finiarz escrevia:
É de doer o coração quando se vê um polonês andando com um saco nas costas e procurando trabalho. Ele quer trabalhar, mas não tem onde. E quando essa pessoa que
procura trabalho vai falar com um latifundiário argentino e lhe pedir serviço, este
antes de mais nada pergunta se ele é polonês ou ruteno, porque, quando fica sabendo
que é polonês, não o aceita para trabalhar, dizendo que todo polonês é muito tolo1099.

Widoki emigracji do Argentyny. Ibidem, n. 45, de 19/12/1926, p. 10; cf. também: Nie spieszyć się
z wyjazdem do Argentyny. Ibidem, n. 31, de 31/7/1927, p. 10.
1098
NIETUPSKI, J. Straszna dola tułaczów. Ibidem, n. 3, de 15/1/1928, p. 4.
1099
FINIARZ, W. Ostrożnie z emigracją do Argentyny. Ibidem, n. 37, de 18/8/1929, p. 7.
1097
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Um pouco antes, o Gazeta Chłopska havia publicado uma “Advertência” antiemigratoria do Consulado brasileiro na Polônia, na qual se informava que:
o governo federal dos Estados Unidos do Brasil não está procurando nem recrutando ninguém para trabalhar no Brasil, não oferece o transporte para emigrantes nem
concede a ninguém transporte gratuito ou a prazo, e todos esses boatos a respeito
de salários fantásticos, bem como os anúncios não oficiais sobre o recrutamento de
trabalhadores para o Brasil, devem ser tratados como irreais e desprovidos de qualquer fundamento1100.

Nas cartas dos emigrantes camponeses no Brasil, publicados naquele tempo por
Gazeta Chłopska, o que predomina é o orgulho em razão da posição alcançada no país:
E hoje os nossos compatriotas vivem bem e em segurança. Eles já podem encher o peito e descansar. Alguns possuem até 100 hectares de terra, de 150 a 200 porcos, alguns
cavalos e algumas cabeças de gado, ovelhas, carneiros e de tudo. [...] E riem daqueles
que, tendo alguns roçados para a viagem de volta, fugiram do Brasil1101.

Por sua vez Jan Nawoj, em sua correspondência, pedia aos conterrâneos na
Polônia que atendessem a dois pedidos:
1 – Consigam junto ao governo que nos sejam enviados aqui, como legados, cônsules
e funcionários, não os senhores condes e membros da nobreza, mas filhos de camponeses, que conhecem a vida e as necessidades do povo. Esses fidalgos, que sejam
enviados às cortes reais e papais, e aos camponeses – os filhos da aldeia! Passaram
por aqui muitos desses possuidores de brasões, que fizeram confusão, promoveram
desavenças, mas ninguém deles construiu alguma coisa. 2 – Acabem com o comércio
de camponeses poloneses, vendidos ao Peru, ao Espírito Santo e a outros estados do
Brasil tropical. Que ninguém viaje para lá, porque vai perecer miseravelmente no
clima insalubre e quente, nas selvas intransponíveis, num mar de estranhos. Advertimos, porque temos cinquenta anos de experiência colonizadora. Se a Polônia tem
camponeses para jogar fora, consigam junto ao governo que não os disperse nem
Ostrzeżenie. Ibidem, n. 7, de 28/3/1926, p. 10. “O estado de São Paulo, no Brasil meridional, para
onde atualmente os nossos operários são estimulados a emigrar, é o que menos se presta à emigração de
operários (para já não falarmos de colonização), o que ocorre em razão do mau tratamento dispensado
aos trabalhadores e em razão do clima insalubre e mortífero. Nas plantações de café os trabalhadores
são remunerados e tratados de forma desumana e geralmente fogem dessa vida de escravidão. Por
isso advertimos os nossos emigrantes para que evitem viajar para lá, não dando ouvido a pessoas que
os estimulam a isso e que não conhecem a situação local”. Ibidem, n. 41, de 9/10/1927, p. 9.
1101
PYLAK, S. Chłopi polscy kolonizują puszczę. Ibidem, n. 22, de 19/5/1929, p. 4.
1100
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perca, mas concentre junto a núcleos antigos, que comprovaram a sua vitalidade e
que necessitam da afluência de novas forças do além-mar para se consolidarem na
polonidade1102.

Preocupado com o destino dos emigrantes, o jornal protestava contra a criação
de novas instituições emigratórias. O motivo desse protesto era a fundação, no dia
7 de novembro de 1926, da Sociedade de Assistência Polonesa aos Emigrantes, que
havia sido fundada por líderes femininas ligadas a fazendeiros católicos:
Essa nova instituição da direita clerical quer a todo o custo solapar a existência da
Sociedade Emigratória Polonesa, que até agora tem cumprido bem as suas obrigações. Naturalmente essas madames clericais vão logo pedir a subvenção do governo,
porque elas gostam de praticar a beneficência, mas com dinheiro alheio. Melhor fariam essas madames clericais se repartissem as suas fazendas, porque então os nossos
camponeses não precisariam emigrar a países estrangeiros1103.

O jornal também advertia os camponeses contra os embusteiros, que muitas
vezes queriam enriquecer a custa da ingenuidade e da ignorância dos emigrantes,
procedentes sobretudo do interior:
A Sociedade Emigratória Hijas avisou ao Departamento de investigações que na área
de Varsóvia está agindo uma quadrilha de exploradores. Passando-se por membros
da Sociedade, essa quadrilha se dedica a extorquir dinheiro dos candidatos a emigrantes ao Brasil e à Argentina, fornece-lhes falsos passaportes e falsas passagens de
navio, e depois – naturalmente – deixa à sorte do destino as pessoas de quem ardilosamente extorquiu o dinheiro1104.

O semanário interessava-se também pelo destino dos camponeses poloneses
além do oceano. Era especialmente próximo aos membros da redação o doloroso
problema da desnacionalização dos emigrantes. Daí provinham os ataques – nem
sempre justos – contra a Igreja católica, que – na opinião dos líderes populares
– pouco se envolvia na preservação da sua identidade étnica:

NAWÓJ, J. Pionierzy cywilizacji. Ibidem, n. 69, de 1/12/1929, p. 3. A redação de Gazeta Chłopska
transcreveu (no número 24, de 29/11/1929, p. 4) o artigo de J. Anusz intitulado Jak jest w Brazylii?
i gdzie się osiedlać, que anteriormente havia sido publicado no Wychodźca.
1103
Nowi “opiekunowie” emigrantów. Ibidem, n. 1, de 2/1/1927, p. 9.
1104
Wyzyskiwanie emigrantów. Ibidem, n. 2, de 9/1/1927, p. 9.
1102
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Em Apóstoles (província de Misiones, Argentina), realizou-se a bênção da igreja “polonesa”, construída com o dinheiro duramente conseguido pelos nossos emigrantes.
Na bênção os padres utilizaram-se apenas da língua espanhola, e no final um deles
disse em polonês: “Vão lá fora, para perto da estátua, e cantem o “Serdeczna Matko”
(Cordial Mãezinha)”1105.

O Gazeta Chłopska tratava com grande reserva os projetos de colonização camponesa no Peru. “Dedicam-se a colonizar o Peru com os camponeses poloneses os
nossos latifundiários, para levar ao exterior algumas centenas de milhares de camponeses, porque dessa forma a pressão pela reforma agrária na Polônia será menor.
Então os camponeses poloneses terão a sua reforma agrária, mas na América do
Sul”1106. Polemizando com o ministro do trabalho e da assistência social Jurkiewicz,
que no fórum do Parlamento polonês definiu a questão da colonização polonesa
no Peru com o nome de “experiência”, o Gazeta Chłopska escrevia:
Essa posição nos parece estranha. Ou a questão da colonização do Peru se apresenta bem, e portanto o país pode ser recomendado como área de colonização, ou se
apresenta mal ou incerta, e então não se pode recomendá-lo. Mas uma experiência à
custa da vida e do patrimônio dos poloneses parece-nos não apenas imprópria, mas
indigna. Que primeiramente façam essa experiência no Peru aqueles que o recomendam ou alguns senhores do Ministério, e somente depois seja encaminhada para lá
a emigração dos camponeses1107.

Resumindo, todos os tipos de ação pública do Partido Camponês, de maneira
geral era contrário à emigração camponesa. Além disso, o presidente do partido,
Jan Dąbski, em nome da sua agremiação publicou em Gazeta Chłopska um projeto
de repatriação dos camponeses poloneses à Polônia:
Então – na nossa opinião – a maior parte da terra deve ser destinada à população
local, porque ela não possui dinheiro nem qualquer outra oficina de trabalho. No
entanto, certa porcentagem dessa terra (p. ex. 10%) destinada ao parcelamento (p. ex.
no parcelamento dos bens de Zamoyski) deveria ser preservada para os nossos compatriotas da América, que viriam com mais recursos e, além de bons estabelecimentos agrícolas, poderiam criar uma indústria agrícola, na qual poderiam ter emprego
Kler przeciw polskości. Ibidem, n. 1, de 2/1/1927, p. 9.
Kolonie polskie w Peru. Ibidem, n. 3, de 20/1/1929, p. 4; cf. também: Emigracja polska do Peru.
Ibidem, n. 15, de 14/4/1929, p. 4.
1107
Emigracja do Peru. Dziwny eksperyment. Ibidem, n. 18, de 21/4/1929, p. 4. No final, diante da recusa
do Banco da Economia Nacional a financiar o empreendimento, a ação polonesa de colonização no Peru
redundou em fiasco. Cf.: Kolonizacja Peru przez Polaków upadła. Ibidem, n. 38, de 25/8/1929, p. 4.
1105

1106
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aqueles que não têm terra e não têm condições de adquiri-la. Com esse tipo de solução, a população local não seria prejudicada, e os nossos compatriotas da América
poderiam voltar à Polônia e tornar-se a base do progresso econômico na sua região
e em todo o país. Com isso o movimento classista camponês teria vantagem, porque
os emigrantes são pessoas experientes em organização [...]. Se os nossos emigrantes
não voltarem no período da divisão das grandes propriedades (seja através de parcelamento, seja através de reforma agrária obrigatória) – depois eles já não voltarão
nunca, porque não terão a que voltar1108.

3.5. Outros partidos populares
Em fevereiro de 1917, por iniciativa de círculos agrícolas e eclesiásticos, surgiu
a União Popular (UP), que – contrariamente aos partidos camponeses classistas
– proclamava os lemas do solidarismo social. Os principais líderes da União Popular
eram o pe. Bliziński (1870-1944), Henryk Wyrzykowski (1884-1949) e Jan Sadlak, e
os seus órgãos de imprensa – o Gazeta Ludowa ( Jornal Popular) e o Zorza (Aurora).
Em consequência das dissidências que ocorreram no final de 1918, uma parte dos
líderes da UP, tendo à frente Jan Dąbski e Henryk Wyrzykowski, aliou-se ao PPP
Piast, e os restantes, com o padre Wacław Bliziński – adversário da aliança – fundaram a União Popular Polonesa (UPP)1109.
A União Popular, da mesma forma que a União Popular Polonesa, situava-se
à direita do movimento popular polonês. Ambas essas agremiações viam a necessidade de uma reestruturação do sistema agrário na Polônia, visando a criar no
país propriedades que pudessem permitir “que uma família vivesse com recursos
suficientes e administrasse a propriedade com as próprias forças”1110. Por sua vez
o programa da União Popular Polonesa aprovado em novembro de 1918 pressupunha a possibilidade “de a terra passar das mãos da maior para a menor propriedade,
o que no entanto não pode ocorrer através de uma revolução imediata, mas através
de uma política agrária adequada e enérgica”1111. O elemento mais importante no
caminho a esse ideal devia ser o parcelamento voluntário das terras, realizado com
a ajuda e sob a supervisão do governo. Não se definia quem ganharia a terra do parDĄB.[SKI], J. Miliony Polaków i miliardy dolarów. Ibidem, n. 23, de 5/5/1927, p. 6.
Cf. ŁUCZAK, A. Powstanie i działalność Zjednoczenia Ludowego i Polskiego Zjednoczenia
Ludowego (1917-1919). RDRL, n. 10, 1968. A respeito da atividade da União Popular em seu núcleo
original – na região de Kalisz – escreve SOCHA, J. Ruch ludowy w powiecie kaliskim do roku 1931.
Rocznik Kaliski, t. 8, 1975, p. 239-140.
1110
PIĄTKOWSKI, A. Zjednoczenie Ludowe. Warszawa, 1917, p. 20, 35.
1111
LATO, S.; STANKIEWICZ, W. Programy stronnictw..., p. 154.
1108

1109
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celamento e em que condições. Visto que a UPP defendia a preservação da grande
propriedade, essa agremiação propunha que fosse realizado “o parcelamento dos
morgadios e dos bens do Estado, com exceção das florestas”. No dia 16 de junho de
1919, num debate sobre a reforma agrária que se travava no Parlamento Legislativo,
o padre Stanisław Dziennicki (1885-1931), discursando em nome dos deputados da
UPP, criticou a posição apresentada pela União Parlamentar dos Deputados Parlamentares (PPP Piast, Libertação, Esquerda e parte dos deputados camponeses da
UPP e da democracia nacional). Ele acusava a União de estar agindo em prejuízo
do país. Ao mesmo tempo contrapôs o programa do seu partido, que “não quer dar
menos terra”. Era também contrário à posição de Witos, o qual achava que os bens
da Igreja deviam ser considerados como bens do Estado. Afirmou que a sua bancada
e o seu partido eram favoráveis a uma reforma agrária que – oferecendo terra às
pessoas – não abalasse os fundamentos da vida nacional, contrariando a posição
da esquerda, “que conduz ao socialismo”1112.
Na opinião da União Popular e da União Popular Polonesa, além do parcelamento,
um outro elemento que serviria à reconstrução da aldeia polonesa era o movimento
cooperativista. Através da fundação de associações alimentares e de todo o tipo de
cooperativas de produção, pretendia-se elevar a produtividade das propriedades,
desenvolver a cultura agrícola e promover uma organização moderna do trabalho;
em seguida, através da fundação de cooperativas comerciais e de diversos tipos de
caixas de poupança e empréstimo, pretendia-se eliminar a usura e a exploração
dos intermediários no comércio e buscar a “polonização” nessa área. A melhoria de
vida dos serviçais das fazendas, segundo o programa da UPP, poderia ser alcançada
através de meios como
a fixação de um salário adequado; a introdução de contratos obrigatórios; o seguro
para o caso de doença e incapacidade para o trabalho e a aposentadoria para a velhice; o fornecimento de assistência às crianças em idade pré-escolar e de creches;
o fornecimento de residências confortáveis e salubres1113.

No final de 1918, na Polônia Maior atuavam a Associação dos Camponeses
e a União dos Camponeses. Essas duas organizações uniram-se no dia 27 de maio
de 1919 no congresso que se realizou em Poznań e formaram uma organização única
denominada União dos Camponeses (UC). O seu órgão de imprensa era o periódico
Włościanin (O Camponês), e os seus principais líderes – Jan Sobiech (1862-1935), Jan
Palacz, Egidio Matyśkiewicz (1875-1942) e Józef Jurek (1888-1967). O programa da
1112
Sprawozdanie stenograficzne z 51 posiedzenia Sejmu Ustawodawczego z dnia 26 czerwca 1919 r.,
col. 45-57.
1113
Ibidem, p. 154.
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União dos Camponeses proclamava que ela representava os interesses e as aspirações de todas as camadas da população aldeã, que era considerada “a mais sadia
e a mais numerosa camada da população – o fundamento do Estado”. O partido
era contrário “a qualquer tipo de governo classista” e ao mesmo tempo acreditava
que o verdadeiro bem-estar reinaria no país “quando todas as camadas até agora
injustiçadas conseguirem voltar à abastança, e por isso com todas as forças apoiará
o desenvolvimento da indústria e do comércio polonês”. Na questão da reforma
agrária, o programa da UC limitava-se ao postulado do parcelamento voluntário
através de compra e à ampliação das pequenas propriedades. Conscientes de que
a provisão de terras existente para parcelamento não satisfaria a fome de terra, os
membros do partido estimulavam os camponeses à colonização dos territórios
orientais da Polônia. “A colonização deve ser guiada por razões de Estado” – lemos
no programa do dia 10 de novembro de 1919. No leste, o camponês polonês deve
criar e formar um inquebrantável baluarte da Polônia. Isso deve facilitar-lhe a rápida
criação de bancos privados e estatais, com acesso a crédito barato1114. Em dezembro
de 1920 a União dos Camponeses uniu-se ao PPP Piast.
Os pronunciamentos radicais dos camponeses nas aldeias de Tarnobrzeg, em
novembro de 19181115, serviram de base para o surgimento do Partido Camponês
Radical (PCR), que formalmente foi instituído no dia 19 de dezembro de 19191116.
O criador do partido, que nunca alcançou uma influência mais ampla nas aldeias
polonesas, foi o padre Eugeniusz Okoń1117, apoiado por Tomasz Dąbal. Ambos
ingressaram no Parlamento Legislativo na lista do PPP Esquerda, para em seguida
criar a bancada autônoma do PCR. Eles eram líderes de temperamentos políticos
bastante distintos, por isso os seus caminhos logo se afastaram. O ideário e a prática
política do PCR nunca foram claramente formulados. O esquerdismo e o radicalismo social entrelaçavam-se com a moderação e com um típico oportunismo.
O padre Okoń lançou a ideia do separatismo camponês, que supunha a união dos
camponeses sob a direção do PCR. Na busca desse objetivo, ele travou uma luta
aberta e sem tréguas com todos os demais partidos populares. Esse ideal utópico e
irreal, aliado à direção de uma única pessoa, foi a causa da vida efêmera do partido,
cuja história se caracteriza por uma série de ações e empreendimentos incoerentes.
Mas, apesar dessas fraquezas, é preciso reconhecer que o PCR desempenhou certo
papel na história da aldeia polonesa. Um conhecedor do tema escreve:
1114
Programy partii i stronnictw politycznych w Polsce w latach 1918-1939, sel. e red. E. Orlof, A. Pasternak.
Rzeszów, 1993, p. 220.
1115
CZERPAK, S. Ruch chłopski w pow. Tarnobrzeskim w l. 1918-1921. RDRL, t. 2, 1962; DANIELEWICZ,
J. Republika Tarnobrzeska 1918-1923. Z Pola Walki, 1961, n. 2; TRAWIŃSKA, A.; CIULIK, A. ”Republika
Tarnobrzeska” w świetle faktów i dokumentów. Rzeszów, 1958.
1116
WALCZAK, E. Chłopskie Stronnictwo Radykalne 1919-1928. Warszawa, 2001, p. 27 e ss.
1117
REK, T. Ksiądz Eugeniusz Okoń. Warszawa, 1962.
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De maneira especial o partido se preocupava com a defesa dos interesses e dos direitos da pobreza aldeã. Nas ações que empreendia, concentrava-se sobretudo na luta
pela terra e por uma vida digna para os camponeses, pelos direitos e pela instrução
do povo. [...] O PCR preparou uma grande parte dos camponeses mais pobres para
a ação social e política, para a luta pelos próprios interesses. Apontava aos camponeses os objetivos da luta e os adversários, apontava-lhes o seu eterno direito à terra,
à justiça e a um Estado democrático1118.

No programa do PCR as questões da emigração camponesa à América Latina não
mereceram a devida atenção, embora as publicações do padre Okoń, bem como os
seus pronunciamentos no Parlamento mostram o engajamento também na questão
emigratória1119. O padre Okoń, que em 1922 novamente conquistou um mandato
pela lista do seu partido, dedicou todas as suas energias a ações apressar a causa da
reforma agrária. O programa do PCR obrigava o partido a lutar por uma reforma
agrária radical1120, que devia solucionar o problema da fome de terra e pôr termo
aos latifúndios. Esse programa apontava a necessidade de um parcelamento total
das propriedades dos latifundiários, permitindo-lhes apenas a posse de 100 morgas
(cerca de 60 hectares). A reforma devia ser realizada pelo Estado, com base numa
expropriação única e direta dos latifundiários e da imediata distribuição da terra entre os camponeses. O programa não falava da indenização aos fazendeiros. Somente
em 1925, durante um debate parlamentar, o padre Okoń pronunciou-se claramente
a favor de uma reforma agrária sem indenização1121. Apesar desse programa radical,
o PCR sempre se pronunciou a favor da propriedade privada, que reconhecia como
“o fundamento do sistema social da República da Polônia, avaliando o comunismo
como inimigo dos interesses dos camponeses e da ideologia camponesa”1122.
A bancada de parlamentares do PCR, que contava dez deputados, não se distinguiu por uma atividade relevante no trabalho parlamentar. Na realidade os seus
membros apresentaram diversas interpelações, mas nenhuma delas dizia respeito
a questões emigratórias. Somente Jan Stapiński interessava-se incansavelmente
pelos assuntos da emigração. Em agosto de 1924 ele escrevia a Władysław Wójcik,
residente no Brasil: “Tenho saúde, realizo intensas reuniões, observo a vida dos
WALCZAK, E., op. cit., p. 126-127.
Materiały źródłowe..., t. 2, p. 71-80.
1120
“No entanto o partido considera como insuficiente o estatuto agrário do Parlamento de 10 de
julho de 1919 a respeito da melhoria do sistema agrário na Polônia, por ser extremamente defeituoso
e por permitir numerosos abusos, e vai se empenhar por uma profunda melhoria desse estatuto
num espírito mais radical, com o objetivo de satisfazer imediatamente a enorme fome de terra de
todos os camponeses minifundiários e sem terra, incluindo os soldados e os inválidos da guerra”.
Ibidem, p. 74.
1121
Sprawozdanie stenograficzne z 222 posiedzenia Sejmu z dnia 26 czerwca 1925 r., col. 56-60.
1122
Materiały źródłowe..., t. 2, p. 74.
1118
1119
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poloneses no exterior, promovo o apostolado da Igreja Nacional. A vida corre
com vertiginosa velocidade e energia”1123. Por sua vez W. Wójcik, nas suas correspondências publicadas no Przyjaciel Ludu, mostrava-se decididamente contrário à
emigração aos países da América Latina:
Com muita ansiedade acompanhamos aqui no exterior o transcurso das deliberações a respeito da aprovação da reforma agrária na Polônia. [...] Nós emigrados não
podemos deixar de nos interessar por esse problema, apesar de nós mesmos não
podermos tirar proveito dessa lei. O que nos preocupa é que os nossos irmãos não
continuem sendo forçados pela miséria a emigrar, visto que em qualquer recanto do
mundo, no momento atual, não se encontrará um lugar em que o camponês polonês
emigrado possa encontrar delícias, porque em toda a parte a luta pela existência é
pesada e difícil. [...] Não será melhor mandar em casa no que é nosso do que ser um
serviçal em casa alheia?1124

Da mesma forma negativa era apresentada a emigração à Argentina, pois “as
histórias sobre montanhas de ouro são uma mentira, que deve apenas trazer dinheiro aos bolsos dos donos de companhias de navegação”1125. Naquele período
publicavam os seus textos nas páginas do Przyjaciel Ludu outros emigrantes, entre
os quais Jan Barcikowski do México1126, Michał Stec do Brasil1127 e os petroleiros
poloneses do Equador1128.
O movimento popular desenvolvia-se igualmente na região de Vilna. Desde 19
de dezembro de 1919 circulava ali o Gazeta Ludowa ( Jornal do Povo), trazendo em
seu subtítulo a declaração de que era uma publicação “do povo aldeão polonês na
Lituânia”. Foram justamente os redatores e colaboradores desse semanário que
fundaram a União Polonesa Popular Renascimento (UPP Renascimento), cujos
dirigentes, escolhidos num congresso realizado em Vilna em fevereiro de 1920,
eram Ludwik Chomiński (1890-1958) e Stefan Mickiewicz. Esse partido mantinha
contatos muito estreitos com o PPP Libertação, o que provinha de uma coincidência
de pontos de vista a respeito das questões políticas do momento, bem como das
aspirações sociais. Em questões políticas a UPP Renascimento apoiava a concepção
federalista de Piłsudski. No Gazeta Ludowa lemos:
STAPIŃSKI, J. Listy Jana Stapińskiego z lat 1895-1928, red. J. Albin e J. R. Szaflik. Wrocław, 1977,
p. 163.
1124
WÓJCIK, W. Brazylia – Rio Grande. Przyjaciel Ludu, n. 48, de 29/11/1925, p. 11-12.
1125
MATYKA, J. Perez. Argentyna. Ibidem, n. 25, de 21/6/1925, p. 11.
1126
BARCIKOWSKI, J. Meksyk. Ibidem, n. 35, de 30/8/1925, p. 9-10.
1127
STEC, M. Brazylia. Ibidem, n. 17, de 26/4/1925, p. 9; idem. Rio Claro. Ibidem, n. 12, de 12/7/1925,
p. 11-12.
1128
HALUCH, M.; SANOCKI, J. Z podróży za chlebem do Ecuadoru. Ibidem, n. 16, de 19/4/1925, p. 4-5.
1123
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A União Polonesa Popular na Lituânia, como porta-voz das massas populares polonesas, buscará a união da Lituânia com a Polônia com base na autonomia das partes
componentes. Caso a aspiração acima não possa ser realizada em razão de tendências
distintas de outras nacionalidades que habitam o país – a União Polonesa na Lituânia
buscará a separação da Lituânia e a união com a Polônia da parte do país onde haja
predomínio de população polonesa ou que se sinta ligada com a Polônia1129.

