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E D I T O R I A L 

 
 

Com satisfação apresentamos aos nossos leitores mais 
uma edição do periódico Polonicus, a vigésima na sequência. 
Se adicionarmos a isso os 20 números precedentes de Projeções, 
teremos um total de 40 números publicados no decorrer dos 
vinte anos passados. Expressamos a nossa sincera gratidão 
àqueles que conosco colaboram na redação da revista. Se não 
fosse a ajuda concreta da Chancelaria do Presidente do 
Conselho de Ministros da Polônia que recebemos por 
intermédio da Associação Wspólnota Polska, esta publicação 
com certeza não veria a luz do dia e não chegaria às suas 
mãos, caro leitor. Daí também o nosso agradecimento ao 
governo polonês pelo seu apoio ao jornalismo polônico no 
mundo. O Polonicus é com certeza um periódico que se 
distingue dos demais títulos que encontramos na lista das 
diversas publicações polônicas no mundo.  

Neste ano estamos vivenciando o centenário de três 
importantes eventos: 1. Da vitória do Exército Polonês sobre os 
bolchevistas, que através da Polônia pretendiam dominar toda 
a Europa, impondo-lhe um regime ateu e comunista. A vitória 
dos poloneses deteve as ambições dos soviéticos. 2. No dia 20 
de maio foi comemorado o aniversário de nascimento de Karol 
Wojtyła, papa, e o mais famoso personagem na história da 
Polônia. 3. O terceiro aniversário relaciona-se com o 
estabelecimento das relações diplomáticas entre a Polônia e o 
Brasil. Por isso, neste número publicamos os textos dos 
discursos e dos eventos em ordem cronológica. Convido 
cordialmente à leitura, e espero que ela seja útil e fascinante. 

Na primeira seção, POLÔNIA, publicamos o 
pronunciamento  do embaixador da República Federativa do 
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Brasil na Polônia por ocasião das comemorações da 
independência do Brasil. Em razão da relativização da parte 
de alguns países, que deturpam a verdadeira história da 
Segunda Guerra Mundial, Mateusz Morawiecki, o primeiro-
ministro do governo polonês, publicou um texto em que 
relembra os fatos ocorridos naquele trágico período, que 
trouxe à Polônia a morte e a destruição. O bispo Dom Wiesław 
Lechowicz, responsável pela pastoral polônica da parte da 
Conferência do Episcopado da Polônia, encaminhou uma carta 
pastoral à comunidade polônica e aos poloneses no Exterior 
por ocasião da solenidade da Santíssima Virgem Maria Rainha 
da Polônia. O texto seguinte é uma mensagem do presidente 
da República da Polônia, Andrzej Duda, à comunidade 
polônica por ocasião do Dia da Bandeira Polonesa e do Dia 
dos Poloneses e da Comunidade Polônica no Exterior. Todos 
os anos essa data, o dia 2 de maio, é comemorada como um 
sinal da união da Polônia com os seus filhos espalhados pelo 
mundo inteiro. Por isso o casal presidencial encaminhou aos 
emigrados e aos seus descendentes uma mensagem especial. 
Uma outra manifestação desse vínculo é a mensagem que o 
vice-presidente do Senado da República da Polônia, Stanisław 
Karczewski, e duas senadoras encaminharam à comunidade 
polônica por ocasião do Dia dos Poloneses e da Comunidade 
Polônica no Exterior. Ocupa um lugar especial na história da 
Polônia a promulgação da Constituição de 3 de Maio de 1791. 
Por isso publicamos o discurso do presidente Andrzej Duda 
durante a comemoração dessa data especial. Por ocasião do 
centenário do nascimento de S. João Paulo II, a presidência do 
Episcopado da Polônia encaminhou uma mensagem aos fiéis 
na Polônia e aos poloneses e aos seus descendentes que vivem 
em muitos países do mundo. Em razão desse mesmo 
centenário o papa emérito Bento XVI escreveu uma carta 
histórica que não apenas apresenta a grandeza e o significado 
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de João Paulo II para a Igreja e o mundo, mas que também 
testemunha a mente superior do autor, que, apesar da idade 
avançada, demonstra a sua boa memória e as suas aptidões 
intelectuais. Por ocasião desse mesmo aniversário, os 
presidentes da Polônia e da Lituânia encaminharam às duas 
nações uma mensagem especial, na qual enfatizam o grande 
papel do papa polonês. O presidente a Polônia encaminhou às 
comunidades polônicas uma carta especial por ocasião do 
centenário do nascimento de S. João Paulo II. Já acima falamos 
do importante data do estabelecimento, há cem anos, das 
relações amistosas entre a Polônia e o Brasil. Por essa ocasião, 
no dia 14 de maio de 2020 o Parlamento da República da 
Polônia promulgou uma resolução especial. Em razão do 
centenário do estabelecimento das relações diplomáticas, os 
presidentes da Polônia e do Brasil mantiveram um diálogo por 
videoconferência. O diplomata Jakub Skiba, o novo 
embaixador da Polônia no Brasil, nos propõe uma reflexão a 
respeito do centenário dessas relações. Em honra da 
comemoração do centésimo aniversário de nascimento de S. 
João Paulo II, o Prof. Henryk Siewierski nos apresenta as suas 
reflexões relacionadas com a pessoa de Karol Wojtyła. Sergio 
Sechinski, em seu texto, relembra a visita apostólica do papa S. 
João Paulo II a Porto Alegre em 1980. O mesmo autor descreve 
a ação humanitária polonesa realizada durante a crise da 
Covid-19 no Sul do Brasil pelo Consulado Geral da Polônia, 
com a cooperação de organizações polônicas. A última carta 
que publicamos nessa seção é a carta do arcebispo Dom 
Wojciech Polak, Primaz da Polônia, em razão dos preparativos 
para a beatificação do Venerável Servo de Deus Cardeal Stefan 
Wyszyński. A solenidade da beatificação havia sido 
programada para o dia 7 de junho deste ano, na Praça 
Piłsudski, em Varsóvia. Infelizmente, em razão da pandemia 
teve de ser adiada para uma data posterior.  
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Na segunda seção, ARTIGOS, publicamos uma 
diversidade de textos que – como esperamos – se tornarão 
úteis para nos familiarizarmos com a riqueza intelectual dos 
nossos autores. Mariano Kawka olha para o rico passado 
editorial de intelectuais polônicos de Curitiba, que há 
cinquenta anos começaram a publicação, em língua 
portuguesa, dos Anais da Comunidade Brasileiro-Polonesa. Por 
sua vez Elżbieta Budakowska, da Universidade de Varsóvia, 
lembra os 270 anos do nascimento de Hugo Kołłątaj – um 
eminente intelectual polonês do período do Iluminismo. E o 
jovem intelectual brasileiro Jucelino de Sales – descendente do 
general polonês Antoni Dołęga, o qual ganhou do imperador 
D. Pedro II uma grande área de terra em Goiás, que 
denominou “Fazenda Polônia” – fala-nos em seu artigo do 
romantismo brasileiro e do seu relacionamento poético com a 
Polônia, apresentando a figura de Joaquim Nabuco,  que 
enaltece a grandeza da Polônia. A riqueza literária de Bruno 
Schulz encontrou no Brasil os seus admiradores. Jerson 
Vicente Fontana, em seu artigo, escreve a respeito na inclusão 
da literatura de Schulz no espetáculo teatral. Por sua vez 
Paulina Helena Zanluchi Mior nos apresenta os aspectos 
decorativos dos trajes típicos poloneses presentes nos 
conjuntos do rico e colorido folclore polonês, que expressa a 
arte popular. Izabel Liviski, já conhecida dos nossos leitores, 
fala das pioneiras da fotografia polonesa, que ela percebe da 
perspectiva de uma descendente dos imigrantes poloneses. 
Essa seção é coroada pelo texto do Pe. José Wojnar SChr, que 
resgata a memória do eminente artista polonês Arystarch 
Kaszkurewicz, que na arte sacra ainda é pouco conhecido de 
um público mais extenso no Brasil.  

Na seção seguinte, POEMAS, publicamos alguns 
poemas atuais do nosso conhecido poeta polônico Tomasz 
Lychowski, do Rio de Janeiro.  
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Na última seção, CRÔNICAS, apresentamos aos 
prezados leitores diversos textos que sinalizam fatos 
selecionados da nossa comunidade polônica no Brasil. Abaixo 
sinalizo apenas os títulos que devem despertar o interesse e 
direcionar aos artigos publicados. Nas relações entre a 
República Federativa do Brasil e a República da Polônia 
observamos uma intensificação do interesse e dos contatos 
mútuos. Igualmente a coletividade polônica demonstra 
claramente a sua atividade religiosa, cívica e cultural. É por 
isso que a seção CRÔNICAS encerra diversas reportagens que 
me permito mencionar brevemente, com a esperança de que 
despertarão o interesse dos prezados leitores. Após o 
cumprimento da sua missão diplomática no Brasil e a volta à 
Polônia do embaixador Andrzej Braitler e do cônsul-geral 
Marek Makowski, por muitos meses não tivemos aqui 
representantes oficiais do Estado Polonês. No início deste ano 
iniciaram a sua missão os novos diplomatas poloneses no 
Brasil. Desejamos ao senhor embaixador Jakub Skiba e à 
senhora cônsul-geral Marta Olkowska muitos sucessos na 
realização da nobre missão de representar os interesses da 
Polônia no amigo Brasil. Registramos a comemoração do 
cinquentenário (no dia 27 de setembro do ano passado)  da 
instituição da província dos Padres Vicentinos no Sul do 
Brasil, em sede em Curitiba. Por dezenas de anos os membros 
dessa benemérita congregação têm prestado variada ajuda aos 
nossos imigrantes e difundido a cultura polonesa em meio a 
sucessivas gerações dos colonos poloneses. De vez em quando 
recebemos do nosso amigo Israel Blajberg reportagens a 
respeito de eventos promovidos pela Associação dos Ex-
Combatentes Poloneses. Neste número o leitor encontrará um 
texto que comenta a comemoração do Dia do Soldado Polonês 
junto ao monumento dos soldados brasileiros que sacrificaram 
a sua vida durante as lutas da Segunda Guerra Mundial. A 



 

 
19 

comunidade polônica em Porto Alegre comemora as datas 
polonesas especiais. No final do ano passado, com seriedade e 
orgulho, festejou a data da independência da Polônia. 
Ultimamente tem aumentado o número dos jovens brasileiros 
de origem polonesa que viajam ao país dos seus antepassados, 
onde eles têm a oportunidade de aprofundar o conhecimento 
da língua e de conhecer a cultura polonesa. É preciso 
reconhecer que essas viagens, aos poucos, vão produzindo os 
seus frutos. Há cem anos a Polônia recuperou a 
independência, e ao mesmo tempo o mar Báltico tornou-se 
parte integrante do território soberano do Estado Polonês. 
Relembrando os esponsais da Polônia com o mar Báltico, no 
dia 16 de outubro de 2019 o Paramento polonês promulgou 
uma resolução que instituiu este ano como o Ano dos 
Esponsais da Polônia com o Mar em Puck. Já se passaram dez 
anos desde que na Universidade Federal do Paraná (UFPR) foi 
instituído o curso de língua e literatura polonesa. Esse evento 
foi comemorado no final do ano passado. O evento seguinte é 
a nomeação, pelo papa Francisco, do missionário polonês Pe. 
Zdzislaw Błaszczyk como bispo auxiliar da arquidiocese do 
Rio de Janeiro. Tomasz Lychowski debruça-se sobre a história 
da Sociedade Beneficente Polonia, no Rio de Janeiro. O seu 
texto comenta os 130 anos da existência e da atividade dessa 
organização polônica. Em janeiro deste ano passaram-se 30 
anos desde a fundação da Representação Central da 
Comunidade Brasileiro-Polonesa (Braspol), um ativo 
movimento polônico no Brasil. Em face da comemoração desse 
aniversário, o autor do artigo lança um olhar sobre a realidade 
da comunidade polônica brasileira. Um livreiro de Nova York 
anuncia um raro original da primeira edição do relatório de 
Karski, de 1942, a respeito do Holocausto. Passados tantos 
anos desde aquele relatório, podemos perguntar: por que 
naquela ocasião os dirigentes dos países aliados nada fizeram 
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para deter a diabólica máquina de Hitler, que tinha por 
objetivo o extermínio dos judeus, poloneses, ciganos e outras 
nações da Europa? Um deputado estadual do Rio Grande do 
Sul propõe que as comemorações da festa de Nossa Senhora 
de Częstochowa em Dom Feliciano sejam incluídas no 
calendário oficial desse estado. Na Igreja católica do Brasil 
encontramos muitos missionários poloneses que não apenas 
prestam assistência à comunidade polônica, mas que também 
exercem diversos ministérios no âmbito das estruturas da 
comunidade de fé local. Um deles foi o bispo Dom Ceslau 
Stanula CSsR, que por longos anos realizou a sua vocação 
como missionário e bispo diocesano de Floresta (Pernambuco 
e Itabuna (Bahia). No dia 14 de maio de 2020 o mencionado 
hierarca encerrou a sua vida num hospital em Salvador, na 
Bahia. Ao se alastrar, a pandemia da Covid-19 impossibilitou a 
várias comunidades a organização das solenes comemorações 
do centésimo aniversário de nascimento de Karol Wojtyła. Em 
Porto Alegre, em condições reduzidas, em razão das existentes 
restrições sanitárias, os fiéis de origem polonesa vivenciaram a 
celebração desse aniversário. Infelizmente, as decisões dos 
chefes das potências tomadas em Yalta fizeram com que após 
a Segunda Guerra Mundial dezenas de milhares de soldados 
poloneses que lutaram nas Forças Armadas no Ocidente não 
pudessem voltar à Polônia. Escolheram, então, a vida de 
emigrados. Um deles foi Krzysztof Głuchowski, que lutou no 
Levante de Varsóvia, e mais tarde nas fileiras militares 
polonesas na Itália. Com o tempo mudou-se da Inglaterra ao 
Brasil e fixou residência no Rio de Janeiro, onde até o final da 
sua vida desenvolveu uma ativa ação patriótica. Ele encerrou a 
sua vida no dia 20 de maio de 2020. O coroamento dos fatos 
selecionados acima selecionados é uma breve carta de autoria 
de Tomasz Lychowski expressando o reconhecimento ao 
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redator desta publicação pela sua perseverança na redação e 
na edição deste sui generis periódico polônico.  

Eis que mais uma edição deste periódico já jubilar se 
encontra em suas mãos, prezado leitor. Espero que os 
documentos e artigos nele publicados o familiarizem com 
importantes eventos, aos quais dedicamos mais atenção. Faço 
votos de um agradável encontro com o variado conteúdo 
desta revista.  
 

Zdzislaw Malczewski SChr 
redator                    

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
22 

W S T Ę P 
 
 

Z satysfakcją oddajemy do rąk naszych Czytelników 
kolejną edycję czasopisma „Polonicus”, jest to już z kolei 20. 
Jeśli włączymy poprzednie 20 numerów „Projeções”, to mamy 
w sumie 40 numerów wychodzących w ciągu 20 lat! 
Wyrażamy szczerą wdzięczność tym wszystkim, którzy z 
nami współpracują w redagowaniu czasopisma! Gdyby nie 
konkretna pomoc Kancelarii Prezesa Rady Ministrów jaką 
otrzymaliśmy za  pośrednictwem Stowarzyszenia „Wspólnota 
Polska” pismo to, z pewnością nie ujrzałoby światła dziennego 
i nie dotarło do Twoich rąk Drogi Czytelniku! Stąd też nasze 
podziękowanie dla rządu polskiego za wspieranie 
piśmiennictwa polonijnego w świecie. Polonicus jest z 
pewnością periodykiem odbiegającym od innych tytułów, 
jakie spotykamy na liście różnorodnych pism polonijnych w 
świecie.  

W obecnym roku przeżywamy 100-lecie trzech 
ważnych rocznic. 1. Zwycięstwo Wojska Polskiego nad 
bolszewicki, którzy zamierzali przez Polskę zdominować całą 
Europę narzucając ateizm i reżim komunistyczny. Zwycięstwo 
Polaków powstrzymało zapędy sowietów. 2. 20 maja 
obchodzono datę urodzin Karola Wojtyły, papieża i 
najsłynniejszego Polaka w dziejach naszego narodu. 3. Kolejna 
rocznica związana jest z nawiązania stosunków 
dyplomatycznych pomiędzy Polską, a Brazylią. Dlatego też w 
obecnym numerze zamieszczamy teksty przemówień i 
wydarzeń w sposób chronologiczny. Zapraszam serdecznie do 
lektury i spodziewam się, że będzie ona fascynująca i 
pożyteczna.  