Em questões sociais, a UPP Renascimento era um agrupamento muito radical. Assumindo a defesa dos interesses “da população aldeã minifundiária e sem
terra”, o partido proclamava a necessidade “de criar o maior número possível de
propriedades rurais autônomas” e de “ampliar as propriedades pequenas e anãs”.
O caminho a esse objetivo devia ser o parcelamento das terras pertencentes à família imperial russa, à Igreja ortodoxa e ao Estado, e havendo necessidade deviam
ser adquiridas mais terras “pelos preços estabelecidos pelo Parlamento, de acordo
com a qualidade da terra”. No programa do partido foi também aberto espaço para
os problemas da população sem terra e para os emigrantes. Ao primeiro grupo era
assegurada assistência, que devia consistir na ajuda na organização profissional, na
assinatura de apropriados contratos de trabalho entre empregadores e trabalhadores
rurais e na introdução de seguros obrigatórios para doenças, acidentes de trabalho,
incapacidade para o trabalho e velhice, com a participação do Estado e dos empregadores. Aos emigrantes o programa da UPP Renascimento não propunha muita
coisa – apesar de garantir que a agremiação “também se lembrará desses infelizes
emigrantes, buscando aliviar a sua sorte, defendê-los da desnacionalização e, tendo
conduzido o país ao adequado desenvolvimento, facilitará a sua volta à terra natal
e a procura de ganhos suficientes para o seu sustento”1130.
A atividade e os lemas radicais proclamados pela União atraíram vastas multidões
de camponeses poloneses, bielorussos e lituanos. Enquanto isso, dentro da própria
União ocorria um processo de maior radicalização, que se manifestou de maneira
especial durante o II congresso da UPP Renascimento, realizado nos dias 13-14
de fevereiro de 1921 em Vilna. Um grupo radical apresentou nele o postulado de
confiscar toda a terra dos latifundiários e, a seguir, de entregá-la de graça a comitês
de trabalhadores rurais e à pobreza aldeã.
Em resposta a esses lemas radicais, num outro congresso, em junho de 1922, os
dirigentes da União aprovaram uma resolução que propunha a aliança com o PPP
Libertação. Julgava-se que dessa forma o partido teria uma influência maior sobre a
organização de Vilna a matriz de Varsóvia, o que levaria à pacificação das tendências
radicais. Mas esses expectativas ficaram frustradas. Além disso, o grupo esquerdista
1129
1130

Gazeta Ludowa, n. 5, de 15/2/1920, p. 1.
Programy partii i stronnictw..., p. 221-228.
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começou a divulgar os seus lemas e pontos de vista em todo o partido. Em consequência disso, diante da pequena receptividade de muitos membros do PPP Libertação
a esses lemas, um grupo radical – composto de quatro deputados, comandados por
Sylwester Wojewódzki, antes partidário ideológico de Piłsudski – provocou no início
de 1914 uma dissidência e a criação de uma agremiação do Partido Camponês Independente (PCI). Os dissidentes assim justificavam os motivos do seu procedimento:
“No lugar da luta com os latifundiários e a burguesia, a política da mísera conciliação;
no lugar da corajosa busca do poder, a temerosa defesa do governo burguês cada
vez mais comprometido”1131. Foram os líderes comunistas, tais como Jan Hempel,
Edward Sokołowski ou Tomasz Dąbal, que – juntamente com os mencionados quatro deputados – contribuíram para o surgimento do novo partido. Com isso, o PCI
transformou-se num apêndice aldeão do Partido Comunista Polonês.

4. Os líderes populares e a emigração camponesa aos países
da América Latina nos anos trinta do século XX
4.1. Partido Popular
O programa do Partido Popular (PP) aprovado no dia 15 de março de 1931 esboçava as mais importantes tarefas e os objetivos do partido para o futuro próximo.
Percebem-se nesse programa muitas alusões à situação política da Polônia daquela
época. Por isso, no programa era dada grande ênfase às questões institucionais:
O Partido Popular apoia de forma inabalável o sistema republicano definido pela
constituição e considera o sistema republicano e democrático-parlamentar o mais
firme fundamento da força e do desenvolvimento do Estado e do povo. [...] Partindo
da premissa acima, o Partido Popular opõe-se a quaisquer tentativas de solucionar
conflitos políticos por meios extraparlamentares, através da violência e da imposição
à Polônia de qualquer tipo de ditadura.

O partido declarava-se pronto a aceitar mudanças na constituição que conduzissem “ao saneamento do sistema parlamentar, assegurando ao poder executivo
nele apoiado a devida força e consistência, a divisão de competências do poder
legislativo e executivo e a sua equilibrada cooperação, com o devido controle parlamentar sobre a atividade do governo”1132. Ao mesmo tempo o programa enfatizava
1131
Wyzwolenie Ludu, n. 34, de 16/11/1924, p. 1; cf. também: DYMEK, B. Geneza NPCh. RDRL, n. 9,
1967, p. 10-65.
1132
Materiały źródłowe..., t. 3: 1931-1939, sel. e red. J. Borkowski e J. Kowal. Warszawa, 1966, p. 14.
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a necessidade de se garantir a legalidade e a aplicação de sanções penais e civis aos
funcionários que a violassem. O programa opunha-se decididamente à utilização
do exército em disputas e lutas políticas internas.
O lado mais fraco do programa do partido eram as questões econômicas, às
quais não se dedicava muito espaço, o que resultava, certamente, da falta de profissionais devidamente preparados nessa área. Além disso, naquele tempo os líderes
populares davam maior importância a assuntos políticos, o que era um grande
erro, tanto mais que a crise econômica da primeira metade dos anos trinta atingia
sobretudo as aldeias. Exigia-se, é verdade, a reforma agrária, cujo objetivo devia
ser a ampliação das pequenas propriedades, mas não se apresentava nenhuma
concepção para solucionar outras urgentes questões socioeconômicas, tais como
o desemprego, o superpovoamento das aldeias, a injusta distribuição da renda, o
atraso econômico da Polônia.
Diante do atraso da indústria polonesa, a política de apoio aos investimentos
era extremamente oportuna e sob muitos aspectos tinha influência positiva na
economia nacional, porquanto contribuía para diminuir as diferenças regionais,
que se haviam intensificado durante o período de ocupação. Graças a essa política
aumentava a oferta de mão de obra, e em consequência a renda dos trabalhadores,
o que intensificava a procura de produtos produzidos no interior, principalmente
de alimentação. Neste ponto vale a pena lembrar que, graças a recursos do Estado,
foi construída em Tarnów uma fábrica de fertilizantes nitrogenados, eram modernizadas as ferrovias, desenvolvia-se a construção civil e eram construídos prédios
para serviços públicos e para a administração.
A difícil situação econômica do país, que provocava uma miséria cada vez maior
nas aldeias, levava à radicalização das massas camponesas, tanto em questões sociais
como econômicas. Em vista da dramática situação econômica, travava-se uma
renhida luta política – pela preservação da democracia – entre o representante
político do interior, o Partido Popular, e o bloco governante. O símbolo dessa
luta, perdida pela facção popular, foi a Constituição de Abril, cuja promulgação,
no dia 23 de abril de 1935, pelo presidente Ignacy Mościcki significava – segundo
um historiador do parlamentarismo – “o afastamento formal dos princípios da
democracia burguesa. Constituía a expressão das concepções totalitárias do bloco
governante”1133. Simultaneamente com a luta contra o bloco governante, dentro do
próprio partido travava-se uma luta pela sua unidade. Além disso, após as eleições
parlamentares de 1935, boicotadas pelas facções populares, o partido deixou de ser
representado no Parlamento e no Senado, passando aos poucos à luta extraparlamentar. Intensificou-se a radicalização entre os membros e a pressão por uma
política mais radical diante das autoridades. Essa situação se refletiu num novo
1133

AJNENKIEL, A. Parlamentaryzm II Rzeczypospolitej. Warszawa, 1975, p. 322.

CAPÍTULO IV: A atitude dos partidos populares diante da emigração polonesa aos…

363

programa, antigovernamental e anticapitalista, bem como numa nova base ideológica do partido. O importante é que nessa nova situação houve também espaço
para questões econômicas.
O programa e o estatuto do partido, aprovados ainda em 1931, exigiam urgentes
mudanças e complementações. Tinham consciência disso os mais preeminentes
políticos camponeses. A elaboração dos novos documentos coube a uma comissão especial, cujos trabalhos resultaram em duas versões de programa: uma mais
moderada, opondo-se ao parcelamento sem indenização, e uma outra mais radical,
que serviu de base para o programa aprovado pelo Congresso do PP.
Esse Congresso realizou-se nos dias 7-8 de dezembro de 1935 em Varsóvia.
Participaram dele 367 delegados e 192 convidados. No seu discurso Maciej falou:
Somos um movimento autônomo, que decide e avalia por conta própria o seu destino.
O nosso movimento não será uma ferramenta da sacristia nem da maçonaria – não
servirá de ponte para o marxismo ou o fascismo [...]. O nosso objetivo é a democracia
– então não acompanharemos os fascistas. Queremos pôr um termo à exploração das
massas trabalhadoras – por isso não apoiaremos aqueles que praticam essa exploração. Lutamos contra a ditadura – e por isso não andamos pelo mesmo caminho com
aqueles que proclamam a ditadura1134.

O programa do PP aceito pelo Congresso, com seis votos contrários, aproximavase do programa da União da Juventude Aldeã Convocação, aprovado menos de dois
meses antes. Nesse programa foi dedicado muito espaço a questões econômicas
e à posição do Estado diante das minorias nacionais. O programa econômico, como
já mencionamos, era em grande medida o reflexo das ideias de Miłkowski e dos
seus colaboradores mais próximos. O seu programa expressava uma revolta contra
a situação socioeconômica e política da Polônia de antes da guerra. Apresentava
a visão de um novo sistema, baseado nos princípios da democracia econômica, e
constituía uma tentativa de encontrar um caminho não capitalista de desenvolvimento social, baseado numa economia da pequena produção. Partindo da premissa
de que o sistema capitalista se havia mostrado incapaz de resolver os urgentes
problemas econômicos, os seus autores propunham que o futuro sistema econômico fosse baseado em princípios resultantes do agrarianismo1135. O novo sistema
Zespół SL (1931-1939). AZHRL, rubr. 5, p. 30.
A respeito do agrarianismo, cf.: ZIEMBIŃSKI, J. Z zagadnień genezy i podstawowych załozeń
ideowo-politycznych agraryzmu w Polsce. RDRL, n. 2, 1960, p. 106-147; Agraryzm – próba oceny:
postulaty badawcze. Ibidem, n. 23/24, 1983/984, p. 3-66; JACHYMEK, J. Neoagraryzm i trzecia droga.
Przebudowa i walka o nową Polskę. Lublin, 1963; GOLEC, A. Agrarystyczne koncepcje gospodarcze. Lublin,
1994; CHROBAK, T. Filosoficzne przesłanki agraryzmu. Rzeszów, 1996; PIĄTKOWSKI, W. Wokół idei
agraryzmu. Warszawa, 1997.
1134
1135
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socioeconômico devia basear-se sobretudo numa economia planejada, que levasse
em conta as necessidades sociais, e devia “assegurar a todos o trabalho e uma participação justa na renda social”. Pressupunha a desapropriação das grandes fazendas
sem indenização e a entrega da terra aos camponeses. A base do futuro sistema
rural deviam ser propriedades individuais autônomas, funcionando no âmbito da
propriedade privada. As eventuais falhas da terra deviam ser corrigidas através de
um processo de melhoramentos, e o excesso de mão de obra devia ser absorvido
pelo artesanato em desenvolvimento, pela indústria manufatureira e pela criação
“da pequena e média manufatura industrial cooperativista”.
Na atividade econômica extra-agrícola, o programa do PP propunha a socialização da indústria, do comércio e do sistema bancário. Tudo isso devia servir
“à multiplicação do bem-estar de toda a sociedade, e não ao enriquecimento de
indivíduos”1136. Até que a indústria fosse assumida “pela sociedade organizada”,
deviam ser dissolvidos os cartéis capitalistas, e os operários deviam ter o direito de
influir na administração das empresas e de participar dos seus lucros. Ao mesmo
tempo, caberia à sociedade o controle dos preços.
O Congresso demonstrou que, apesar da sua ausência no país, o líder inquestionável dos camponeses continuava sendo Wincenty Witos, que por unanimidade
foi eleito presidente do PP. Na sua ausência, a função de presidente foi assumida
por Maciej Rataj. As mudanças no estatuto aboliram o chamado tríplice pousio.
A partir de agora a direção do partido concentrava-se nas mãos do presidente do
PP, que ao mesmo tempo presidia o Comitê Executivo Superior e a Secretaria Geral.
O Congresso de dezembro de 1935 foi muito importante para o movimento
popular. Nele foi formulada uma visão própria do futuro sistema, baseado nos
princípio do agrarianismo. Como afirmou Maciej Rataj, ao encerrar as deliberações,
o Congresso não foi uma concentração para as pessoas derramarem as suas mágoas
e os seus pesares, mas em cada questão guiou-se pelo sentimento da responsabilidade pelo Estado e pelo Partido. O que foi analisado conjuntamente e estabelecido
pelo Congresso deve agora espalhar-se por todo o país e entrar nos cérebros dos
milhões de camponeses1137.

A adoção do conceito do “caminho autônomo” sob a direção do Partido Popular e a mudança fundamental em relação à propriedade particular, inclusive
à propriedade da terra, devem ser reconhecidas como uma revalorização básica
no pensamento político do movimento popular. Isso influenciou a tática de ação
do PP, que – falando de maneira geral – exteriorizou-se na passagem a uma ação
1136
1137

Materiały źródłowe..., t. 3, p. 251-252.
Nasz Kongres. Zielony Sztandar, n. 86, de 22/12/1935, p. 5.
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concreta em relação à política das autoridades do governo. Tiveram esse caráter as
grandes manifestações e greves dos anos 1930, com maior intensificação em 1937.
Nos documentos do Congresso de 1935, da mesma forma que nos documentos
dos anos anteriores e posteriores, faltam alusões à emigração camponesa, tanto
continental como ultramarina, o que certamente resultava do fato de que nos anos
1931-1939 a emigração não desempenhou um papel mais importante no balanço
populacional da aldeia polonesa nem teve influência significativa para o alívio da
crise agrária. Era a época da Grande Crise Econômica, que fez com que diversos
países – inclusive os da América Latina – introduzissem restrições emigratórias, o
que em consequência intensificou mais ainda os efeitos da crise na Polônia.
Um outro motivo era o fato de que nos anos 1931-1939 o Partido Popular concentrou-se sobretudo na luta com o bloco governamental, que restringia o âmbito
das liberdades civis. Após as eleições de Brześć, realizadas no ambiente do terror
policial e de adulterações, o bloco popular só tinha 48 deputados e, após as eleições
nos anos 1935 e 1938, boicotadas pelo PP, o movimento popular deixou de possuir
qualquer representação parlamentar. Ocorreu um fenômeno semelhante na área do
governo territorial. As eleições dos prefeitos de aldeias e dos conselhos comunais
– dos quais dependia a composição dos conselhos distritais – eram realizadas de uma
forma que contrariava todos os princípios da democracia. A restrição dos direitos
políticos dos camponeses realizava-se também pela metodologia de frequentes
proibições de reuniões, comícios e manifestações, sem falarmos da proibição de
organizar greves. A polícia reprimia violentamente quaisquer manifestações de
autodefesa dos camponeses. Sobre os líderes populares começaram a recair cada
vez mais numerosas penas de todo o tipo – detenções, prisões, multas. Tiveram de
refugiar-se no exterior os principais dirigentes do PP – Wincenty Witos, Władysław
Kiernik, Kazimierz Bagiński.
Apesar do pequeno número de emigrantes, a imprensa popular informava regularmente os seus leitores sobre as possibilidades de emigrar aos países da América
Latina. As informações para os emigrantes eram extraídas de fontes seguras, que
se baseavam em comunicados oficiais. Do artigo Para onde se pode emigrar, publicado pelo Zielony Sztandar (Estandarte Verde) no dia 26 de julho de 1932, ficamos
sabendo que a maioria dos países ultramarinos havia introduzido restrições para
imigrantes. Dentre os países da América Latina a emigração era possível ao Brasil,
mas apenas para “aquelas pessoas que obtenham convites pessoais, apresentados
pelas competentes autoridades brasileiras. Além disso, podem viajar sem restrições
famílias de agricultores para a colônia Águia Branca, no estado do Espírito Santo”.
A emigração à Argentina era possível “apenas para as pessoas que receberem de lá
os atestados (convites pessoais) ou a garantia de que após a chegada obterão trabalho,
bem como para agricultores de acordo com os contingentes estabelecidos de vez
em quando pelo Departamento de Emigração”. Dentre os outros países apenas
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o Uruguai não havia introduzido nenhum tipo de restrições de entrada, além da
exigência de possuir, por ocasião da entrada nesse país, “50 dólares americanos no
caso de trabalhadores físicos solteiros e 300 dólares americanos no caso de famílias
com filhos”1138. Visto que naquele tempo as normas de imigração mudavam com
muita frequência, o Zielony Sztandar informava a respeito os seus leitores. Aos
potenciais emigrantes era dirigida, por exemplo, esta advertência:
Em razão de informações falsas na imprensa a respeito da emigração ao Chile, o
Sindicato de Emigração esclarece que a emigração a esse país é possível unicamente
com base em atestados, expedidos pelo Ministério das Relações Exteriores do Chile.
Tais convocações têm a validade de um ano a partir da data da expedição1139.

O semanário informava igualmente a respeito das condições que o emigrante
devia cumprir para sair da Polônia:
O Sindicato de Emigração informa que o Departamento de Emigração permitiu que
viajassem à Argentina, no mês de fevereiro do ano corrente, 1.000 pessoas sem convites. [...] Esses emigrantes devem possuir 950 zlótis para o pagamento da passagem
de navio e 305 zlótis e 60 centavos para o visto argentino1140.

Num outro comunicado, publicado no dia 2 de maio de 1932, era fornecida uma
importante informação às famílias de colonos que se dirigiam à Argentina, que
deviam compor-se
de pelos menos três pessoas aptas a trabalhar e que possuam, após o pagamento das
despesas de viagem, dos vistos argentinos, 150 dólares para a compra de terra no território de Misiones. Os colonos receberão a terra para ser paga em longas prestações
e a preço baixo. A terra em Misiones em geral é fértil, o clima é sadio e adequado
aos poloneses. Aos colonos que chegam, presta todas as informações o Patronato
Polonês em Posadas1141.

Os leitores eram também informados a respeito da quantidade de pessoas que
partiam da Polônia no decorrer de determinado período. Assim, no decorrer dos
primeiros sete meses de 1932 havia viajado da Polônia – segundo o Zielony Sztandar
– um total de 11.812 emigrantes, dos quais “1.089 à Argentina, 632 ao Brasil, 282 ao
1138
1139
1140
1141

Dokąd można emigrować. Zielony Sztandar, n. 21, de 26/7/1931, p. 7.
Emigracja do Chile. Ibidem, n. 22, de 2/8/1931, p. 8.
Kontyngent rolników do Argentyny. Ibidem, n. 6, de 24/1/1932, p. 11.
Wolny wjazd do Argentyny. Ibidem, n. 33, de 22/5/1932, p. 12.
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Uruguai e 203 a outros países da América do Sul e Central”. Nesse mesmo período
voltaram à Polônia: “da Argentina – 1318, do Brasil – 31, do Uruguai – 65, de outros
países da América do Sul e Central – 81142.
Com muita frequência eram publicadas advertências aos camponeses que vinham
a Varsóvia em busca de vistos, alertando-os contra potenciais falsários e ladrões:
Os candidatos a emigrar à América do Sul ou aos países europeus e que se apresentam nos respectivos consulados em busca de vistos devem levar em conta que
os funcionários consulares resolvem esse assunto nos escritórios consulares, e não
em residências particulares, em escadarias, em entradas de casas, etc., para onde os
emigrantes são conduzidos pelos falsários e ladrões1143.

As informações a respeito da emigração, principalmente ao Brasil, eram bastante
detalhadas. Ao contrário dos anos anteriores, a imprensa popular dos anos trinta
era favorável à emigração colonizadora, apesar dos grandes custos de tal empreendimento. Por outro lado a desconjuntura emigratória dos anos trinta, anos da
Grande Crise, provocava a baixa das despesas de viagem, bem como da compra da
terra, a respeito do que a imprensa também informava:
O próximo transporte de colonos ao Espírito Santo partirá de Varsóvia na primeira
metade de julho. Em razão disso, todos os escritórios do Sindicato de Emigração já
iniciaram o registro dos colonos. A entrada para um lote de 25 hectares baixou para
500 zlótis. Além disso, a família de colonos deve possuir a importância de 350 zlótis
para a alimentação durante os primeiros meses da permanência na colônia. Baixaram também sensivelmente os preços das passagens de navio. Para uma pessoa acima
de dez anos o preço da passagem de navio baixou de 950 a 667,50 zlótis; as crianças
entre cinco e dez anos pagam a metade desse preço; as crianças até cinco anos – um
quarto desse preço1144.

Nem todos os leitores tinham uma opinião positiva a respeito da emigração
camponesa ao outro hemisfério. A. Wróblewski escrevia:
Por muito tempo os países ultramarinos não queriam aceitar colonos em seus territórios. Somente no ano passado os países da chamada América Latina concordaram
em abrir novamente as portas para os emigrantes. [...] Mas será que na Polônia já não
existe nenhuma terra para parcelamento, para que se busque lançar para fora do país
1142
1143
1144

Wiadomości emigracyjne. Ibidem, n. 64, de 18/9/1932, p. 11.
Ostrzeżenie dla emigrantów. Ibidem, n. 23, de 10/4/1932, p. 11.
Emigracja do Brazylii. Ibidem, n. 34, de 14/5/1933, p. 8.

368

Jerzy Mazurek - A POLÔNIA E SEUS EMIGRADOS NA AMÉRICA LATINA (até 1939)

o melhor e o mais sadio elemento, que são os camponeses e operários, para afastá-los
para sempre e desnacionalizar? E quem vai defender o país no caso de um ataque do
inimigo? Será que serão os Zamoyski, os Radziwiłł, os Potocki, os Lubomirski e outros semelhantes a eles? Com certeza não! Essas pessoas, pelos seus pensamentos e
pelo seu trabalho, não estão ligadas com a Polônia. Sabemos todos que durante os
anos de ocupação os mais resistentes à desnacionalização eram os camponeses e os
operários. Sabemos como eles lutaram pela terra polonesa (Drzymała), pela língua
(Września e região) e por tudo que é polonês. Porque, caso se queira assentar os camponeses desempregados a crédito no exterior, eles terão que trabalhar duro durante a
vida toda para pagar as dívidas ao Estado e às linhas marítimas e já não poderão voltar à pátria para com o dinheiro ganho elevar o bem-estar da família. Não se deveria
enviar os camponeses poloneses à Argentina ou à Venezuela, mas sim criar colônias
com os latifúndios e basear nos camponeses a potência da República1145.

No ciclo de artigos sobre o problema do desemprego nas aldeias, que o Zielony
Sztandar publicou nos anos 1935-19361146, foi defendida a tese de que a emigração à
América Latina não resolveria os problemas poloneses relacionados com o superpovoamento no interior do país:
No futuro próximo não será possível aliviar a situação nas aldeias através da emigração ao exterior em grande escala. É verdade que existem ainda no mundo países
pouco povoados, que poderiam servir de escape para o excesso de população dos
países superpovoados. Por exemplo, nos Estados Unidos vivem 16 habitantes por
um quilômetro quadrado; no Peru e no Brasil – 5 habitantes por um quilômetro
quadrado, na Argentina – 4, na Bolívia – 2, na Austrália – 1 (ao passo que na Polônia vive por um quilômetro quadrado uma média de 86 habitantes). Mas de que
adianta se esses países pouco povoados evitam receber emigrantes pobres ou lhes
entregam para colonização áreas onde os europeus têm dificuldade para sobreviver
(por exemplo no Peru)? Não vale a pena, portanto, pelo menos nas condições atuais,
encher a cabeça com ideias e planos emigratório-colonizadores. Temos que buscar
a solução do problema do superpovoamento das aldeias e do desemprego dentro do
nosso próprio país1147.