W pierwszym dziale POLSKA zamieszczamy 
przemówienia: ambasadora Republiki Federacyjnej Brazylii w 
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Polsce z okazji obchodów niepodległości Brazylii. W związku 
z relatywizacją przez niektóre państwa, które przekręcają  
prawdziwą historię związaną z II wojną światową Mateusz 
Morawiecki premier polskiego rządu opublikował tekst, w 
którym przypomina zaistniałe fakty z tamtego tragicznego 
okresu, który przyniósł Polsce śmierć i zniszczenie. Biskup 
Wiesław Lechowicz odpowiedzialny za duszpasterstwo 
polonijne z ramienia Konferencji Episkopatu Polski skierował  
list pasterski do wspólnoty polonijnej i Polaków za granicą z 
okazji uroczystości Najświętszej Panny Maryi Królowej Polski. 
Następnym tekstem jest przesłanie prezydenta 
Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy do społeczności 
polonijnej z okazji dnia polskiej flagi, dnia Polaków i Polonii 
za granicą. Z okazji dnia Polaków i Polonii każdego roku 
dzień 2 maja obchodzony jest jako znak łączności Polski ze 
swoimi synami rozproszonymi po całym świecie. Dlatego też 
para prezydencka skierowała do emigrantów i ich potomków 
specjalne przesłanie. Kolejnym przejawem tej łączności jest 
przesłanie jakie wicemarszałek  Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej Stanisław Karczewski i dwie senatorki skierowali do 
społeczności polonijnej z okazji dnia Polaków i Polonii. 
Szczególne miejsce w historii Polski zajmuje uchwalenie w 
1791 r. Konstytucji 3 Maja, dlatego też publikujemy 
przemówienie prezydenta Polski Andrzeja Dudy podczas 
świętowania tej szczególnej daty! Z okazji 100-rocznicy 
urodzin św. Jana Pawła II prezydium Konferencji Episkopatu 
Polski skierowało przesłanie do wiernych w Polsce i do 
Polaków i ich potomków żyjącym w wielu krajach świata. Z 
okazji setnej rocznicy urodzin św. Jana Pawła II emerytowany 
papież Benedykt XVI napisał historyczny list, ukazujący nie 
tylko wielkość i znaczenie Jana Pawła dla Kościoła i świata, ale 
także o wybitnym umyśle autora, który pomimo podeszłego 
wieku wykazuje dobrą pamięć i zdolności intelektualne.  Z 
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okazji tej samej rocznicy prezydenci Polski i Litwy skierowali 
do naszych dwóch narodów specjalne przesłanie, w którym 
podkreślają wielką rolę polskiego papieża.  Prezydent Polski 
skierował specjalny list do wspólnot polonijnych z okazji 
rocznicy urodzin św. Jana Pawła II.  W tym roku obchodzimy 
stulecie przyjacielskich stosunkach pomiędzy Polską, a 
Brazylią. Z tej okazji w dniu 14 maja 2020 r. Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił specjalną rezolucję. Dla 
uczczenia świętowania urodzin św. Jana Pawła II prof. 
Henryk Siewierski przedstawia nam swoje przemyślenia 
związane z osobą Karola Wojtyły. Sergio Sechinski w swoim 
tekście wspomina wizytę apostolską papieża św. Jana Pawła II 
w 1980 r. w Porto Alegre. W związku ze 100-leciem stosunków 
dyplomatycznych prezydenci Polski i Brazylii przeprowadzili 
rozmowę poprzez wideokonferencję.  Jakub Skiba nowy 
ambasador Polski w Brazylii proponuje nam refleksję na temat 
stulecia relacji pomiędzy naszymi narodami. Sergio Sechinski 
opisuje polską akcję humanitarną realizowaną w czasie 
kryzysu Covid-19 na południu Brazylii przez Konsula 
Generalny RP i przy współpracy organizacji polonijnych.  
Ostatnim tekstem, jaki zamieszczamy, w tym dziale jest list 
arcybiskupa Wojciecha Polaka Prymasa Polski na 
przygotowanie do beatyfikacji Czcigodnego Sługi Bożego 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Uroczystość beatyfikacji 
była zaplanowana na 7 czerwca br. na placu Piłsudskiego w  
Warszawie, ale niestety ze względu na Covid-19 została 
przeniesiona na przyszłość! 
 W drugim dziale Artykuły publikujemy różnorodność 
tekstów, które – jak mamy nadzieję – staną się przydatne do 
zapoznania się z bogactwem intelektualnym naszych autorów. 
Mariano Kawka spogląda na bogatą przeszłość wydawniczą 
polonijnych intelektualistów z Kurytyby, którzy jako pierwsi 
wydawali w języku portugalskim i przybliża nam „Roczniki 
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społeczności polsko-brazylijskiej”. Z kolei Elżbieta 
Budakowska przedstawicielka Uniwersytetu Warszawskiego 
wspomina 270 rocznicę urodzin Hugo Kołłątaja – wybitnego 
polskiego  intelektualisty w okresie oświecenia.  Natomiast 
młody intelektualista brazylijski Jucelino de Sales - potomek 
polskiego generała Antoniego Dołęgi, który otrzymał od 
imperatora Piotra wielkie obszary ziemi w Goiás nazywając je 
„Fazenda Polonia” - przedstawia nam w swoim artykule 
romantyzm brazylijski i jego związek poetycki z Polską, 
przedstawiając Joaquima Nabuco intonującego  wielkość 
Polski. Bogactwo literackie Brunona Schulza znalazło w 
Brazylii swoich wielbicieli. Jerson Vicente Fontana w 
publikowanym tekście pisze o włączeniu literatury Brunona 
Schulza do spektaklu teatralnego. Z kolei Paulina Helena 
Zanluchi Mior w zamieszczonym tekście przedstawia aspekty 
dekoracyjne typowych kostiumów polskich obecnych w 
zespołach naszego bogatego i kolorowego folkloru 
wyrażającego sztukę ludową. Znana już naszym Czytelnikom 
Izabel Liviski przybliża w publikowanym artykule pionierki 
polskiej fotografii, które postrzega z perspektywy potomki 
naszych imigrantów. Ukoronowaniem tego działu jest tekst 
Józefa Wojnara SChr przywracającego pamięć wybitnego 
polskiego artysty Arystarcha Kaszkurewicza, ciągle mało 
znanego w sztuce sakralnej dla szerszej opinii publicznej w 
Brazylii.  
 W kolejnym dziale Wiersze zamieszczamy kilka 
aktualnych poezji naszego znanego poety polonijnego 
Tomasza Łychowskiego z Rio de Janeiro.   
 W ostatnim dziale WYDARZENIA zamieszczamy dla 
Szanownego Czytelnika różne teksty, które sygnalizują 
wybrane fakty z życia naszej społeczności polskiej w Brazylii. 
Poniżej sygnalizuję tylko tytuły, które winny wzbudzić 
zainteresowanie i skierować do zamieszczonych artykułów.  
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W relacjach pomiędzy Republiką Federacyjną Brazylii, a 
Rzecząpospolitą Polską obserwujemy wzrost wzajemnego 
zainteresowania i kontaktów. Również brazylijska społeczność 
polonijna wykazuje sporo swojej aktywności religijnej, 
patriotycznej, i kulturalnej.  Stąd też ostatni dział poświęcony 
Wydarzeniom zawiera wiele reportaży, które pozwolę sobie 
pokrótce wymienić, mając nadzieję, że spotkają się z 
zainteresowaniem Szanownych Czytelników. Po spełnieniu 
swojej misji dyplomatycznej w Brazylii i powrocie do Polski 
przez ambasadora Andrzeja Braitlera i konsula generalnego 
Marka Makowskiego przez wiele miesięcy nie mieliśmy w 
tym kraju oficjalnych przedstawicieli Państwa Polskiego. Z 
początkiem tego rok rozpoczęli swoją misję nowi dyplomaci 
polscy w Brazylii. Życzymy panu ambasadorowi  Jakubowi 
Skibie i pani konsul generalnej Marcie Olkowskiej wiele 
sukcesów w realizacji szlachetnej misji reprezentowania 
interesów Polski w zaprzyjaźnionej nam Brazylii.  
Odnotowujemy świętowanie 50-lecia utworzenia prowincji 
zgromadzenia księży wincentynów na południu Brazylii z 
siedzibą w Kurytybie. Przez dziesiątki lat członkowie tego 
zasłużonego zgromadzenia spieszyło z wieloraką pomocą 
naszym imigrantom i szerzyło polską kulturę w kolejnych 
generacjach polskich osadników. Co pewien okres 
otrzymujemy od naszego przyjaciela Israela Blajberga reportaż 
na temat wydarzeń związanych z obchodami związanymi z 
uroczystościami promowanymi przez polskich kombatantów. 
W obecnym numerze Czytelnik spotka tekst omawiający 
świętowanie Dnia Żołnierza Polskiego przy pomniku 
żołnierzy brazylijskich, którzy oddali życie podczas walk w 
czasie II wojny światowej. Społeczność polonijna w Porto 
Alegre podtrzymuje szczególne uroczystości narodowe. Pod 
koniec ubiegłego roku społeczność ta z powagą i chlubą 
świętowała niepodległość Polski. W ostatnim okresie wzrasta 
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liczba młodych Brazylijczyków polskiego pochodzenia 
udających się do kraju swoich przodków, gdzie mają 
możliwość pogłębienia znajomości języka oraz poznania 
kultury. Trzeba przyznać, że te wyjazdy brazylijskiej 
młodzieży polonijnej do Polski przynoszą powolne owoce. 
Przed stu laty Polska odzyskała niepodległość i równocześnie 
morze Bałtyckie stało się integralną częścią suwerennego 
terytorium Państwa Polskiego. Przypominając zaślubiny 
naszego kraju z morzem Bałtyckim Sejm uchwalił rezolucję w 
dniu 16 października 2019 r. ustanawiając obecny rok za Rok 
Zaślubin Polski z Morzem w Pucku. Minęło już 10 lat od 
utworzenia w Parańskim Uniwersytecie Federalnym w 
Kurytybie (UFPR) kursu języka polskiego i literatury. Z tej 
okazji odbywało się na tejże uczelni pierwsze 
międzynarodowe spotkanie na temat studiów języka 
polskiego. Kolejne wydarzenie to mianowanie przez papieża 
Franciszka polskiego ks. Zdzisława Błaszczyka misjonarza 
biskupem pomocniczym archidiecezji Rio de Janeiro. Tomasz 
Łychowski pochyla się nad historią Towarzystwa 
dobroczynnego Polonia w Rio de Janeiro. Jego tekst jest 
upamiętnieniem 130-rocznicy istnienia i działalności 
organizacji patriotyczno-charytatywnej. W styczniu br. minęła 
30 rocznica założenia „Braspolu” ruchu polonijnego w 
Brazylii. Na tle obchodów, autor stara się spojrzeć na 
rzeczywistość brazylijskiej społeczności polonijnej. Księgarz z 
Nowego  Jorku ogłasza rzadki oryginał pierwszego wydania 
raportu Karskiego z 1942 r. o Holokauście. Po upływie tylu lat 
od tamtego raportu możemy postawić pytanie: dlaczego 
wówczas przywódcy krajów sprzymierzonych nic nie 
uczyniły, aby powstrzymać diabelską machinę Hitlera mającą 
na celu zagładę Żydów, Polaków, Cyganów i innych narodów 
Europy? Deputowany parlamentu Rio Grande do Sul 
proponuje, aby obchody święta Matki Boskiej Częstochowskiej 
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w Dom Feliciano włączyć do oficjalnego kalendarza tego 
stanu. W Kościele katolickim w Brazylii spotykamy wielu 
polskich misjonarzy posługujących nie tylko we wspólnocie 
polonijnej, ale także pełniących różnorodne posługi w ramach 
struktur tutejszej wspólnoty wiary. Jednym z nich był biskup 
Czesław Stanula CSsR, który przez długie lata realizował 
swoje powołanie, jako misjonarz, ordynariusz diecezji Floresta 
(stan Pernambuco) i Itabuna (stan Bahia). Wspomniany 
hierarcha 14 maja 2020 r. zakończył swoje życie w szpitalu w 
Salvador (stolicy stanu Bahia). Szerząc się pandemia Covid-19 
uniemożliwiła wielu wspólnotom zorganizowanie 
uroczystych  obchodów 100-rocznicy urodzin Karola Wojtyły. 
W Porto Alegre wierni  polskiego pochodzenia - w 
ograniczonych warunkach ze względu na istniejące restrykcje 
sanitarne – świętowali setną rocznicę urodzin Wielkiego 
Papieża św. Jana Pawła II. Niestety jałtańskie decyzje 
przywódców mocarstw spowodowały to, że po II wojnie 
światowej dziesiątki tysięcy polskich żołnierzy walczących w 
Siłach Zbrojnych na Zachodzie nie mogły powrócić do Polski. 
Wybrali więc życie na emigracji. Jednym z nich był Krzysztof 
Głuchowski, walczący w Powstaniu Warszawskim, a później 
w polskich szeregach wojennych we Włoszech. Z czasem 
przeniósł się z Anglii do Brazylii i zamieszkał w Rio de 
Janeiro, gdzie aż do końca życia prowadził aktywną 
działalność patriotyczną. Długie swoje życie zakończył 20 
maja 2020 r. Uwieńczeniem zasygnalizowanych powyżej 
wybranych faktów jest krótki tekst autorstwa Tomasza 
Łychowskiego wyrażający uznanie dla redaktora niniejszego 
pisma za wytrwałość w redagowaniu i wydawaniu tego sui 
generis polonijnego czasopisma.  
 Oto kolejna edycja,  jubileuszowego już periodyku, 
jest w Twoich rękach, Drogi Czytelniku! Mam nadzieję, że 
zamieszczone w nim dokumenty, artykuły przybliżą Ci ważne 
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wydarzenia, którym poświęciliśmy więcej uwagi! Życzę 
miłego spotkania z różnorodną treścią tego pisma.  
 

Zdzisław Malczewski SChr 
redaktor  
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DISCURSO DO SENHOR EMBAIXADOR  

NA COMEMORAÇÃO 
DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL 

 
 
Dzień dobry! 
 
Good afternoon! 
 
Boa tarde!  
 
Senhoras e Senhores, 

 
É um imenso prazer e honra para mim e para a minha 

Embaixada dar as boas-vindas a todos os Senhores e Senhoras 
a esta celebração. 

Estamos reunidos aqui hoje − todos nós, brasileiros e 
amigos do Brasil − para comemorar uma data especial na 
história do meu país. No dia 7 de setembro de 1822, o Príncipe 
Regente Dom Pedro de Alcântara Bragança e Bourbon 
declarou a independência desse país e tornou-se o Imperador 
constitucional de uma nova nação soberana na América do 
Sul. 

Hoje o Brasil é uma República Federativa, uma 
vigorosa democracia, governada pela lei, por uma 
Constituição baseada na liberdade e por instituições sólidas. 
Num passado muito recente, essa estrutura ofereceu 
ferramentas eficientes que permitiram às autoridades 
judiciárias brasileiras travar uma luta sem precedentes contra 
a corrupção, a qual ainda está produzindo os seus bem-
sucedidos resultados.  

... 
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O Brasil se encontra entre as dez maiores economias 
do mundo, que envolve não somente a produção de uma vasta 
gama de produtos primários, mas também bens e serviços de 
valor agregado.  

No decorrer do século passado, o Brasil construiu com 
sucesso uma significativa e dinâmica base fabril. O aço, os 
automóveis e aviões de classe mundial se encontram entre os 
principais produtos de exportação do país.  

No que diz respeito a bens primários agrícolas, a 
contribuição do Brasil para o agronegócio global e para a 
segurança da alimentação é inquestionável. O país é o maior 
produtor e exportador mundial de café, açúcar e suco de 
laranja, e ocupa uma elevada posição na produção e 
exportação de soja, cereais, etanol, carne suína e bovina e 
frangos.  

Como os outros países do Mercosul, mantemos fortes 
e tradicionais relações com a Europa. Nesse contexto vale a 
pena recordar que, após vinte anos, o Mercosul e a União 
Europeia completaram as negociações sobre um acordo 
comercial que certamente incentivará mais ainda o comércio, 
os investimentos bilaterais e outras parcerias bilaterais.  

... 
O vasto território brasileiro é uma enorme potência 

ambiental, com as maiores reservas mundiais de florestas 
tropicais, recursos genéticos e água potável. A nossa matriz 
energética é 80% renovável. 

O território brasileiro compreende diversos 
ecossistemas: planícies, planaltos, terras secas, pantanais e a 
floresta amazônica, a maior de todas, que cobre mais que 
metade do território nacional. 

Garantir a nossa soberania sobre essa imensa área, 
preservar o equilíbrio do bioma amazônico, prestar assistência 
às comunidades que nele vivem e desenvolver a utilização de 
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recursos naturais de maneira sustentável são as grandes 
prioridades do governo brasileiro. Nesse contexto vale a pena 
mencionar que o Presidente Bolsonaro reiterou a nossa 
participação no Acordo de Paris e o nosso compromisso com a 
tolerância zero no que diz respeito ao desmatamento ilegal.  

 
Senhoras e Senhores, 
 
O propósito desta recepção é também celebrar os laços 

que ligam o Brasil à Polônia. Os nossos dois países partilham 
um longo, amigável e tradicional relacionamento. O Brasil foi 
o primeiro país na América Latina a reconhecer a Segunda 
República Polonesa em 1918. No próximo ano o Brasil e a 
Polônia vão celebrar o aniversário dos 100 anos do 
estabelecimento das relações diplomáticas. 

Os brasileiros respeitam a Polônia e os poloneses pela 
bravura e coragem com que eles enfrentaram os desafios e os 
obstáculos da sua impressionante história. 

Na Segunda Guerra Mundial, os exércitos brasileiro e 
polonês estiveram do mesmo lado. Eles lutaram juntos pela 
libertação da Europa e do mundo do nazismo e do fascismo. 
Na batalha de Bolonha, em abril de 1945, aviadores brasileiros 
e soldados poloneses lutaram juntos para expulsar os nazistas 
daquela cidade italiana.  

Nos séculos XI e XX, milhares de poloneses emigraram 
ao Brasil. O Brasil meridional, em particular o estado do 
Paraná, deve muito ao trabalho pesado e ao 
empreendedorismo dos imigrantes poloneses. 

Neste ano estamos comemorando o aniversário dos 
150 anos da presença polonesa no Brasil. 

A Polônia é a maior parceira comercial do Brasil na 
Europa Central e Oriental, da mesma forma que o Brasil é o 
principal parceiro comercial da Polônia na América Latina. O 
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comércio bilateral alcançou 2,3 bilhões de dólares no ano 
passado. O comércio e a cooperação em investimentos entre o 
Brasil e a Polônia tem demonstrado um enorme potencial de 
crescimento. Nesse campo, a indústria da defesa se apresenta 
como uma área muito promissora. O recente reconhecimento 
do Brasil como um grande aliado de fora da OTAN reforça as 
credenciais brasileiras como um parceiro confiável dos aliados 
europeus. 

A eleição do Presidente Andrzej Duda em 2015 e a 
eleição do Presidente Jair Bolsonaro em 2018 tornaram o Brasil 
e a Polônia mais próximos ainda. O Presidente Bolnonaro e o 
presidente Duda têm redirecionado os seus países para os 
valores cristãos fundamentais da família e da liberdade que 
sustentam a civilização ocidental.  

... 
É inegável que a comunidade brasileira na Polônia 

desempenha um papel vital no fortalecimento dos laços entre 
os dois países. Nos últimos anos, essa comunidade tem 
crescido em número e importância, especialmente em cidades 
como Cracóvia, Wrocław e Katowice. A minha Embaixada 
calcula que cerca de 3 mil brasileiros vivem na Polônia. Essa 
comunidade, que continua aumentando, é formada em sua 
maioria por expatriados altamente qualificados que trabalham 
em empresas de tecnologia inovadora. 

 
Senhoras e Senhores, 
 
Antes de concluir, gostaria de aproveitar esta 

oportunidade para estender os meus agradecimentos aos 
nossos patrocinadores. Sem eles, esta celebração não teria sido 
possível. Quero reconhecer a generosidade e o espírito de 
cooperação dos senhores Alessandro Beda, Radek Tadajewski, 
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Szymon Janiak e Kamil Paszkiewicz. Todos eles são amigos 
muito especiais da Embaixada Brasileira e do Brasil. 

Finalmente, eu gostaria de propor um brinde. Um 
brinde com vinho espumante brasileiro − Seival by Miolo − um 
vinho produzido com uvas cultivadas na região brasileira da 
Campanha Meridional. Espero que as senhoras e os senhores o 
apreciem...  

Ao Brasil! À Polônia! A uma duradoura amizade! 
Dziękuje bardzo! Thank you very much! Muito 

obrigado!  
 
 

RESUMO – STRESZCZENIE 
 

Hadil Fontes da Rocha – ambasador Brazylii w Polsce z 
okazji święta niepodległości swego kraju, pod koniec 
ubiegłego roku, wydał urioczyste przyjęcie, podczas którego 
wygłosił przemówienie. W swoim wystąpieniu podkreślił 
przyjazne kontakty między naszymi krajami. Wyraził nadzieję, 
że wszechstronne kontakty będą się jeszcze bardziej rozwijały. 
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DECLARAÇÃO DO PRIMEIRO-MINISTRO  
DA REPÚBLICA DA POLÔNIA  

MATEUSZ MORAWIECKI∗ 
 
 

O século XX trouxe ao mundo o sofrimento inimaginável e a 
morte de centenas de milhões de pessoas − assassinadas em 
nome de ideologias totalitárias e doentias. A colheita mortal 
do nazismo, fascismo e comunismo é uma questão óbvia para 
as pessoas da nossa geração. Também é óbvio quem é 
responsável por esses crimes − e cuja aliança iniciou a Segunda 
Guerra Mundial, o conflito mais mortal da história da 
humanidade. 