A imprensa popular interessava-se igualmente pela vida dos camponeses poloneses na América Latina, especialmente no Brasil e na Argentina. Artigos a esse
WRÓBLEWSKI, A. W Polsce dawać ziemię Polakom. Ibidem, n. 51, de 8/11/1936, p. 6.
Ludzie zbędni. Ibidem, n. 70, de 27/10/1935, p. 3; Jak zatrudnić ludzi ”zbędnych”. Ibidem, n. 78,
de 24/11/1935, p. 3; Nędza – krzycząca nędza. Ibidem, n. 52, de 15/11/1936, p. 3; Bezrobotni na wsi.
Ibidem, n. 53, de 22/11/1936, p. 2.
1147
Co poczać z nadmiarem rąk ludzkich. Ibidem, n. 76, de 17/11/1936, p. 3.
1145
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respeito apareciam regularmente nas páginas dos jornais nos anos trinta. A respeito
das novas colônias polonesas – Polana e Campo Grande – fundadas na província de
Misiones, na Argentina, escrevia o Piast de Cracóvia: “Estabeleceram-se ali muitos
dos chamados individuais, isto é, solteiros que, em vez de perambular sem trabalho
por Buenos Aires, Montevidéu e Posadas, trabalham na fértil terra de Misiones”1148.
O jornal chamava a atenção para a opulência dos colonos poloneses que ali se tinham
estabelecido havia 32 anos, os quais viviam no bem-estar. Infelizmente o Piast não
podia escrever isso a respeito dos colonos poloneses no Peru, os quais, deixados
à própria sorte numa região praticamente desabitada do país, sem comunicação,
sem possibilidade de obter emprego ou de vender os seus produtos, abandonavam
em massa os lotes que lhes haviam sido destinados na colônia1149.
Mais ou menos nessa mesma época o jornal começou publicar os textos de
Wojciech Breowicz (1902-1966), poeta e articulista, que em 1933 havia emigrado
ao Brasil juntamente com a mulher e dois filhos1150. Ele se estabeleceu com os
colonos em Água Parada, nas margens do rio Ivaí, no estado do Paraná, de onde
enviava correspondências, bem como textos poéticos1151. Tornou-se ali professor
e desenvolveu com sucesso uma atividade sociocultural, organizando um conjunto
teatral amador e promovendo a organização juvenil Junak1152. O maior problema
dos colonos – na opinião de Breowicz – era
Polacy za granicami Rzplitej. Piast, n. 40, de 2/10/1932, p. 6.
Polacy w Peru. Ibidem, n. 43, de 23/10/1932, p. 7.
1150
“Parti da Polônia, com a minha família, no dia 30 de outubro de 1933, e cheguei ao destino da
viagem – a Teresina, nas margens do rio Ivaí, no Paraná – no dia 11 de dezembro de 1933. [...] Tendo
deixado a minha bela terra natal – encontrei-me de repente na mais selvagem e mais profunda
selva brasileira, aquecida pelo sol tropical, que, como ferro fundido, atinge diretamente a testa, o
cérebro, o sangue, provoca doenças e espalha generosamente a morte... [...] Ao nos aproximarmos da
cabana de um colono local, temos a impressão de estar vendo uma choça velha e abandonada, de tão
pequenina e miserável que ela é. Geralmente a residência consta de um único cômodo, construído
às pressas de tábuas de uma polegada de espessura, ou possuindo ainda (como às vezes acontece com
as residências dos caboclos e dos negros) um telhado apoiado em quatro colunas. As residências dos
colonos poloneses são construídas de tábuas. Janelas envidraçadas não são usadas. Basta um buraco
na parede. Durante a noite ou quando há uma tempestade, esse buraco é fechado com uma peça de
madeira, a chamada ‘veneziana’. Alguns colonos poloneses estão introduzindo janelas e começando
a pintar de branco o interior das residências”. BREOWICZ, W. Tam, gdzie piniory smutno szumią...
Piast, n. 18, de 18/3/1934, p. 5. A respeito de W. Breowicz, escreveu uma bela memória W. Wójcik:
Wojciech Breowicz, poeta chłopski, publicysta, działacz polonijny. Problemy Polonii Zagranicznej, t. 5,
1966/1967.
1151
A redação de Piast publicava igualmente a produção poética de W. Breowicz. Cf. o seu poema
“List do Matki”. Ibidem, n. 12, de 24/3/1935, p. 4.
1152
Breowicz assim descrevia a região onde trabalhava: “A área da bacia do Ivaí, no Paraná, habitada
por colonos poloneses conta cerca de 5 mil km2. [...] O número dos poloneses chega a cerca de 2.000.
Eles possuem as suas próprias sociedades escolares e organizações juvenis (Sociedade de Educação
Física “Junak”), realizam um bom trabalho na área sociocultural, mantêm escolas com seus próprios
1148
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a escória da sociedade polonesa no exterior, que até agora se aproveita da imensa ignorância dos camponeses, da falta de iniciativa, do espírito senhorial, que aqui reina
desde os tempos de que se lembram os nossos mais velhos antepassados. Esses indivíduos, no pior sentido da palavra, são os vendeiros locais (proprietários de lojas nas
colônias). Eles continuam a aprofundar aqui o espírito senhorial entre os camponeses
[…]. Em Teresina, onde sou professor, temos um vendeiro chamado Jorge Pogorzelski.
[…] Para ilustrar a psique dos vendeiros e a forma de tratar o colono e os assuntos
poloneses por ele, vou lhes relatar o trecho de uma conversa minha com ele no dia
da minha vinda a Teresina. Ouçam bem, porque também vocês, parece-me, têm aqui
e acolá amigos semelhantes: – O que o Senhor pretende fazer além de lecionar na
escola? – pergunta-me de saída esse ilustre “pai” de Teresina. – Vou dar uma olhada
– respondi – e depois veremos... – O Senhor sabe, os colonos de Teresina são todos
criados de cavalariça da minha governadoria de Lublin, que eu conheço muito bem.
Nem há o que dizer... O Senhor, como uma pessoa inteligente, deve tomar cuidado
com eles... Se vierem falar com o Senhor, mostre-lhes a porta, como eu faço. Aí vão
respeitá-lo. Segurar esses matutos pelo queixo – e chicote neles! Eu lhe aconselharia
esse sistema. O Senhor vai dar aula aos filhos deles durante cinco horas diárias. Depois vá passear, que o rio está perto, aproveite para nadar... Passado um mês, eles têm
de pagar – porque é para isso que servem esses matutos! Mantenha-se o mais longe
possível deles. Use o rigor e o chicote. É disso que eles gostam. Não há outra saída...1153.

Situações drásticas como a descrita por Breowicz infelizmente ocorriam com
frequência no Brasil, especialmente no período inicial da colonização. É de entristecer o fato de que os camponeses poloneses eram vítimas da desonestidade ou das
chicanas da parte dos seus conterrâneos. Mas com o tempo essa situação melhorou
sensivelmente. Por isso, com o correr dos anos, era cada vez maior o número de
artigos como aquele em que o Zielony Sztandar informava com orgulho que “os
nossos colonos no Paraná estão se organizando num partido político de caráter
agrícola. Nas próximas eleições esse partido apresentará os seus candidatos ao
parlamento paranaense e ao conselho de Estado do Brasil”1154.
Na nova pátria os camponeses poloneses sentiam-se bem. A população local,
e principalmente a administração brasileira, tratava-os corretamente. Ficamos
sabendo disso de uma correspondência de Władysław Wójcik, de Curitiba, que

recursos e pagam o salário dos professores, que são os únicos promotores do espírito nacional nesta
região. As colônias estão espalhadas pelos matos – a distância de uma a outra é de 20-30 km. As
estradas são muito íngremes e perigosas. A terra é fértil, e os cereais crescem muito bem. Quem
trabalha – não passa fome”. BREOWICZ, W. List z Brazylii. Piast, n. 18, de 5/5/1935, p. 3.
1153
Ibidem.
1154
Polacy w Brazylii organizują się. Zielony Sztandar, n. 15, de 4/4/1936, p. 5.
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descrevia uma exposição agrícola polonesa em Cruz Machado, a qual recebeu a
visita do governador do Paraná, Manuel Ribas:
Os camponeses poloneses de Cruz Machado prepararam para o governador uma
bela recepção e compareceram em grande número, apesar do mau tempo. Diante do
prédio da Casa Popular polonesa o governador foi saudado por crianças polonesas
das escolas locais, que entoaram ambos os hinos nacionais, e na igreja polonesa os
presentes foram saudados pelo pe. Madel. [...] O governador dedicou o dia todo para
visitar a exposição, a colônia e a conversar com os nossos colonos, demonstrando um
grande conhecimento dos assuntos agrícolas e uma grande preocupação pelo desenvolvimento da colônia. Como resultado dessas conversas, o governador ofereceu ao
círculo agrícola local alguns touros reprodutores, um garanhão e algumas éguas, além
de cachaços. Além disso, prometeu que o governo paranaense construiria uma ponte
sobre o rio Iguaçu, para encurtar o caminho à cidade de Porto União, bem como estradas vicinais no lugar, trabalho que o governo confiou aos camponeses poloneses,
por serem os melhores operários e especialistas em estradas.

Na continuação da correspondência Wójcik descreve um acontecimento de que
tinha sido testemunha e que produziu nele uma profunda impressão, visto que
certamente não testemunharia algo semelhante na Polônia:
Um dia desses fui visitar num domingo alguns colonos conhecidos em Morretes (perto do mar, onde há grandes plantações de banana). Justamente eu estava embarcando
no vagão na estação ferroviária de Curitiba quando percebi pela janela que alguém
me havia saudado com o chapéu e ouvi um “boa tarde”. Olhei pela janela – e vi que
era o governador Manuel Ribas que estava passando pela plataforma quase vazia e
que me havia reconhecido no vagão. Há muito tempo estou acostumado com a democracia brasileira, mas pensei comigo: “Será que na Polônia um dignitário desses
saudaria a primeira pessoa comum que encontrasse?”1155
1155
WÓJCIK, W. Święto polskiego chłopa w Brazylii. Piast, n. 36, de 6/9/1936, p. 5. O artigo relata
também a conversa com o governador: “Desci do vagão, cumprimentei o governador e sua esposa,
uma mulher muito simpática e alegre, e ficamos conversando sobre diversos assuntos. – Talvez
o Senhor tenha informado à Associação dos Agricultores que quero enviar mais alguns reprodutores
a Cruz Machado? – disse o governador. É preciso que eles vão até a estação para receber os animais,
ah! e vou também mandar algumas éguas! – E o Senhor está viajando para onde? (não o chamo
de governador, porque me informaram que ele não aprecia isso). – Desta vez não estamos indo a
lugar nenhum, apenas acompanhando conhecidos que vão viajar. Há pouco tempo voltei do Rio de
Janeiro. – Sei disso e o felicito... Novamente o Senhor conseguiu quase dois milhões para as nossas
estradas! – O governador sorri: – É, isso vai servir para alguma coisa... E o Senhor sabe que desde
ontem estamos aqui com algumas famílias polonesas, umas oitenta pessoas, que acabam de chegar?
– Mas essas famílias não chegaram com o navio polonês, porque o Pułaski ainda não chegou! – Não,
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Nos anos trinta do século XX discutia-se muito a respeito das colônias, sobretudo pela razão de que em 1931 devia ocorrer uma nova divisão dos mandatos
sobre as ex-colônias alemãs, que em nome da Liga das Nações eram formalmente
administradas pela Grã-Bretanha e pela França. Voltou-se então a ideia de que a
Polônia – como parte componente da Alemanha antes de 1914 – exigisse no fórum
internacional a concessão do mandato sobre uma parte do antigo território colonial
alemão. Esses postulados pareciam tanto mais fundamentados porque tais exigências
eram apresentadas pela própria Alemanha, que insistia que lhe fossem devolvidos
os territórios coloniais de antes da I Guerra Mundial. Por isso a imprensa polonesa
daquele período dedicava a esse tema muita atenção1156.
O PPP Piast tratava as expectativas coloniais com ceticismo, embora também
entre os seus membros alas tivessem seus partidários. Na imprensa popular podem
ser notadas diferenças na abordagem dessa questão. O jornal Wyzwolenie divulgava
a ideia de que a Polônia necessitava de colônias ultramarinas, de preferência em
regiões pouco desenvolvidas, na África, na América do Sul ou na Austrália. “O camponês polonês” – escrevia Maksymilian Malinowski – “é um bom colono. A melhor
prova disso é o Paraná. Ele ali fincou as suas raízes, mas, quando em 1920 surgiu a
necessidade, enviou desse Paraná os seus filhos para a guerra com os bolchevistas,
porque ama a sua pátria polonesa também no Paraná, e de lá não permite que ela
seja prejudicada. A Polônia tem necessidade de colônias”1157. Essa posição era muito
próxima da posição oficial do governo. Não há nisso nada de estranho, se levarmos em conta que um grupo de dissidentes – oriundo dos antigos líderes do PPP
Libertação e do Partido Camponês – após ter deixado o Partido Popular, passou
ao lado do governo, apoiando integralmente a sua política, inclusive na questão da
emigração e colonização.
A redação do Piast tratava com distanciamento as aspirações coloniais da Polônia.
Adam Ciszewski escrevia:
Durante o almoço mensal da Sociedade Geográfico-Comercial em Paris, o embaixador Chłapowski pronunciou um discurso no qual declarou: “Na Polônia temos 400
mil de crescimento anual da população – e queremos viver, no entanto, no continente, sem prejudicar interesses alheios. Já não existe para nós tal possibilidade de
são pessoas que fugiram do Espírito Santo! Uma parte delas viajou ao Rio Grande e eu trouxe uma
parte ao Paraná. Vou enviar essa gente à colônia Irati, já amanhã. Já avisei às autoridades de lá para
assentarem essas pessoas. Parece que lá de Águia Branca há cada vez mais poloneses que fogem ao
Paraná! – Ah! – disse eu – é porque o Paraná é a nossa terra abençoada! – Muito bem, então que
venham! Nós aqui ainda temos muito espaço para agricultores!”.
1156
BIAŁAS, T. op. cit., p. 166 e ss.
1157
M. M. [MALINOWSKI]. I Polsce potrzebne kolonie. Wyzwolenie, n. 30, de 26/7/1936, p. 1;
cf. também: R. W. O kolonie dla Polski. Ibidem, n. 39, de 27/9/1936, p. 5.
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expansão – e por isso a Polônia tem de apresentar a exigência de colônias”. [...] Sem
negar a justeza dessa exigência, receio que por enquanto ela não produzirá o efeito
desejado, mesmo teoricamente, e que passará sem eco – e isso pela simples razão
de que por 18 anos não temos demonstrado entre nós aptidões colonizadoras nem
além do rio San, e muito menos nos territórios orientais, nas amplas extensões das
voivodias de Vilna, Nowogród, Volínia e Białystok. Os ouvintes do sr. Chłapowski
certamente vão querer perguntar: Por que teríamos necessidade de colônias exóticas,
se possuímos tanta terra não explorada para colonização interna?1158.

A imprensa popular acompanhava atentamente a situação política no Brasil
nos anos trinta. Quando no dia 16 de novembro de 1937, com a ajuda do exército,
Getúlio Vargas promoveu um golpe de Estado e começou a edificar um sistema
estatal autoritário e populista, o chamado Estado Novo, o Zielony Sztandar de 9 de
janeiro de 1928 escrevia:
O presidente do Brasil, Getúlio Vargas, o “homem de ferro” da maior república na
América do Sul, proclamou uma constituição que transforma o Brasil no primeiro
Estado fascista na América. A recém-promulgada constituição extingue o parlamento
que até agora existiu e todos os outros corpos legislativos e cria o “parlamento federal”, equivalente ao Reichstag alemão ou o fascista Conselho Superior1159.

Os redatores desse principal órgão popular não sabiam então que, na elaboração
da nova constituição, as autoridades brasileiras haviam seguido o modelo polonês
da Constituição de Abril de 1935, razão pela qual até hoje essa constituição é muitas
vezes chamada “constituição polaca”1160.
Provocaram uma grande comoção na Polônia as repressões das autoridades
brasileiras que nos anos 1938/1939 foram aplicadas contra os núcleos de imigrantes,
inclusive contra os colonos poloneses. Com o objetivo de apressar a assimilação,
tanto o governo federal como os governos estaduais promulgaram uma série de
1158
CISZEWSKI, A. Kolonizacja wewnętrzna i kolonie. Piast, n. 23, de 7/6/1936, p. 10. Numa
publicação posterior o autor amenizou um pouco a sua posição, escrevendo: “Circunstâncias de mim
independentes permitem que somente hoje eu acrescente algumas palavras ao meu artigo intitulado
A colonização interna e as colônias, e faço isso com o objetivo de que não haja dúvida de que considero
a busca de colônias para a Polônia prematura – visto que no mencionado artigo eu apenas expressei
o receio de que as nossas exigências coloniais podem ser facilmente questionadas pelo fato de que não
desenvolvemos até agora uma colonização interna planejada, que, além disso, é uma questão urgente,
devido à normalização da estrutura social e da consequente harmonia econômica”. CISZEWSKI, J.
Jeszcze o kolonizacji wewnętrznej i koloniach. Ibidem, n. 36, de 6/9/1936, p. 5.
1159
Wieści z Brazylii. Zielony Sztandar, n. 2, de 9/1/1938, p. 8.
1160
Cf. KULA, M. Brazylijski “żetulizm”..., p. 118; idem. Polonia brazylijska..., p. 160; idem. Historia
Brazylii..., p. 206-211.
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decretos que estabeleciam novas normas legais para a atividade dos emigrantes da
Europa. As primeiras vítimas dessas medidas foram as escolas mantidas pelos núcleos minoritários. A respeito das formas de resistência contra esse tipo de medidas
repressivas, informava o Zielony Sztandar de 6 de março de 1938:
Nos últimos dias recebemos uma notícia dos nossos irmãos do além-mar – da emigração colonizadora polonesa no Brasil – de que eles promoveram uma greve, semelhante à nossa de agosto. Interromperam o fornecimento dos produtos agrícolas às
cidades, para dessa forma exigir junto ao governo brasileiro a possibilidade de instruir
os seus filhos nas escolas elementares em sua língua pátria, nos lugares onde eles são
a grande maioria dos alunos, nas colônias polonesas nos estados do Paraná, de São
Paulo ou de Santa Catarina. As recentes disposições do governo brasileiro restringiram essa possibilidade aos filhos dos nossos emigrantes, impondo-lhes professores
que não conhecem a língua polonesa. A greve promovida pelos nossos colonos é um
protesto contra as medidas do governo, que os prejudicam, embora eles, como cidadãos, cumpram lealmente as suas obrigações diante do Estado1161.

Numa edição posterior, com o título alarmante O Brasil desnacionaliza os poloneses, lemos:
O governo brasileiro lançou mão de meios simplesmente bárbaros que visam à desnacionalização dos colonos europeus, entre eles numerosos colonos poloneses [...].
As primeiras vítimas disso foram as crianças. Os colonos poloneses têm mantido até
agora, à própria custa ou com a ajuda parcial do Estado, as suas escolas particulares,
nas quais as crianças podiam aprender a língua polonesa. Atualmente isso se tornou
impossível. O decreto do governo estabelece que as escolas particulares não podem
receber ajuda de fora e, além disso, fica proibido, nas três séries iniciais, o ensino de
uma outra língua que não seja a portuguesa. Fica também impossibilitada a existência de sociedades polonesas. Uma das mais antigas associações polonesas no Brasil, a
União Polonesa, teve de adotar um nome português e de subordinar-se a um funcionário brasileiro que lhe foi imposto. A imprensa polonesa no Brasil nem pode criticar
essas bárbaras disposições, visto que corre o risco de ser fechada1162.

A respeito da tristeza e da mágoa dos colonos poloneses no Brasil escrevia Paweł
Zając, do Rio Grande do Sul:

1161
1162

Strajk polskich chłopów w Brazylii. Zielony Sztandar, n. 12, de 6/3/1938, p. 3.
Brazylia wynaradawia Polaków. Ibidem, n. 28, de 5/6/1938, p. 2.
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Estou enviando à redação do Zielony Sztandar, juntamente com esta carta, alguns
números do jornal, anexo um mil-réis e lhes peço que nos enviem um almanaque
para o ano de 1939 ou algum romance, pelo que lhes seremos gratos de todo o coração. Aqui a nossa situação é triste, porque está proibido o ensino em polonês e as
sociedades polonesas foram dissolvidas. É proibido fazer qualquer tipo de reunião.
Nós, infelizes, nessas selvas e nesses campos brasileiros temos de trabalhar duro por
um pedaço de pão. Vamos lutando e cuidando do nosso destino da forma que podemos. Não lhes posso escrever muito, porque receio que então a carta não chegue1163.

Muitos artigos da imprensa popular eram dedicados à questão judaica no contexto de emigração1164. O primeiro artigo de caráter polêmico, relacionado com
essa questão, apareceu no Zielony Sztandar em 1932, e era uma reação aos artigos
publicados na imprensa judaica, que naquela época propagavam na Polônia a colonização agrícola judia.
Mas nós, representantes dos interesses camponeses, fazemos uma pergunta: e então o que vão fazer os camponeses? Já hoje a superpopulação das aldeias é extrema.
Já hoje, em algumas regiões da Polônia, os camponeses “praticam a agricultura” em
estreitíssimas faixas de terra, e essa atividade lhes fornece o suficiente para não morrer, mas não o suficiente para viver. Todos os anos, como demonstra o último censo
populacional, as aldeias recebem 300 mil novas “almas”. A emigração, mesmo a emigração sazonal à Alemanha, permanecerá fechada por longo tempo. E nessas condições aparece um novo concorrente à terra – o sr. Isaac Engelman, que em nome dos
judeus, quer se estabelecer na terra, “aproveitando uma ocasião que não se sabe se
vai aparecer novamente no futuro”. Mas então o que, com os diabos, farão as aldeias
com o excesso da sua população e com o contínuo crescimento demográfico? Certamente essa gente terá que ser enviada ao Peru, porque todos os outros caminhos estão
fechados! Nós não promovemos uma política antissemita. Não queremos demonstrar diante dos judeus nenhum tipo de preconceito, nem étnico nem religioso. E, no
entanto, dizemos clara e abertamente ao sr. Isaac Engelman: não aconselhamos que
os senhores “aproveitem a ocasião”, isto é, a terrível situação das aldeias, para tomar
posse da terra. Nesta terra trabalham há séculos aqueles que a fertilizaram com o seu
sangue e o seu suor e que são os primeiros a ter direito a ela, isto é, os camponeses.
Essa terra não existe em excesso, e todo novo concorrente a ela provocará contra
ZAJĄC, P. Głos rodaka z Brazylii. Ibidem, n. 60, de 4/12/1938, p. 10.
A atitude do movimento popular diante da questão judaica foi analisada por: MAŃKO, S.
Stronnictwa chłopskie wobec mniejszosci żydowskiej w świetle programów partii chłopskich.
RDRL, t. 34, 2006, p. 91-111; idem. Ruch ludowy wobec Żydów (1895-1939). Warszawa, 2010; cf. também:
HEMMERLING, Z. Stronnictwa ludowe wobec Żydów i kwestii żydowskiej. Kwartalnik Historyczny,
1989, n. 1-2, p. 155-181.
1163

1164
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ele o ódio, especialmente um concorrente que queira aproveitar-se da terrível “situação” que se apresenta neste momento. Já hoje há nas pequenas cidades muitos desses “banqueiros”, que aproveitam a “ocasião” e destroem os camponeses com os seus
juros exorbitantes. São eles que espalham o antissemitismo nas aldeias. Será preciso
ainda adicionar lenha à fogueira?1165

No contexto da emigração ultramarina, chama a atenção também um trecho do
programa do PP de 1935, no qual se afirma que, em consequência de circunstâncias
históricas, não se formou na Polônia a chamada classe média, que normalmente
se dedica à intermediação comercial e creditícia. Essas funções se tornaram uma
especialidade “do elemento judeu, percentualmente mais forte que em qualquer
outro Estado europeu”1166. E, diante do fracasso dos lemas assimiladores e do fato
de que “os judeus formam hoje conscientemente na Polônia uma nação estrangeira”, o interesse da nação e do Estado polonês exigia que “as funções acima passem
num âmbito cada vez mais amplo a mãos polonesas”. Isso devia ocorrer através do
desenvolvimento do cooperativismo e da atuação do elemento polonês em toda a
vida econômica, mas evitando-se atos de violência, que conduzem “à brutalização
da alma nacional”. O programa do PP via a solução do problema da minoria judaica
na Polônia no apoio à emigração dos judeus à Palestina.
Na Polônia daquela época tais ideias não eram isoladas, tanto mais que o movimento popular posicionava-se claramente contra os atos antissemitas da Democracia
Nacional. Todos os sucessivos governos da II República apoiavam a emigração dos
judeus. Principalmente na segunda metade dos anos trinta, após a adoção da Constituição de abril de 1935, a emigração judaica era fortemente apoiada pelos agentes
do governo. Numa resposta a uma interpelação do general Stanisław Skwarczyński
e dos outros 116 deputados do Bloco da União Nacional, datada de 21 de janeiro de
1939, o primeiro-ministro Felicjan Sławoj-Składkowski escrevia:
O governo da República está de acordo com a opinião dos Senhores interpelantes de
que, para solucionar a questão judaica na Polônia, um dos meios mais importantes
é a sensível diminuição do número de judeus através da emigração. Essa emigração
é indispensável, não apenas por razões políticas, mas sobretudo por razões demográficas e econômicas [...]. Constata-se que o postulado de uma intensificação da emigração judia da Polônia é apresentado unanimemente por toda a opinião polonesa1167.

A chłopi do Peru? Ibidem, n. 13, de 28/2/1932, p. 5.
Materiały źródłowe..., t. 3, p. 252.
1167
SŁAWOJ-SKŁADKOWSKI, F. Odpowiedź pisemna premiera na interpelację gen. Stanisława
Skwarczyńskiego oraz 116 innych posłów OZN w sprawie emigracji żydowskiej. Sprawy Narodowościowe,
1939, n. 1/2, p. 102.
1165

1166
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Menos de um ano após as resoluções do Congresso de 1935, o Zielony Sztandar
voltava a abordar a questão judaica:
As aldeias se sufocam com o excesso de braços e bocas. Só a reforma agrária não solucionará o problema do superpovoamento das aldeias, pelo menos não por longo
tempo. Deve permanecer aberta a porta para o escoamento de pessoas das aldeias
para as cidades – para a indústria e o comércio, onde hoje também há pouco espaço.
A emigração para o exterior deverá servir para aliviar a Polônia. Mas “por que justamente nós é que devemos emigrar?” – perguntam os judeus. Por duas razões! Em
primeiro lugar, com base em acordos internacionais, será mais fácil encontrar áreas de
colonização para os judeus do que para os poloneses. Em segundo lugar, se tivermos
de “expulsar” alguém da Polônia, é mais justo que esse “alguém” sejam os judeus1168.

A imprensa popular trazia informações a respeito da colonização judaica na Palestina. Com inquietação eram recebidas as notícias de que no final dos anos trinta
a Inglaterra – temendo a perda da influência nos países árabes – havia mudado
a sua política diante da Palestina1169. Essa política pressupunha que dentro de dez
anos esse país se tornaria um país independente, no qual os judeus constituiriam
apenas 25% da população, sendo os restantes 75% da população árabes. O Zielony
Sztandar escrevia no dia 4 de junho de 1939:
As resoluções do governo inglês atingem igualmente a Polônia. A Polônia tem um excesso de judeus. É do nosso interesse que o maior número possível de judeus emigre
do país, porque somente dessa forma a questão judaica pode ser solucionada, mas
não pelo estilhaçamento de vidraças ou pela destruição de barracas judias. É por isso
que a Polônia, em seu próprio interesse, apoia os planos palestinos dos judeus. Desse
ponto de vista a decisão da Inglaterra não nos é favorável, visto que perderemos uma
das possibilidades de nos livrarmos na Polônia, se não de todos, pelo menos de um
grande número de judeus1170.
1168
Polska żąda kolonii dla Żydów. Ibidem, n. 48, de 18/10/1936, p. 2. Naquele tempo, a respeito
da chamada questão judaica, escreviam nesse mesmo tom igualmente outros periódicos populares:
BANACZYK, W. W nowe pięciolecie. Społem, n. 1 (janeiro) de 1932; P. S. Wobec chwiejącej się potęgi
żydostwa. Piast, n. 26, de 13/5/1934, p. 2; Sprawa żydowska w Polsce. Ibidem, n. 39, de 27/9/1936,
p. 3; BANASIAK, A. Sprawa żydowska (Zagadnienia dyskusyjne). Chłopskie Życie Gospodarcze, n. 1,
de 5/1/1933, p. 2; IGNAR, S. Nienawiść i kłamstwa. Ibidem, n. 3, de 19/1/1936, p. 1-2; WINKIEL, A.
”Narodowe” niebezpieczeństwo. Ibidem, n. 5, de 16/2/1936, p. 1-2; ZAWILEC, W. Zagadnienie sprawy
żydowskiej w Polsce. Młoda Myśl Ludowa, n. 2 (fevereiro) de 1938, p. 7-14; DUSZA, J. Kwestia żydowska.
Znicz, n. 3, junho de 1937; JANCZAK, W. Sprawa żydowska. Ibidem, n. 5, maio de 1939; cf. também:
BURGER, W. Ruch ludowy wobec mniejszości II Rzeczypospolitej. RDRL, t. 22, 1982, p. 3-24.
1169
CHOJNOWSKI, A; TOMASZEWSKI, J. Izrael. Warszawa, 2003, p. 37-38.
1170
Nowa polityka Anglii wobec Palestyny. Zielony Sztandar, n. 23, de 4/6/1939, p. 4.
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O movimento popular daquele período via a questão judaica pelo prisma da
diversidade cultural e da posição econômica privilegiada da minoria judaica. Não
se percebia uma grande estratificação social dessa nacionalidade, que – da mesma
forma que a nação polonesa – passava por momentos difíceis no período da crise
econômica.
Para concluir, vale a pena ainda lembrar um artigo Marian Krzesaj, que é uma
espécie de síntese do colunismo popular do período do entre guerras a respeito
da emigração polonesa à América Latina, escrito no início de 1939, logo depois
da publicação das Memórias dos emigrantes da América Latina, pelo Instituto da
Economia Popular.
A vida dos emigrados, descrita nas Memórias e nas colunas do Zielony Sztandar, distingue-se profundamente da vida na Polônia antes da emigração. Apesar do destino
difícil do emigrante, de acordo com essas descrições a vida no estrangeiro apresentase muito melhor do que a vida no país natal. Muitos emigrantes (embora não todos)
alcançaram no estrangeiro o bem-estar e no decorrer de alguns anos ampliaram os
seus conhecimentos. Essas pessoas não se sentem no estrangeiro cidadãos de categoria
inferior. Ao contrário, era em sua própria pátria que se sentiam cidadãos “de segunda
classe”. Mas, apesar de tudo, sentem saudade do seu país, interessam-se vivamente
pelo seu destino e em caso de necessidade apressam-se em lhe prestar ajuda. Eis o
profundo amor à Pátria que transparece nas memórias de um emigrante, filho de um
agricultor do distrito de Złoczowo, que emigrou ao Brasil em 1895: “Já faz quarenta
anos que me encontro no estrangeiro, eu nunca me esquecerei do meu país natal e,
por mais que eu tenha aqui no estrangeiro, isso não significa nada para mim, porque
este é para mim um país estranho. Quando eu aqui morrer, o meu espírito voará à
minha Pátria e ali, no cemitério, pousará no braço do cruzeiro e chorará o seu destino. Mas hoje, quando ainda vivo, envio a ti, querida Polônia, Pátria minha, os meus
respeitos, as minhas dores e as minhas mágoas. Eu te envio as minhas saudações deste
longínquo rincão do mundo”. E aqui a gente se conscientiza do que foi e continua
sendo a nossa desgraça: a incapacidade de fazer uso correto da enorme energia de
que a nossa nação dispõe. A situação dos camponeses poloneses, envolvidos há séculos pelos tentáculos do seu sistema agrário, explorados econômica e politicamente,
primeiro pela nobreza e depois pela elite, não permite o despertar da energia que
neles repousa. Eles se apresentam – poder-se-ia dizer – desprovidos de iniciativa.
Mas, logo que se encontram em terra estranha – eles se transformam em gigantes1171.

1171

KRZESAJ, M. Waligóry i Wyrwidęby. Ibidem, n. 11, de 12/3/1939, p. 9.
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4.2. Movimento Aldeão Jovem
Os círculos da juventude nas aldeias polonesas começaram a ser organizados ainda
antes da eclosão da I Guerra Mundial. A primeira organização desse tipo – União
da Juventude Aldeã – surgiu em 1912 no Reino da Polônia1172. Seus membros eram
educandos de líderes sociais concentrados primeiramente na União Popular Polonesa
e, a seguir, em torno das publicações camponesas – Siewba (Semeadura) e Zaranie
(Alvorada). Naquela mesma época começaram a ser publicados os primeiros periódicos juvenis: Drużyna (Equipe) – desde 1912 e Świt – Młodzi Idą (Aurora – Jovens a
Caminho) – desde 1911. No primeiro deles publicava os seus editoriais o líder juvenil
da II República Józef Niećko (1891-1953). Num dos seus artigos, publicado ainda
em 1912, ele se pronunciou claramente contra a emigração: “Atualmente a nossa
juventude emigra em grandes grupos à América. Não entendo por que esses jovens
estão emigrando, porque não é em razão da miséria, isso é certo, visto que são na
maioria filhos de abastados proprietários”1173. Por sua vez no periódico Zaranie era
publicado semanalmente o suplemento Młodzi Idą, posteriormente Świt – Młodzi Idą,
no qual foram publicados dois artigos dedicados a questões emigratórias1174. O título
de um deles – Em vez de emigração, fundemos colônias cooperativistas – expressa a
posição do periódico diante da emigração juvenil das aldeias.
Após a reconquista da independência da Polônia, num congresso realizado em
Varsóvia em 1919, foi fundada a União Central da Juventude Aldeã (UCJA). Essa
organização estava ligada ao movimento da juventude aldeã que se desenvolvia em
torno da publicação Drużyna e constituía uma seção autônoma da União Central
dos Círculos Agrícolas. A UCJA estendia a sua influência à zona da antiga ocupação
russa, concentrando a sua atividade em questões culturais, tais como divulgação da
imprensa e da leitura, fundação de bibliotecas, organização de cursos educacionais
e excursões. Dava-se também muita atenção à atividade editorial. Em 1925 a União
congregava, em mais de 2.500 círculos, cerca de 75.000 membros. Cooperava com
a União da Juventude da Pequena Polônia, criada em 1920, e – mantendo formalmente a neutralidade política – comungava as ideias do PPP Libertação e, após 1926,
também da União da Correção da República1175.
Nos anos vinte, a problemática emigratória não aparecia com muita frequência nas páginas de Siew. Quando se escrevia algo a esse respeito, era geralmente
1172
WASILEWSKI, R. Jak powstał Związek Młodzieży Wiejskiej w zaborze rosyjskim. RDRL, n. 11,
1969, p. 282-297.
1173
NIECKO, J. Z parafii Kamienieckiej, w pow. lubartowskim. Drużyna, n. 10, de 15/8/1912, p. 187.
1174
KOŹLAK, J. Do młodych wychodźców. Zaranie – Młodzi Idą, n. 1, de [16/3/1911], p. 1;
PŁYWACZEWSKI, J. Zamiast emigracji zakładajmy kolonie współdzielcze. Ibidem, n. 3, de
[13/4/1911], p. 11.
1175
Idem. Centralny Związek Młodzieży Wiejskiej 1912-1928. Warszawa, 1984.
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para fazer a apresentação de determinado país no contexto da sua utilidade para
a emigração1176. Em geral a União tinha uma visão favorável tanto da emigração
continental como da ultramarina. Nesses artigos eram dadas informações sobre as
possibilidades de emprego em determinado país, das condições que deviam ser observadas para poder viajar, etc. Foi publicado igualmente um artigo sobre a América
Latina, do já várias vezes citado Władysław Wójcik, que antes de emigrar da Polônia
tinha sido redator do Przyjaciel Ludu. Em sua correspondência ele caracterizava as
possibilidades coloniais e econômicas de países como Brasil, Uruguai, Argentina,
Peru, Chile, Paraguai, Bolívia e México, para chegar à conclusão:
Sintetizando as diversas possibilidades de emigrar à América do Sul, chega-se à conclusão de que o único apoio para o emigrante deve ser a terra adquirida no Brasil e de
que, quem viaja em sua busca de mãos vazias deve estar preparado para as vicissitudes
da sorte e para uma experiência muitas vezes difícil. É preciso também precaver-se
muito contra os falsos agentes, que se aproveitam da ignorância e da falta de experiência em assuntos emigratórios na Polônia1177.

Desde o início a UCJA não foi uma organização homogênea sob o aspecto programático ou ideológico. Em 1925, no movimento da juventude aldeã surgiu uma
nova corrente, representada por um grupo de líderes oriundos da Associação
Acadêmica da Juventude Popular Independente (AAJPI)1178. Essa Associação, ligada
inicialmente ao PPP Libertação, em dezembro de 1925 adotou uma nova ideologia, de caráter marxista e anticapitalista. Começou também a editar o periódico
Orka (Aradura), propagando lemas anticlericais, uma ideologia materialista e laica
e a expropriação das grandes propriedades sem indenização. Esse grupo chegou a
ter certa influência nas voivodias de Varsóvia, Lublin, Kielce e Łódź. Inicialmente
os dirigentes da UCJA tentaram ignorar a atividade desse grupo. Entretanto, em
abril de 1926, a Direção Central aprovou uma decisão que afastava essa organização da AAJPI. Lemos na declaração da UCJA: “Consideramos o trabalho do Orka
mau e prejudicial. Separa-nos um abismo tão grande que não os podemos considerar como adversários com quem se pode travar uma polêmica. Vamos apenas
1176
Wuj Emigrant. Czy można jechać do Niemiec na roboty rolne. Siew, n. 7, de 13/2/1927, p. 7-8;
idem. Czy można znaleźć robotę we Francji. Ibidem, n. 8, de 20/2/1927, p. 7-9; idem. Polacy poza
granicami państwa polskiego. Ibidem, n. 9, de 27/2/1927, p. 4-5; idem. Kanada krajem przyszłości.
Ibidem, n. 13, de 17/4/1927, p. 5-6; idem. Jakie są obecnie widoki emigracji do Kanady. Siew, n. 14, de
3/4/1927, p. 3-5.
1177
WÓJCIK, W. Widoki emigracyjne. Emigracja do Południowej Ameryki. Ibidem, n. 35, de 28/8/1927,
p. 6-7.
1178
DYMEK, B. Działalność Stowarzyszenia Akademickiej Niezależnej Młodzieży Ludowej “Orka”
w latach 1923-1927. Pokolenia, 1964, n. 4, p. 7-19.
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desenvolver com tanto mais empenho o nosso trabalho, a fim de fortalecer entre a
juventude aldeã aquelas premissas ideológicas em que nos baseamos”1179. Finalmente
essa controversa organização foi dissolvida pelas autoridades nacionais em 1927.
A aspiração da juventude aldeã à soberania existiu praticamente desde o início
da atuação da UCJA. Já em 1920, durante um conflito da Sociedade Agrícola Central com a União Central dos Círculos Agrícolas (UCCA), a maioria da juventude
pronunciou-se pela UCCA, rejeitando o patrocínio dos fazendeiros e da Democracia
Nacional. Da mesma forma, impossibilitava-se a transformação da organização
na União da Juventude Polonesa sob o lema “Deus e Pátria”, o que pretendia em
1922 um grupo de líderes da União da Juventude Polonesa. Nos anos 1925-1926
começaram a surgir tendências cada vez mais claras visando a plena autonomia
e a rejeição de quaisquer tentativas de patrocínio diante da União, o que se manifestou nos crescentes conflitos com o clero, que adotava posições de patrocínio
diante da juventude aldeã.
Em 1928 ocorreu uma cisão dentro da UCJA, em consequência da disputa com a
União Central dos Círculos Agrícolas, que se estendeu por alguns meses, visto que
os seus dirigentes exigiam a total subordinação da juventude aldeã. Isso provocou
uma reação da presidência da UCJA, que tinha por objetivo a preservação da autonomia da União. A cisão concretizou-se em junho de 1928, quando os dirigentes
da UCCA dissolveram a administração geral da UCJA e instituíram em seu lugar
uma Comissão Organizacional Provisória, em cuja composição entraram os líderes
submissos à UCCA e os líderes da União da Juventude Polonesa. A assembleia geral
da União foi convocada para o dia 24 de junho. Ao mesmo tempo, os dirigentes
da UCJA convocaram a assembleia para o dia 29. A assembleia do dia 24 de junho
não foi numerosa e sem grandes resistências aceitou as condições que lhe foram
impostas. Para a assembleia do dia 29 vieram mais de 1.000 pessoas, entre as quais
474 delegados. Esses fatos causaram uma grande impressão, foram uma espécie de
voto em separado diante da UCCA e um claro sinal de que a juventude desejava
a autonomia organizacional. Foi aprovado a seguir o estatuto da associação (federação) das uniões provinciais da União da Juventude Aldeã da República Polonesa
(UJARP). Tornou-se primeiro presidente da UJARP Zygmunt Zaleski. “A partir de
29/6/1928 abriu-se uma nova página na história do movimento juvenil autônomo.
Essa página começou a ser escrita pela juventude aldeã socialmente mais esclarecida
e fiel ao princípio da autonomia”1180.
Agora se iniciou a luta pela juventude. Entraram na UJARP Convocação sete
uniões provinciais autônomas: de Kielce, Lublin, Lvov, Łódź, Mazóvia, Nowogródek e Volínia; as duas últimas foram em breve afastadas pelas autoridades gover1179
1180

W sprawie “Orki”. Siew, n. 18, de 2/5/1926, p. 1-3.
MIODUCHOWSKA, M. Centralny Związek..., p. 309-310.
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namentais. Em 1930 juntou-se a União da Juventude Aldeã de Cracóvia, surgida
em razão de uma dissidência na União da Juventude da Polônia Menor em 1929.
Em 1936 juntou-se à Convocação a União da Juventude Aldeã da Polônia Maior
e – em 1938 – a União da Juventude Aldeã da Pomerânia. No início a UJARP recebia subvenções do Estado. A partir de 1931 começou a ocorrer uma aproximação
ideológica e organizacional cada vez mais nítida com o Partido Popular. Em 1935
a União pronunciou-se claramente a favor da unidade do Partido, e cinco membros da Convocação entraram na composição do Comitê Executivo Superior do
PP. A partir de então a Convocação tornou-se a mais próxima aliada do PP, sujeita
a repressões administrativas e policiais. Os dirigentes da União ocupavam ao
mesmo tempo funções de responsabilidade na direção do Partido. Apesar da falta
de subvenções estatais, da concorrência da pró-governamental União Central da
Juventude Aldeã Semeadura, das associações juvenis católicas e das organizações
juvenis governamentais, dos ataques da direita social e especialmente – nos anos
1936-1937 – da Igreja católica, o número dos membros da UJARP Convocação
crescia sistematicamente: de cerca de 22 mil (746 círculos) em 1929 para cerca de
100 mil (3.114 círculos) em 1938. Além do PP, os membros da Convocação colaboravam estreitamente com a Juventude Acadêmica Popular Polonesa ( JAPP), até a sua
dissolução em consequência de reformas promovidas em 1933. Então os membros
da JAPP começaram a fundar círculos acadêmicos junto à UJARP Convocação1181.
A União influenciava a juventude sobretudo através dos seus órgãos de imprensa,
como o semanário Wici (Convocação), publicado em Varsóvia, e as publicações
regionais Znicz (Pira), Społem ( Juntos), Młoda Myśl Ludowa ( Jovem Pensamento
Popular) entre outras.
O processo de Brześć, as sentenças judiciais contra preeminentes líderes do
movimento popular, entre os quais também Wincenty Witos, as greves camponesas, as repressões policiais contra os seus organizadores –, tudo isso apressava o
processo da radicalização da União. A UJARP Convocação desempenhou um papel
muito importante na moldagem da consciência sociopolítica, nacional e cívica da
juventude aldeã nos anos trinta. Essa organização dedicou muita atenção a assuntos
educacionais e instrutivo-culturais, à educação física e à propaganda do esporte.
Nos anos 1932-1939 manteve também em funcionamento uma Universidade Aldeã

1181
A respeito da UJARP escreveram: NIECKO, J. Dwudziestolecie ruchu młodzieży wiejskiej 1912-1932.
Warszawa, 1932; GALAJ, D. Powstanie Związku Młodzieży Wiejskiej RP “Wici”. Warszawa, 1959; KOWAL,
J. Z dziejów ZMW RP “Wici”. Warszawa, 1962; idem. ”Wici” 1928-1929. Powstanie i działalność społecznowychowawcza. Warszawa, 1964; JARECKA-KIMLOWSKA, S. Kielecki Związek Młodzieży Wiejskiej ”Wici”
1928-1939. Warszawa, 1968; idem. O równy start. Szkice z dziejów ZMW RP ”Wici” 1928-1948. Warszawa,
1971; ZBIERSKI, S. Wielkopolski Związek Młodzieży Wiejskiej. Warszawa, 1987; MICHALSKI, S. Ideały
wychowawcze wiciarzy. Warszawa, 1989.
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Orkan em Gać Przeworska, dirigida por Ignacy Solarz (1891-1940)1182, uma instituição de ensino superior que se transformou numa forja ideológica para a jovem
geração das aldeias.
No período do entre guerras, surgiram na Polônia mais de vinte universidades
populares. Quase todas elas tentavam imitar em seu trabalho os métodos instrutivoeducativos elaborados por Ignacy Solarz. Segundo os critérios desse educador, a
maioria das universidades era popular apenas de nome; funcionavam como simples internatos, sob os auspícios do governo ou do clero. A primeira universidade
popular – instituída pela Sociedade das Bibliotecas Populares (SBP) – foi fundada
em 1921 em Dalki, nos arredores de Gniezno, pelo padre Antoni Ludwiczak. Além
da SBP, universidades eram também fundadas por instituições diocesanas e católicas. Centros semelhantes eram também fundados com a ajuda de organizações e
instituições ligadas com o governo, tais como a União Central da Aldeia Jovem ou
a União da Juventude Popular. Esta última organização, por exemplo, fundou em
1935 a Universidade Popular em Suchodół, nos arredores de Krosno, que era de
fato um exemplo de “escola política do governo”1183.
O centro que melhor realizava as concepções educacionais da UJARP Convocação
era a mencionada universidade popular dirigida por Ignacy Solarz1184. No início ela
se localizava em Szyce, perto de Cracóvia, e nos anos 1932-1939 – em Gać Przeworska. Em 1930 adotou o nome oficial de Universidade Aldeã Orkan, em memória do
eminente escritor camponês Władysław Orkan. Solarz escrevia em 1927:
A universidade popular aldeã quer transformar o camponês numa pessoa de pensamento autônomo e individual [ ]Quero que o camponês reviva a Polônia efetivamente,
penetrando em todas as áreas da sua vida e cultura. Não para que a reduza à condição
de camponesa, levando-a ao nível que apresenta hoje, mas para que, tendo ele mesmo
crescido dentro dela, introduza nela também a sua alma. Para que dê à Polônia aquele
espírito camponês que ele já carregou e enalteceu entre as nações: através do espírito
e do vigor de Racławice, da capacidade e energia do emigrado à América, do talento
acumulado pelos seus vates em Paris, da alma das canções reveladas por Chopin, da
riqueza de uma língua viva, da perseverança do trabalho camponês, do otimismo
realista, da sua prudência rural e “dessa simples e sadia inteligência camponesa”1185.

A Universidade Popular Aldeã de Szyce foi fundada pelo Departamento da Instrução Extraescolar da União do Magistério Polonês das Escolas Públicas. Contribuíram
1182
1183
1184
1185

ZIĘBA, A. A. Solarz Ignacy. PSB, t. 40, 2000, p. 255-259.
TUROS, L. Uniwersytet Ludowy Ignacego Solarza i jego wychowankowie. Warszawa, 1970, p. 43.
Idem. Patrzeć szeroko i daleko. Dziedzictwo pedagogiczne Ignacego Solarza. Warszawa, 1983.
SOLARZ, I. Wiejski Uniwersytet Ludowy a szkoła rolnicza. Siew, n. 11, de 13/3/1927, p. 5.
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para isso principalmente duas pessoas: o conhecido pedagogo e líder social Aleksander Patkowski (1890-1942) e o dr. Eustachy Nowicki (1885-1954)1186, conhecedor
das universidades populares dinamarquesas. Ignacy Solarz, que foi convocado para
ser o seu diretor, elaborou o programa de estudos e no artigo A escola de Szyce1187
expôs as premissas ideológicas da nova instituição. Tomando como modelo as
universidades dinamarquesas, cujo trabalho havia conhecido pessoalmente, dirigiu
os primeiros cursos, sendo ao mesmo tempo professor, educador e administrador.
Sua colaboradora, responsável pela literatura e pela língua polonesa e pelo setor
de atividades artísticas, foi Zofia Michałowska (1902-1988)1188, que mais tarde se
tornou sua esposa. Em Szyce, dava-se ênfase sobretudo à formação da vida espiritual dos participantes dos cursos, à sua educação cívica e social, à autonomia de
pensamento e à atividade social. Para enfatizar o valor da cultura popular, Solarz
introduziu um costume de ele ser chamado “Padrinho”, e os professores – “Tios”.
A respeito da atmosfera que reinava nessa escola falam as memórias dos seus
alunos provenientes não só da Polônia, mas também do exterior, especialmente
de núcleos polônicos da França e do Brasil. Entre os alunos matriculados havia
checos, eslovacos, bielorrussos e um colono alemão1189. Um dos participantes dos
cursos em Szyce lembra em suas memórias:
O Padrinho convidou-nos para o centro cultural, dizendo que era nessa sala que nos
reuniríamos com maior frequência. Sentamo-nos em volta da mesa e, no meio de
nós, o Padrinho. Não havia uma cátedra. Se alguém começava a falar alguma coisa
pondo-se ao mesmo tempo em pé, o Padrinho pedia que falasse e principalmente
respondesse tudo sentado. Fez a todos uma pergunta, a que respondia cada um por
sua vez: “Com que objetivo vocês vieram até aqui?” O propósito da vinda era formulado de diversas formas. Quando chegou a minha vez – visto que eu sempre falo
pouco – eu disse apenas que tinha vindo para fortalecer o espírito. O Padrinho anotou isso. As aulas dadas pelo Padrinho e pela Madrinha despertavam em nós todos
um grande interesse. A biblioteca que lá havia, nos momentos de folga ficava cheia.
Fazíamos as refeições em companhia dos educadores, sentados à mesma mesa. Os
pratos eram iguais, o que nos unia a todos numa única família. Com isso apagavamse as diferenças. As excursões, realizadas a pé no Vale de Prądnik, nos seus arredores
E. Nowicki traduziu da língua alemã o livro de A. Hollmann Uniwersytet ludowy i duchowe podstawy
demokracji. Warszawa, 1924. A respeito de E. Nowicki, cf.: HULEWICZ, J. Nowicki Eustachy. In: PSB,
t. 23, 1978, p. 316-319.
1187
SOLARZ, I. Szycka krzywula. Rocznik Sprawozdawczy Uniwersytetu Ludowego w Szycach za rok
1924/25.
1188
ZIĘBA, A. A. Solarzowa Zofia z Michałowskich. In: PSB, t. 40. Warszawa, 2000, p. 259-262.
1189
Rok szósty – 1929/30. Siew, n. 20-21, de 17-24 de maio de 1931, p. 13; SOLARZOWA, Z. Mój
pamiętnik. Warszawa, 1985, p. 163-164.
1186
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e em Cracóvia, com informações detalhadas a respeito da origem e da existência das
novidades encontradas, completavam os laços de amizade entre os alunos e com os
educadores […]1190.