Infelizmente, quanto mais tempo se passa desde aqueles 
trágicos eventos, menos nossos filhos e netos sabem sobre eles. 
Por isso é tão importante que continuemos a falar em voz alta 
a verdade sobre a Segunda Guerra Mundial, seus autores e 
vítimas, e nos opormos a todas as tentativas de distorcer a 
história. 

A memória deste mal é particularmente importante para a 
Polônia: a primeira vítima da guerra. Nosso país foi o primeiro 
a sofrer a agressão armada da Alemanha nazista e da Rússia 
soviética. A Polônia foi o primeiro país a lutar para defender 
uma Europa livre. 

A resistência a esses poderes do mal não é apenas memória do 
heroísmo polonês, trata-se de algo bem mais importante. Essa 

                                                 
∗ www.gov.pl (acesso aos 31 de dezembro de 2019) 
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resistência é o legado de toda a Europa livre e democrática de 
hoje, que lutou contra dois totalitarismos. Hoje, quando alguns 
querem destruir a memória desses eventos para seus 
propósitos políticos, a Polônia deve defender a verdade. Não 
em nome do seu próprio interesse, mas em nome do que é a 
Europa. 

Assinado em 23 de agosto de 1939, o Pacto Ribbentrop-
Molotov não era um "pacto de não agressão". Era uma aliança 
política e militar que dividia a Europa em duas esferas de 
influência − na linha de três rios poloneses: Narew, Vístula e 
San, alterada um mês depois para o rio Bug, como resultado 
do "Tratado de Fronteiras e Amizade entre o Terceiro Reich e a 
URSS" firmado em 28 de setembro. Ele foi o prólogo dos 
crimes inimagináveis que seriam cometidos em ambos os 
lados desta linha nos próximos anos. 

A aliança de Hitler e Stalin foi imediatamente implementada: 
em 1º de setembro de 1939, a Alemanha nazista invadiu a 
Polônia pelo oeste, sul e norte, e em 17 de setembro a URSS fez 
o mesmo, atacando pelo leste. 

Em 22 de setembro, ocorreu um grande desfile em Brest, no 
Bug − uma celebração da vitória conjunta da Alemanha nazista 
e da Rússia soviética sobre a Polônia independente. Tais 
desfiles não são organizados pelas partes de  pactos de não 
agressão – foram aliados e amigos que os fizeram. 

Esse foi o caso de Hitler e Stalin. Por um longo tempo, eles não 
eram apenas aliados, mas eram inclusive amigos. Essa 
amizade floresceu a tal ponto que quando um grupo de 150 
comunistas alemães fugiu do Terceiro Reich para a URSS antes 
do início da guerra, em novembro de 1939, Stalin os entregou 
a Hitler como um "presente", entregando-os à morte certa. 
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A URSS e o Terceiro Reich cooperaram estreitamente o tempo 
todo. Durante a conferência em Brest, em 27 de novembro de 
1939, os representantes dos serviços de segurança de ambos os 
países discutiram métodos e princípios de cooperação no 
combate às organizações de resistência polonesas nos 
territórios ocupados. As próximas conferências entre oficiais 
da NKVD e da SS sobre a cooperação foram realizadas, entre 
outras, em Zakopane e Cracóvia (em março de 1940). Não 
foram conversas sobre não agressão, mas sobre a liquidação 
(leia-se: assassinato) de pessoas, cidadãos da República da 
Polônia e sobre ações conjuntas e aliadas visando a destruição 
total da Polônia. 

Sem o envolvimento de Stalin na partilha da Polônia e sem os 
recursos naturais que Stalin forneceu a Hitler, a máquina do 
crime alemã não teria dominado a Europa. Os últimos trens de 
abastecimento partiram da URSS para a Alemanha em 21 de 
junho de 1941: um dia antes de a Alemanha nazista atacar seu, 
até então, aliado. Graças a Stalin, Hitler conseguiu conquistar 
impunemente outros países, prender os judeus de todo o 
continente em guetos e preparar o Holocausto − um dos 
maiores crimes da história da humanidade. 

Stalin conduziu atividades criminosas no Leste, subjugando 
um país após o outro e desenvolvendo a estrutura dos 
campos, que o russo Alexander Soljenitsin chamou de 
"Arquipélago Gulag". Campos onde milhões de pessoas, 
opositores das autoridades comunistas, foram destruídos 
através do trabalho escravo e torturas assassinas. 

Os crimes do comunismo começaram antes da Segunda 
Guerra Mundial, com a morte de milhões de russos no início 
dos anos 1920, com a Grande Fome, que resultou na morte de 
muitos milhões de residentes da Ucrânia e do Cazaquistão, 
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através do Grande Expurgo, que matou quase 700.000 
oponentes políticos e cidadãos comuns da URSS, na maioria 
russos, e também na chamada "Operação Polonesa" da NKVD, 
que matou principalmente cidadãos russos de origem 
polonesa. Crianças, mulheres e homens estavam destinados a 
morrer. Somente na “Operação Polonesa”, segundo os dados 
da NKVD, mais de 111.000 pessoas foram fuziladas, mortas 
deliberadamente por comunistas soviéticos. Ser um polonês na 
União Soviética naquela época significava uma sentença de 
morte ou exílio por muitos anos. 

A continuação dessa política foram crimes cometidos após a 
invasão soviética da Polônia (em 17 de setembro de 1939), 
como o assassinato de mais de 22.000 oficiais poloneses e 
representantes da elite em Katyń, Kharkiv, Tver, Kiev e Minsk, 
entre outros, assim como nas prisões da NKVD e campos de 
trabalho forçado nos cantos mais distantes do império 
soviético. 

Os cidadãos da Rússia foram as maiores vítimas do 
comunismo. Os historiadores estimam que entre 20 a 30 
milhões de pessoas foram assassinadas somente na União 
Soviética. Morte e gulags esperavam até por quem todos os 
estados civilizados cuidavam − por prisioneiros que 
retornavam da guerra. A URSS não os tratou como heróis de 
guerra, mas como traidores. Foi a "gratidão" da Rússia 
soviética pelos prisioneiros-soldados do Exército Vermelho: 
morte, campos de trabalho forçado, campos de concentração. 

Os líderes comunistas, principalmente Josef Stalin, foram os 
responsáveis por todos esses crimes. As tentativas de reabilitar 
esse personagem para os propósitos políticos do atual 
presidente da Rússia, realizadas 80 anos após o início da 
Segunda Guerra Mundial, devem ser fortemente contestadas 
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por quem tem pelo menos o conhecimento básico da história 
do século XX. 

O Presidente Putin mentiu sobre a Polônia muitas vezes, e 
sempre o fez conscientemente. Isso geralmente acontece 
quando as autoridades em Moscou sentem pressão 
internacional relacionada às suas ações. E essa pressão não 
está no cenário histórico, mas no cenário geopolítico 
contemporâneo. Nas últimas semanas, a Rússia sofreu vários 
grandes fracassos: a tentativa de subordinar completamente a 
Belarus fracassou, a União Europeia estendeu mais uma vez as 
sanções impostas pela anexação ilegal da Crimeia e as 
conversas no âmbito do chamado "formato normando" não 
extinguiram essas sanções, mas ao mesmo tempo, houve 
outras restrições − desta vez americanas − que dificultam 
significativamente a implementação do projeto Nord Stream 2. 
Ademais, vale ressaltar que os atletas russos foram suspensos 
por quatro anos por uso de doping. 

Trato as palavras do Presidente Putin como uma tentativa de 
esconder esses problemas. O líder russo está ciente de que 
suas alegações não têm nada a ver com a realidade, e que não 
há monumentos de Hitler ou Stalin na Polônia. Tais 
monumentos estavam em nossa terra somente quando foram 
erguidos por agressores e criminosos: o Terceiro Reich nazista 
e a Rússia soviética. 

O povo russo − a maior vítima de Stalin, um dos criminosos 
mais cruéis da história do mundo − merece a verdade. 
Acredito firmemente que o povo russo é um povo livre e que 
rejeita o stalinismo, mesmo quando o poder do presidente 
Putin está tentando reabilitá-lo. 
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Não há consentimento para trocar carrascos com vítimas, 
autores de crimes cruéis com pessoas inocentes e países 
invadidos. Em nome da memória das vítimas e em nome de 
um futuro comum, devemos preservar a verdade. 

 
RESUMO – STRESZCZENIE 

 
W ubiegłym roku, w Rosji, a także niektórych krajach Europy,  
pojawiały  się informacje przekształcające fakty historyczne 
związane z II wojną światową. W związku z tym Mateusz 
Morawiecki premier Polski poprzez media krajowe, jak też w 
prasie zagranicznej opublikował sprostowanie odwołując się 
w nim do faktów historycznych. 1 września 1939 r. Polska, 
jako pierwszy kraj w Europie, stała się ofiarą napaści Niemiec 
hitlerowskich. Z kolei 17 września tego samego roku Rosja 
sowiecka zajęłq tereny wschodnie Rzeczypospolitej. Nie można 
z ofiar wojny czynić oprawcami, a zbrodniarzy wojennych 
niewinnymi ofiarami. 
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PALAVRA DO BISPO DOM WIESŁAW LECHOWICZ 
À COMUNIDADE POLÔNICA E AOS POLONESES 

NO EXTERIORPOR OCASIÃO  
DA SOLENIDADE DA SVM RAINHA DA POLÔNIA∗ 
 
 

Amados Compatriotas, Irmãos e Irmãs! 
 
A solenidade da Santíssima Virgem Maria Rainha da 

Polônia é um dia de especial oração pela comunidade polônica 
e pelos poloneses que vivem fora das fronteiras do nosso país. 
Há alguns anos, no dia 3 de maio, juntamente com as Irmãs 
Missionárias e os Padres da Sociedade de Cristo, celebro a 
Eucaristia na Casa Geral das Irmãs Missionárias de Cristo Rei 
para os Poloneses Emigrados em Morask, perto de Poznań. No 
presente ano isso não será possível por razões evidentes, o que 
no entanto não precisa significar a interrupção dessa bela 
tradição, porquanto a oração ultrapassa todas as fronteiras e 
distâncias, une as pessoas com Deus e mutuamente entre elas. 
Por isso gostaria de Vos assegurar a minha oração por Vós e 
nas Vossas intenções, bem como convidar-Vos à união em 
oração diante da face da Rainha da Polônia e da Comunidade 
Polônica. 

Para a solenidade da SVM Rainha da Polônia é lido o 
Evangelho que descreve o testamento de Cristo na cruz (Jo 
19,25-27), encaminhado ao apóstolo João e a Maria. Inspirados 
pela palavra divina, voltemos o nosso olhar para Maria. Tanto 
mais porque a Sua postura pode nos dizer muita coisa e ajudar 

                                                 
∗ Carta enviada ao reitor da Missão Catílica Polonesa no Brasil aos 
29 de abril de 2020.  
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no confronto com as diversas indagações e dúvidas que 
surgem no tempo da pandemia. 

Maria nos ensina a humildade aliada à total confiança 
em Deus. A epidemia vivenciada e a perspectiva dos seus 
efeitos é um grande apelo, quase que um clamor dirigido ao 
ser humano para que se reconheça como uma criatura, não 
como o Criador. Era nesse espírito que Maria se encontrava ao 
pé da cruz, sabendo que se encontrava diante de um mistério 
cuja profundida é incompreensível. Estava ali visto que 
confiava em Deus, e baseava essa ilimitada confiança na Sua 
experiência pessoal. Havia se convencido em Sua vida de que 
Deus A amava e cumpria a palavra dada, razão pela qual nem 
a morte de Jesus pregado à cruz privou-A da confiança n’Ele.  

Maria nos ensina também o amor diante de Deus e do 
semelhante. De acordo com as palavras de Jesus, Ela envolveu 
de amor maternal o apóstolo João. Como sabemos da 
mensagem evangélica, mais tarde envolveu de solicitude 
maternal também os demais apóstolos, com os quais aguardou 
no Cenáculo a vinda do Espírito Santo. O sofrimento 
relacionado com a desdita sofrida pode fechar o coração 
humano, mas pode também, e foi isso que aconteceu no caso 
de Maria, abri-lo mais ainda. Por isso, que o olhar para Maria, 
que permanece fielmente ao pé da cruz, nos lembre que o mais 
importante é o amor, que o mais importante é o ser humano 
que Deus me confiou e confia. 

Pelo Seu exemplo Maria nos convoca a preservarmos 
em nós mesmos e nos outros a esperança. Sem a esperança, da 
mesma forma que sem o ar, é impossível viver. Em que se 
baseava a esperança de Maria? O Papa Francisco nos diz:  

 
Maria não é uma mulher que se deixa levar pelo 
desânimo em face da incerteza da vida, 
principalmente quando nada parece dar certo. 
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Muito menos é uma mulher que protesta 
violentamente, que maldiz a sorte na vida, que 
com frequência revela a sua face hostil. É, no 
entanto, uma mulher que ouve. Não vos 
esqueçais de que sempre existe um grande 
relacionamento entre a esperança e a escuta. 
Maria é uma mulher que escuta, que aceita a vida 
que nos é dada, com os seus dias felizes, mas 
também com as suas tragédias, com que nunca 
gostaríamos de nos defrontar.  

 
A esperança de Maria brotava da escuta de Deus! 

Escutai, portanto, a voz de Deus que provém das páginas da 
Bíblia e da doutrina da Igreja, mas que também nasce da 
consciência, às vezes da boca do semelhante, e que muitas 
vezes se manifesta nos acontecimentos e nas circunstâncias da 
vida. Maria aponta que a palavra de Deus é luz e vida, e por 
isso é a fonte da nossa esperança. 

 
Caros Irmãos e Irmãs! 
Partilho convosco estas reflexões com a esperança de 

que, contemplando nossa Mãe e Rainha, seremos capazes de 
moldar segundo Ela a nossa vida, inclusive de vivenciar as 
atuais difíceis provações. Convidando-Vos à oração na 
presença de Maria, que nos une conosco e com Deus, 
asseguro-Vos da minha constante oração e lembrança. Que a 
Rainha da Polônia, com o Seu amoroso olhar, envolva cada 
um e cada uma de Vós e eleve as Vossas orações aos pés do 
Deus Altíssimo, diante do qual nos apresentamos, neste tempo 
excepcional, com amor e esperança. 

Com a minha bênção pastoral, 
 

Dom Wiesław Lechowicz 
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Delegado da Conferência do Episcopado da Polônia 
para a Emigração Polonesa 

 
Varsóvia, 27 de abril de 2020.     
 
 

RESUMO – STRESZCZENIE 
 

Biskup Wiesław Lechowicz – delegat Konferencji Episkopatu 
Polski do spraw duszpasterstwa emigracji polskiej z okazji 
święta Matki Bożej Królowej Polski, obchodzonego 3 maja, 
skierował specjalne przesłanie do Polaków żyjących poza 
granicami kraju, jak też potomków naszych emigrantów.  
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MENSAGEM DO PRESIDENTE DA POLÔNIA 
ANDRZEJ DUDA POR OCASIÃO DO DIA DA 

BANDEIRA DA POLÔNIA E DO DIA DOS 
POLONESES E POLÔNICOS NO EXTERIOR*  

 
Prezados Senhores! Caros Compatriotas! 
 
Comemoramos hoje o Dia da Bandeira da República 

da Polônia. Olhamos neste dia para as nossas cores e os nossos 
símbolos nacionais, recordado o seu significado e a sua 
importância. A bandeira alvirrubra nos une e nos lembra que 
somos poloneses. Olhamos para ela com orgulho e esperança, 
com alegria e satisfação e, quando ela nos acompanha longe da 
Pátria, também com nostalgia e saudade. 

O Dia da Bandeira nos lembra a grande conquista que 
é podermos viver hoje numa Polônia livre, independente, 
soberana e democrática. Cabe nisso um grande mérito aos 
nossos antepassados, que lutaram nos levantes, nas frentes das 
sucessivas guerras e nas fileiras da guerrilha, com frequência 
pagando pela sua coragem e bravura o mais elevado preço. 
Esse é também um mérito de todos aqueles que pela sua 
atividade social e política, pela criação artística e literária, pelo 
seu trabalho de base preservaram e edificaram a nossa 
identidade nacional. Pensamos em todos eles com gratidão. É 
graças a eles que podemos hoje olhar para a bandeira 
alvirrubra que orgulhosamente tremula nos mastros, acima 
das sedes das instituições do Estado, mas também nas nossas 
casas e nas nossas ruas. 

                                                 
* www.prezydent.pl (acesso aos 4 de maio de 2020) 
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Comemoramos hoje igualmente o Dia dos Poloneses e 
dos Polônicos no Exterior. Essa festa foi instituída pelo 
Parlamento da República da Polônia como prova de 
reconhecimento pelos muitos séculos de contribuição dos 
poloneses e polônicos no exterior para a reconquista da 
independência da Polônia, pela fidelidade e pelo apego ao 
polonismo, bem como pela ajuda à Pátria nos momentos mais 
difíceis. Durante os meus numerosos encontros com a 
comunidade polônica no mundo inteiro tive diversas vezes a 
ocasião de convencer-me de quão grande é o apego dos nossos 
compatriotas que residem no exterior à Pátria e da grande 
solicitude com que eles envolvem as questões polonesas. Uma 
especial manifestação disso é a exposição da bandeira branca e 
vermelha, que graças aos poloneses e aos polônicos se 
encontra presente em muitos lugares e em todos os 
continentes. Por isso me alegro porque no decorrer dos meus 
numerosos encontros com os poloneses residentes no exterior 
pude entregar a representantes de instituições e organizações 
polônicas bandeiras alvirrubras como um símbolo da união 
com a Pátria.  

Neste ano, em razão da pandemia do coronavírus, a 
nossa celebração se restringe ao círculo familiar e ao ambiente 
do lar. Tanto mais desejo saudar todos os poloneses na Polônia 
e no exterior, que nestes dias se lembram de que somos uma 
comunidade que se congrega sob a bandeira branca e 
vermelha. Que o orgulho de sermos poloneses, a benevolência 
mútua que nos demonstramos no dia a dia, bem como a 
consciência do objetivo comum, que é o bem e a prosperidade 
da República, nos permitam alegrar-nos da melhor forma 
possível porque a Polônia, atingida nos últimos séculos por 
tantas adversidades, ocupa hoje o lugar que lhe cabe na 
Europa e no mundo, e os nossos símbolos nacionais são a 
marca da nossa soberania e da nossa herança.    
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RESUMO – STRESZCZENIE 
 

Prezydent Polski Andrzej Duda z okazji Dnia Flagi oraz Dnia 
poświęconego Polonii (2 maja) wygłosił przemówienie, w 
którym podreślił wartość symbolu narodowego, jakim jest 
flaga. Ilu rodaków oddało życie w obronie kraju na 
przestrzeni naszych dziejów. Ilu z różnych względów 
opuszczało Polskę i wybierało życie na obczyźnie. Prezydent 
zachęcał Polonię do podtrzmywania wartości i polskich 
tradycji. Prosił, aby byli dumni z polskości. W przeszłości 
Polska przeszła przez wiele trudnych lat, cierpień. Obecnie 
rozwija się coraz bardziej i staje wśród narodów wolnych i 
niepodległych.  
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VOTOS DO CASAL PRESIDENCIAL POR OCASIÃO 
DO DIA DOS POLONESES E DOS POLÔNICOS  

NO EXTERIOR*  
 
 

Prezados Senhores e Senhoras! Prezados 
Compatriotas!  