Já após alguns anos de atividade a Universidade Popular de Szyce era uma instituição conhecida em toda a Polônia, um centro de interesse da ampla opinião pública
e tema de polêmicas na imprensa. Em 1927 Solarz foi homenageado com a Ordem
Polonia Restituta, e o presidente Mościcki fez uma visita a Szyce. Infelizmente, no
final dos anos vinte, quando Solarz se pronunciou pela autonomia do movimento
juvenil e em 1931 ingressou no Partido Popular, que fazia oposição ao governo, as
autoridades governamentais da época interpretaram isso como deslealdade e no dia
30 de setembro de 1931 dispensaram-no do trabalho. Mas os seus partidários não se
renderam. Graças ao apoio da UJARP Convocação e ao Partido Popular, fundaram
a Cooperativa Agrícola das Universidades Aldeãs, com sede em Varsóvia1191. A ajuda
financeira de amigos e o apoio prestado pelos alunos da Universidade de Szyce,
concentrados na área do distrito de Przeworsk, permitiram que no dia 15 de julho
de 1932 a Universidade Aldeã Orkan, na aldeia de Gać Przeworska, reiniciasse a
sua atividade.
A Universidade, que naquela época identificou-se plenamente com as necessidades e o trabalho socioeducacional da UJARP Convocação, continuou com a sua
metodologia de trabalho educacional e cultural elaborada em Szyce. Diante das
dificuldades financeiras, no início dava aulas apenas o casal Solarz, mas em período
posterior atuaram como professores permanentes alguns conhecidos líderes da
juventude, como Stefan Ignar e Bronisław Drzewiecki, o escritor Wojciech Skuza,
o pedagogo e articulista Bronisław Dejworek. Até a construção do prédio próprio
da Universidade no chamado Monte Gać, as condições de trabalho e de estudo eram
espartanas. Jan Wiktor, que visitou a Universidade Aldeã Orkan em 1936, escrevia:
Os alunos residem em acanhadas cabanas camponesas, muitas vezes sem assoalho,
as aulas realizam-se no centro cultural da casa popular, onde há pouca lenha, onde
há pouco querosene, então a lâmpada tem dificuldade para dissipar a escuridão. Mas
nenhum dos alunos se importa com isso, o olhar de todos está voltado para o professor, que para eles resplandece com um incêndio de revelações, que os iluminará
por toda a vida1192.
1190
Przybyłem, aby pokrzepić ducha. Pamiętnik nr 212/17. In: CHAŁASIŃSKI, J. Młode pokolenie
chłopów, t. 4: O chłopską szkołę. Warszawa, 1938, p. 452-453.
1191
Entraram na diretoria da Cooperativa os mais eminentes líderes da UJARP Convocação e do PP,
entre os quais Maciej Rataj (presidente da administração), Jadwiga Dziubińska, Irena Kosmowska,
Maksymilian Malinowski, Zygmunt Nowicki e Stanisław Thugutt.
1192
WIKTOR, J. Błogoslawiony chleb ziemi czarnej. Lwów-Warszawa, 1939, p. 313.
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Apesar das modestas condições, a juventude saía dessa Universidade repleta de
ideais e de entusiasmo para a ação:
As orientações do Padrinho atingiam a alma, porque suas palavras eram como a sua
vida. Eu já havia tido antes a possibilidade de ouvir muitos sermões eloquentes, sábias
palestras, solenes discursos, mas geralmente as palavras estavam distantes da vida
cotidiana dos oradores e para mim eram sempre vazias, como o som de um disco
de gramofone muitas vezes repetido, que depois apenas irrita o ouvido e obriga a
ouvir um disco novo1193.

O programa de estudos, tanto em Szyce como em Gać, era adaptado às condições
de vida, aos interesses e às perspectivas de desenvolvimento do ambiente aldeão.
Sem entrar em detalhes, constata-se que se tratava de um programa progressista,
que buscava a plena emancipação da classe camponesa. Não era um cânone fechado,
mas planejado de maneira a familiarizar os alunos com as obras e os eventos clássicos da cultura, da política e da economia no seu sentido mais amplo. Permitia ao
aluno compreender a natureza que o cercava e as suas leis. No programa estavam
naturalmente previstas aulas de disciplinas práticas. Solarz estava preocupado,
além disso, com uma educação patriótica, razão pela qual dedicava muito espaço
à história da Polônia e à história universal. Os próprios participantes dos cursos
eram também estimulados a tomar a palavra. Os responsáveis pelos cursos estavam
preocupados em fazer com que os alunos expressassem livremente os seus pensamentos. Lembrava Solarz: “Se algum aluno era um bom agricultor, falava-nos da sua
propriedade, sobre as falhas e os planos, numa palavra, a respeito da sua vida antes
de vir a Szyce”1194. Entre os temas abordados nos cursos encontrava-se igualmente
a questão emigratória. Roman Wachowicz (1904-1991) de Araucária (Paraná) falou
a respeito da vida dos emigrantes poloneses no Brasil. Numa outra oportunidade
a aula foi dedicada ao poema épico O Senhor Balcer no Brasil, de Maria Konopnicka,
que, “lido em voz alta e relatado […], comovia e estimulava a pensar sobre a vida
camponesa como a vida própria, familiar, repleta de injustiças sem culpa, forçando
a assumir a responsabilidade pelo presente e pelo futuro das aldeias”1195.
Praticamente desde o início de sua existência, o movimento político camponês
pronunciou-se pela reconstrução do país renascido dentro de um sistema democrático e popular. “A maior tragédia de todo o movimento popular” – escrevia em 1925
Bolesław Babski – “é a falta de princípios filosófico-sociais cristalizados e apresenPamiętnik nr 966/74. In: CHAŁASIŃSKI, J. Młode pokolenie..., t. 4, p. 429-430; cf. também:
Wspomnienia o Ignacym Solarzu ”Chrzestnym”. Sel. e red. Z. Mierzwińska-Szybka. Warszawa, 1983.
1194
SOLARZOWA, Z. Mój pamiętnik..., p. 163.
1195
Ibidem, p. 163, 168; SOLARZ, I. Wiejski Uniwersytet Orkanowy. Cel i program. Warszawa, 1937,
p. 31-32.
1193
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tados de forma ampla”1196. Paradoxalmente, foi somente a UJARP Convocação que
se debruçou sobre esse problema, assumindo a tarefa de fornecer respostas de como
deveria ser esse programa e os métodos da sua realização. Com o tempo começou
a apresentá-lo em forma que passou a ser conhecido como agrarianismo da Convocação1197. Baseava-se nos modelos das universidades populares dinamarquesas de
Gruntvig e nos programas dos partidos políticos camponeses da Checoslováquia,
Dinamarca e Suíça. Cumpriram um importante papel na organização desse programa
as conferências teóricas, organizadas pela União nos anos trinta. A primeira dessa
série de conferências realizou-se em Kępa Celejowska (2-10 de julho e 1933) e teve
como tema: “O renascimento das aldeias – o renascimento da Nação e do Estado
através das aldeias”1198. A conferência seguinte realizou-se em Otwinowo (23-26 de
julho de 1933), onde pela primeira vez a juventude definiu o seu credo ideológico
como anticapitalista. Na segunda metade dos anos trinta, em Chodowo (2-11 de
julho de 1937), como afirma o presidente do encontro, Stefan Ciekot,
durante as deliberações ocorreu o confronto de dois matizes programáticos existentes dentro da UJARP Convocação – um deles puramente educativo, cultural, e o outro – realista, político-econômico, ligado com a situação contemporânea das aldeias
e do Partido Popular, que lutava pelos direitos civis devidos aos camponeses e pela
participação no governo do país. A grande maioria dos participantes da conferência
pronunciou-se por essa segunda orientação1199.

O mais eminente ideólogo e o principal propagador do agrarianismo na Polônia
foi Stanisław Miłkowski. Na sua convicção o agrarianismo devia ser o terceiro
caminho para o desenvolvimento socioeconômico – nem capitalista nem socialista,
mas antes “um programa de transformação socioeconômica, uma nova filosofia de
vida”. Ciente da complexidade dos processos que ocorriam na sociedade, principalmente na fase do desenvolvimento do capitalismo industrial, desejava “captar as
linhas gerais de desenvolvimento, as tendências básicas, e sobre essa base criar um
ponto de partida em certas formulações programáticas”1200. Convém lembrar que
a ideologia agrarianista, que desde 1935 era a doutrina política oficial do movimento
BABSKI, B. Drogi i bezdroża. Młoda Myśl Ludowa, n. 2 (dezembro) de 1925, p. 1-3.
LECH, A. Agraryzm wiciowy. Łódź, 1991; idem. Agraryzm wiciowy w latach trzydziestych XX
wieku. In: Związek Młodzieży Wiejskiej Rzeczypospolitej Polskiej ”Wici” na Ziemi Garwolińskiej, red.
A. Kołodziejczyk e T. Piesio. Garwolin-Warszawa, 2004, p. 101-113.
1198
Pamiętnik kurso-konferencji społeczno-ideowej i programowej odbytej 2-10 lipca 1933 r. w Kępie
Celejowskiej. Warszawa, 1933; cf. também: Związek Młodzieży Wiejskiej Rzeczypospolitej Polskiej ”Wici”
na Ziemi Garwolińskiej...
1199
CIEKOT, S. Wspomnienia 1885-1964. Warszawa, 1969, p. 341.
1200
MIŁKOWSKI, S. Agraryzm jako forma przebudowy ustroju społecznego. Kraków, 1934, p. 42 e ss.
1196
1197
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popular, não foi nunca um programa fechado, mas sempre aberto à complementação
e à atualização de acordo com as mudanças que ocorriam na realidade políticoeconômica, e teve uma grande importância na história da aldeia polonesa.
As bases ideológicas do agrarianismo, Miłkowski apresentou na primeira metade
dos anos trinta. Na base dessa ideologia situava-se a crítica ao sistema socioeconômico da II República, baseado na injustiça e na exploração. Através do agrarianismo,
Miłkowski queria edificar um sistema de justiça social estreitamente relacionado
com tipo da sociedade, especialmente do campesinato, na época a classe mais numerosa na Polônia. No entanto ele não discriminava as demais camadas sociais. Na
opinião de Miłkowski, o determinante da posição do indivíduo na sociedade, que
pela sua natureza busca a liberdade, é o seu trabalho. Com o papel do indivíduo
assim compreendido, o agrarianismo distingue-se tanto do capitalismo como do
comunismo, visto que neste
tudo deve realizar-se sob a pressão de ordens de cima, o que elimina no homem os
estímulos da ação pessoal e a iniciativa particular, e com isso impossibilita a utilização
plena da energia e da aptidão criativa. No capitalismo, a iniciativa privada e a concorrência ilimitadamente livre conduzem muitas vezes à exploração e à anarquia econômica. O agrarianismo, ao preservar os estímulos da ação individual e a iniciativa
privada, pretende fazer delas o motor do progresso e a fonte de um trabalho mais
produtivo para o bem do indivíduo e de toda a sociedade1201.

A fim de introduzir tal sistema social, Miłkowski postulava a realização de uma
reforma agrária sem indenização. Para todos aqueles que por diversas razões não
conseguissem terra ou a conseguissem em quantidade insuficiente, Miłkowski
propunha que fossem empregados no artesanato, no cooperativismo, na indústria
ou que fossem encaminhados a obras públicas. “Numa palavra, para todos deve
encontrar-se uma fonte de sustento, dessa ou de outra forma. Hoje esse problema
é tanto mais urgente em razão das restrições cada vez maiores à emigração permanente e sazonal” – constatava ele1202.
Em relação à economia extra-agrícola, isto é, à indústria, ao comércio, ao artesanato, o programa agrarianista exigia a transformação da propriedade privada em
propriedade estatal, cooperativista ou de autogestão. “A expropriação dos proprietários de fábricas, minas e bancos deve também realizar-se sem indenização [...]. Cada
empresa, em sua própria área, deve cuidar da sua rentabilidade”1203. No que dizia
respeito ao artesanato, Miłkowski percebia nele uma semelhança com a oficina de
1201
1202
1203

MIŁKOWSKI, S. Agraryzm jako forma..., p. 44.
Ibidem, p. 53.
Ibidem, p. 64.
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trabalho dos camponeses e por isso – além da forma cooperativista – admitia que
essa atividade fosse deixada nas mãos dos proprietários individuais das oficinas.
Miłkowski dedicou um espaço à problemática da emigração em trabalho Luta
por uma nova Polônia, que era uma síntese das suas ideias e seus pensamentos. De
modo geral, ele não acreditava que nos anos trinta a emigração pudesse contribuir
para a melhoria da situação econômica nas aldeias:
A emigração interna ou externa, que durante algumas dezenas de anos cumpriu o
papel de principal reguladora do superpovoamento das aldeias, atualmente nem
pode ser levada em consideração, visto que nos defrontamos antes com uma onda
de retorno às aldeias, em razão do crescente desemprego nas cidades, bem como em
outros países para onde anteriormente os camponeses poloneses viajavam em busca
de trabalho. Isso aprofunda mais ainda a terrível miséria das aldeias e cria um problema que na atual situação certamente faz parte das questões mais importantes que
cabe ao Estado resolver. Diante da estagnação do movimento emigratório, podemos
partir de um princípio apenas, a saber, de que essas enormes massas de desempregados ou parcialmente empregados, nas aldeias e nas cidades, devem encontrar uma
adequada base para a sua subsistência dentro das fronteiras do Estado polonês1204.

As ideias de Miłkowski foram perfeitamente articuladas no mencionado programa da UJARP, que – como já sabemos – foi aceito durante a Assembleia Geral
nos dias 27 e 28 de outubro de 1935. Em relação ao programa do PP, ele era mais
radical, mais anticapitalista. Para os membros da Convocação a Polônia não podia
desenvolver-se dentro dos princípios econômicos até então aceitos, visto que isso
podia conduzir a uma catástrofe social e econômica.
Na base da doutrina elaborada pelos membros da Convocação encontrava-se a
convicção de que a aldeia constitui um complexo social distinto e homogêneo. Nas
resoluções da Assembleia lemos:
O grande número de camponeses na Polônia, o fato de eles representarem o mais
importante e fundamental ramo da produção, os valores sociais, cívicos e étnicos do
camponês, moldados na sua convivência com a terra e a natureza, tudo isso aponta
suficientemente para a necessidade de que a edificação de um novo regime seja baseada nos princípios do pensamento socioeconômico camponês, cuja expressão é o
agrarianismo, que trata de maneira uniforme os interesses e as necessidades de todo
o mundo do trabalho1205.

1204
1205

MIŁKOWSKI, S. Walka o nową Polskę. Warszawa, 1936, p. 18.
Ibidem, p. 232.
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Daí resultava o postulado do solidarismo e do idealismo no tratamento dos
valores morais concentrados na camada camponesa. Miłkowski escrevia:
O agrarianismo é uma orientação que surge da terra e destaca o seu grande significado, em razão de circunstâncias tanto sociais como nacionais. A terra e a natureza
– a fonte da vida no misterioso processo da eterna renovação – exercem uma influência decisiva no destino da humanidade, molda a sua psique, e do grau da identificação com ela depende a saúde moral e física dos indivíduos e de sociedades inteiras. O homem da terra, que extrai dela as seivas vitais, que vive ao sol e ao ar livre,
é o símbolo da saúde e do vigor, do equilíbrio espiritual e de uma visão específica do
mundo. […] Produtor do pão – ele trata a sua profissão com a profunda dignidade
de alimentador da humanidade1206.

Em muitos pontos tratava-se de uma concepção idealista e utópica. O sistema
proposto opunha a estrutura “natural” e “orgânica” da sociedade aldeã ao princípio
“artificial” e “mecânico” da edificação da sociedade urbana. Promovia a camada
campesina e a sua representação política – o movimento popular –, ao nível de
força dirigente do Estado.
A publicação na qual durante os anos trinta ocorria a troca de pontos de vista
da intelectualidade popular, inclusive a respeito do agrarianismo, era Młoda Myśl
Ludowa ( Jovem Pensamento Popular)1207. As questões emigratórias não absorviam
muitos seus autores. Essa temática geralmente surgia à margem das polêmicas
e discussões sobre a transformação do sistema socioeconômico da Polônia, proposta pelo agrarianismo. Por exemplo, Saturnin Dąbrowski, no seu artigo intitulado
O agrarianismo como missão histórica dos camponeses, argumentava que o campesinato,
como classe social, encontra-se numa fase de tensão desenvolvimentista, que em
terras polonesas havia sido provocada pelo capitalismo. Infelizmente – segundo
o autor –, essa tensão era enfraquecida pela emigração ultramarina, que absorvia
os indivíduos mais valiosos, cuja força criativa ficava “inteiramente perdida para
a sociedade aldeã e para a nação”. Diante do enorme crescimento demográfico e
das restrições emigratórias,
a ação da válvula de segurança emigratória foi tão amplamente restringida que ela
absolutamente não dá escoamento à crescente tensão da camada camponesa. Sem
encontrar vazão para o seu material humano, a aldeia deve buscar outras formas que
possam solucionar os problemas relacionados com a sua existência e o seu trabalho
MIŁKOWSKI, S. Walka o nową..., p. 47.
BORKOWSKI, J. Wizje społeczne i zmagania wiciarzy w świetle młodzieżowej prasy ludowej 1928-1939
(Wici, Znicz, Młoda Myśl Ludowa, Chłopskie Życie Gospodarcze). Warszawa, 1966, p. 236 e ss.
1206
1207
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e que possam conduzir aos caminhos amplos e seguros do desenvolvimento econômico, social e cultural1208.

Naturalmente, como argumentava o autor na continuação do seu artigo, somente
o agrarianismo tinha condições de propor um programa adequado, capaz criar
para os habitantes das aldeias e das pequenas cidades, uma perspectiva realista do
futuro melhor.
No contexto da emigração ultramarina, a redação de MML registrou a publicação do livro de Zbigniew Uniłowski (1909-1937) Centeio na selva1209, dedicado
à colonização camponesa na América Latina:
Tristes são essas impressões. Tristes, não porque a vida dos poloneses de lá não tenha valor, mas porque toda a despesa com o custo da viagem – paga pelo Ministério
das Relações Exteriores – foi em vão. Uniłowski não deu conta da sua tarefa. [...] Em
toda a sua viagem, Uniłowski olha para a exuberante vida que o cerca do ponto de
vista taberneiro-sexual. Extrai apenas para o seu gosto decadente sensações, fofocas
de taberna, porque é isso que mais lhe serve. Mas isso não corresponde à realidade.
O livro de Uniłowski é superficial, imundo e maldoso. Todos veem o mundo da forma como são por dentro. E, se o seu mundo interior era decadente, necessariamente
a visão do mundo que o cercava devia seguir a mesma linha. Uniłowski olha para
o mundo pela janela de uma taberna ou de um boteco, e por isso pouco pode perceber,
e por isso o horizonte do seu olhar é estreito. Para esse tipo de viagens, subsidiadas
pelo Ministério, que tenham por objetivo a análise da vida dos colonos poloneses no
exterior, deveriam ser enviadas pessoas de ampla cultura interior, e de uma cultura
aldeã, e não de uma estéril cultura taberneiro-burguesa1210.

Dedicava bastante espaço às questões da emigração à América Latina o órgão
da UJARP – o semanário Wici (Convocação) que circulou desde 1928. Os primeiros
números possuem numeração dupla, o que decorria da ligação desse órgão com o
Siew, órgão da União Central da Juventude Aldeã. A numeração dupla foi mantida
até o IX Congresso da União da Juventude Aldeã (29 de junho de 1928). O número
1208
DĄBROWSKI, S. Agraryzm jako misja dziejowa chłopów. Młoda Myśl Ludowa, n. 5 (maio) de
1937, p. 3-14.
1209
UNIŁOWSKI, Z. Żyto w dżungli. Warszawa, 1936. Além de Żyto w dżungli, Uniłowski escreveu
ainda Pamiętnik Morski e três reportagens: Ludzie na morzu. Kurier Literacko-Naukowy, n. 25 de 1934;
Narkotyk Ameryki Południowej. Wiadomości Literackie, n. 32 de 1935; Asunción. Wiadomości Literackie,
n. 34 de 1935. A obra de Uniłowski que relata a sua viagem ao Brasil resultou da estada do escritor na
América Latina, que durou um ano. Como bolsista do Ministério das Relações Exteriores, ele viajou
ao outro hemisfério no verão de 1934. Para maiores informações a respeito de Uniłowski, cf.: FARON,
B. Zbigniew Uniłowski. Warszawa, 1969.
1210
Młoda Myśl Ludowa, n. 2 (fevereiro) de 1937, p. 32.
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15, de 1 de julho de 1928, já foi publicado com numeração única, o que constituía
o testemunho do encerramento de uma etapa da luta pela independência da organização.1211.
Nesses momentos cruciais para o movimento juvenil, ocorriam acontecimentos
importantes também entre a juventude polonesa no Brasil, como a organização do
primeiro Círculo da Juventude Camponesa pelo Władysław Wójcik:
O projeto da União da Juventude Camponesa não me deixava dormir à noite, mas, a
fim de concretizá-lo, era preciso que eu mesmo fosse falar com os colonos, naquele
tempo completamente abandonados a esse respeito. [...] A colônia Guajuvira era uma
das mais velhas no Paraná, porque já então contava mais de quarenta anos. [...] Em
1927 foi eleito presidente da sociedade o jovem colono Kosiński, graças ao que consegui lançar eficazmente as bases do primeiro Círculo da Juventude Camponesa e de
um teatro camponês. Entretanto, a pequena sede da sociedade ainda se encontrava
numa colina, em meio a palmeiras, extremamente modesta. […] No entanto, era dali
que deviam surgir os novos lemas e um grande movimento social que transformou
e rejuvenesceu a colonização no Brasil. Tantas vezes têm sido falsas as aparências
entre os emigrados daqui1212.

Como resulta de uma correspondência publicada no dia 29 de janeiro de 1928
em Siew, a necessidade da instituição da União da Juventude Camponesa no Brasil
era muito urgente. Diante da estagnação na atividade educativo-organizacional
dos colonos poloneses no Brasil, a juventude era deixada à sua própria sorte. Os
efeitos disso – como observa Wójcik – eram assustadores. O representante típico
da juventude camponesa
anda de um lado para outro, sujeito a inúmeros vícios, infelizmente hereditários – no
que diz respeito por exemplo à cachaça e ao costume herdado da juventude local de
usar um facão (faca de meio metro de comprimento) à cintura e, do outro lado, também um revólver quase do mesmo comprimento. Nos momentos livres não é capaz
de pegar um livro ou um jornal, porque está com pressa para ir à “venda” (mercearia
que vende bebidas alcoólicas), onde às vezes fica até altas horas da noite diante de um
copo da fedorenta “pinga” (não sentado, mas preferencialmente de pé). Os homicídios,
aqueles só “de brincadeira”, não são coisa rara1213.

BORKOWSKI, J. Wizje społeczne i zmagania wiciarzy..., p. 12 e ss.
WÓJCIK, W. Moje życie..., p. 45-46.
1213
Idem. Co słychać u Polaków za morzami? O życiu i wysiłkach organizacyjnych młodzieży wiejskiej
w Brazylii. Siew, n. 5, de 29/1/1928, p. 5-6.
1211

1212
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A União da Juventude Camponesa no Brasil foi instituída formalmente em
Curitiba, durante o I Congresso dos delegados de Círculos da Juventude poloneses
(nos dias 7-8 de janeiro de 1928). Participaram desse encontro 54 membros dos
Círculos da Juventude de todo o Brasil. Durante o Congresso, aberto pelo cônsul da
Polônia em Curitiba Zbigniew Miszke, foi aprovado o estatuto e eleita a diretoria,
tendo como presidente Jan Grabski. No entanto o Congresso não podia passar sem
um escândalo, que ocorreu durante a eleição da Diretoria, quando uma parte dos
delegados, não aceitando a escolha de Grabski, abandonou o Congresso e fundou
uma nova União. Quem assumiu a presidência da União da Juventude Camponesa
– independente das autoridades consulares – foi Władysław Wójcik, e o seu órgão
de imprensa tornou-se o periódico Świt (Aurora)1214.
Związek Kół Mł. W Brazylii. Ibidem, n. 14, de 1/4/1928, p. 12. Anos mais tarde Władysław Wójcik
assim descrevia aqueles momentos: “No segundo dia do encontro realizou-se a eleição da diretoria,
antes ainda que tivessem sido aprovados os estatutos e antes que tivesse sido decidida a questão do
nome da organização. Foram apresentadas duas candidaturas: a minha e a do Grabski. Antes da
eleição com cartões, eu propus que durante a votação os candidatos a presidentes deixassem a sala.
Mas saí apenas eu, porque o Grabski ficou. Ele andava de grupo em grupo e fazia propaganda em seu
favor, e para alguns delegados ele mesmo chegou a escrever o seu nome nos cartões. Os instrutores
informaram aos delegados que aqueles que votassem em mim não teriam ressarcidas as despesas da
viagem. Apesar dessa pressão, o Grabski recebeu 20 votos e eu – 17. Ao deixar o encontro, decidi
desistir de uma vez por todas desses malfadados esforços para fundar uma associação da juventude.
[...] Na noite daquele mesmo dia, fui chamado da minha casa à redação, onde se haviam reunido alguns
delegados dos Círculos da Juventude Rural de colônias distantes. Eles vieram para me pedir conselho.
– O Senhor nos convocou para este encontro, então diga o que devemos fazer? O que se fala ali é tudo
diferente do que se escreve no Świt. – Eu sei disso muito bem – respondi. – Foi por essa razão que
deixei o encontro e fui para casa. É difícil dar um conselho. Os instrutores têm dinheiro e vão mandar
na União de acordo com as suas conveniências. Nós só temos boa vontade e compreendemos as
nossas necessidades, mas não temos recursos. Contávamos com ajuda da Polônia, mas ela se encontra
em mãos de pessoas que não simpatizam conosco e com as quais – como se pôde verificar durante
esse encontro – é muito difícil cooperar. – Nós viemos falar com o Senhor porque não queremos
trabalhar pela carreira dos instrutores, mas pelas colônias – falou então o delegado de Ivaí, o professor
K. Dąbrowski. – Faça o favor de nos guiar do jeito que o Senhor começou – apoiou-o o Potyrgała, de
Apucarana. – Se conseguimos passar sem os instrutores e sem o dinheiro deles até agora, poderemos
fazer isso também no futuro. – Fiquei até altas horas da noite para digerir essa nova situação. Eu
não sabia se seria apropriado dividir o movimento juvenil já no berço da União, fazendo com que
ele se enfraquecesse. A montagem da União de forma que desse conta das tarefas estabelecidas no
programa e se tornasse a principal base de sustentação das escolas exigia, principalmente no começo,
meios financeiros para os cursos dos líderes. O elemento juvenil nas colônias era apropriado, mas
era um material ainda muito cru. Não apenas o eleito Grabski, mas nenhum dos instrutores da época
fazia uma ideia da organização da juventude nas colônias, e sem falsa modéstia eu tinha consciência
de que sem mim eles transformariam a União numa ilusão de papel. Depois do seu comportamento
no encontro, eu nem podia pensar em colaborar com o Grabski. Após uma reflexão sobre o assunto,
decidi salvar os Círculos da Juventude Camponesa já existentes, cujos delegados haviam vindo no dia
anterior à redação. Surgiu então a União da Juventude Camponesa no Brasil, congregando 16 círculos
nas colônias. Essa União estava condenada a viver com os seus próprios recursos. Os instrutores, para
1214
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Numa das edições seguintes do Wici foi transcrita uma declaração da Presidência
da União da Juventude Camponesa no Brasil, que havia sido publicada no curitibano Świt (n. 31 de 1928). Nessa declaração informava-se a respeito da IX Assembleia
Geral da Juventude Aldeã, que se realizou no dia 29 de junho de 1928, e apoiava-se
a decisão de ela separar-se da União Central dos Círculos Agrícolas, isto é, de uma
organização dentro da qual a União atuava e de cujas subvenções financeiras se
utilizava. O texto proclamava ainda:
Nós, a juventude camponesa emigrada no Brasil, agrupados sob um estandarte comum com os Irmãos na Pátria na nossa União da Juventude Camponesa no Brasil,
felicitamos de todo o coração a nossa Matriz organizacional pelo seu maravilhoso
sucesso, que foi o IX Congresso da Juventude Aldeã na Polônia! Embora nos separem
terras e mares, embora tenhamos nascido numa outra terra, com o nosso coração
nos juntamos a Vocês e enviamos cordiais votos de prosperidade em Vossos nobres
empreendimentos1215.

Das correspondências publicadas em Wici ficamos sabendo muito sobre a vida da
juventude camponesa no Brasil. De um texto do secretário da União dos Círculos da
Juventude Camponesa, Henryk Marian Zgierski, resulta que a União da Juventude
Camponesa nesse país surgiu em razão de um apelo de Władysław Wójcik, redator
do Świt. Na continuação da sua correspondência o autor se queixava de que para o
trabalho com a juventude faltavam livros poloneses. Escrevia também:
Os nossos Círculos são poucos, as despesas são grandes, porque até os palcos tiveram que ser construídos por nós jovens e com os nossos próprios recursos, e ainda
tínhamos que cuidar do sustento dos professores, para que eles simplesmente não
morressem de forme. Porque, embora na nossa União os Círculos tenham começado a “funcionar”, os pais mais velhos infelizmente caíram na apatia, ao passo que
outros obedecem demais a “protetores” dentre o clero que não são convidados e
que sempre e em toda a parte fecham o caminho quando se trata do progresso e da
instrução do povo.

O principal objetivo da atividade da União da Juventude Camponesa no Brasil
eram
já não falar dos padres vicentinos, opunham-se a ela com todas as forças. Um ano depois, realizou-se
um outro encontro dessa União em Ponta Grossa. Naquela ocasião, da União da Juventude Polonesa
formada pelos ‘instrutores’ não havia sobrado rasto, e hoje são poucos os que se lembram no Brasil
que algum dia ela existiu”. WÓJCIK, W. Moje życie..., p. 62-64.
1215
Oddzew zza mórz dalekich. Wici, n. 27, de 28/9/1928, p. 8.
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bailes promovidos de vez em quando para os jovens e os mais velhos, sempre aliados
a uma representação teatral. Comemoramos datas nacionais polonesas e organizamos palestras. São realizados cursos instrutivos noturnos e dominicais para os jovens
e até para os mais velhos, cursos de canto, declamações, etc. Numa palavra: fortalecemos o espírito. Todos os meses há reuniões, e a cada trimestre, uma assembleia.
Ajudamos no sustento dos professores ou até lhes fornecemos o sustento todo1216.

Durante todo o período em que foi publicado o Świt, a sua redação teve uma postura positiva diante da emigração. Além disso – ao que parece – tendo consciência
de que na Polônia era difícil lutar por um pedaço de pão, informava a respeito de
novas possibilidades emigratórias. Num comentário da redação que precedia o relato
da expedição de Mieczysław B. Lepecki ao Peru, publicado no Kurier Warszawski
(Mensageiro de Varsóvia), lemos:
Ultimamente o governo de um país distante da América do Sul, do Peru, ofereceu
grandes extensões selvagens, intocadas pelo braço do homem, para a emigração polonesa. Por isso viajou até lá uma comissão enviada pelo governo polonês, a fim de
examinar as condições locais. Um dos membros dessa comissão está partilhando as
suas impressões num jornal diário de Varsóvia1217.

Um ano depois, foi publicada em Wici uma pequena nota que desautorizava
o artigo anterior:
O nosso governo continua sempre buscando novas áreas para a colonização. Atualmente, somos informados de que concedeu autorização a uma empresa polonoamericana para o recrutamento de emigrantes ao Peru (América do Sul). Devem ser
áreas onde provavelmente até hoje ninguém quis estabelecer-se. E é para lá que será
enviado em massa o campesinato polonês, enquanto as questões relacionadas com
a reforma agrária continuarão recebendo um tratamento de madrasta1218.

Um artigo muito importante que foi publicado em Wici dizia respeito ao problema da concessão do passaporte aos emigrantes e da aquisição das passagens de
navio. Geralmente o camponês dava início às providências nesse sentido em sua
comuna, onde foi informado pelo funcionário

1216
1217
1218

Od kolegów w Brazylii. Ibidem, n. 46, de 10/11/1929, p. 13-14.
Tam, gdzie Polacy mają się osiedlać... Ibidem, n. 21, de 12/7/1928, p. 3.
Wywóz ludzi. Ibidem, n. 36, de 1/9/1929, p. 14.
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que o melhor é dirigir-se ao Berek, ao Josek Zysman ou ao Werba, que poderão ajudar-lhe a resolver todas essas coisas, só que isso vai custar um pouco. Na maioria dos
casos o emigrante faz uso desse conselho e em pouco tempo aparece para falar com
o agente. O emigrante começa a lhe falar dos seus receios e faz perguntas a respeito
das condições de trabalho e dos salários no país distante. O agente quase nunca diz
a verdade, antes aconselha e estimula os indecisos a emigrar. Os camponeses, que
tomaram a decisão de emigrar com muita credulidade, acreditam nas informações
do agente. Tendo a certeza de que o camponês vai viajar, o agente começa a lhe dar
explicações a respeito das enormes dificuldades que terá com a obtenção do passaporte. Mas diz que tudo isso pode ser superado, visto que toda a questão poderá ser
resolvida apenas pelo agente. Após ouvir o preço, que varia entre 5 e 20 dólares, o
camponês se assusta, desiste da ajuda do agente e resolve fazer o passaporte sozinho.
Aí é que começa a sua via-crúcis: na comuna ou no distrito dizem-lhe quantas certidões ele deve possuir, da coletoria, do exército, da polícia e da comuna. Por uma
ou duas vezes tenta em vão compreender o caminho e a sequência da retirada dos
necessários papéis, perde a fé nas próprias forças e volta ao agente. Este lhe aponta
sempre novas dificuldades, o preço para a obtenção do passaporte sobe de semana
em semana e muitas vezes chega a 20-30, e até a 50 dólares. A exploração dos emigrantes pelos agentes, que se aproveitam da ignorância do camponês, é simplesmente
inacreditável, porquanto é preciso saber que o passaporte para emigração, contando
os pagamento de todas as taxas, custa cerca de 35 zlótis, e o agente – para providenciar esse passaporte – além da soma acima que o emigrante deve pagar, cobra 50-100
ou até 300-400 zl.

Como evitar isso? À pergunta assim formulada, o autor do artigo, Stanisław
Malessa, respondia que
é preciso organizar uma boa ajuda social, visto que o escasso pessoal das repartições
que cuidam dos assuntos dos emigrantes, apesar da mais sincera boa vontade e disposição, não tem condições de esclarecer de forma adequada e de conscientizar o
candidato a emigrante. Caso se queira atingir o objetivo acima, é preciso sobretudo
conscientizar toda a sociedade sobre a importância do problema da emigração, assim
como das injustiças e da exploração a que o emigrante é exposto1219.

A síntese da posição da UJARP na questão emigratória era exposta no artigo
de Adam Błażejewski, publicado no dia 16 de abril de 1939 com o titulo O mundo
distante deve-se abrir diante de nós. A redação adicionou-lhe o seguinte comentário:
“Em razão da questão emigratória, vital para as aldeias, estamos publicando este
1219

MALESSA, S. Wyzysk emigrantów. Ibidem, n. 11, de 16/3/1930, p. 4-5.
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artigo, que aborda a emigração do ponto de vista da juventude”. Constatando que
a situação então existente nas aldeias da Polônia não fornecia nenhuma perspectiva
de vida digna, sem falar da ampliação da própria campo de trabalho ou, no caso dos
camponeses sem terra, da possibilidade de comprar um pedaço de terra, o autor do
texto acredita que a única saída dessa situação é a emigração:
Já vejo em meu pensamento como milhares de jovens camponeses partem do porto
de Gdynia com a fé e a esperança de que ganharão um novo pedaço de terra para
cultivar, que nele trabalharão com o pensamento voltado à Polônia, à aldeia natal,
aos irmãos e às irmãs que ficaram no país. Dentro de alguns anos os nossos sonhos
se cumprirão, porque eles têm de cumprir-se. Enquanto isso, devemos preparar-nos
para que possamos cumprir bem as exigências que no futuro nos esperam. Somente
o elemento melhor poderá partir para a conquista do mundo. Pessoas sadias e fortes, temperadas para o frio, a fome e o desconforto. Pessoas que não tenham medo
de nenhum trabalho, pessoas que saibam trabalhar conjuntamente pelo bem geral.
O colono deve ser um modelo de polonês, porque é de acordo com ele que as outras nações moldarão a sua opinião a respeito do nosso país. Haverá necessidade de
engenheiros, construtores, marceneiros, carpinteiros, tecelões, pescadores, atiradores, organizadores. A juventude aldeã está capacitada para tudo e não tem medo do
mundo. Não podemos esperar que o governo chegasse até nós, até as nossas casas, a
Pawłosiowo ou Kasinka, e diga por exemplo o seguinte: “Senhor Stanowski, o navio
está à sua espera em Gdynia, aqui o Senhor tem uma passagem até Gdynia, de Gdynia o Senhor viajará ao Brasil e lá o Senhor ganhará tanta terra quanta puder cultivar.
Nós Lhe desejamos felicidade”. Isso nós não podemos esperar, porque até agora, se
alguém vinha, falava de outra forma. Se deixássemos as coisas ao seu próprio curso,
tudo continuaria igual. Nós não podemos permanecer calados, mas em voz alta devemos clamar pelo cumprimento das nossas exigências1220.

Para concluir as reflexões a respeito do movimento jovem aldeão diante da
emigração à América Latina, vale a pena dedicar ainda alguma atenção à União
Central da Juventude Aldeã (UCJA) Semeadura e à União Central da Aldeia Jovem1221.
Lembremos que após a cisão em junho de 1928 permaneceram na UCJA os líderes
entre os quais predominavam as influências do governo e que mantiveram o nome
antigo e o título do seu órgão de imprensa – Siew (Semeadura). A União, que em
1930 adotou um estatuto que definia a sua autonomia legal, continuou colaborando
BŁAŻEJEWSKI, A. Świat daleki musi się dla nas otworzyć. Ibidem, n. 16, de 16/4/1939, p. 11.
JARECKA, S. Związek Młodzieży Wiejskiej ”Siew”. Pokolenia, 1974, n. 4; WYPYCH, J. Centralny
Związek Młodzieży Wiejskiej ”Siew” w latach 1928-1934. RDRL, n. 20, 1979/1980, p. 152-181; ”Siew”
i ”Raclawice”. Ruch młodowiejski w czasie pokoju i wojny. Red. R. Olbrychski. Warszawa, 1992; CHROBAK,
T. Pogląd na wieś i państwo Stanisława Gierata. RDRL, n. 29, 1995, p. 89-95.
1220

1221
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com a Sociedade Central das Organizações e dos Círculos Agrícolas e com a União
dos Atiradores. Além disso, para a sua atividade recebia subvenções do governo. Em
setembro de 1934 ocorreu a aliança da UCJA Semeadura com uma parte da União
da Juventude Popular e da União da Juventude da Polônia Menor, em consequência
do que surgiu a União Central da Aldeia Jovem (UCAJ).
No outono de 1932 a UCAJ elaborou as suas diretrizes ideológicas. O lema do
seu programa era: “O bem do País é a suprema lei”. Foram aceitos como bases
ideológico-organizacionais os ideais que promoviam a aldeia, a juventude, a autonomia e a formação do Estado. Na declaração, torna-se fácil perceber elementos
do programa do bloco governamental, especialmente na declaração programática
da União da Emenda da República de 1927, nos discursos de Walery Sławek ou de
Adam Skwarczyński, protetor da UCAJ da parte do governo. A União promovia
cursos educacionais e de aperfeiçoamento agrícola, propagava a leitura, o esporte
e a educação física, organizava concursos agrícolas e apoiava o movimento teatral
amador. Tudo isso devia servir ao bem da sociedade e da Polônia.
A União, que de acordo com o estatuto devia ser apolítica, em sua atividade apoiava
claramente o bloco governamental. Durante a campanha eleitoral ao parlamento em
1930, escrevia-se: “[...] a única pessoa que pode retirar a Polônia do caos é o primeiro
marechal da Polônia – Józef Piłsudski. Estimulados por sérios incentivos, assinamos
o manifesto da juventude que colabora com o marechal Piłsudski”1222. A adoção da
Constituição de Abril de 1935 foi considerada pelos principais dirigentes da UCJA como
uma grande realização, que introduziria na Polônia – como escrevia o presidente da
União, Stanisław Gierat – “um sistema consoante com o espírito da época”1223. Graças
a essa Constituição – tecia as suas visões Gierat –
será instituído um novo Parlamento e um novo Senado. Nas atuais eleições já não há
listas partidárias nem se alardeiam programas jamais postos em prática. Atualmente
cada cidadão tem a possibilidade de escolher uma pessoa em quem deposita confiança,
em razão da sua capacidade de agir em prol do Estado, do distrito ou da comuna1224.

Presidida por Stanisław Gierat1225, a UCJA Semeadura tornou-se, em meados dos
anos trinta, a maior organização da juventude aldeã. Gierat contribuiu também para
a fundação da Cooperativa Cinematográfica Aldeã, da Cooperativa Têxtil Aldeã e
de um internato para moças que estudavam em Varsóvia e coordenou a coleta de
dinheiro para a construção da Casa do Camponês na capital.
1222
1223
1224
1225

Wobec wyborów. Siew, n. 46, de 18/11/1930, p. 4.
GIERAT, S. Podstawy ruchu młodowiejskiego. Warszawa, 1935, p. 118.
Idem. Przemiany idei. Przewodnik wiejski, n. 4 de 1935.
KARDELA, P. Stanisław Gierat 1903-1977. Działalność społeczno-polityczna. Szczecin, 2000.
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Nos artigos publicados em Siew (Semeadura), Siew Młodej Wsi (Semeadura da
Jovem Aldeia), Przewodnik Wiejski (Guia Rural) ou Wiejska Droga (Caminho Rural),
propagava-se a educação pública, combatia-se uma fraseologia socioeconômica
radical e cultivava-se a apologia dos marechais Józef Piłsudski e Edward RydzŚmigły. Na prática, porém, a maioria dos membros permanecia passiva diante da
influência política e propagandística do governo. Em 1938, em seus 5,5 círculos, a
União congregava cerca de 170 mil jovens.
O problema que constituía a maior preocupação das áreas rurais era o desemprego entre os jovens. Czesław Sobczyk escreveu no Siew Młodej Wsi:
A situação das aldeias é atualmente muito difícil. Um grande número de desempregados não encontra emprego na agricultura nem na pouco desenvolvida e estagnada
indústria. A emigração tem sido inteiramente reprimida. Mas não existem outras
saídas para o escoamento do excesso populacional. Essas pessoas não possuem uma
base de subsistência. Mal alimentadas desde crianças, são pouco resistentes a todo
o tipo de doenças1226.

Quais eram os caminhos para sair dessa situação? Na síntese da discussão, que
provocou grande repercussão entre os leitores, afirmava-se que “a reforma agrária
é um dos elos necessários na obra do saneamento econômico das aldeias, mas não
é absolutamente o elo único”. Uma forma para a diminuição do desemprego era,
segundo Siew Młodej Wsi,
a) a elevação da técnica agrícola na terra cultivada, de maneira que se possa aumentar
a produtividade da propriedade camponesa;
b) a diminuição dos preços dos produtos indispensáveis à produção agrícola (fertilizantes, ferramentas e máquinas);
c) a organização da venda dos produtos agrícolas.

Na opinião da redação, o que mais podia contribuir para a diminuição do desemprego era o desenvolvimento do artesanato e a industrialização do país. A emigração
era vista com ceticismo:
não podemos depositar na emigração esperanças demasiadamente grandes. A emigração deve ser preferencialmente vista como uma forma de nos livrarmos aos poucos na
Polônia do elemento judeu. Na verdade, os postos desocupados pelos judeus poderão
ser ocupados por poloneses, mas, embora esse recurso forneça a possibilidade de uma
parcial eliminação do desemprego rural, não poderá desempenhar o papel de um re1226

SOBCZYK, C. Bezrobocie na wsi. Siew Młodej Wsi, n. 9, de 1/3/1936, p. 126.
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curso decisivo. Com o estabelecimento de uma situação normal, deve ocorrer certo
escoamento da juventude camponesa para funções públicas (administrativas). Como
sabemos, atualmente há nas escolas médias e superiores uma porcentagem muito baixa de filhos de camponeses, o que configura uma situação decididamente doentia1227.

Na questão do desemprego e da emigração camponesa, tomava a palavra também
o próprio presidente Gierat. Na sua opinião, o desemprego podia ser sensivelmente
reduzido através da reforma agrária, bem como da drenagem de Polesie e de Puszcza
Maszyniecka. Dessa forma poderia ser conseguida uma área de terra necessária
para 75% da população. Para os restantes 25% desse grupo, Gierat enxergava espaço na indústria em desenvolvimento, que devia ser envolvida numa economia
planejada, para que pudessem ser criados postos de trabalho nas regiões de maior
superpovoamento agrário.
Para a população que aumentava todos os anos em consequência do grande
crescimento demográfico, Gierat avistava também como solução a emigração
para fora das fronteiras da Polônia. Diante do fato de a Polônia ter recuperado
a sua independência e de o Estado estar desenvolvendo uma política emigratória
apropriada, abriram-se possibilidades para a UCJA, que “cuidará das questões
marítimo-coloniais, porque elas lhe dizem respeito diretamente e podem facilitarlhe a realização de um programa de elevação da camada camponesa à categoria de
um agente que abra o caminho para uma Polônia forte”.
De acordo com o que propunha Gierat, era tarefa da UCJA:
Manter contato com os 8 milhões de poloneses que residem no exterior, defendê-los
da desnacionalização e fornecer-lhes a possibilidade de edificar a cultura e a economia
da nação polonesa. A Polônia atual deve pensar também no excesso da sua população e preparar-se para uma emigração planejada e útil. Primeiramente o Movimento
Aldeão Jovem deve envidar todos os esforços no sentido de que o camponês esteja
preparado intelectualmente para lutar pela existência, de que alcance um nível de
educação que lhe possibilite a defesa dos seus direitos, que lhe facilite o trabalho a
que ele se dedicar. O camponês polonês deve [ ] deixar de se curvar diante do senhor,
de beijar a mão do padre e de tremer diante da autoridade ou de permanecer mudo
quando se encontra numa repartição. O camponês polonês deve possuir o orgulho
nacional e a confiança em si, visto que é o mais trabalhador de todos os camponeses
da Europa; deve ter acesso a uma ciência e uma cultura suficientes para que não seja
insultado e não seja escarnecido em razão da sua postura primitiva diante da vida.
Uma segunda etapa é a elaboração de um plano e de um projeto para a emigração
1227
MARSZAŁEK, J. Bezrobocie młodzieży wiejskiej (zamknięcie dyskusji). Ibidem, n. 18, de 1/5/1938,
p. 281-282.
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polonesa. Somos uma nação jovem, repleta de forças vitais, e devemos procurar novas áreas com o objetivo de estabelecer nelas o excelente colono que é o camponês
polonês. Observemos os resultados do trabalho agrícola dos nossos colonos no Paraná. Em Curitiba, capital desse estado, realizou-se uma exposição agrícola na qual,
entre os 39 prêmios entregues aos expositores, 34 couberam a poloneses. Esse fato
deve encher-nos de orgulho e nos dar a segurança na conquista de novas áreas ultramarinas. O plano de uma colonização polonesa no além-mar deve ser traçado de
forma racional e inteligente. O assentamento nas colônias deve fornecer aos colonos
a garantia de uma continuidade no desenvolvimento nacional, deve possibilitar-lhes
a preservação da sua língua e a ligação com a velha Pátria1228.

Em consequência dessas ideias do presidente da UCJA, essa organização apoiava
nas páginas de Siew a política do Estado na área da emigração e da colonização. Por
isso eram publicados nesse periódico todos os comunicados oficiais elaborados pelo
Sindicato de Emigração ou pela Agência Polonesa de Imprensa1229.
O Siew tinha os seus leitores e correspondentes também no Brasil. Um deles,
K. Przybysz, numa correspondência publicada no início de 1932 escrevia:
Embora não esteja juntamente com vocês no país natal, onde fui acalentado no berço,
e embora me encontre longe, além dos vastos mares, mantenho contato com meus
amigos e com minhas amigas e sei como vocês estão vivendo e o que estão buscando. Alguns desses amigos ou dessas amigas talvez se perguntem como eu sei dessas
coisas, já que não mantemos correspondência. É verdade que não recebo cartas, mas
no lugar das cartas temos um outro meio de ligação – o Siew, do qual não me separo também no estrangeiro e sempre leio com prazer os artigos que vocês enviam a
esse “meio de ligação”1230.