 
O Dia dos Poloneses e dos Polônicos no Exterior é 

uma festa da grande comunidade polonesa. Vale a pena 
conscientizar-nos de que somos todos cerca de sessenta 
milhões − vinte milhões dos quais são os poloneses e pessoas 
de origem polonesa que vivem fora do território da Polônia. 
Em nome dos compatriotas na Polônia, saudamos muito 
cordialmente todos os Senhores e Senhoras. 

A família polonesa presente em tantos continentes é 
um raro, mas também maravilhoso fenômeno em escala 
mundial. 

Juntamente com minha esposa, pude convencer-me 
disso perfeitamente no decorrer dos cinco anos da minha 
presidência. Durante as visitas ao exterior feitas a diversos 
lugares do globo, em todos os lugares nos encontramos com 
representantes da comunidade polônica. Na Europa, nos 
Estados Unidos, no Canadá, mas também, por exemplo, no 
México, na China, no Cazaquistão, na Austrália ou na Nova 
Zelândia. De cada um desses encontros nos recordamos muito 
bem. 

                                                 
* www.prezydent.pl (acesso aos 4 de maio de 2020) 
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Eles eram sempre repletos de alegria, de emoções e de 
orgulho partilhado em comum por sermos poloneses, 
trazendo uma grande energia positiva. De maneira especial 
guardamos na memória o encontro com os milhares de 
polônicos no Millenium Park em Chicago, que se realizou no 
ano do centenário da data em que a nossa Pátria recuperou a 
sua independência e foi o maior evento polônico naquele 
tempo.  

Em todos os lugares testemunhamos a cordialidade e a 
hospitalidade dos Senhores e das Senhoras. Agradecemos 
enormemente por essas inesquecíveis vivências. 

Gerações de poloneses se estabeleciam em terras 
estrangeiras porque foi assim que por séculos transcorreu a 
difícil história polonesa. Em busca da liberdade, do pão, à 
procura de uma vida melhor os Senhores e as Senhoras 
empreenderam o esforço de construir um novo lar longe do 
país natal. Alguns forçados a emigrar − outros ainda, muito 
pelo contrário, encontraram-se fora das fronteiras da Polônia 
sem nunca partir. Essa herança da história nacional − difícil, 
mas também gloriosa − sempre vai nos unir firmemente.  

A nossa comunidade patriótica sempre será expressa 
pela bandeira alvirrubra, cuja festa justamente hoje 
comemoramos − sinal da nossa identidade e unidade. Com o 
máximo respeito quero agradecer aos Senhores e às Senhoras 
pela fidelidade às raízes, pelo solícito cultivo do polonismo. 
Agradeço por tudo que os Senhores e as Senhoras fazem para 
cultivar o espírito nacional, a língua pátria, a tradição e a 
cultura. Para a preservação dos vínculos com o país de origem. 
Para a edificação do bom nome dos poloneses e da elevada 
posição da nossa nação no mundo. 

É uma grande alegria ver em tantos lugares da Terra 
que os poloneses gozam de reconhecimento, prestígio e 
simpatia. Porque os Senhores e as Senhoras têm tantos belos 
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sucessos, alcançados conjuntamente nas organizações 
polônicas, mas também individualmente. Nós Os felicitamos 
por essas conquistas. Admiramos os Seus talentos e a Sua 
ação. As coletividades polonesas cumprem um papel 
significativo nos países de sua residência. 

Os Senhores e as Senhoras são excelentes 
embaixadores da polonidade, bem como construtores de 
pontes supranacionais. Tenho o grande sonho, que 
coerentemente procuro realizar, de unir da melhor forma 
possível o enorme potencial polonês do mundo inteiro e de 
aproveitá-lo para o bem comum, para a prosperidade da 
Polônia e da Comunidade Polônica. 

Os Senhores e as Senhoras são o nosso orgulho, a 
nossa alegria e esperança. 

Todos estamos vivenciando agora um tempo difícil. 
Em razão da pandemia que envolveu o mundo, não podem 
realizar-se numerosos encontros e eventos que geralmente 
integram tão fortemente as coletividades polonesas. Tanto 
mais, portanto, cultivemos o nosso senso de comunidade. 
Desejo nesta ocasião expressar-Lhes o meu profundo 
reconhecimento e agradecer pelo envolvimento dos ambientes 
polônicos na luta com a pandemia nos seus países de 
residência, bem como pelos testemunhos de solidariedade com 
a Polônia. 

Da mesma forma que os Senhores e as Senhoras, 
acreditamos firmemente que estes momentos difíceis em breve 
passarão − e novamente poderemos todos encontrar-nos no 
círculo familiar polonês.  

Amanhã será uma grande festa nacional: o aniversário 
da promulgação da Constituição de Três de Maio, a mais 
antiga na história da Europa e a segunda sucessivamente no 
mundo, após a constituição americana. Essa Constituição foi 
um eminente testemunho da responsabilidade e da sabedoria 
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cívica, mas também da vitalidade nacional, de uma corajosa 
aceitação dos desafios. Possui uma eloquência semelhante o 
quadragésimo aniversário, que ocorre este ano, do Agosto 
Polonês de 1980, do “Solidariedade” polonês, o maior 
movimento social na Europa, que mudou a história da Europa 
e do mundo. Os poloneses são um povo repleto de força vital, 
perseverante e inquebrantável − uma nação vencedora.  

Que essa consciência infunda em nós a inspiração e o 
alento.  

Por ocasião do Dia dos Poloneses e Polônicos no 
Exterior peço que aceitem os nossos mui sinceros votos de 
prosperidade, de realização de vida e do belo 
desenvolvimento das Suas comunidades. Estejam certos de 
que A Polônia sempre se lembra dos Senhores e das Senhoras. 
Estende à Comunidade Polônica a sua mão prestativa, e ao 
mesmo tempo conta com os Senhores e as Senhoras. 

Desejamos aos Senhores e Senhoras boa saúde, 
serenidade de espírito, felicidade em Suas casas e famílias. É 
justamente nelas que se encontra o mais firme baluarte do 
polonismo. Sejam todos favorecidos por uma boa sorte no 
futuro que se aproxima.  

Felicidades!    
 
 

RESUMO – STRESZCZENIE 
 

Z okazji obchodzonego dnia Polaków żyjących za granicą i ich 
potomków (2 maja) prezydent Polski Andrzej Duda wraz z 
małżonką skierowali specjalne przesłanie do rodaków 
żyjących z dala od Ojczyzny. Para prezydencka wspomniała 
kraje, gdzie w ramach oficjalnej wizyty znalazły się także 
spotkania z Polonią. Żyje poza Polską wiele osób, które w 
swojej pracy przyczyniają się do rozwoju swojej drugiej 
ojczyzny. Polska jest dumna z Polonii, która odnosi sukcesy 
zawodowe, naukowe w krajach swojego zamieszkania.  
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MENSAGEM DO VICE-PRESIDENTE DO SENADO 
DA REPÚBLICA DA POLÔNIA  

STANISŁAW KARCZEWSKI 
E DE DUAS SENADORAS POR OCASIÃO DO DIA 
DOS POLONESES EMIGRADOS E POLÔNICOS∗ 

 
 
VICE-PRESIDENTE DO SENADO 
DA REPÚBLICA DA POLÔNIA 
STANISŁAW KARCZEWSKI 
 
 

Varsóvia, 2 de maio de 2020.  
 

Prezados Senhores e Senhoras,  
Poloneses residentes fora das fronteiras do País,  
Cara Comunidade Polônica! 
 
Por ocasião do dia dos Poloneses e da Comunidade 

Polônica no Exterior, em meu nome pessoal e em nome das 
Vice-Presidentes da Comissão do Senado para os Emigrados e 
a União dos Poloneses, Senhora Janina Sagatowska e Senhora 
Maria Koc, quero transmitir-Lhes da Polônia as saudações e os 
votos mais cordiais! 

Durante a pandemia do coronavírus que assola o 
mundo, de maneira especial sentimos a necessidade do 
contato, da troca de ideias, do cuidado com o relacionamento e 

                                                 
∗ Reitor da Missão Católica no Brasil recebeu esta mensagem aos 30 
de abril de 2020.  
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com os vínculos que nos unem. Submetidos à quarentena 
social, não podemos viajar nem nos encontrar. Trata-se de 
uma situação inteiramente nova em nossa vida. Ainda no ano 
passado, por ocasião do Dia dos Poloneses e da Comunidade 
Polônica no Exterior em muitos países do mundo realizaram-
se solenidades durante as quais os nossos compatriotas 
manifestaram o seu apego ao polonismo. Dessas solenidades 
participaram também representantes do Senado da República 
da Polônia. Essa festa tem sido sempre uma ocasião para 
expressar os sentimentos patrióticos e o orgulho da origem, 
mas tem sido também uma forma maravilhosa de promoção 
da Polônia. Porquanto ninguém melhor testemunha sobre a 
nossa Pátria do que os seus Filhos dispersos pelo mundo 
inteiro! São justamente os poloneses que vivem em diversos 
países do mundo, em diversos continentes, que pelo seu 
pesado trabalho, pelos seus sucessos e pelo seu envolvimento 
social dão o melhor testemunho daquilo que é o polonismo! 
Sois Vós, Caros Compatriotas, que sempre fostes e sois os 
melhores embaixadores da Polônia! É de Vós que geralmente 
ficam sabendo da Polônia os cidadãos de outros países e 
através dos contatos pessoais convosco moldam a sua imagem 
do distante país nas margens do Vístula. 

A situação não é diferente também no tempo da 
epidemia. Com grande atenção estamos acompanhando o que 
acontece no mundo. Olhando para a luta que com o 
coronavírus travam as sociedades, com especial solicitude 
pensamos nos poloneses que vivem fora das fronteiras do 
nosso país.  Damo-nos conta das dificuldades que enfrentais 
travando a batalha pela saúde e pela vida dos Vossos 
familiares e Vossa própria. Acompanhamos também com 
muito orgulho o devotamento e a responsabilidade que 
demonstram os poloneses neste tempo difícil e a coragem com 
que têm enfrentado a luta com a epidemia em seus países de 
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residência. Seguindo o exemplo dos seus antepassados, que 
nunca se rendiam e que eram capazes de superar todas as 
adversidades, os representantes da atual Comunidade 
Polônica e os nossos compatriotas no Leste envolvem-se com 
eficiência e com enorme dedicação em todas as ações de ajuda. 
Nos Estados Unidos, no Canadá, na América do Sul, nos 
países da Europa Ocidental, mas também na Bielorrússia, na 
Ucrânia e na Rússia, em todos os lugares onde se encontram, 
os poloneses não permanecem indiferentes diante da desdita 
dos doentes e dos que sofrem em razão do coronavírus. Aqui, 
na Polônia, enche-nos de grande orgulho o fato de que os 
cientistas poloneses participam de importantes projetos 
científicos direcionados a encontrar uma vacina e remédios 
contra o coronavírus, e os médicos e enfermeiras de origem 
polonesa se encontram na linha de frente da luta com essa 
doença. Os nossos Compatriotas nos países de sua residência 
com desinteresse costuram máscaras, coletam recursos para 
ajudar os serviços de saúde, promovem ações de socorro aos 
mais necessitados. As escolas polonesas no exterior adotaram 
com sucesso o sistema do ensino a distância, e as organizações 
polônicas tomaram muitas medidas inovadoras e 
interessantes, utilizando-se para isso dos meios modernos de 
comunicação. A preocupação com a saúde e a vida das 
pessoas é no período da pandemia a mais importante. Isso 
acontece na Polônia, onde há semanas lutamos contra a 
disseminação do coronavírus, e o mesmo também acontece em 
muitos outros países. O importante é que tenhamos 
consciência de que nessa luta não estamos isolados, de que em 
face da ameaça podemos contar com os outros. A 
solidariedade com os que sofrem, a ajuda aos necessitados é 
uma obrigação nossa. Os poloneses na Polônia e no exterior 
estão dando uma prova de que compreendem muito bem essa 
obrigação. Entre as muitas características e valores que nos 
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unem, levar a ajuda aos outros em face de uma ameaça torna-
se um valor primordial e permite olhar para o futuro com 
otimismo. 

Nós Lhes agradecemos, Caros Compatriotas, pela 
generosidade, pela coragem e pela responsabilidade. Pela Sua 
bela postura cívica neste período da pandemia. Temos a 
esperança de que este tempo difícil em breve chegará ao fim. 
As fronteiras se abrirão, e a vida voltará à normalidade. Talvez 
ela seja um pouco diferente, mas com certeza não faltará nela o 
espaço para a intensiva atividade polônica e para o cultivo dos 
laços entre os poloneses na Pátria e no exterior. Porque, 
independentemente das dificuldades, nós, os poloneses, 
sempre temos um profundo sentimento de comunidade e do 
apego que nos une que nenhuma força, nenhuma doença será 
capaz de enfraquecer. As dificuldades só nos podem 
fortalecer! 

Por ocasião do Dia dos Poloneses e da Comunidade 
Polônica no Exterior, desejamos aos nossos Compatriotas todo 
bem, muita saúde e um seguro amanhã! Que a atividade 
polônica seja sempre para os Senhores e as Senhoras sempre 
uma fonte de alegria e satisfação. Que o bom Deus Os tenha 
sempre em Sua incessante proteção e envolva com a Sua 
bênção a Polônia e os poloneses no mundo inteiro! 

 
Com expressões de respeito, 
 

Stanisław Karczewski 
Maria Koc 
Janina Sagatowska  
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RESUMO – STRESZCZENIE 
 

Wicemarszałek Senatu RP Stanisław Karczewski wraz z 2 
senatorkami bedącymi wiceprzewodniczącymi  komisji 
senackiej ds. kontaktów z Polakami żyjącymi poza 
granicami Polski skierowali z okazji dnia Polaków i Polonii 
specjalne przesłanie. Autorzy przesłania podkreślili i 
podziękowali Polonusom żyjącym poza Ojczyzną za ich 
dumę ze swojego polskiego pochodzenia. Przedstawiciele 
Senatu RP podkreślili, a także podziękowali za 
zaangażowanie Polonii w różnorodną pomoc humanitarną 
w okresie panującej pandemii. Życzyli również rodakom, 
aby mieli wiele radości i satysfakcji z działalności 
polonijnej.  
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DISCURSO DO PRESIDENTE DA POLÔNIA  
ANDRZEJ DUDA NA FESTIVIDADE DE 3 DE MAIO∗ 
 
 

Caros Compatriotas! Prezados Senhores e Senhoras! 
 
Os três primeiros dias de maio são festas nacionais 

que se relacionam com os valores mais essenciais da 
identidade nacional de nós − poloneses. Aludem ao 
simbolismo e à história pátria, mas expressam o sistema de 
valores da nossa comunidade, que é supratemporal. 

O primeiro dia de maio é dedicado ao trabalho, que 
constitui o fundamento da prosperidade de uma nação. É 
através dele que construímos o bem-estar das nossas famílias e 
fortalecemos a segurança do Estado. Lembramo-nos de que 
essa data era utilizada para a sua propaganda pelo regime 
comunista, ainda que ele não respeitasse o trabalho dos 
poloneses. Contra a dominação totalitária e a exploração os 
nossos compatriotas protestaram em Poznań em 1956, 
exigindo “pão e liberdade”. E o grande movimento do 
“Solidariedade”, inspirado pela doutrina do papa polonês 
João Paulo II, devolveu à palavra “trabalho” o seu significado 
apropriado e valorizou a sua dignidade. Hoje a festa de 1 de 
Maio é uma glorificação da labuta diária da nossa 
comunidade. Porque nós, poloneses, somos uma nação 
excepcionalmente laboriosa. Graças aos nossos próprios 
esforços, alcançamos um grande sucesso econômico, 
multiplicando o nosso patrimônio comum. 

Uma nova etapa nesse caminho da edificação da nossa 
prosperidade iniciou-se há 16 anos, quando o nosso país 

                                                 
∗ www.prezydent.pl (acesso aos 4 de maio de 2020). 
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ingressou na Comunidade Europeia. Desde então, 
conseguimos realizar muita coisa. Ultimamente, quanto à 
riqueza, a Polônia começou até a ultrapassar uma parte dos 
países do Ocidente, que há muito mais tempo que nós fazem 
parte da Comunidade. Ao mesmo tempo, elevou-se 
enormemente o nível de vida da nossa sociedade, e no 
decorrer dos últimos cinco anos − graças a importantes 
programas sociais, tais como o Família 500 Mais, o décimo 
terceiro salário dos aposentados e muitos outros − a divisão do 
produto nacional tornou-se finalmente mais justa. Nesse dia 
alegramo-nos, portanto, com as nossas realizações comuns, 
porque temos com que alegrar-nos! 

Por sua vez o 2 de Maio é o Dia da Bandeira, e ao 
mesmo tempo o Dia dos Poloneses e da Comunidade Polônica 
no Exterior. Esse dia lembra o significado dos símbolos 
nacionais para a edificação da comunidade polonesa, que 
congrega os poloneses na Polônia e em todo o mundo. 
Pessoalmente sempre sinto um grande orgulho e uma grande 
alegria quando tenho a ocasião de distribuir bandeiras aos 
meus compatriotas na Polônia e no exterior. Porque, onde 
quer que vivamos, em todos os lugares nos reunimos sob as 
cores branca e vermelha para juntos honrarmos os vínculos de 
identidade, da herança, dos valores e das aspirações que nos 
unem. Na nossa história, repetidas vezes vivenciamos o 
destino de exilados e emigrantes. Conhecemos o amargor da 
vida errante no exterior e o enfraquecimento que a dispersão 
proporciona à nação. Tanto melhor somos capazes de apreciar 
a unidade e a união, e tanto maior a importância que lhe 
atribuímos. Somos uma comunidade e queremos atuar juntos 
pelo bem comum: uma Pátria livre. 

Finalmente, a festa de 3 de Maio é um daqueles dias 
no nosso calendário polonês em que de maneira especialmente 
profunda nos conscientizamos do enorme valor que para uma 
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nação possui o próprio Estado independente. Recordamos os 
movimentos patrióticos dos nossos antepassados e 
predecessores, que no ocaso do século XVIII assumiram a obra 
de reconstruir a República. Eles deixaram a nós, os 
descendentes, o testamento dos ideais encerrados na 
Constituição de 1791 − a primeira na Europa e a segunda no 
mundo −, e ao mesmo tempo nas ações empreendidas para o 
fortalecimento das estruturas do Estado, da sua força militar, 
econômica, social. 

E ao mesmo tempo o 3 de Maio é a festa de Maria 
Rainha da Polônia, que a Igreja instituiu em 1923 em resposta 
às expectativas dos nossos antepassados, após a recuperação 
da nossa independência. Trata-se de um símbolo da herança 
espiritual de mais de trinta gerações da nossa nação. A 
polonidade identificou-se com o cristianismo desde o batismo 
do príncipe Mieszko, que há 1054 anos deu início à nossa 
história como nação e Estado. Com a aceitação do cristianismo 
a Polônia entrou na família dos Estados e das nações da 
Europa, adotando as suas normas sociais básicas: a 
solidariedade, a igualdade, a caridade.  