A imprensa da UCJA informava a respeito do II Encontro da Juventude Polonesa do Exterior, que se realizou nos dias 8-10 de julho de 1935 em Varsóvia e do
qual participaram representantes de países como Canadá, Estados Unidos, Brasil,
Espanha, França, Alemanha e muitos outros países do mundo. Naquela época as
autoridades da Polônia, e sobretudo o Ministério das Relações Exteriores, procuravam conquistar os poloneses emigrados, inclusive a juventude. Julgava-se, que
a juventude seria um importante instrumento na realização dos “planos coloniais”
do governo. Em Siew Młodej Wsi escrevia-se:
GIERAT, S. Emigracja i kolonie. Siew Młodej Wsi, n. 28, de 14/7/1935, p. 28-29.
Wznowienie emigracji do Argentyny. Siew, n. 23-24, de 14-21/6/1931, p. 344; Emigracja do
Argentyny. Ibidem, n. 34, de 30/8/1931, p. 450.
1230
PRZYBYSZ, K. Z Brazylii. Siew, n. 1, de 10/1/1932, p. 10.
1228

1229
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A juventude, por ser o elemento mais preeminente, mais entusiasta, pode cumprir um
papel extremamente importante na propagação dos elementos da cultura polonesa,
na conquista de novas aquisições e áreas para a vida econômica da Polônia. O Encontro passou por um período de excursões e acampamentos, que foram organizados
para grupos menores com o objetivo de eles conhecerem melhor a vida da Polônia
contemporânea e de se familiarizarem com o passado e os monumentos históricos
do nosso país. Esses acampamentos e cursos foram promovidos por organizações
nacionais da juventude1231.

No encerramento das deliberações, os delegados do Encontro aprovaram uma
resolução que proclamava: “Dando sempre e em toda a parte o testemunho da
dignidade nacional polonesa, a juventude polonesa no exterior trabalhará pela promoção da herança ideológica que lhe foi deixada pelo Grande Construtor da Polônia,
Józef Piłsudski”1232. Nos dias seguintes os jovens foram recebidos pelo presidente
da Polônia, Ignacy Mościcki, no Castelo Real, e a seguir, viajaram a Cracóvia, onde
prestaram uma homenagem aos restos mortais de Józef Piłsudski e participaram da
elevação do Outeiro do Marechal, graças ao que – na opinião da correspondente
de Siew Młodej Wsi – “com a terra polonesa, trazida de todos os recantos de Polônia,
permanecerá ligada a terra dos países estrangeiros, que é orvalhada pelo sangue
e pelo suor do emigrante polonês”1233.
A UCJA pronunciava-se igualmente a respeito da questão judaica. Ao tomar
a palavra, Stanisław Gierat partia da constatação de que os judeus – que se dedicavam ao comércio, à indústria ou às chamadas profissões livres – não tinham
muita coisa em comum com a juventude aldeã. Eles também não contribuíam para
o desenvolvimento da economia nacional como um todo. Por isso, ele proclamava
a necessidade de restringir a participação dos judeus no comércio, postulando ainda
que – diante do fato de que “na Polônia residem mais de 3 milhões de judeus para
uma população total de 33 milhões de habitantes” e visto a alta taxa de desemprego
no país – uma parte dos judeus (pelo menos a metade) emigrasse à Palestina, ou a
outros países estrangeiros. Ao mesmo tempo, ele se pronunciava contra
o afastamento dos judeus da Polônia pela força e pela violência. [...] É preciso removêlos aos poucos do comércio, e eles mesmos se verão forçados a buscar para si melhores condições de vida. Despertar entre os poloneses o amor ao comércio seria uma

BRZUSKÓWNA, H. II Zlot Młodzieży Polskiej z Zagranicy. Siew Młodej Wsi, n. 29, de 21/7/1935,
p. 458.
1232
Ibidem.
1233
Ibidem.
1231
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forma de assegurar condições de existência às camadas empobrecidas e contribuiria
para uma solução da questão judaica que fosse favorável à Polônia1234.

Resumindo, constata-se que no período de entreguerras o movimento juvenil
nas aldeias moldou-se dentro da estrutura dos círculos agrícolas. Em 1928, após
uma cisão dentro da UCJA, uma parte significativa dos círculos formou a UJARP
Convocação, política e ideologicamente ligada com o movimento popular, enquanto o restante da UCJA permaneceu subordinada ao governo da época. O objetivo
fundamental de todas as associações da juventude rural era a moldagem de modelos
educacionais, a autoeducação e a adoção de medidas que facilitassem o ingresso na
vida adulta. No entanto, além do trabalho instrucional e educativo, o movimento
juvenil também tomava a palavra em questões políticas e econômicas. O mais eminente representante dessa corrente foi Stanisław Miłkowski, o principal divulgador
do agrarianismo na Polônia. Independentemente das suas preferências ideológicas,
o movimento juvenil interessava-se também pelos assuntos da emigração, que via de
forma positiva, por ter consciência de que, diante da difícil situação econômica da
Polônia, tratava-se de uma oportunidade para a conquista da autonomia, inclusive
para as pessoas jovens. A UJARP acreditava que nesse particular a juventude devia
ser ativa, isto é, devia exigir facilidades na obtenção de passaportes, interessar-se
pelas possibilidades de colonização em outros países, etc. Naquela época as publicações jovens forneciam abundantes informações a respeito dos colonos poloneses
na América Latina, principalmente no Brasil e na Argentina.

1234
GIERAT, S. Podstawy ruchu..., p. 59-60; cf. também: SOBCZYK, C. Sprawa żydowska. Siew Młodej
Wsi, n. 16, de 19/4/1936, p. 239-240.

Conclusão

Na sociedade polonesa da segunda metade do século XIX ocorriam transformações
muito rápidas, provocadas pelas reformas legais na concessão de terras e pelo desenvolvimento do capitalismo. Sob a influência desses fatores começou a ocorrer
o processo da transformação de uma sociedade de estados numa sociedade de
classes, ou seja, de uma sociedade feudal numa sociedade moderna. O grupo mais
numeroso da sociedade eram os camponeses. No entanto, no sentido sociológico
a aldeia polonesa não era um complexo monolítico. Havia diferenças não apenas
sob o aspecto patrimonial, mas também sob o aspecto da consciência sociopolítica,
econômica ou étnica, o que resultava da política dos países de ocupação diante das
diversas zonas ocupadas. Por ocasião do renascimento da autonomia política da
Polônia em 1918 o país constituía um conglomerado de três áreas que apresentavam
profundas diferenças entre si. No entanto eram fortes vínculos entre os poloneses
como nação, que se moldavam com base no patriotismo, numa língua e numa cultura
nacional comum, bem como numa crescente conscientização política e histórica.
O capitalismo que se desenvolvia em terras polonesas era periférico e atrasado
em relação ao da Europa Ocidental. A indústria pouco modernizou o país e a sua
estrutura social, na qual continuava predominando o modelo da aristocracia e da
nobreza tradicional. Mas, apesar dessas deficiências, o capitalismo era o catalisador de lentas transformações sociais, a mais importante das quais era a libertação
da mão de obra agrícola do sistema da servidão. Isso, no entanto, provocou o
surgimento de uma enorme população sem terra. Essa massa não podia ser absorvida pelo vagaroso desenvolvimento das cidades e da indústria. A fome de terra
dos camponeses e a pouca capacidade do mercado para absorver a mão de obra
em excesso tornaram-se as causas da emigração da população rural em busca de
melhores condições de vida. A inicialmente lenta emigração aos países da Europa
Ocidental e à América do Norte transformou-se em um movimento colonizador
maciço, especialmente ao Brasil. Esse movimento persistiu com grande intensidade
até a eclosão da I Guerra Mundial, assumindo as proporções de um êxodo, muitas
vezes definido como “febre brasileira”.
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O crescimento da consciência e da atividade sociopolítica dos camponeses, que
constituíam a camada mais numerosa da nação, permitiu que no final do século XIX
surgisse uma representação política diferente das demais agremiações. No entanto,
o processo da formação dos partidos populares não transcorria simultaneamente e
era diferente nas diversas zonas de ocupação. Contava a diversidade das condições
político-nacionais em determinada região do país, mas também os temperamentos
dos diversos líderes.
Apesar dessas diferenças, desde a sua origem o movimento popular exerceu
uma profunda influência nas massas camponesas, determinando a moldagem da
sua consciência social, histórica e nacional. O pensamento sociopolítico elaborado
e propagado pelo movimento popular influenciava a postura das massas camponesas,
que participaram de muitos acontecimentos importantes para a nação polonesa,
tais como a luta pela independência, pelo acesso à instrução e à cultura igual para
todos e, no país independente, pelo desenvolvimento das ideias e das instituições
democráticas. O movimento popular igualmente assumia uma posição diante dos
problemas sociais básicos com que as aldeias e os camponeses se defrontaram na
passagem do século XIX para o século XX, apesar de que os políticos populares
– ao que parece – pelo menos até 1918 sobrepunham as questões nacionais aos
interesses classistas.
Nesse contexto, torna-se extremamente interessante a análise da emigração
colonizadora à América Latina, que antes da I Guerra Mundial atingiu significativas proporções. Aos dois principais países de imigração vieram cerca de 110 mil
camponeses poloneses, dos quais no Brasil estabeleceram-se 100 mil e na Argentina,
cerca de 10 mil.
A emigração camponesa, que se iniciou primeiramente no Reino da Polônia,
contou com o interesse de quase toda a sociedade polonesa. Interessavam-se por
ela tanto os camponeses como os círculos intelectuais progressistas. Esse interesse
concentrava-se sobretudo nas causas da emigração, na escolha da sua direção e no
seu significado para a sociedade polonesa. A diversidade de respostas às perguntas
apresentadas provocava o surgimento de disputas políticas, que diziam respeito
a prognósticos da vida da nação, tanto no estrangeiro como em terras polonesas.
A tendência geral e claramente perceptível dessas discussões estendia-se desde
avaliações extremamente pessimistas das consequências da emigração para a Polônia até uma análise realista, que buscava perceber na migração não apenas um
fenômeno político, mas também um processo que tinha as suas fontes em fenômenos
econômicos naturais que faziam parte das transformações capitalistas.
No período da primeira “febre brasileira” o movimento popular não existiu e por
isso não podia pronunciar-se a respeito dessa questão. Naquele tempo tomava
a palavra a esse respeito unicamente a imprensa destinada às aldeias. Os títulos
então mais populares, como Gazeta Świąteczna ( Jornal Festivo) e Zorza (Aurora),
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posicionavam-se decididamente contra a emigração camponesa aos países da América Latina. O Brasil era apresentado como um país que era desqualificado tanto
pelo clima como pelas condições naturais. O Gazeta Świąteczna, da mesma forma
que o Zorza, não percebia as verdadeiras causas da emigração – o superpovoamento
das aldeias, a miséria, a grande multidão de camponeses sem terra. Na opinião
desses periódicos, o movimento emigratório era obra dos agentes, que atuavam no
interesse de fazendeiros, empresas e proprietários de minas no Brasil. Tinha uma
abordagem um pouco diferente da emigração o semanário Głos (A Voz), publicado
por intelectuais de Varsóvia. A respeito da emigração camponesa pronunciou-se
ali muitas vezes Jan Ludwik Popławski, o qual tinha uma visão muito negativa da
“febre brasileira” dos anos 1889-1890, mas não desaconselhava a emigração a países
como a Argentina ou o Chile, onde – como afirmava – havia condições climáticas
semelhantes às europeias, existiam enormes extensões desabitadas e uma política
favorável dos países frente aos imigrantes. Na opinião de Popławski, o único recurso
que podia melhorar a situação dos camponeses, e ao mesmo tempo contrapor-se
eficazmente à emigração, era o parcelamento das grandes fazendas1235.
Embora a Polônia daquela época fosse dividida por fronteiras estabelecidas pelos
ocupantes, ela não deixava de ter uma vida comum. A “febre brasileira” do Reino da
Polônia facilmente penetrou na Polônia Menor, na Galícia e Lodomeria daquele tempo.
Da mesma forma que no Reino da Polônia, também ali se travava uma agitada discussão
entre os partidários e os adversários da emigração. Para o movimento popular, que
surgiu no ocaso do século XIX, justamente na Galícia, a questão da emigração camponesa era muito importante. Durante um debate no plenário do Parlamento Nacional
realizado no dia 3 de fevereiro de 1896, o representante dos líderes populares, Szymon
Bernadzikowski, criticava asperamente o procedimento da administração galiciana,
que – ao não fornecer aos camponeses os necessários documentos – dificultava-lhes
a emigração ao Brasil. Ele exigia que o Parlamento Nacional apresentasse ao Conselho
de Estado em Viena um projeto de estatuto emigratório que garantisse a assistência
aos emigrantes e aos reemigrantes. O Partido Popular foi também o idealizador
de uma conferência promovida no dia 24 de janeiro de 1896 em Lvov e dedicada
a questões emigratórias, da qual participaram cerca de trinta pessoas, entre as quais
Jan Ludwik Popławski, Tadeusz Dwernicki, Jan Stapiński, Karol Lewakowski, prof.
Józef Siemiradzki, bem como Władysław Terenkoczy, um dos líderes da Sociedade
Comercial e Geográfica Polonesa. Carol Lewakowski, o primeiro presidente do Partido Popular, que percebia os valores da emigração camponesa aos Estados Unidos,
sobrepunha-lhes, no entanto, o Brasil, visto que, como acreditava, ali o camponês
não se desnacionalizaria. Igualmente os participantes da mencionada conferência,
1235
POPŁAWSKI, J. Ułatwienie parcelacji. Głos, n. 16, de 6(18)/4/1891, p. 181-182; idem. Dane o parcelacji.
Ibidem, n. 36, de 24/8(5/9)/1891, p. 423-424.
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numa resolução aprovada “quase por unanimidade”, reconheceram a superioridade
da emigração ao Brasil sobre a emigração aos países da América do Norte.
Num período posterior o movimento popular, e especialmente a imprensa popular, empreenderam uma luta contra todo o tipo de exploradores e embusteiros
que, apresentando-se como agentes e aproveitando-se da miséria, da incompetência
e muitas vezes da ingenuidade camponesa, ganhavam enormes fortunas. O Kurier
Lwowski (Correio de Lvov) achava que essa era “a maior praga do nosso país”, que
“nunca nos permitirá organizar, influenciar e regular a nossa emigração de acordo
com os interesses do nosso povo e da nossa política exterior”. Era também muito
importante a postura dos líderes populares diante de instituições que organizavam
a emigração camponesa à América Latina, isto é, de todo o tipo de companhias
transportadoras, agências de viagens e sociedades emigratórias. Stapiński e o Partido
Popular Polonês depositavam uma grande confiança na agência de viagens de Zofia
Biesiadecka, em Oświęcim, que era conhecida não apenas na Galícia, mas também
no Reino da Polônia. Em período posterior o Partido Popular Polonês participou
dos trabalhos da Sociedade Polonesa de Emigração, fundada em 1908 na Galícia,
cujo cofundador foi Bolesław Wysłouch. Os líderes populares eram representados
tanto no Conselho Fiscal como na administração da SPE. Essa forte representação
dos líderes populares foi até motivo de uma acusação contra eles apresentada em
outubro de 1910 pelo padre Stanisław Stojałowski, durante a discussão do orçamento
no fórum do Parlamento Nacional. Ele insinuava que a Governadoria “está procurando criar um ‘monopólio’ emigratório para a Sociedade Polonesa de Emigração,
isto é, para o Partido Popular ou – em outras palavras – para o sr. Stapiński”. Essa
absurda acusação reflete o ambiente de inveja que reinava entre os adversários
políticos do Partido Popular Polonês, engajado na questão da emigração.
Os líderes populares da zona de ocupação russa, que surgiram na cena política
somente na primeira década anterior a I Guerra Mundial, tinham da emigração
camponesa aos países da América Latina uma visão positiva. Eles informavam,
esclareciam e polemizavam com aqueles que, aproveitando-se da ignorância dos
camponeses, procuravam dissuadi-los da emigração. No período da publicação
do Zaranie (Alvorada), periódico em torno do qual se concentrou um movimento
sociopolítico liderado por esse jornal, a postura diante da questão emigratória
passou por uma evolução. No início o Zaranie mostrou-se bastante moderado.
A redação acreditava que, ao emigrarem do país, os camponeses contribuíam para
o empobrecimento da pátria. O período crucial para a redação do Zaranie foi o
ano de 1911. Foi então que ocorreu a chamada segunda “febre brasileira” no Reino
da Polônia, que se estendeu sobretudo a Podlasie e à região de Lublin. Das terras
do Reino da Polônia emigraram então cerca de 12 mil camponeses. Um importante
meio que apoiava o movimento emigratório, ainda que não sem restrições, eram
justamente os círculos concentrados em torno do Zaranie. Os líderes populares

CONCLUSÃO

409

apoiavam e, quando ocorria tal necessidade, criticavam a atividade da Sociedade de
Assistência aos Emigrantes, fundada em 1910. Essa Sociedade era acusada de reprimir
a emigração dos camponeses, de não lhes fornecer informações adequadas, de não
divulgar essas informações de forma adequada e, ainda, de falta de assistência aos
emigrantes que já se haviam estabelecido no Brasil.
Resumindo, constata-se que o movimento popular, tanto na Galícia como no
Reino da Polônia, tinha da emigração camponesa à América Latina uma visão
favorável. Via nele a oportunidade para muitos milhares de habitantes das aldeias
melhorarem a sua sorte, no que nas condições locais não se podia pensar. Ao mesmo tempo o movimento popular exigia que aos emigrados fosse proporcionada
a devida assistência. Os líderes populares condenavam decididamente os agentes
emigratórios, em cuja atuação percebiam muita desonestidade. Percebiam-se objetivamente as causas da emigração, ou seja, os fatores econômicos. Em numerosas
publicações apresentava-se como a causa primordial a insuficiente quantidade de
terra em mãos dos camponeses. Outras causas eram o nível de instrução, que dificultava a execução de outro trabalho, e também o insuficiente desenvolvimento da
indústria. Por esse estado de coisas eram acusadas as classes possuidoras, sobretudo
os fazendeiros, em cujo egoísmo classista percebiam-se as causas que impeliam a
população camponesa à emigração.
Bem diferente era a atitude do movimento popular diante da emigração camponesa na zona de ocupação prussiana. Diante da ameaça às bases da existência
nacional, o nascente movimento popular era decididamente contrário à emigração
camponesa. Os agentes emigratórios eram acusados de promover uma propaganda
desonesta e responsabilizados pela divulgação de informações falsas sobre o suposto
bem-estar além do oceano. A Gazeta Grudziądzka ( Jornal de Grudziądz), o maior
órgão da imprensa polonesa na zona de ocupação prussiana, quase em cada número
lembrava aos leitores que com a emigração dos camponeses poloneses à América
Latina alegravam-se os prussianos, que dessa forma, com pouca despesa, podiam
livrar-se dos poloneses. A Gazeta Grudziądzka apelava portanto: “Por isso não
abandone, estimado Irmão, a terra pátria, orvalhada com o sangue e o suor dos
antepassados. Permaneça aqui, nas fileiras dos Irmãos que lutam pelos seus direitos
e pela sua existência”.
Nesse apelo se percebe que na propaganda antiemigratória o jornal recorria
aos mais sublimes valores do camponês polonês – à terra nutriz e ao instinto de
permanecer na pátria. É como que um apelo a manter a fidelidade ao rincão pátrio,
a trabalhar nele e a zelar pela sua integridade e inviolabilidade. Percebem-se ali os
mesmos motivos de que em breve se utilizaria Maria Konopnicka em seu famoso
poema antigermânico Rota.
No período de entreguerras a Polônia não foi capaz de dar conta de muitos
problemas herdados da ocupação, entre os quais se encontravam igualmente o de-
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semprego e o superpovoamento das aldeias. Nesse período, partiram da Polônia
para a emigração colonizadora aos países da América Latina, principalmente Brasil,
Argentina e Paraguai, cerca de 40 mil camponeses poloneses. Na sua retórica e na
sua prática política, os partidos e as facções populares proclamavam que apenas uma
ampla reforma agrária e a ampliação da indústria poderiam eliminar o problema
da emigração. No entanto, a política emigratória da II República ia aos poucos
evoluindo no sentido do aumento da emigração do país, principalmente aos países
da América Latina.
As posições diante dos problemas emigratórios, tomadas pelos partidos populares
no Parlamento e no Senado, não eram uniformes. O dirigente do PPP Esquerda Jan
Stapiński acreditava que, para evitar uma revolução social, era preciso fornecer terra
aos camponeses. Ele argumentava que o frágil potencial econômico da Polônia renascida não permitia que em pouco tempo fosse criada uma quantidade suficiente de
vagas de trabalho. É significativo que um ardente partidário da emigração camponesa
antes da I Guerra Mundial se tenha transformado no período de entreguerras em
seu ferrenho opositor.
Adotava uma posição semelhante o Partido Camponês, o qual acreditava que
todo cidadão devia encontrar trabalho em seu país e, caso ocorresse a necessidade
de buscar o pão no exterior, o Estado polonês devia fornecer ao emigrado uma
devida assistência. Igualmente o PPP Libertação, no início de 1927, exigia que as
autoridades estatais tentassem não apenas encontrar apropriadas áreas para a emigração, mas também prepará-las de maneira adequada, “para que nessas áreas de
emigração possa ser organizada para os nossos emigrados uma existência digna”.
Os políticos desse partido admitiam a emigração colonizadora com a condição de
que o governo polonês possibilitasse aos camponeses a aquisição de propriedades
agrícolas no exterior como propriedades privadas.
Os políticos do Partido Popular Polonês Piast entendiam como a causa da miséria
de cinco milhões de camponeses minifundiários e sem terra na Polônia, a interrupção, em 1914, do processo da emigração maciça à América. É por isso que já
no dia 21 de novembro de 1923 o representante do PPP no Conselho Nacional de
Emigração, Antoni Szmigiel, pronunciou-se decididamente a favor da emigração
dos camponeses ao Brasil. “A nossa população não tem o que fazer no país” – dizia
ele – “e a metade da população da Polônia Menor pode emigrar. Muitos dos emigrantes, que aqui eram trabalhadores braçais, conseguiram lá fora as suas próprias
oficinas de trabalho”. Na segunda metade dos anos vinte, no período de uma encarniçada luta entre o bloco do governo e a oposição, e cujo elemento principal era
o PPP Piast, esse partido passou a tratar com maior distanciamento a emigração
colonizadora. Um sinal sintomático disso foi um artigo de A. Średniawski com
o significativo título de Para a perdição. Caracterizando o movimento emigratório
dos anos 1926-1927, o autor criticava as novas ideias colonizadoras do governo,
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relacionadas com a África e países da América Latina, argumentando de que “no
máximo na terceira geração o nosso povo vai se desnacionalizar”. Acusava ao mesmo tempo as autoridades de não estarem preocupadas com o desenvolvimento da
nação polonesa, mas em “fazer com que quanto antes o maior número possível de
poloneses se afaste para fora do país”.
Todos os acima mencionados partidos populares eram contrários à emigração
camponesa ao Peru. A agremiação mais desconfiada com esse destino de emigração era o Partido Camponês. “Dedicam-se a colonizar o Peru com os camponeses
poloneses os nossos latifundiários” – escrevia o Gazeta Chłopska, jornal do partido
–, a fim de transportar para o exterior alguns milhares de camponeses, porque dessa
forma a pressão pela reforma agrária na Polônia será menor. Assim os camponeses
poloneses terão a sua reforma agrária, mas na América do Sul”. Polemizando com
o ministro do trabalho e da assistência social, Stanisław Jurkiewicz, que no fórum
do Parlamento polonês definiu a questão da colonização camponesa no Peru com
a denominação de “experiência”, o jornal Gazeta Chłopska acusava-o de estar brincando com a vida dos camponeses: “Que primeiramente façam a experiência com
o Peru aqueles que recomendam esse país ou alguns daqueles senhores do Ministério, e somente depois convém encaminhar para lá a emigração de camponeses”.
Nos anos 1931-1939, assinalados pela crise econômica mundial, os países da
América Latina introduziram restrições imigratórias, que impossibilitavam uma
emigração mais numerosa. Também na Polônia, apesar dos constantes pronunciamentos do governo saneador a respeito da necessidade de remediar a estrutura
agrária, o problema da “mão de obra excedente” nas aldeias tornava-se cada vez
mais grave. No período de 1936 a 1938 o parcelamento se intensificou, mas o limite
dos 200 mil hectares anuais não foi alcançado. Daí o aumento da radicalização
das massas populares, que teve como efeito a grande greve camponesa no verão
de 1937. O Partido Popular, da mesma forma que o Movimento Aldeão Jovem,
distanciava-se das aspirações coloniais polonesas e das concepções emigratórias do
governo. A imprensa popular continuava a interessar-se pela vida dos camponeses
poloneses na América Latina, especialmente no Brasil e na Argentina. As correspondências publicadas apresentavam com orgulho os emigrados, que em sua nova
pátria cultivavam o polonismo e preservavam as antigas tradições. É verdade que
eles tiveram um papel marginal na vida social dos países em que residiam, mas isso
era provocado pelo caráter específico da realidade local, principalmente no interior.
Contrariando os prognósticos da imprensa polonesa da época, na sua maioria os
camponeses poloneses foram capazes de aclimatar-se às condições difíceis em que
viviam, dando testemunho de forças vitais e de extrema laboriosidade.
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10. Gazeta Polska, 1900.
11. Gazeta Polska w Brazylii, 1892, 1911, 1913.
12. Gazeta Powszechna, 1909-1910.
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32. Naokoło Świata, 1925.
33. Niezależny Kurier Polski w Argentynie, 1930.
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35. Niwa (Curitiba), 1912-1913.
36. Nowa Reforma, 1895.
37. Orędownik (Posadas), 1936.
38. Osadnik (Apóstoles), 1937.
39. Piast, 1914-1939.
40. Polak w Brazylii, 1907-1913.
41. Polski Przegląd Emigracyjny, 1907, 1908, 1911, 1912.
42. Prawda, 1890.
43. Przedświt, 1903.
44. Przegląd Emigracyjny (Lwów), 1892, 1893, 1894.
45. Przegląd Powszechny, 1891.
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47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