Prezados Senhores e Senhoras! 
Estamos comemorando hoje o aniversário dos 229 

anos da promulgação da Constituição de 3 de Maio. Essa 
Constituição foi o fruto do grande trabalho da facção 
patriótica que buscava a renovação do sistema político e social 
da República, de maneira a fortalecer o Estado e possibilitar a 
sua subsistência, não obstante os intentos das potências 
vizinhas. Na época isso contrariava muitos interesses 
contrários ao bem da Pátria, e por isso a Constituição foi 
derrubada. Traidores se mancomunaram com impérios 
estrangeiros contra o seu próprio país. 

Lembramo-nos de que o “estatuto governamental” 
surgiu em meio a acirradas disputas. Os adversários da 
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Constituição negavam não somente os seus princípios, mas a 
própria legalidade do ato. Os traidores não se cansavam de 
repetir a mentira da sua ilegalidade. Mas hoje seria difícil 
encontrar alguém que afirmasse que a razão estava daquele 
lado. A História avaliou positivamente a obra do 3 de Maio − 
como um singular testamento da I República, que falava da 
necessidade de unir toda a nação na edificação do bem 
comum, de empreender renúncias e de assumir a 
responsabilidade pelo seu próprio país. Acima de qualquer 
dúvida, a Constituição foi promulgada em nome da 
independência. 

Pensamos nisso na festa de 3 de Maio, como cidadãos 
de uma Polônia novamente livre, independente, soberana, 
baseada em sua própria Constituição, que obriga a nós todos. 
Pensamos nisso neste tempo especial da continuidade das 
comemorações do jubileu dos cem anos da recuperação da 
independência, bem como da defesa e da reconstrução da 
renascida II República. E, finalmente, pensamos nisso quando 
o nosso país luta contra uma ameaça há muito desconhecida: a 
pandemia mundial do coronavírus. E justamente neste 
presente tempo difícil necessitamos de ordem, disciplina, 
união, que são defendidas pela Constituição − para que o país 
possa continuar a resistir com eficiência à epidemia, 
defendendo a segurança dos cidadãos tanto na dimensão da 
saúde e da vida como na dimensão econômica, preservando os 
empregos e apoiando as empresas polonesas.  

No decorrer dos últimos dois meses tivemos a ocasião 
de ver e de convencer-nos de quão importante é para nós o 
Estado. Graças a ações corretamente planejadas, estamos 
saindo com mão vencedora de uma situação extremamente 
difícil. Continuamos a temer pela nossa saúde, continuamos a 
adotar meios preventivos contra a disseminação do contágio e 
da doença. Muitos poloneses choram agora os seus familiares. 



|Polônia 
 

 
61 

Mas vemos também que conseguimos restringir as dimensões 
dessa tragédia. E acreditamos que, continuando a trilhar o 
mesmo caminho, seremos capazes de livrar-nos do drama que 
outras nações estão sentindo. 

Mas a pandemia não traz uma ameaça somente à 
saúde e à vida das pessoas. Influencia também profundamente 
a nossa vida econômica e social. Uma grande quantidade de 
empresas e pessoas não pode agora levar adiante as suas 
atividades. O Dia do Trabalho de anteontem foi para muitos 
não o primeiro dia sem trabalho, como corre costumeiramente, 
mas um dia a mais: o trigésimo, o quadragésimo, o 
quinquagésimo. Muitas pessoas perdem o emprego ou 
receiam pela sua fonte de sustento. Igualmente muitos de nós 
− certamente a maioria − há seis, sete semanas não se têm 
encontrado com seus familiares: pais, avós, primos. Nem 
pudemos passar juntos as festas da Páscoa, porque, para 
afastar a doença, temos de adotar a norma da limitação do 
contato com outras pessoas. 

Tudo isso influencia o nosso psiquismo, os nossos 
sentimentos, o nosso estado de espírito. Provoca o estresse, 
intensifica o nervosismo e o temor. Inclusive o temor pelo 
futuro. Do que e com que vamos viver quando esta epidemia 
terminar? − perguntam-se muitos poloneses. Por isso, diante 
desta singular e mui difícil situação, necessitamos de 
estabilidade e de segurança, paz e cooperação. 

Caros Compatriotas! 
Sinto-me profundamente impressionado com a 

maravilhosa forma de comportamento dos poloneses em face 
da epidemia. Quero hoje sinceramente por isso Lhes 
agradecer. Nós, poloneses, somos uma nação inteligente e 
madura. Temos um justo orgulho das nossas conquistas. 
Amamos a liberdade, queremos fazer uso dos nossos direitos, 
desenvolver-nos, enriquecer, alegrar-nos com a própria vida. 
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Mas, quando nos encontramos diante de um desafio tão difícil, 
que só podemos enfrentar juntos, comportamo-nos 
sensatamente, somos disciplinados, mobilizamo-nos e nos 
ajudamos mutuamente nas dificuldades do dia a dia. 

Estou certo de que assim será igualmente nas 
próximas semanas e nos próximos meses − durante o tempo 
que for necessário para livrar a sociedade das piores 
consequências da epidemia. Para alcançarmos isso, temos de 
continuar a agir conjuntamente. Necessitamos de união e 
colaboração, não de hostilidade e conflito. Temos de olhar 
juntos para o bem comum, e não guiar-nos por interesses 
particulares. Temos necessidade de ordem e disciplina, não de 
desestabilização e de conflito. Temos necessidade de 
confiança, de solidariedade e − sobretudo − de cooperação. 

Salve o dia três de maio, 
que a liberdade anuncias. 
As trevas se dissiparam.   
Polônia, hoje tu triunfas! 

 
 

RESUMO – STRESZCZENIE 
 

W swoim przemówieniu w dniu 3 maja 2020 r. prezydent 
Polski Andrzej Duda wspomniał o trzech świętach 
obchodzonych sukcesywnie: 1 maja – dzień pracy, 2 maja – 
dzień flagi narodowej i zarazem dzień Polaków żyjących poza 
granicami kraju i ich potomków, 3 maja – dzień uchwalenia 
Konstytucji w 1791 r.  
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CARTA DA PRESIDÊNCIA DA CONFERÊNCIA  

DO EPISCOPADO DA POLÔNIA 
POR OCASIÃO DOS 100 ANOS DO NASCIMENTO 

DE S. JOÃO PAULO II∗ 
 
 
Amados Irmãs e Irmãos! 
 
1. Neste ano estamos festejando o centésimo aniversário do 
nascimento de S. João Paulo II, que veio ao mundo no dia 18 
de maio de 1920 em Wadowice. Esse grande santo trouxe uma 
inestimável contribuição para a história do nosso país, da 
Europa, do mundo, bem como para a história da Igreja 
universal. A respeito de Karol Wojtyła já muito tem sido dito e 
escrito, bem conhecida é também a sua biografia, que também 
foi transformada em muitas adaptações para o cinema. Num 
tempo para nós difícil − quando estamos lutando com a 
pandemia do coronavírus e fazemos perguntas a respeito do 
futuro das nossas famílias e da sociedade − vale a pena 
indagar também a respeito do que Ele nos teria a dizer. Qual a 
mensagem que dirigiria a seus compatriotas em maio de 2020? 
 
As primeiras que nos vêm à cabeça são as palavras que 
pronunciou na homilia que inaugurava o seu pontificado: 
“Não temais. Abri, abri de par em par a porta a Cristo. Ao Seu 
salvífico poder abri as fronteiras dos Estados, dos sistemas 
econômicos e políticos, as vastas áreas da cultura, da 
civilização, do desenvolvimento! Não tenhais medo! Cristo 
sabe o que o ser humano traz em seu interior. Ele é o único a 
                                                 
∗ www.episkopat.pl (acesso aos 22 de maio de 2020). 



|Polônia 
 

 
64 

saber isso!” (22.10.1978). Sim, Cristo sabe o que cada um de 
nós traz em si hoje, Ele conhece perfeitamente as nossas 
alegrias, inquietações, esperanças, os nossos temores e os 
nossos anseios. Somente Ele tem as respostas às perguntas que 
nos fazemos no presente momento. 
 
São João Paulo II foi uma pessoa em cuja vida manifestaram-se 
de forma extremamente nítida o sofrimento e a incerteza do 
amanhã. O seu caminho à santidade conduziu por uma série 
de experiências de vida, como por exemplo a morte prematura 
da querida mãe ou os horrores da Segunda Guerra Mundial. 
Ele aceitava esses acontecimentos com a crença de que a 
história do ser humano no final é conduzida pelo próprio 
Deus e de que a morte não é um desejo do Criador. Se o Papa 
Polonês estivesse vivo hoje, com certeza compreenderia as 
pessoas que permanecem no isolamento e na quarentena. 
Rezaria pelos doentes, pelos falecidos e pelas suas famílias. Ele 
mesmo afinal muitas vezes esteve doente e sofreu no 
isolamento hospitalar, sem a possibilidade de celebrar a santa 
Missa com os fiéis. Seu irmão Edmundo faleceu na idade de 26 
anos, como jovem médico, quando se contaminou com uma 
paciente doente ao lhe proporcionar assistência médica. Em 
sua placa tumular foi gravada a inscrição: “Entregou sua 
jovem vida em sacrifício à humanidade sofredora”. Em 
memória de seu irmão mais velho, o nosso santo Papa 
mantinha em sua escrivaninha um estetoscópio médico. São 
João Paulo II compreendia e apreciava o trabalho dos médicos, 
das enfermeiras, dos socorristas e funcionários da saúde, pelos 
quais com frequência rezava e com os quais se encontrava. 
 
2. O início do caminho sacerdotal de Karol Wojtyła ocorreu 
durante a Segunda Guerra Mundial. Juntamente com seus 
compatriotas, ele foi vítima de dois sistemas totalitários: do 
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socialismo nacional e internacional. Ambos rejeitavam Deus. 
Ambos brotaram do orgulho, do desprezo aos outros e do 
ódio. Ambos subtraíam a liberdade e a dignidade do ser 
humano. Ambos traziam o medo e a morte. Ambos esses 
sistemas também colaboravam estreitamente consigo para 
levar a cabo o extermínio dos intelectuais poloneses e 
transformar a nação polonesa numa multidão de escravos. 
Naquele tempo o jovem Karol Wojtyła foi operário na pedreira 
da indústria química Solvay, no bairro cracoviano de 
Łagiewniki.  
 
O capítulo seguinte do livro de vida de S. João Paulo II é o 
ministério como padre e bispo de Cracóvia. Após dois anos de 
estudos em Roma, tornou-se vigário e catequista em Niegowić, 
mais tarde trabalhou em Cracóvia. Deu aulas em seminários 
religiosos e universidades. No dia 29 de setembro de 1958 foi 
ordenado bispo auxiliar da arquidiocese de Cracóvia, e em 
1964 tornou-se o seu arcebispo metropolitano. Participou 
ativamente de todas as sessões do Concílio Vaticano II. Em 
1967 o papa Paulo VI nomeou-o cardeal. Nos tempos do 
regime comunista, ele defendeu decididamente os valores 
cristãos. Aberto ao diálogo, em todo ser humano via um 
irmão. Apelava incessantemente pelo respeito à dignidade de 
todo ser humano. Emanava o entusiasmo pastoral. Dedicou 
muito carinho ao trabalho com os jovens, os estudantes, os 
jovens casais. As excursões às montanhas, o esqui, os 
acampamentos no seio da natureza serviam para aproximar as 
pessoas de Deus. Gracejava, ouvia e ensinava, apresentando 
aos jovens elevados objetivos e exigências. “A descoberta de 
Cristo é a mais bela aventura da vida de vocês” − falou 
primeiramente à juventude na Polônia, e depois − em todo o 
mundo. 
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E assim chegou o dia histórico de 16 de outubro de 1978, 
quando o cardeal Karol Wojtyła foi eleito papa. Nisso se 
manifestou quão importante personagem em sua vida foi o 
cardeal Stefan Wyszyński. Após ser eleito papa, João Paulo II 
disse: “Não haveria na Sé de Pedro este Papa Polonês, que 
hoje, repleto de temor divino, mas também repleto de 
confiança, inicia um novo pontificado, se não tivesse havido a 
Tua fé, que não se retraiu diante da prisão e do sofrimento, a 
Tua heroica esperança, a Tua entrega total à Mãe Igreja. Se não 
tivesse havido Monte Claro”. Ambos estavam profundamente 
ligados com o santuário de Monte Claro, onde confiavam tudo 
à Mãe de Deus.  
 
A eleição do cardeal Karol Wojtyła como sucessor de S. Pedro 
abriu um novo capítulo não somente em sua vida, mas 
também na história da Igreja na Polônia e no mundo. Menos 
que um ano depois, ressoaram na Polônia as palavras da 
oração: “Clamo eu, filho da terra polonesa, e ao mesmo tempo 
eu, João Paulo II, papa. Clamo de toda a profundeza deste 
Milênio, clamo na véspera da Festa de Pentecostes, clamo com 
todos vós: Que desça o Teu Espírito! Que desça o Teu Espírito 
e renove a face da terra. Desta terra!”. Essas palavras, 
pronunciadas no dia 2 de junho de 1979 durante uma Missa na 
então Praça da Vitória em Varsóvia, tornaram-se um momento 
crucial no processo das transformações democráticas 
polonesas. Infundiram a coragem e a esperança de que então 
os poloneses tanto necessitavam. Hoje − da perspectiva do 
tempo − podemos tratá-las como palavras proféticas. 
 
3. São João Paulo II anunciou o Evangelho em todo o mundo. 
Visitou 132 países e cerca de 900 localidades. A sua doutrina 
continua sempre atual. Vale a pena dela fazer uso, inclusive 
pela internet e pelas mídias sociais, aproveitando as 
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possibilidades que oferecem as novas tecnologias. Afinal, já 
em 2002 o Papa convocou toda a Igreja a navegar “para o largo 
do ciberespaço”.  
 
Ao proclamar a necessidade do respeito a toda pessoa 
humana, o Papa defendeu os mais fracos e os indefesos. Hoje, 
quando durante a pandemia do coronavírus o mundo luta por 
toda vida humana, é preciso recordar que João Paulo II exigia 
a defesa da vida do ser humano desde a concepção até a morte 
natural. Enfatizava que em nenhuma área da vida a lei civil 
pode substituir a adequada moldagem da consciência. 
Quando muitos se inquietam com as mudanças demográficas, 
com o despovoamento e o envelhecimento da Europa, as suas 
palavras continuam sendo uma advertência atual: “Uma nação 
que mata seus próprios filhos é uma nação sem futuro”. Em 
1991, em Radom, S. João Paulo II dizia: “A esse cemitério das 
vítimas da crueldade humana no nosso século adiciona-se um 
outro grande cemitério: o cemitério dos não nascidos, o 
cemitério dos indefesos, cujo rosto não conheceu nem a 
própria mãe, concordando ou cedendo à pressão para que lhes 
fosse tirada a vida antes ainda que nascessem. Mas afinal já 
tinham essa vida, já estavam concebidos, desenvolviam-se sob 
o coração de suas mães, sem pressentir a mortal ameaça. E 
quando essa ameaça já se tornou um fato, esses indefesos seres 
humanos tentaram se defender. A câmera de filmagem gravou 
essa desesperadora defesa da criança não nascida no seio da 
mãe diante da agressão. Um dia eu vi um filme desses − e até o 
dia de hoje não posso livrar-me da sua lembrança. É difícil 
imaginar um drama mais terrível em sua eloquência moral, 
humana”.  
 
Os poloneses e a Polônia constituíram uma parte muito 
importante da vida de S. João Paulo II, que depois de anos 
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confessou: “Os assuntos da minha Pátria têm sido e continuam 
sendo a mim muito próximos. Tudo que vivencia a minha 
nação, tudo isso eu trago profundamente em meu coração. 
Considero o bem da Pátria como o meu próprio bem” 
(audiência aos poloneses por ocasião do 20º aniversário do 
pontificado, 1998). A Polônia foi o país que o Santo Padre mais 
visitou − ele realizou nove peregrinações à Pátria. Vinha 
sempre com uma mensagem concreta aos compatriotas, 
adequada à situação religiosa e política então reinante. Cada 
uma dessas peregrinações era tratada pelos poloneses como 
um retiro nacional, e dos encontros com o Papa participavam 
milhões de pessoas. São João Paulo II conclamava os poloneses 
à justiça social e ao respeito mútuo. Dizia: “’Carregai os pesos 
uns dos outros’ − essa sucinta frase do Apóstolo serve de 
inspiração para a solidariedade inter-humana e social. 
Solidariedade − significa: um e outro, e se é um peso, esse peso 
deve ser carregado conjuntamente, em comunidade. Portanto 
nunca: um contra outro. Uns contra outros. E nunca um ‘peso’ 
carregado por uma pessoa solitária” (Gdańsk, 1987).  
 
4. Para muitas pessoas o testemunho a respeito da veracidade 
do Evangelho que deu ao mundo S. João Paulo II ressoou da 
forma mais convincente quando ele teve de lutar pessoalmente 
com o sofrimento e a doença e, no final da vida, deparar com a 
necessidade da morte. Encontrou-se pela primeira vez com a 
experiência de um grande sofrimento em razão do atentado 
contra a sua vida no dia 13 de maio de 1981. O cardeal 
Stanisław Dziwisz, que por muitos anos foi secretário pessoal 
de S. João Paulo II e testemunha da sua santidade, assim 
recordava aquele tempo extremamente dramático: “Lembro 
que no momento do atentado na Praça de São Pedro [o Papa] 
preservou uma grande tranquilidade e serenidade, embora a 
situação fosse dramática, e o perigo de vida, enorme. 
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Indagado por mim, confirmou que estava sentindo a dor 
provocada pelos ferimentos, e mostrou também a sua 
localização. Mas não se podia falar de nenhum pânico. Antes 
de perder a consciência, de imediato também se confiou a 
Maria e disse que perdoava àquele que contra ele havia 
atirado”.  
 
No último dia da sua peregrinação terrena, no dia 2 de abril de 
2005, João Paulo II estava repleto de paz interior e de 
submissão à vontade divina. Como recorda o cardeal Dziwisz, 
o Papa estava “mergulhado em oração, tinha consciência do 
seu estado e daquilo que com ele estava acontecendo. Pediu 
que lhe fossem lidos trechos do Evangelho segundo S. João, 
despediu-se dos colaboradores, veio entre outros o cardeal 
Joseph Ratzinger, havia as irmãs religiosas que lhe serviam, 
havia também o fotógrafo Arturo Mari. Celebramos ainda a 
santa Missa da Festa da Misericórdia Divina, e ele ia ficando 
cada vez mais fraco, cada vez menos consciente, mas pronto 
para a passagem à casa do Pai”.  
 
Durante o sepultamento de João Paulo II, no dia 8 de abril de 
2005, um forte sopro de vento fechou o livro do Evangeliário 
que se encontrava sobre o seu esquife. Era como se tivesse 
fechado o livro da sua vida. No final da solenidade, os fiéis 
reunidos na Praça de São Pedro exclamavam “Santo subito!” − 
“Santo imediatamente!”. Dessa forma pediam que a Igreja 
proclamasse aquilo do que eles mesmos estavam certos: esse 
Papa foi um homem verdadeiramente santo! 
 
Alegramo-nos muito porque no dia 7 de maio deste ano − 
quase que exatamente no centésimo aniversário da vinda ao 
mundo de João Paulo II − na basílica da Natividade da 
Santíssima Virgem Maria em Wadowice, onde foi batizado, 
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com a autorização da Santa Sé teve início o processo de 
beatificação de seus pais: os Servos de Deus Emilia e Karol 
Wojtyła. Sabemos bem que não haveria tal pessoa, sacerdote e 
bispo como Karol Wojtyła se não tivesse havido a grande fé 
dos seus pais. 
 
5. O Papa Francisco, que canonizou João Paulo II, na 
introdução ao livro publicado no Vaticano por ocasião do 
centenário do nascimento do Papa Polonês confessou: “Muitas 
vezes, durante a minha vida sacerdotal e episcopal, olhei para 
ele, pedindo em minhas orações o dom da fidelidade ao 
Evangelho, da forma como ele deu dele testemunho. [...] Já nos 
separam quinze anos desde a sua morte. Talvez isso não seja 
muito, mas é muito tempo para os adolescentes e jovens que 
não o conheceram ou que têm apenas algumas lembranças 
nebulosas dele da infância. Por essa razão, no centésimo 
aniversário do seu nascimento é justo tornar memorável essa 
grande santa testemunha da fé, que Deus deu à Sua Igreja e à 
humanidade” (San Giovanni Paolo II, 100 anni, Parole e 
Immagini, Prefazione di Papa Francesco [São João Paulo II, 100 
anos, Palavras e Imagens, Introdução do Papa Francisco], Città 
del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana 2020, p. 3, 6).  
 
Desde a morte de João Paulo II pessoas do mundo inteiro 
rezam incessantemente junto ao seu túmulo na Basílica de São 
Pedro. Pela sua intercessão, pedem a Deus as graças 
necessárias. Juntemo-nos também nós a essas pessoas e 
rezemos − pela sua intercessão − nas intenções que trazemos 
no fundo dos nossos corações. Peçamos pela nossa Pátria, pela 
Europa e pelo mundo inteiro. Rezemos pedindo o fim da 
pandemia, pelos doentes, pelos falecidos e pelas suas famílias, 
pelos médicos, pelo serviço hospitalar e por todos aqueles que 
expõem a sua vida pela nossa segurança. Que o centésimo 
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centenário do nascimento do Papa Polonês seja para nós um 
apelo à fraternidade e à união. Que seja fonte de esperança e 
de confiança na Misericórdia Divina.  
 
São João Paulo II, rogai por nós. Amém. 
 
Arcebispo Stanisław Gądecki 
Arcebispo metropolitano de Poznań 
Presidente da Conferência do Episcopado da Polônia 
Vice-Presidente do Conselho da Conferência dos Episcopados 
da Europa (CCEE) 
 
Bispo Artur G. Miziński 
Secretário Geral 
da Conferência do Episcopado da Polônia  
 
Arcebispo Marek Jędraszewski 
Arcebispo Metropolitano de Cracóvia  
Vice-Presidente da Conferência do Episcopado da Polônia 
 
Varsóvia, 7 de maio de 2020.    
 
 

RESUMO – STRESZCZENIE 
 

Z okazji przypadającej 18 maja br. setnej rocznicy urodzin 
Karola Wojtyły – papieża św. Jana Pawła II Konferencja 
Episkopatu Polski skierowała do wiernych specjalny list do 
odczytania w kościołach w niedzielę 17 maja. 
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CARTA HISTÓRICA DO PAPA BENTO XVI POR 
OCASIÃO DO CENTÉSIMO ANIVERSÁRIO 
DE NASCIMENTO DE SÃO JOÃO PAULO II∗ 

 
 

Como prefeito da Congregação da Doutrina da Fé, o 
cardeal Joseph Ratzinger foi um dos mais próximos 
colaboradores do papa João Paulo II, e após a sua morte foi 
escolhido como seu sucessor imediato na Sé de Pedro. O papa 
Bento XVI preparou a carta histórica a pedido do cardeal 
Stanisław Dziwisz, por muitos anos secretário pessoal de João 
Paulo II, testemunha da vida, da santidade e da grandeza do 
papa polonês. 

A carta do papa emérito por ocasião do centésimo 
aniversário de nascimento do seu antecessor foi apresentada 
na sexta-feira 15 de maio, às 11 horas, no Palácio dos 
Arcebispos de Cracóvia na Rua Floriańska 3. Participaram da 
apresentação do documento o metropolita de Cracóvia 
arcebispo Dom Marek Jędraszewski, o cardeal Stanisław 
Dziwisz − por muitos anos secretário pessoal de S. João Paulo 
II, bem como o prof. Jarosław Kupczak OP − diretor de Centro 
de Pesquisas sobre o Pensamento de João Paulo II da Pontifícia 
Universidade João Paulo II em Cracóvia.  

O evento foi transmitido pelo canal YouTube da 
Arquidiocese de Cracóvia. Em forma impressa, o documento 
foi preparado pela Editora arquidiocesana S. Estanislau Bispo 
e Mártir. 

Publicamos o conteúdo pleno da carta de Bento XVI: 
 

                                                 
∗ www. diecezja.pl (acesso em 19.05.2020) 
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Para o centenário de nascimento do Santo Papa João Paulo II 
18 de maio de 2020 

 
No dia 18 de maio serão transcorridos cem anos desde 

o nascimento do papa João Paulo II na pequena cidade 
polonesa de Wadowice. 

A Polônia, que as três potências vizinhas − Prússia, 
Rússia e Áustria − partilharam entre si e ocuparam por mais 
de cem anos, após a Primeira Guerra Mundial recuperou a sua 
independência. Esse foi um acontecimento que despertou 
grandes esperanças, mas que também exigiu grandes esforços, 
visto que o Estado que se reorganizava sentia continuamente a 
pressão de ambas as potências − da Alemanha e da Rússia. 

Nessa situação de opressão, mas sobretudo de 
esperança, cresceu o jovem Karol Wojtyła, que infelizmente 
muito cedo perdeu sua mãe, seu irmão e, finalmente, também 
o pai, a quem devia a sua profunda e ardente piedade. O 
jovem Karol se sentia atraído especialmente pela literatura e 
pelo teatro. Por isso, após prestar o exame de madureza, 
começou primeiramente a estudar essas duas disciplinas.  

Para se livrar do exílio para trabalhos forçados na 
Alemanha, no outono de 1940 começou a trabalhar como 
operário braçal numa pedreira ligada à fábrica de produtos 
químicos da Solvay (cf. João Paulo II, Dom e mistério, p. 12). No 
outono de 1942 tomou a decisão definitiva de ingressar no 
Seminário de Cracóvia, que o arcebispo de Cracóvia Dom 
Sapieha havia organizado clandestinamente em sua 
residência. Ainda como operário da fábrica, com a ajuda de 
livros antigos começou a estudar a teologia, de maneira que no 
dia 1 de novembro de 1946 pôde ser ordenado sacerdote (cf. 
ibidem, p. 15).  

No entanto estudou teologia não apenas dos livros, 
mas também pela experiência da difícil situação concreta em 
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que se encontravam ele próprio e seu país. Isso é de certa 
forma característico de toda a sua vida e atividade. Ele estuda 
os livros, mas as perguntas neles contidas se transformam no 
conteúdo que vivencia e profundamente experimenta. É assim 
que para ele, como jovem bispo − desde 1958 bispo auxiliar, e 
desde 1964 arcebispo de Cracóvia − o Concílio Vaticano II 
constitui a escola de toda a sua vida e do seu trabalho. As 
importantes perguntas que surgiam, sobretudo as 
relacionadas com o chamado Esquema XIII − a futura 
Constituição Gaudium et spes − eram as suas perguntas 
pessoais. As respostas elaboradas no Concílio apontaram o 
caminho do seu trabalho como bispo, e depois como papa. 

Quando no dia 16 de outubro de 1978 o cardeal 
Wojtyła foi eleito Sucessor de São Pedro, a Igreja se encontrava 
numa situação dramática. As deliberações conciliares eram 
apresentadas ao foro público como uma disputa pela própria 
fé, que dessa forma parecia privada do seu caráter de infalível 
e inabalável certeza. E assim, por exemplo, certo pároco da 
Bavária caracterizou essa situação nas seguintes palavras: “No 
final caímos numa fé falaciosa”. Esse sentimento de que já 
nada é certo, de que tudo pode ser questionado foi avivado 
ainda pela maneira de introduzir a reforma da liturgia. No 
final, parecia que também na liturgia tudo pode ser criado por 
conta própria. Paulo VI conduziu o Concílio ao seu final de 
forma enérgica e decidida, mas após o seu encerramento 
defrontou-se com problemas cada vez maiores, que no final 
puseram sob um ponto de interrogação a própria Igreja. 
Naquele tempo os sociólogos comparavam a situação da Igreja 
com a situação da União Soviética sob o governo de 
Gorbachev, no qual, no processo da busca das necessárias 
reformas, desintegrou-se finalmente toda a poderosa imagem 
do Estado soviético. 
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E assim, à espera do novo papa havia na realidade 
uma tarefa humanamente quase que inexequível. Mas já à 
primeira vista verificou-se que João Paulo II despertava um 
novo enlevo com Cristo e com a Sua Igreja. Primeiramente as 
suas palavras para o início do pontificado, a exclamação: “Não 
temais! Abri, abri de par em par a porta a Cristo!”. Esse tom 
caracterizou, aliás, todo o seu pontificado e fez dele um 
libertador reformador da Igreja.  Isso aconteceu porque o novo 
papa era oriundo de um país no qual a recepção do Concílio 
havia sido positiva. Foi decisiva não a dúvida de tudo, mas a 
festiva renovação de tudo. 

Em suas 104 grandes viagens pastorais o papa 
percorreu o mundo inteiro e em todos os lugares anunciou o 
Evangelho como a feliz nova, esclarecendo dessa forma 
também a sua obrigação de pronunciar-se pelo bem, por 
Cristo.  

Em 14 encíclicas, apresentou de forma nova a fé da 
Igreja e a sua doutrina humana. Por isso era inevitável que 
provocasse a oposição nas Igrejas do Ocidente, que estavam 
repletas de dúvidas. 

Hoje me parece essencial apontar para o apropriado 
centro, da perspectiva do qual é preciso interpretar a 
mensagem contida em seus diversos textos. Esse centro nos foi 
sugestivamente desvendado pela hora da sua morte. O papa 
João Paulo II faleceu nas primeiras horas da festa por ele 
instituída da Divina Misericórdia. Permitam-me aqui 
primeiramente adicionar uma pequena observação pessoal, 
que nos apresenta algo importante para a compreensão da 
essência e do procedimento desse papa. João Paulo II esteve 
desde o início sob a profunda impressão da mensagem da 
religiosa cracoviana Faustina Kowalska, que apresentava a 
misericórdia divina como o verdadeiro centro de toda a fé 
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cristã e desejava a instituição da sua festa. Após consultas, o 
papa previu para ela o domingo in albis. 

Na questão da conveniência dessa data, antes de 
tomar a decisão final pediu, no entanto, a opinião da 
Congregação da Doutrina da Fé. Demos uma resposta 
negativa, visto que acreditávamos que uma data tão grande, 
antiga e repleta de conteúdo como o domingo in albis não 
devia ser sobrecarregada de novos conteúdos. Para o Santo 
Padre, a aceitação do nosso “não” com certeza não foi fácil. 
Ele, no entanto, fez isso com toda a humildade e aceitou 
igualmente o nosso segundo “não”. No final formulou a 
proposta que deixa ao domingo in albis o seu significado 
histórico, mas introduz no seu conteúdo primitivo a 
misericórdia divina. Com frequência ocorriam tais casos, nos 
quais me impressionava a humildade do grande papa, que 
desistia dos seus ideais prediletos quando não havia para eles 
a concordância dos órgãos oficiais, e que de acordo com a 
ordem clássica devia ser solicitada.  

Quando João Paulo II exalou o último suspiro neste 
mundo, era justamente o final das primeiras vésperas da festa 
da Misericórdia Divina. Isso iluminou a hora da sua morte: a 
luz da misericórdia divina resplandeceu sobre a sua agonia 
como uma confortadora mensagem. No seu último livro, 
Memória e identidade, que foi publicado quase que na véspera 
da sua morte, o papa mais uma vez apresentou sucintamente a 
mensagem da divina misericórdia. Aponta nele que a Irmã 
Faustina faleceu antes do horror da Segunda Guerra Mundial, 
mas já transmitiu a resposta do Senhor a essas 
monstruosidades: “O mal não levará a vitória final! O mistério 
pascal confirma que o vencedor final é o bem; que a vida 
vence a morte; que sobre o ódio triunfa o amor” (p. 62). 

Durante a vida toda, o papa se preocupou em fazer 
com que o centro objetivo da fé cristã − a doutrina sobre a 
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salvação − fosse subjetivamente aceito como pessoal e em fazer 
com que os outros o aceitassem. Graças ao Cristo ressuscitado, 
a misericórdia divina é destinada a todos. Apesar de esse 
centro da existência cristã nos ser oferecido somente na fé, ele 
tem ao mesmo tempo um significado filosófico, porque, se a 
misericórdia divina não for um fato, teremos que dar conta de 
um mundo no qual a preponderância definitiva do bem diante 
do mal não é reconhecível.  

Afinal, além desse significado histórico objetivo, cada 
um deve saber que a misericórdia divina se mostrará no final 
mais forte que a nossa fraqueza. É nesse ponto que devem ser 
buscadas a unidade interior da mensagem de João Paulo II e 
as intenções básicas do papa Francisco: apesar da opinião por 
vezes encontrada, João Paulo II não é um rigorista moral. Ao 
apresentar o significado essencial da divina misericórdia, ele 
nos dá a possibilidade de aceitar as exigências morais 
apresentadas às pessoas, apesar de o ser humano nunca ser 
capaz de plenamente delas dar conta. Nós empreendemos os 
nossos esforços morais à luz da misericórdia divina, que para 
a nossa fraqueza se manifesta como uma força terapêutica.  

Quando o papa João Paulo II faleceu, a Praça de São 
Pedro estava repleta de pessoas, sobretudo jovens, que 
queriam pela última vez encontrar-se com o seu papa. Jamais 
me esquecerei do momento em que o arcebispo Sandri deu a 
notícia do afastamento do papa. Não me esquecerei sobretudo 
do instante em que o grande sino de S. Pedro anunciou essa 
notícia. No dia do sepultamento do Santo Padre podiam ser 
vistos muitos cartazes com a inscrição “Santo subito”. Tratava-
se de um apelo que decorria do encontro com João Paulo II de 
todos os lados. E não somente na Praça de São Pedro, mas em 
diversos círculos de intelectuais discutia-se a respeito de 
conferir a João Paulo II o título “grande”. 
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A palavra “santo” aponta para a esfera divina, e a 
palavra “grande”, à esfera humana. De acordo com as normas 
da Igreja, a santidade é avaliada com base em dois critérios: o 
heroísmo das virtudes e o milagre. Ambos esses critérios se 
relacionam estreitamente entre si. Porquanto o conceito de 
“virtude heroica” não significa algum sucesso olímpico, mas o 
fato de que em determinada pessoa e por ela se torna visível 
aquilo que não tem a sua fonte nela mesma, mas é aquilo que a 
ação de Deus manifesta nela e por ela. Não se trata aqui de 
uma competição moral, mas da desistência da própria 
grandeza. Trata-se de o ser humano permitir que Deus atue 
nele e dessa forma demonstre por ele a Sua ação e o Seu poder.  

A mesma coisa diz respeito ao critério do milagre. 
Também aqui não se trata de acontecer algo sensacional, mas 
de que o poder curativo de Deus se torna visível de uma 
forma que ultrapassa as possibilidades humanas. O santo é 
alguém aberto a Deus, é uma pessoa imbuída de Deus. Santo é 
aquele que não concentra a atenção em si, mas faz com que 
vejamos e reconheçamos a Deus. O objetivo dos processos de 
beatificação e canonização é justamente verificar isso de 
acordo com as normas da lei. Em relação a João Paulo II, 
ambos esses processos foram conduzidos estritamente de 
acordo com as regras vigentes. Apresenta-se ele então diante 
de nós como o pai que nos mostra a misericórdia e a bondade 
de Deus. 

Mais difícil é a definição correta do conceito “grande”. 
No decorrer dos quase dois mil anos da história do papado, o 
título “o grande” foi adotado somente em referência a dois 
papas: Leão I (440-461) e Gregório I (590-604). A palavra 
“grande” tem em ambos uma nuança política, mas no sentido 
de que graças aos sucessos políticos apresenta-se algo do 
mistério do próprio Deus. Num diálogo com o chefe dos 
hunos Átila, Leão I o Grande convenceu-o a poupar Roma, 
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cidade dos apóstolos Pedro e Paulo. Sem armas, sem poder 
militar ou político, por força da convicção da sua fé, foi capaz 
de induzir o terrível tirano a poupar Roma. Na luta do espírito 
com o poder, o espírito mostrou ser mais forte. 

Gregório I não alcançou nenhum sucesso espetacular 
semelhante, mas, apesar disso, por diversas vezes foi capaz de 
salvar Roma dos lombardos − também ele, opondo ao poder o 
espírito, alcançou a vitória do espírito. 

Quando confrontamos a história desses dois papas 
com a história de João Paulo II, a semelhança é inegável. 
Também João Paulo II não dispunha de nenhuma força militar 
nem de poder político. Em fevereiro de 1945, quando se 
discutia o futuro formato da Europa e da Alemanha, alguém 
lembrou que era preciso também levar em conta a opinião do 
papa. Stalin perguntou então: “Quantas divisões tem o 
papa?”. Evidentemente, não tinha nenhuma. Mas o poder da 
fé mostrou ser uma força que no final, em 1989, desequilibrou 
o sistema soviético de força e possibilitou uma nova ordem. 
Não resta dúvida de que a fé do papa constituía um elemento 
essencial no rompimento das forças. E com certeza também 
aqui se torna visível aquela grandeza que se manifestou nos 
casos de Leão I e Gregório I. 

Deixemos em aberto a indagação se nesse caso a 
alcunha “grande” acabará aceita ou não. A verdade é que em 
João Paulo II manifestaram-se a nós todos o poder e a bondade 
de Deus. Num tempo em que a Igreja sofre novamente a 
pressão do mal, ele é para nós um sinal de esperança e de 
alento.  

Caro São João Paulo II, rogai por nós! 
 

Bento XVI 
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RESUMO – STRESZCZENIE 
 

Można uznać za znak nadzwyczajny, że będący w podeszłym 
wieku papież emeryt Benedykt XVI z okazji 100-rocznicy 
urodzin swojego poprzednika św. Jana Pawła II napisał 
okolicznościowy list bardzo bogaty w treść religijną, a także 
ukazujący chrześcijański humanizm papieża Polaka. 
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CARTA DOS PRESIDENTES DA POLÔNIA 
E DA LITUÂNIA POR OCASIÃO DO ANIVERSÁRIO 

DOS 100 ANOS DE NASCIMENTO 
DE SÃO JOÃO PAULO II∗ 

 
 
Prezados Senhores e Senhoras! Caros Compatriotas! 
 