Przegląd Wszechpolski, 1900, 1903.
Przegląd Zachodni, 1974.
Przewodnik Emigracyjny, 1909.
Przyjaciel Dzieci, 1883.
Przyjaciel Ludu, 1889-1914, 1920-1931.
Rola, 1891.
Siewba, 1907-1908.
Skarbnica, 1900.
Słowo, 1891.
Społem, 1930-1939.
Świt – Młodzi Idą, 1911-1914.
Tydzień. Dodatek Literacki Kuriera Lwowskiego, 1901.
Tygodnik Ilustrowany, 1890, 1900, 1908, 1930.
Tygodnik Powszechny, 1891.
Wędrowiec, 1882, 1883, 1889.
Wiadomości Polskie (Buenos Aires), 1917-1919.
Wici, 1929-1939.
Wszechświat, 1934.
Wychodźca, 1922-1939.
Wychodźca Polski, 1911-1912.
Wyzwolenie, 1917-1936.
Zagon, 1906-1907.
Zaranie, 1907-1915.
Ziemia, 1910.
Zielony Sztandar, 1931-1939.
Znicz, 1930-1939.
Zorza, 1890-1895, 1911, 1912.
Związek Chłopski, 1894, 1895, 1896.
Życie Gromadzkie, 1906.

b/ Científicos e de divulgação científica
1. Ameryka Łacińska, 1997, 2006
2. Ateneum, 1891.
3. Ateneum Polskie, 1908.
4. Biblioteka Warszawska, 1892.
5. Anais da Comunidade Brasileiro-Polonesa, 1969-1973.
6. Czasopismo Prawno-Historyczne, 2003, 2006
7. Dzieje Najnowsze, 1971, 1972, 1977.
8. Estudos Históricos (Rio de Janeiro), 2009
9. Estudios Latinoamericanos (Varóvia), 1972, 1974, 1976, 1989
10. Estudos Leopoldenses, 1971
11. Etnografia Polska, 1970, 1977
12. Kalendarz Ludu, 1935-1973.
13. Kalendarz Gazety Polskiej w Brazylii, 1934, 1938.
14. Kalendarz Codziennego Niezależnego Kuriera Polskiego w Argentynie, 1931-1947.
15. Kultura (Paris), 1951.
16. Kultura i Społeczeństwo, 1971, 1974.
17. Kwartalnik Historyczny, 1967, 1977.
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23.
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27.
28.
29.
30.
31.
32.
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Kwartalnik Instytutu Naukowego do Badań Emigracji i Kolonizacji, 1926-1927.
Kwartalnik Naukowego Instytutu Emigracyjnego oraz Przegląd Emigracyjny, 1928-1929.
Lud, 1968.
Polonicus – Revista de reflexão Brasil-Polônia, 2010-2015.
Projeções – Revista de estudos polono-brasileiros, 1999-2009.
Problemy Polonii Zagranicznej, 1960-1974.
Przegląd Emigracyjny (Warszawa), 1926-1927.
Przegląd Humanistyczny, 1982.
Przewodnik Naukowy i Literacki, 1892.
Rocznik Dziejów Ruchu Ludowego, 1959-2005.
Rocznik Historyczny MHPRL, 2000, 2002.
Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego, 1902.
Przegląd Polonijny, 1975-1979, 1984, 1989.
Studia Historyczne, 1979.
Studia Polonijne, 1976.
Zeszyty Prasoznawcze, 1963.
Zapiski Ciechanowkie, 1974.
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1997
Zeszyty Naukowe WSP w Opolu, 1973, 1976
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Warszawskiego, 1996.
43. PITOŃ, Jan. Polonia brazylijska w Archiwum Państwowym w Rio de Janeiro i archiwach
innych stanów. In: Inwentarz zbioru archiwalnego ks. Jana Pitonia CM. Red. Mirosława
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Archiwum Akt Nowych. Red. Edward Kołodziej. Warszawa: Biblioteka Narodowa, 1981.
45. RYN, Zdzisław. Jan, Ignacy Domeyko – bibliografia. Kraków: Polska Akademia Umiejętności,
2008.
46. SCHNEPF, Ryszard; SMOLANA, Krzysztof. Bibliografia polskiej literatury
latynoamerykańskiej 1945-1977. Warszawa: Bibliteka Narodowa, 1978.
47. SCHLESINGER, Hugo. «Polonica» Brasil. Suplemento da Revista Polonesa Kurier Polski.
[São Paulo], 1948.
48. STAŃCZEWSKI, Józef. Druki portugalskie i brazylijskie o Polsce. Szkic bibliograficzny. Poznań,
1929.
49. STEMPLOWSKI, Ryszard; SZEMIŃSKI, Jan. Polskie źródła archiwalne dla dziejów
Ameryki Łacińskiej w XIX i XX wieku. Dzieje Najnowsze, n. 2, 1972.
50. _____. Fuente sobre la historia de la Argentina en los archivos de Polonia. Estudios
Latinoamericanos, n. 2, 1972.
51. SZEMIŃSKI, Jan. Fuentes relativas a la historia del Ecuador, Perú, Bolivia y Paraguay en los
archivos de Polonia. Estudios Latinoamericanos, n. 2, 1974.
52. UHMOWIE, Tadeusz e Zofia. Materiały do polskiej bibliografii migracyjnej. Kwartalnik
Naukowego Instytutu Emigracyjnego i Kolonialnego, t. 1, 1931.
53. WALEWENDER, Edward. Duszpasterstwo polskie w Ameryce Łacińskiej. Przyczynek do
bibliografi. In: Rola duszpasterstwa polskiego w organizacji społeczności lokalnych w Ameryce
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Warszawa: Centrum Studiów Latynoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego, 1999.
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55. Zagadnienia społeczno-polityczne wsi w czasopismach polskiego ruchu ludowego 18891918. Materiały bibliograficzne, red. Tomasz e Roman Szczechura. Warszawa: Ludowa
Spółdzielnia Wydawnicza, 1969.
56. Zagadnienia kulturalno-oświatowe i społeczno-gospodarcze wsi w czasopismach polskiego ruchu
ludowego 1889-1918. Materiały biograficzne, red. Tomasz e Roman Szczechura. Warszawa:
Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1969.
E. Dicionários, manuais de conversação, guias, manuais de informações, relatórios
1. BAYER, Franciszek. Parana. Warszawa: Księgarnia K. Trepte, 1912.
2. BIEŻANKO, Czesław. Cebula i jej uprawa. Kurytyba: Związek Towarzystw „Oświata”, 1935.
3. BUJWID, Oto. Stosunki zdrowotne Brazylii. Treściwe wiadomości dla użytku osadników i
towarzystw emigracyjnych, o chorobach podzwrotnikowych, sposobach ich unikania, zwalczania
i zapobiegania. Warszawa: Naukowy Instytut Emgracyjny, 1930.
4. CYNALEWSKI, Stanisław. Proyecto de la colonización de Rio Negro. Viedma, s. ed., 1903.
5. CZAKI, Józef. Co powinniśmy wiedzieć o wężach w Południowej Ameryce. Kurytyba:
Drukarnia Artystyczna J. Żak i S-ka, 1929.
6. GAYER, Zdenko. Praktyczne wskazówki przy nawożeniu ziemi w Brazylii. Araucária: Główna
Stacja Doświadczeń Rolniczych Kalisyndykatu w Rio de Janeiro, 1925.
7. GIEYSZTOR, Michał. Peru. Warszawa: Towarzystwo Wydawnicze “Rój”, 1933.
8. GÓRNIAK, Stanisław. Racjonalna gospodarka hodowlana w Paranie. Kurytyba:
Wydawnictwo „Świtu”, 1924.
9. GÓRAL, Joachim Józef. Dicctionario portuguez-polaco/Słownik portugalsko-polski. T. 1:
Curityba: Zgromadzenia Księży Misjonarzy, 1927.
10. _____. Rozmówki polsko-portugalskie podane z akcentem i wymową. Kurytyba, 1928.
11. _____. Słownik polsko-portugalski/Dicctionario polaco-portuguez. T. 2: Kurytyba, 1930.
12. _____. Gramatyka języka portugalskiego. Kurytyba: Wydawnictwa „Oświaty”, 1931.
13. _____. Klucz do ćwiczeń i zadań gramatyki języka portugalskiego. Kurytyba: Wydawnictwa
„Oświaty”, 1932.
14. HELLWIG, Bronisław; JACKOWSKI, Jerzy. Rolnictwo krajów podzwrotnikowych. Podręcznik
dla kolonistów. Warszawa: Liga Morska i Kolonjalna, 1932.
15. Ilustrowany przewodnik do Brazylii wraz ze słowniczkiem polsko-portugalskim oraz mapą
Parany i Ameryki Połud.[niowej]. Kraków: Polskie Towarzystwo Emigracyjne, 1909.
16. JELSKI, Konstanty. Popularno-przyrodnicze opowiadania z pobytu w Gujanie francuzkiej i
po części w Peru (od roku 1863-1871). Kraków: w drukarni „Czasu” Fr. Kluczyckiego i Spółki,
1898.
17. JORDAN, Roman. Argentyna, jako teren dla polskiego wychodźstwa. Sprawozdanie z
podróży informacyjnej. Kraków: Polskie Towarzystwo Emigracyjne, 1912.
18. KIERSNOWSKI, Zygmunt. Polskie gospodarstwo osadnicze w Misiones. Opisy i materiały
rachunkowe. Warszawa: Międzynarodowe Towarzystwo Osadnicze, 1939.
19. KLUGER, Władysław, Listy z Peruwii, Kraków: editado pelo autor, 1877.
20. _____. Listy z Peruwii i Boliwii. Kraków: editado pelo autor, 1878.
21. KRZESIMOWSKI, Romuald. Uprawa winorośli na płaskowyżu parańskim. Kurytyba:
Związek Zawodowy Rolników Polskich w Brazylji, 1936.
22. KURCYUSZ, Aleksy. Brazylia. Warszawa, s. ed., [1911].
23. LEPECKI, Mieczysław Bohdan. Co to jest Paragwaj? Warszawa: Polskie Towarzystwo
Emigracyjne, 1927.
24. _____. Opis stanu Parana. Warszawa: Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa
Emigracyjnego, 1928.
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25. _____. Opis polskich terenów kolonizacyjnych w Peru. Warszawa: Naukowy Instytut
Emigracyjny, 1930.
26. _____. Opis polskich terenów osadniczych w Ameryce Południowej. Warszawa: Towarzystwo
Wiedzy (Sekcja Geograficzna), 1931.
27. _____. Opis stanu Espírito Santo ze specjalnym uwzględnieniem terenów, na których odbywa się
kolonizacja polska. Warszawa: Liga Morska i Kolonjalna, 1931.
28. _____. Wschodnie Peru, czyli Montanja (ze szczególnym uwzględnieniem departamentu Loreto i
dorzecza rzeki Ucayali). Warszawa: Naukowy Instytut Emigracyjny, 1930.
29. _____. Boliwia. Warszawa: Międzynarodowe Towarzystwo Osadnicze, 1936.
30. LORENZ, Franciszek. Praktyczna gramatyka języka portugalskiego. Kurytyba: Leon Bielecki,
1907.
31. ŁOPACIŃSKI, Józef. Uprawa winorośli i wyrób wina z winogron, pomarańcz i miodu.
Curitiba: czcionkami „Ludu”, 1937.
32. MALACARNE, Ailton. Águia Branca, uma rapsódia polono-brasileira na selva capixaba. São
Gabriel da Palha: Gráfica Gomieri, 2004.
33. OKOŁOWICZ, Józef. Poradnik dla robotników rolnych udających się na obczyznę.
Kraków: Polskie Towarzystwo Emigracyjne, 1910.
34. Opis stanu Parana w Brazylii wraz z informacjami dla wychodźców, opracowali dla wystawy
kolumbijskiej w Chicago z polecenia rządu parańskiego inżynier Manoel Francisco Ferreira
Correia i baron Serro Azul. Z ang. przeł. prof. dr Józef Siemiradzki. Lwów: editora
„Przegląd Wszechpolski”, 1895 [segunda edição complementada com um mapa do estado,
das colônias polonesas e dos suplementos: Rady i przestrogi dla wychodźców do Brazylii
i Kolonizacja polska w Paranie, jej dzieje i stan obecny. T. 1, Lwów: Polskie Towarzystwo
Handlowo-Geograficzne, 1896].
35. OXIŃSKI, Tomasz. Peru. Warszawa: Państwowy Instytut Eksportowy, 1929.
36. Przewodnik dla wyjeżdżających do Brazylii. Red. Feliks Bernard Zdanowicz, Kraków:
Księgarnia G. Gebethnera, 1908.
37. Przewodnik dla wychodźców do Brazylii. Red. Aleksander Kurowski. Warszawa:
Wydawnictwo Tygodnika „Wychodźca”, [1924].
38. RUCIŃSKI, Ludwik Jan. Sprawozdanie z penetracji rynku boliwijskiego. Warszawa, s. ed.,
1938.
39. Słownik portugalsko-polski według najnowszych źródeł opracowany. Cz. 1, Kraków –
Warszawa – Kurytyba: drukiem Wł. Teodorczuka, 1905 [Dicionário publicado pelo sistema
de cadernos, com base em assinatura, com um caderno a cada duas semanas. A redação
geral do dicionário era de Feliks Bernard Zdanowski].
40. Słownik polsko-portugalski według najnowszych źródeł opracowany. Cz. 2, Kraków –
Warszawa – Kurytyba: Drukarnia A. Rippera, 1907 [numa nota anexa informava-se que na
redação do dicionário havia colaborado Franciszek W. Lorenz].
41. SOSNOWSKI, Paweł. Brazylia, jej przyroda i mieszkańcy. Warszawa: Księgarnia Tanich
Wydawnictw, 1892.
42. STAŃCZEWSKI, Józef. Wpływ języka portugalskiego na język kolonistów polskich w Brazylii:
porównawcze studium językowe. Prefacio Jan Rzymełka. Kurytyba: Wydawnictwo „Oświaty”,
1925.
43. STOŁYHWO, Kazimierz. Sprawozdanie z podróży do Brazylii, w sprawie badań
antropologicznych nad ludnością polską w Paranie. Kwartalnik Naukowego Instytutu
Emigracyjnego oraz Przegląd Emigracyjny, t. 1, 1931 [e como livro, Warszawa: Naukowy
Instytut Emigracyjny i Kolonizacyjny, 1931].
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44. _____. Wzrost, jego dziedziczenie i zależność od nowego środowiska emigrantów polskich
w Paranie (Brazylia). Warszawa: Naukowy Instytut Emigracyjny i Kolonizacyjny, 1932.
45. SZUKIEWICZ, Wojciech. Sprawa wychodźstwa. Rzecz o potrzebie zorganizowania i
roztoczenia opieki nad wychodźstwem ludu polskiego. Warszawa: separata da Biblioteka
Warszawska, 1910.
46. SZUKIEWICZ, Wojciech. Kilka słów o pszczelnictwie. Kurytyba: separata da Gazeta Polska
w Brazylii], 1916.
47. SZYSZŁŁO, Witold. Meksyk. Warszawa: Gebethner i Wolff, 1912.
48. TURBAŃSKI, Stanisław. Kościół polski w Kurytybie. Kurytyba: Gráfica Vicentina, 1978.
49. _____. Murici – terra nossa. Curitiba: Gráfica Vincentina, 1978.
50. TURCZYŃSKI, Juliusz. Nasza Odysseja. Obraz wychodźstwa brazylijskiego. Lwów, s. ed.,
1894.
51. Wiadomości o Argentynie do użytku wychodźców wraz z samouczkiem języka hiszpańskiego.
Warszawa: Syndykat Emigracyjny, 1937.
52. Wiadomości o Brazylii do użytku wychodźców z dodatkiem samouczka języka portugalskiego
w 10 lekcjach. Warszawa: Syndykat Emigracyjny, 1937.
53. Wiadomości o Paragwaju do użytku wychodźców wraz z samouczkiem języka hiszpańskiego
w 10 lekcjach. Warszawa: Syndykat Emigracyjny, 1937.
54. Wiadomości o Peru do użytku wychodźców. Warszawa: Syndykat Emigracyjny, 1937.
55. WARCHAŁOWSKI, Kazimierz. Do Parany. Przewodnik dla podrożujących i wychodźcow.
Kraków, s. ed., 1903.
56. _____. Peru. Warunki gospodarcze Montanji Peruwiańskiej. Warszawa: Spółka Osadnicza
„Kolonia Polska”, 1930.
57. WIELOCH, Stanisław. Kolonia Cruz Machado w Paranie. Warszawa: Towarzystwo Pomocy
Polonii Zagranicznej, 1939.
58. Wskazówki dla wychodźców do Argentyny. Warszawa: Urząd Emigracyjny, 1929.
59. Wskazówki dla wychodźców do Urugwaju. Warszawa: Urząd Emigracyjny, 1929.
60. Wskazówki dla wychodźców do Argentyny oraz 20 lekcyj języka hiszpańskiego. Warszawa: Urząd
Emigracyjny, 1930.
61. WŁODEK, Ludwik. Przewodnik ilustrowany po Brazylii ze słowniczkiem polsko-portugalskim
i mapką Parany i Ameryki Południowej. Kraków: Polskie Towarzystwo Emigracyjne, 1909.
62. _________. Kolonie polskie w Paranie (Odczyt z obrazami świetlnymi). Kraków: Koło VI
Towarzystwa Szkoły Ludowej, 1909.
63. _________. Polacy w Paranie. Warszawa: Wydawnictwo imienia Staszyca, 1910.
64. _________. Polskie kolonie rolnicze w Paranie. 2ª ed., revista, corrigida e completada,
Warszawa: Wydawnictwo Centralne Towarzystwo Rolnicze, 1911.
65. ZGRAYA, Adam. Mała historia Brazylii opracowana do roku 1905. Ijuhy: „Kolonista”, 1909.
F. Beletrística
1. A Polônia na Literatura Brasileira. Uma Antologia, Curitiba: Placido e Silva & Cia Ltda, 1927.
2. BORUCKI, Aleksander. Za oceany. Cieszyn: Biblioteka Tanich Książek dla Dzieci
i Młodzieży, 1896.
3. BREOWICZ Wojciech. Wybór utworów, t. 1: Wiersze; t. 2: Trzy etapy. Pamiętnik. Red. e introd.
Antoni Olcha. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1956.
4. BUKOWIECKA, Zofia. Stefek Luty w Brazylii. Opowiadanie dla młodzieży. Warszawa:
Gebethner i Wolff, 1904.
5. CHOROMAŃSKI, Michał. Prolegomena do wszystkich nauk hermetycznych. Warszawa: Pax,
1958.
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6. _____. Makumbo, czyli drzewo gadające. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1968.
7. _____. Głownictwo, modlitwa i praktykarze. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1971.
8. CZARNYSZEWICZ, Florian. Losy pasierbów. Paris: Libella, 1958.
9. DRUCAROFF, Elsa. Infierno prometido. Una prostituta de la Zwi Migdal. Buenos Aires,
2006 [Ed. polonesa: Piekło obiecane. Trad. Iwona Kasperska. Kraków: Studio Wydawnicze
DodoEditor, 2010].
10. DYGASIŃSKI, Adolf. Czy jechać do Brazylii. Warszawa: Wydawnictwo „Kuriera
Warszawskiego”, 1891.
11. _____. Opowiadanie Kuby Cieluchowskiego o emigracji do Brazylii. Warszawa: Księgarnia
Tanich Wydawnictw, 1892.
12. _____. Na złamanie karku. Powieść. Warszawa: Wydawnictwo „Kuriera Warszawskiego”, 1893.
13. FICINSKI, Janusz. Władcy przestrzeni. Buenos Aires, s. ed., 1952.
14. GRAJNERT, Józef. Do Brazylii po dyamenty, czyli ciekawe przygody Florka Kurzawy w stepach
i puszczach brazylijskich. Warszawa, 1891.
15. GRUSZECKI, Artur. Przygody chłopca w Brazylii. Powieść dla młodzieży. Warszawa: M. Arct,
[1912].
16. JEZIERSKI, Edmund [pseud. de KRÜGER, Edmund]. O skarb Gwajkurów. Opowieść przygód
misjonarza w Brazylii. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha, 1920.
17. KACZOROWSKA, Teresa. W cieniu araukarii. Spotkania z Polonią brazylijską. Warszawa:
„Książka i Wiedza”, 2000.
18. KONOPNICKA, Maria. Chór dzieci (Na uroczystość 3-go Maja roku w Kurytybie). Polak.
Kalendarz Historyczno-Powieściowy na rok Pański 1907. Kraków, 1907.
19. _____. Hymn Nowej Polski (Na otwarcie pierwszego Sejmu polskiego w Kurytybie w Brazylii 3
maja 1898 r.). Polak. Kalendarz Historyczno-Powieściowy na Rok Pański 1907. Kraków, 1907.
20. _____. Marianna w Brazylii. In: idem. Nowele. [Poznań, 1910].
21. _____. Pan Balcer w Brazylii. Warszawa: Gebethner i Wolff, 1910.
22. KOSSOBUDZKI, Szymon. Tu i tam. Odgłosy parańskie. Kurytyba: “Świt”, 1927.
23. KOSSOWSKI, Jerzy. Wici w puszczy. London: “Veritas”, 1954.
24. _____. W Wogezach straszy nocami. Londyn: Veritas, 1955.
25. LEPECKI, Bohdan. Czarni Brazylianie. Warszawa: Towarzystwo Wydawnicze “Rój”, [1932].
26. _____. W miastach i puszczach Ameryki Południowej. Warszawa: “Bibljoteka Polska”, [1934].
27. LEPECKI, Mieczysław Bohdan. Przygody w Paranie. Z ilustracjami. Curitiba, s. ed., 1923.
28. _____. W krainie jaguarów. Przygody oficera polskiego w dżunglach i stepach Brazylii.
Warszawa: Bibljoteka Dzieł Wyborowych, 1924.
29. _____. Zazdrosna dżungla i inne opowieści egzotyczne. Warszawa: Biblioteka Domu Polskiego,
1925.
30. _____. 35.000 kilometrów przez lądy i morza. Relacja z wyprawy 1926 r. Warszawa:
Towarzystwo Wydawnicze „Rój”, [1926].
31. _____. Na cmentarzyskach Indian. Wrażenia z podróży po Paranie. Warszawa: Biblioteka
Dzieł Wyborowych, [1926].
32. _____. W selwasach Paragwaju. Przygody z podróży odbytej w 1926 r. Warszawa: Towarzystwo
Wydawnicze “Rój”, 1927.
33. _____. Zew Ojczyzny. Powieść w dwóch tomach, t. 1-2. Warszawa: Książki Różowe i Błękitne,
[1928]. [Primeira edição: Ochotnicy z Brazylii. Przygody dwóch Polaków w puszczy, na
morzu i na wojnie. Żołnierz Polski, n. 29-51/52, 1926].
34. _____. Na podbój Amazonki. Warszawa: Towarzystwo Wydawnicze “Rój”, [1928].
35. _____. Oceanem, rzeką, lądem. Przygody z podróży po Argentynie. Warszawa: Towarzystwo
Wydawnicze “Rój”, 1929.
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36. _____. Na Amazonce i we wschodnim Peru. Lwów: Książnica Atlas, 1931.
37. ŁĄPIŃSKI, Stanisław. Powrót z Brazylii. Z opowiadań emigranta. Włocławek: L. Rosiński,
1891.
38. ŁOŚ, Stefan. Księżniczka Mafalda. Warszawa: M. Arcta, 1932.
39. _____. Obrońcy fazendera. Warszawa, M. Arct, 1934.
40. _____. Przygoda w Serra do Mar. Warszawa: M. Arct, 1932.
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46. Obraz nędzy i rozpaczy dwóch sióstr, które zostały sprzedane do Ameryki Południowej na
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No panorama dos movimentos migratórios da Europa para a América Latina, um lugar de relevo, embora numericamente não o mais
significativo, cabe aos imigrantes poloneses, cuja emigração foi, em
termos numéricos, inferior à proveniente da Itália, de Portugal, da
Espanha 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 insuficiente desenvolvimento
industrial. No caso da Polônia, a emigração foi ainda influenciada pela conturbada 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, durante 123 anos,
do mapa político da Europa. A reconquista da independência, em
1918, foi antecedida por uma série de levantes malsucedidos, e seus
combatentes, com receio das inevitáveis represálias por parte dos
invasores, optavam 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 fim, as
duas Guerras Mundiais, que causaram o exílio de novas gerações
de poloneses à procura de um lugar ao sol.