No dia 18 de maio de 1920, em Wadowice, veio ao mundo 
Karol Wojtyła − o futuro Santo Papa João Paulo II. Filósofo e 
orador cativante. Operário e mentor religioso de intelectuais. 
Poeta e estadista. Defensor dos valores morais fundamentais e 
da identidade cristã da Europa. Chefe da Igreja católica, que 
com coragem e engenho pôs em prática as reformas do 
Concílio Vaticano II. Incansável pontífice − construtor de 
pontes num mundo atormentado por divisões e conflitos. Foi 
uma das mais importantes personalidades do século XX. A sua 
doutrina e o seu testemunho pessoal de vida continuam a 
mobilizar os corações e as mentes de milhões de pessoas em 
todo o mundo. O Parlamento e o Senado da República da 
Polônia e o Parlamento da Lituânia proclamaram o ano 2020 
como o Ano de João Paulo II. Os governos e as sociedades da 
Polônia e da Lituânia programaram muitos eventos para 
celebrar esse aniversário. 
 
Nós, poloneses e lituanos, atribuímos à figura de S. João Paulo 
II um enorme significado. Ele é para nós um símbolo, uma 
testemunha da história, mas também reconhecemos nele um 
coautor da liberdade da nossa região. A sua primeira viagem 
apostólica à Polônia, com as sonoras palavras “que o Teu 

                                                 
∗ www.niezalezna.pl (acesso aos 18 de maio de 2020).  
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Espírito desça e renove a face da terra”, influenciou não 
somente a Polônia, mas também as aspirações lituanas à 
liberdade. Deu início a um processo que levou à queda do 
comunismo e à recuperação da independência.  
 
Ainda como bispo de Cracóvia, Karol Wojtyła interessava-se 
vivamente pelo curso dos acontecimentos na Lituânia, lia a 
Crônica da Igreja Católica na Lituânia, que então era 
clandestinamente publicada na URSS. Posteriormente o papa 
João Paulo II nomeou bispo auxiliar de Kaunas, e a seguir 
arcebispo metropolitano daquela cidade, o corajoso 
idealizador da Crônica, o Pe. Sigitas Tamkevicius SJ.  
 
A viagem apostólica de João Paulo II em setembro de 1993, na 
história a primeira visita de um papa à Lituânia, tornou-se 
para esse país, que estava reconstruindo a sua liberdade, um 
grande suporte moral e diplomático. O papa rezou no 
Cemitério de Antokol − junto aos túmulos dos novos heróis 
lituanos − vítimas da agressão soviética de janeiro de 1991. 
Visitou todos os lugares mais importantes − fontes da força 
espiritual dos lituanos. 
 
Formulou também naquela ocasião as teses do programa da 
edificação de um futuro de boa vizinhança para os poloneses e 
os lituanos, duas nações cristãs tão próximas, ligadas por laços 
de vizinhança, amizade e fraternidade. Lembramo-nos destas 
palavras de S. João Paulo II pronunciadas então em Vilnius: 
“Os poloneses e os lituanos são convocados à cooperação e 
sobretudo a se ouvirem mutuamente, para que graças a isso 
cresça neles a única fé, a mesma esperança e o amor que tudo 
unifica”.  
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Ao celebrarmos conjuntamente na Polônia e na Lituânia o 
centésimo aniversário de nascimento de João Paulo II, o Santo 
Papa da Polônia, dentro do espírito da solidariedade, e 
haurindo da sua herança, queremos continuar os esforços no 
sentido de moldar o futuro dos nossos países e das nações na 
Europa no espírito da antropologia cristã de S. João Paulo II. 
 
Estamos profundamente convencidos de que São João Paulo II 
sempre apoia as nossas nações e de que nestes dias da 
pandemia, se pudesse, dirigiria a nós novamente o seu apelo 
de 22 de outubro de 1978: “Não temais!”.  
 

 
RESUMO – STRESZCZENIE 

 
W ramach obchodów setnej rocznicy urodzin św. Jana Pawła 
II spotkali się prezydenci Polski i Litwy i skierowali do swoich 
narodów specjalne przesłanie, w którym wspominają nie tylko 
osobę papieża Polaka, ale przede wszystkim Jego wkład w 
odzyskanie suwerenności państwowej tych narodów. 
We wspomnianym  przesłaniu prezydentów spotykamy zachętę, 
aby Litwini i Polacy żyli bogactwem nauczania św. Jana 
Pawła II. 
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PRESIDENTE DA REPÚBLICA DA POLÔNIA 
Andrzej Duda 
 
 

Varsóvia, 18 de maio de 2020.  
 
 

MENSAGEM ÀS COMUNIDADES POLÔNICAS 
POR OCASIÃO DO CENTENÁRIO  

DE NASCIMENTO 
DE S. JOÃO PAULO II∗ 

 
Caros Compatriotas! Prezados Senhores e Senhoras! 
Há cem anos nascia Karol Wojtyła − o Papa Polonês, 

São João Paulo II. Sentimo-nos orgulhosos porque uma pessoa 
que de forma tão incisiva influenciou o curso da história da 
Igreja e do mundo inteiro foi nosso compatriota. Karol Wojtyła 
assumiu a missão de Bispo de Roma como participante da 
comunidade polonesa, herdeiro da tradição polonesa − e isso 
sempre moldou o Seu pontificado. Da mesma forma que não 
se pode afastar a identidade da nossa nação do cristianismo, 
também se torna impossível compreender em toda a sua 
plenitude a obra e a doutrina de S. João Paulo II sem levar em 
contra o elemento da polonidade, que permaneceu sendo uma 
parte integrante de todo o seu ministério universalmente 
humano. 

O nosso grande Compatriota inscreveu-se na história 
como “o Papa da liberdade e da solidariedade”. Essas duas 

                                                 
∗ Esta mensagem foi recebida pelo reitor da Missão Católica 
Polonesa no Brasil aos 17 de maio de 2020. 
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linhas fundamentais da mensagem evangélica que o Santo 
Padre concretizou com dedicação constituem a essência da 
história polonesa. É um símbolo especial que S. João Paulo II 
tenha vindo ao mundo no ano de 1920, nos primórdios da 
República independente e durante a guerra polono-
bolchevique, cujo ponto crucial foi a nossa vitória na Batalha 
de Varsóvia, que definiu o destino da Polônia e da Europa. 
Constituiu um grande lance histórico a primeira peregrinação 
do Papa Polonês à Pátria, quando Ele rezou em Varsóvia para 
que o Espírito Santo renovasse a face da terra, “desta terra”. 
As Suas orações foram atendidas pela Providência: ocorreu o 
surgimento do “Solidariedade”, a queda do comunismo, bem 
como cumpriu-se o sonho de João Paulo II e de toda a nossa 
nação de que a Europa começasse a respirar livremente com 
ambos os pulmões, o ocidental e o oriental. Sim! − “trata-se de 
um milagre diante do nosso olhar”. 

É impressionante o grande número de obras cruciais 
realizadas pelo Papa Polonês, que se tornou o primeiro papa 
na história a sair ao encontro das pessoas do mundo inteiro, 
que transpôs o limiar da sinagoga, da mesquita, ou que 
convidou representantes das religiões mundiais para uma 
oração comum pela paz. Quando envolvemos com uma 
reflexão o extraordinário pontificado de S. João Paulo II e a sua 
doutrina sempre atual, vemos continuamente presente o etos 
da liberdade e da solidariedade, bem como da tolerância, que 
se insere inclusive nas belas tradições da antiga República 
multinacional. Trata-se de um dom de S. João Paulo II para o 
mundo, e em certo sentido também de uma realização de toda 
a grande família polonesa, de todos os poloneses − daqueles 
da velha Pátria e daqueles da comunidade polônica, que há 
gerações cultivam os valores mais valiosos para a nossa nação.  

A pessoa do Papa Polonês une-nos de maneira 
especial. Em todos os recantos do mundo Ele é, para pessoas 
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de diferentes países e culturas, o símbolo do polonismo, a 
personificação das virtudes e dos talentos poloneses. Com ele, 
assumiu um significado especial o título papal “Pontifex”, ou 
seja, “construtor de pontes”. Graças a João Paulo II, pudemos 
fortalecer maravilhosamente os vínculos da nossa identidade 
polonesa. Cada um de nós guarda lembranças pessoais 
relacionadas com o Santo Padre, com frequência cultivadas na 
alma como os mais preciosos tesouros. Vivenciamos, no 
entanto, também a grande experiência comunitária que foi o 
dom de termos peregrinado pela história com João Paulo II. 
Aquilo que tão maravilhosamente expressou o Santo Padre 
durante a Sua visita ao Parlamento polonês, quando afirmou 
gracejando, mas ao mesmo tempo com muita profundidade: 
Vejam só o que nos aconteceu. Sempre − durante as audiências na 
praça romana de S. Pedro, as peregrinações pontifícias à Pátria 
e a numerosos países do mundo − em pontos de destaque 
entre a multidão de fiéis tremulavam as bandeiras brancas e 
vermelhas.  

Estivemos e permanecemos com o Santo Padre com 
todo o nosso coração, em simultânea união com os 
compatriotas da grande família polonesa. Cordialmente saúdo 
todos os representantes da Comunidade Polônica espalhada 
pelo mundo inteiro, que hoje solenemente recordam o 
centésimo aniversário do nascimento do Papa Polonês. Este é 
um grande dia, uma festa comovente para nós todos. Sempre e 
com a mais profunda gratidão nos lembraremos de João Paulo 
II, e a Sua mensagem será sempre para nós uma grande 
riqueza espiritual, que nos proporciona orgulho, força e 
inspiração.  

Com expressões de respeito, 
Andrzej Duda 
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RESUMO – STRESZCZENIE 
 

Z okazji obchodów setnej rocznicy urodzin papieża św. Jana 
Pawła II Andrzej Duda prezydent Polski skierował specjalny 
list do Polaków i Polonii. Papież swoim stylem życia potrafił 
ukazywać swoje bogactwo polskości i dzięki temu wzbudzać w 
rodakach dumę ze swoich korzeni.  
Wspominamy z wielką wdzięcznością św. Jana Pawła II, a 
jego nauczanie pozostanie dla nas wielkim bogactwem 
duchowym i nam zapewni dumę, siłę i inspirację. 
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PRESIDENTE DO PARLAMENTO 
DA REPÚBLICA DA POLÔNIA* 

 
 

Varsóvia, 20 de maio de 2020. 
 
 

Prezado Senhor Presidente, 
 
Em nome dos deputados ao Parlamento da República 

da Polônia e em meu próprio, atenciosamente informo que na 
sua última sessão, no dia 14 de maio do ano corrente, o 
Parlamento da República da Polônia aprovou a resolução que 
comemora o centésimo aniversário do estabelecimento das 
relações diplomáticas entre a República da Polônia e a 
República Federativa do Brasil. 

Há cem anos a Polônia e o Brasil estão unidos por 
relações amigáveis, intensas e diversificadas, inclusive no 
plano parlamentar. Aproxima-nos igualmente a coletividade 
dos cerca de 2 milhões de descendentes dos imigrantes 
poloneses que residem no Brasil, bem como a posição cada vez 
mais significativa dos nossos países na arena internacional. 
Além do importante evento desse aniversário, eu gostaria de 
enfatizar a minha convicção de que as tradicionais e frutuosas 
relações que unem a Polônia e o Brasil terão no futuro um 
positivo desenvolvimento. Infelizmente, no momento temos 
de nos defrontar com a difícil situação em que, em razão da 
pandemia do coronavírus, encontrou-se a coletividade 
internacional. Gostaria de expressar aqui a minha 
                                                 
* www.sejm.pl (acesso aos 22 de maio de 2020). 
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solidariedade com a nação brasileira, de forma especialmente 
trágica atingida pelos efeitos dessa pandemia. Estou 
convencida de que na Polônia, no Brasil e em toda a 
coletividade internacional será possível superar os efeitos da 
crise e construir novamente um futuro seguro para nós todos. 

Na expectativa a de uma rápida volta aos contatos 
normais, transmito-Lhe, Senhor Presidente, as expressões da 
minha mais elevada consideração e os votos de uma boa 
saúde.  

 
Elżbieta Witek 
 

Senhor Rodrigo Maia 
Presidente da Câmara dos Deputados 
da República Federativa do Brasil  
Brasília 
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RESOLUÇÃO 
DO PARLAMENTO DA REPÚBLICA DA POLÔNIA 

do dia 14 de maio de 2020 
 

comemorando o centésimo aniversário do estabelecimento 
das relações diplomáticas entre a República da Polônia e a 

República Federativa do Brasil 
 

Tendo em conta que há exatos 100 anos, no dia 27 de 
maio de 1920, o legado da recém-surgida II República 
Ksawery Orłowski apresentou as credenciais ao então 
presidente dos Estados Unidos do Brasil Epitácio da Silva 
Pessoa, inaugurando com isso o processo do estabelecimento 
das relações diplomáticas entre ambos os países, o Parlamento 
da República da Polônia deseja enfatizar o significado desse 
acontecimento. 

O Parlamento da República da Polônia expressa a 
satisfação por esses 100 anos terem decorrido sob o signo de 
uma colaboração construtiva e amigável, e espera que as datas 
e as décadas seguintes constituam ocasiões para o 
fortalecimento dessa tendência, inclusive como resultado de 
um melhor conhecimento das nossas sociedades. 

Neste período da pandemia mundial, o Parlamento da 
República da Polônia expressa a sua solidariedade com a 
nação brasileira, atingida de forma especialmente trágica pelos 
efeitos dessa pandemia. Contamos que a determinação 
humana e a solidariedade internacional permitam a nós todos 
dar conta dessa ameaça e voltar ao caminho da estabilização e 
do desenvolvimento 

 
Presidente do Parlamento 
Elżbieta Witek       
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RESUMO − STRESZCZENIE 

 
Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek skierowała pismo 
na ręce przewodniczącego niższej izby parlamentu 
Brazylii, w którym wyraża satysfakcję z okazji stulecia 
kontaktów dyplomatycznych pomiędzy Polską a tym 
krajem. Polska po odzyskaniu wonności w 1918 r. 
nawiązała stusunki z Republiką Federacji Brazylii w 
dniu 27 maja 1920, kiedy to Ostrowski Ksawery złożył 
listy uwierzytelniające na ręce ówczesnego prezydenta 
zaprzyjaźnionego kraju Epitácio da Silva Pessoa.  
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MONUMENTO MAIS PERENE QUE O BRONZE  

DE SÃO JOÃO PAULO II 
 
 

                                                                   Henryk SIEWIERSKI∗ 
 
 
1. 

Em junho de 1979, poucos meses depois da 
entronização do Cardeal Karol Wojtyła como João Paulo II, na 
editora Znak, de Cracóvia, sai uma coletânea volumosa "Para 
que Cristo sirva-se de nós" ("Aby Chrystus się nami posługiwał") 
de seus artigos, entrevistas, cartas apostólicas, homilias, 
publicados até então nas revistas "Tygodnik Powszechny" e 
"Znak". Um livro migrante que tantas vezes mudava de lugar, 
lido mas sempre pouco, tirei este ano de 2020 de uma estante, 
para fazer da sua leitura uma comemoração pessoal do 
centenário do nascimento do São João Paulo II. Quem não tem 
motivos para comemoração pessoal deste centenário, quem 
não foi marcado de uma ou de outra forma por este 
pontificado? E neste caso havia também marcantes encontros 
pessoais, o primeiro num dia em que, criança ainda, nas portas 
da igreja paroquial de Skawina, diocese de Cracóvia, recitava 
um poema de boas-vindas ao nosso Bispo que vinha em 
visitação apostólica.  

A leitura, sempre tem um aspecto de comemoração 
pessoal, e quando pode tornar-se também uma comemoração 

                                                 
∗ Professor titular da Universidade de Brasília (UnB).  
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interpessoal, tanto melhor, e é preciso agradecer ao meio de 
comunicação e a quem a torna possível, aqui ao incansável 
Editor desta revista "Polônicus", o Pe. Zdzisław Malczewski. 
São dois textos do mencionado livro, escolhidos agora com 
desejo da leitura compartilhada. 
 
2. 

Comecei agora a leitura da coletânea pela "Recordação 
sobre Jerzy Ciesielski", por falar do pai de uma pessoa amiga. 
Já sabia quem ele era e do trágico naufrágio no rio Nilo de que 
ela, Maria, foi salva, perdendo o pai e dois irmãos. Foi em 
1970, quando Jerzy Ciesielski lecionava como professor 
visitante na Universidade de Cartum, em Sudão. O professor 
de engenharia civil da Politécnica de Cracóvia tornou-se 
amigo do futuro Papa, então ainda padre, quando era 
estudante, engajado na pastoral acadêmica. 

 Na recordação do amigo, escrita pouco depois da sua 
morte, o Cardeal Karol Wojtyła esboça o seu retrato, dando o 
testemunho de "como ele entendia a vida e o cristianismo, e de 
que modo incorporava nesta vida a sua fé". O incomum que 
chamava a atenção e o que fez que Jerzy se tornasse para Karol 
Wojtyła um exemplo tão importante na sua visão do papel do 
laicado na Igreja, foi a naturalidade com que ele encarava os 
seus compromissos profissionais, os de pai de família e do 
cristão numa perspectiva de "chamada à santidade". "Jerzy 
amava a vida, vivia profundamente seus autênticos valores e, 
ao mesmo tempo, a entendia sempre como uma tarefa que lhe 
foi designada por Deus". Praticava esporte, amava a natureza, 
participativo e aberto ao Outro, tão fascinado pelo mundo 
visível, ao mesmo tempo dirigia-se de modo cada vez mais 
maduro para o interior, pois "sempre o acompanhava aquele 
redeamus ad cor cristão". O Autor confessa que o exemplo de 
Jerzy na sua vivência do sacramento de matrimônio, assumido 
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plenamente como uma vocação, foi uma das fontes de 
inspiração do seu livro Amor e responsabilidade.  

Jerzy Ciesielski foi também para Karol Wojtyła um 
importante interlocutor nas conversas sobre o trabalho 
profissional. Importante também pelo testemunho que dava 
do trabalho como "um componente certo da vida pessoal e 
familiar, vida no meio social", e também "um componente da 
vocação cristã". Mas o que o Autor quer realçar é que no caso 
de Jerzy Ciesielski, o trabalho profissional derivava do outro 
trabalho: "o trabalho consigo mesmo, com a única matéria-
prima do próprio ‘eu’, que lhe foi dado e designado como uma 
tarefa".  

Nesta relação do sacerdote com o leigo, os dois 
ganharam e enriqueceram-se reciprocamente. O Cardeal Karol 
Wojtyła dá um testemunho de quanto a sua amizade com 
Jerzy Ciesielski foi edificante como um exemplo e confirmação 
do potencial criador e renovador que o laicado na Igreja 
representava.  

"[Jerzy Ciesielski] era homem da Eucaristia. Era 
homem da Palavra de Deus. Valorizava sobretudo um 
profundo esclarecimento da verdade nesta Palavra contido. 
Percebia-se que ele sempre tinha a sua própria relação com ela 
– e era grato por tudo que lhe esclarecia ou permitia 
aprofundar esta relação com um novo pensamento".  

 
            E não devem surpreender as palavras com que esta 
recordação de Jerzy Ciesielski, escrita há meio século, termina: 
"Durante o Concílio [Vaticano II] quando foi discutida a 
questão do apostolado do laicato, quando foi elaborada a 
constituição ‘Sobre a Igreja no mundo contemporâneo’, 
pensava muitas vezes sobre Jerzy. Quase instintivamente 
procurava confirmações na Sua vida". 
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No dia 17 de dezembro de 2013 Jerzy Ciesielski foi 
declarado Venerável Servo de Deus pelo Papa Francisco. 
 
3. 

O segundo texto escolhido é da homilia proferida pelo 
Arcebispo Karol Wojtyła por ocasião das comemorações de 
600 anos da Universidade Jaguelônica. Foi na igreja de Santa 
Ana, de Cracóvia, pouco antes do domingo de Pentecostes, em 
maio de 1964. E foi a memória do dia da descida do Espírito 
Santo sobre os apóstolos, evocada logo no início da homilia, 
porque o decreto da fundação da Universidade foi assinado 
pelo rei Casimiro, o Grande, justamente no domingo de 
Pentecostes, no dia 12 de maio de 1364. 

O ponto de partida da homilia é o Evangelho que fala 
sobre o homem como  um ser capaz de conhecer a verdade, de 
"procurá-la com todas as suas forças e lutar por ela", o homem 
que se dirige ao Espírito da Verdade que Cristo prometeu 
enviar aos seus apóstolos e a todos os homens. E cumpriu a 
promessa justamente no domingo de Pentecostes. O homem é 
capaz de conhecer a verdade porque foi criado "à imagem e 
semelhança de Deus". Deus é verdade, possui a verdade 
plenamente, enquanto o homem a procura e "desta procura da 
verdade, desta fome da verdade é que nasce a cultura". Por 
isso a promessa do envio do Espírito da Verdade, o Espírito 
Santo, pode ser entendida como a promessa de participação de 
Deus na criação da cultura humana, ou seja, de tudo "que faz 
que a vida humana se torna plenamente humana". Por isso, a 
procura da verdade plena, que dizer, na sua ordem natural e 
na ordem sobrenatural, é tão enfatizada nesta homilia. 

E é nesta perspectiva de procura da verdade plena e 
criação da cultura pelo homem, para isso capacitado, 
auxiliado, orientado por Deus, que o Arcebispo Karol Wojtyła 
entende o patrimônio dos seis séculos da Universidade 



|Polônia 
 

 
96 

Jaguelônica, também a sua querida Alma Mater, de que foi 
aluno, mestre, doutor e professor na Faculdade de Teologia. 
Por isso, no seu sermão comemorativo quer abarcar todos os 
trabalhos realizados nesta Universidade "os conhecidos e 
famosos e os desconhecidos, os trabalhos escondidos, os 
sacrifícios e dificuldades a caminho de conhecimento da 
verdade: do conhecimento da verdade plena (...) cuja fonte era 
o Espírito da Verdade". Ele recorda a  figura de Paweł 
Włodkowic e dos outros professores que já no século XV, com 
os seus trabalhos sobre ondireito das nações, "criaram as bases 
para uma justa ordem internacional". Recorda o professor Jan 
de Ludzisko, do mesmo século, que junto ao rei Kazimierz 
Jagiellończyk "defendia os camponeses contra as injustiças do 
sistema feudal".  

Entre os momentos importantes da história da 
Universidade são destacados nesta homilia os tempos da 
Segunda Guerra: 

"A fome da verdade – a sua procura como a principal força 
criadora da cultura – manifestou-se de forma admirável 
durante a última ocupação, quando na Universidade 
Jaguelônica foi constituído um ensino clandestino, oferecido 
aos oitocentos alunos. Foi uma prova formidável – de certo 
modo inigualável na história das universidades do mundo –, 
da procura da verdade, da fome da verdade; da disposição 
para lutar pela verdade e de sofrer por ela. Falo isto, porque 
eu próprio fui aluno do ensino clandestino da Universidade 
Jaguelônica durante a última ocupação".  
 

Ao terminar a homilia, o arcebispo Karol Wojtyła fala 
da profunda analogia entre a mãe que alimenta e "esta nossa 
Ilustre Universidade que nos alimentou e formou, e que nos 
mostrou caminhos rumo à verdade".  
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E os votos que deixa para esta “Ilustre Mãe”, são que 
"assim como ao longo desses 600 anos, também nos próximos 
anos, décadas, século e milênios, esteja nela presente o 
homem, o homem em toda a sua verdade, criado para 
conhecer a verdade, procurá-la, cuidar e lutar por ela; não 
poupar por ela os sacrifícios". E os votos "para que o homem 
pleno nela presente esteja disposto ao trabalho de procura da 
verdade em sua plenitude, a verdade sobre toda a realidade, a 
realidade visível, sensível, natural, e a extrassensível, invisível 
e sobrenatural" E, finalmente, são os votos para que esta Alma 
Mater "continuae a ajudar a todos os homens de hoje e do 
futuro na busca do conhecimento pleno. Que mostre os 
caminhos para o conhecimento pleno da realidade. E para que 
com isso continue a servir a verdade, servir a cultura da nossa 
nação e de toda a humanidade". 
 
4. 

Exegi monumentum aere perennius – começa a Ode III de 
Horácio, referindo-se a sua obra poética: Ergui um monumento 
mais perene que o bronze. São as palavras que duram, como toda 
a poesia deste grande poeta latino, já mais de dois mil anos. 
Mas duram só no revesamento dos seus leitores, pois é a sua 
leitura que continuamente o ergue, perpetuando a vida do 
autor que não morreu de tudo, a vida que o monumento de 
bronze não daria.  

Já foram muitos monumentos de bronze e de pedra 
erguidos ao João Paulo II. Muitos erguidos com um desejo 
para que a sua presença continue, e para que Ele fique bem 
visível, bem perto. A comemoração do centenário do 
nascimento do Santo Padre, nosso contemporâneo que deixou 
tanta saudade, é também a hora de passagem para o próximo 
centenário, em que o seu testemunho da fé, da solidariedade, o 
seu monumento da palavra mais perene que o bronze podem 
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e precisam ganhar ainda mais vida, marcar mais presença, 
ajudando na busca da verdade, indicando um caminho.  
 
Brasília, maio de 2020. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMO – STRESZCZENIE 
 

Autor dzieli się swoją lekturą dwóch tekstów Św. Jana Pawła 
II, publikowanych kiedy był jeszcze arcybiskupem, a później 
kardynałem Krakowa: wspomnienia o swoim przyjacielu, 
profesorze Jerzym Ciesielskim, napisanym po jego tragicznej 
śmierci w roku 1970 oraz homilii wygłoszonej z okazji 
rocznicy 600-lecia Universytetu Jagiellońskiego, w roku 
1964. Teksty te, opublikowane pierwotnie w piśmie 
"Tygodnik Powszechny", świadczą o wadze jaką przyszły 
Papież przywiązywał do roli świeckich w Kościele, a także 
ukazują istotne aspekty Jego rozumienia wiary, nauki i 
kultury. 
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O HOMEM DE BRANCO...  
DE SEMBLANTE DE “QUASE UM SANTO” 

 
 

Sergio SECHINSKI∗ 
 
 

Na fria manhã de 5 de julho de 1980 vivenciei uma 
experiência que na época, com 21 anos de idade, me encheu de 
alegria, o que certamente aconteceu com milhares de outros 
jovens, naquela época. No meu caso, descendente de 
poloneses, talvez a felicidade de chegar perto de um Papa, e 
ainda polonês, foi sem dúvida inesquecível e singular. 

A surpresa da grande e memorável oportunidade 
chegou na tarde da véspera, 4 de julho, logo após a chegada 
do Sumo Pontífice a Porto Alegre – João Paulo II desfilou em 
carro aberto pela Av. Farrapos, do aeroporto até a Cúria 
Metropolitana, com milhares de peregrinos, incluindo 
residentes e gente das mais distantes cidades da capital.  

Informados pelo Padre Leon Lisiewicz de que dois 
pares de jovens da Comunidade da Capelania dos Poloneses 
de Porto Alegre e da Sociedade Polônia poderiam estar 
presentes no encontro do Papa com religiosos e vocacionados, 
que ocorreu no Estádio Gigantinho, isso permitiu, por 
interveniência da Comissão da Visita do Papa da Cúria 
Metropolitana e dos dirigentes do S.C. Internacional, que eu, 
Sofia Golebiowski, da Capelania dos Poloneses e da Sociedade 
Polônia, Percilia Niemiec e José Luiz Kowalski fôssemos os 
escolhidos. 

                                                 
∗ Cônsul honorário da República da Polônia no RS.  
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Em poucas horas e movidos por grande emoção, de 
uma quase impossível aproximação de um Papa, para nós, 
jovens de descendência polonesa, tudo foi muito mais do que 
uma oportunidade feliz – foi sem dúvida uma cena 
memorável, que tantos anos depois posso narrar com 
redobrada emoção. 

Intimamente emocionado, eu pensava comigo... Quem 
realmente é o Papa João Paulo II − esse homem ereto e de alta 
estatura, de vestes brancas, que por onde passa é aclamado 
pelas multidões? Um homem em quem nós, jovens de vinte e 
poucos anos, somente reconheceríamos a devida importância 
muitos anos depois, como o verdadeiro “João de Deus” – bem 
igual ao personagem da memorável canção preparada para a 
sua tão esperada visita ao Brasil, nos idos anos 80, cantada por 
tantos, até os dias de hoje. 

Preparamo-nos cedo, na madrugada gelada. E o traje 
típico polonês era elemento indispensável. Afinal, estaríamos 
representando a comunidade de descendentes poloneses do 
Rio Grande do Sul, naquela única oportunidade de saudar o 
Papa Polonês, na sua visita tão rápida ao nosso Estado, de não 
mais de 22 horas. O traje escolhido foi o de Krakowiak, e hoje 
até penso que não se teria um outro mais acertado. Quarenta 
anos depois, ligo os fatos e tudo se encaixa. Aquele homem de 
semblante de “quase um santo”, que caminhava calmamente, 
como se estivesse flutuando, entre tantos seguranças, 
repórteres do mundo inteiro, curiosos e gente que aos poucos 
aprendia a amá-lo e o considerava como quase uma visita 
exclusiva, à casa de cada um... ou ao coração de cada um, 
independente de raça ou condição. Ele era de Cracóvia.  
Sentados na fria arquibancada do Gigantinho, permanecemos 
nós quatro, por longas cinco horas. Na ansiedade do grande 
encontro, o tempo passou rápido... e em seguida estávamos 
ouvindo as palavras de João Paulo II, vindo de longe e que 
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naquela ocasião da sua primeira visita ao Brasil se dirigia a 
vocacionados e religiosos...e do qual eu ouvia atento a  
mensagem  que guardei para sempre de que “a vocação e a 
pessoa se fundem numa única resposta”..., que também 
acredito se encaixar em todas as escolhas que fizemos ao longo 
de nossas vidas.  

E o grande momento, finalmente chega... Alguém nos 
chama para corrermos até uma das galerias do estádio, por 
onde passaria o grande líder da Igreja Católica, o polonês 
Karol Wojtyła. 

De longe, já o avistávamos... A imagem sumia entre o 
concreto da arquitetura, mas em seguida, com alegria nos 
aproximávamos cada vez mais – vamos ver o papa de perto! 

O grande momento, então, aconteceu. Um portão de 
grades de ferro nos impedia de chegar mais perto... mas aos 
poucos e no tumulto da situação... sumiu. Estávamos junto do 
Papa. Certamente, cada um dos companheiros daquele 
momento poderia contar a sua experiência e as suas sensações. 
Mas, da certeza de uma alegria intensa, o filtro é sempre 
pessoal... íntimo e único, o que pelo menos posso afirmar de 
minha parte. 

O nosso entusiasmo foi imenso. E quando se é jovem, 
não poupamos a expressão do que sentimos. 

Por segundos, me furtei ao meu mais silencioso 
pensamento, me questionando e ao mesmo tempo rindo - E se 
eu fosse aquele homem de vestes brancas, com um crucifixo 
no peito, naquele momento, de tão longe, também não me 
negaria parar, nem que fosse por alguns poucos minutos, para 
saber por que aqueles quatro jovens cantavam um canto 
folclórico e tradicional, em polonês, “Piękna nasza Polska 
cała”, com tanto entusiasmo, quase aos gritos – sim, pois numa 
situação como aquela, em meio a milhares de pessoas, 
somente cantando em polonês e gritando muito forte 
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conseguiríamos chamar a atenção...de um Papa e, portanto, do 
nosso Papa Polonês. 

Cantarolando junto conosco, João Paulo II parou... 
sorriu e, desviando sua tropa de seguranças, veio até nós, 
perguntando: poloneses, da   Argentina? Ao que, correndo e 
com o coração batendo emocionado, respondemos que não... 
explicando que éramos de Porto Alegre, e que também éramos 
muitos no Rio Grande do Sul, desde os anos de 1890, com a 
chegada dos imigrantes poloneses. 

Os minutos foram poucos, e talvez a emoção não nos 
tenha permitido fazer com que durassem mais.  Não tenho 
fotos e, na verdade, não lamento por isso. Afinal, tive uma das 
mais ricas oportunidades da vida, que gravei no meu coração 
para sempre. Fomos abençoados, individualmente, pelo Papa, 
que nos apertou as mãos, dizendo, num polonês bem claro e 
usual que nunca esqueço – “Trzymajcie się!” (algo como 
“Mantenham-se... firmes”). 

Na etapa dos vinte e poucos da vida da gente, às vezes 
não sabemos segurar todas as emoções e talvez até não 
compreendemos como se faz para interromper o tempo – se é 
que se consegue. 

Encontrar o Papa, conversar, ainda que por poucos 
minutos, foi um grande acontecimento da minha vida... uma 
cena inesquecível para as nossas vidas. 

Aquele homem, altivo e de vestes brancas, de ares de 
“santo” e de quem a gente não entendia a mística do 
semblante, depois me fez entender, na medida em que o 
tempo passava, o que ele significava para o mundo, na sua 
atuação como líder da Igreja. 

João Paulo II mudou não somente os rumos da Igreja, 
mas da humanidade toda. Conhecido e considerado como um 
verdadeiro “andarilho da paz”, foi protagonista de muitas 
transformações em todas as esferas da sociedade humana – 
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cujo testemunho de diálogo marcou a história – um 
verdadeiro embaixador da paz entre os povos. 

Polêmico às vezes, mas enérgico em tudo o que se 
referia à integridade da Igreja, o Papa Polonês, de quem neste 
ano comemoramos o centenário do nascimento, na distante 
Wadowice, do Sul da Polônia, marcou não somente a mim, a 
quem na juventude tive a oportunidade de conhecer de perto 
e, durante seu longo papado, acompanhar sua jornada. 

Hoje, 40 anos depois, me vem outro pensamento – um 
dia, não muito distante, um Santo passou por Porto Alegre. 
Santo do meu tempo. Um Santo contemporâneo, de quem eu 
tive a satisfação de presenciar a canonização... um Santo cuja 
mão eu também apertei...um homem vestido de branco, 
trazendo no peito um crucifixo, que abençoava para onde seu 
olhar o atraía, com uma expressão de quem “dá atenção a 
todos” e que nos deixa um recado, cujo eco nenhuma 
montanha e nenhum oceano impedem de ouvirmos − “Não 
tenhais medo... abri as portas para Cristo”. 

Num tempo como este que vivemos, de incertezas, de 
perseguições à Igreja, que São João Paulo II tanto amou, e num 
tempo de tantos medos... sua mensagem sempre é atual e bate 
forte, enchendo-nos de coragem. E as suas palavras, dirigidas 
a mim e aos meus companheiros, naquele 5 de julho de 1980, 
podem ser escritas no plural – “Trzymamy się!”. 

A benção, “João de Deus” dos brasileiros! Olha 
sempre por este povo que te ama! 
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RESUMO – STRESZCZENIE 
 

W 1980 r. papież Jan Paweł II przybył do Brazylii z wizytą 
apostolską. 5 lipca tego roku odwiedził Porto Alegre, stolicę 
stanu Rio Grande do Sul. Autor tekstu wspomina spotkanie 4 
młodych przedstawicieli miejscowej Polonii z papieżem 
Polakiem, na stadionie Gigantinho.  
Po 40 latach wspomnienie spotkania z papieżem, krótka 
rozmowa z niecodziennym gościem, pozostało w pamięci i 
sercu uczestnika spotkania, mającego wówczas 21 lat.  
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CONVERSA POR VIDEOCONFERÊNCIA 
DOS PRESIDENTES DA POLÔNIA E DO BRASIL 

 

Em conversa, 27 de maio, os presidentes do Brasil e da 
Polônia, Jair Bolsonaro e Andrzej Duda, congratularam-se pelo 
centenário do estabelecimento das relações diplomáticas entre 
os dois países. Na ocasião, confirmaram o desejo de 
aprofundar a cooperação bilateral em prol da prosperidade de 
seus povos e do fortalecimento da posição internacional de 
ambos os países. 

 
Há 100 anos, a formalização do relacionamento bilateral 
reforçava os laços de amizade que uniam os povos das duas 
nações. A partir das últimas décadas do século XIX, fluxos 
sucessivos de imigrantes poloneses já chegavam ao Brasil, 
aportando significativa contribuição ao desenvolvimento do 
País e dando origem à segunda maior comunidade de 
descendentes de poloneses no mundo. 

Recentemente, Brasil e Polônia têm estreitado, ainda mais, a 
colaboração em torno da comunhão de valores e da defesa da 
liberdade, da democracia e da economia de mercado. Os 
encontros de alto nível entre autoridades dos dois países têm 
sido cada vez mais frequentes, conferindo lastro político a 
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iniciativas nos planos bilateral e multilateral. O diálogo entre 
os dois países tem-se intensificado em áreas como defesa, 
cultura, educação e esportes. 

A conversa dos presidentes abrangeu também as 
consequências globais da pandemia, especialmente no 
contexto da coordenação econômica em foros como o G20 e a 
Iniciativa Três Mares, e à luz de novas conexões da economia 
global. Os líderes do Brasil e da Polônia enfatizaram que 
ambos os países estão dispostos a intensificar as relações 
econômicas e de investimento bilaterais, o que contribuirá 
para a superação da crise. 

No plano internacional, Brasil e Polônia colaboram 
estreitamente no âmbito do Processo de Varsóvia e no 
contexto das Nações Unidas promovem iniciativas como a 
"Aliança para a Liberdade Religiosa" e a "Parceria para as 
Famílias", que refletem o apreço mútuo pela liberdade e os 
valores que embasam a formação de nossas sociedades. 

 
 

RESUMO – STRESZCZENIE 
 

27 maja br. prezydenci Polski i Brazylii przeprowadzili 
telefoniczną rozmowę. Prezydenci poruszyli tematy, które 
nurtują współczesny świat, a także wartości bedące 
charakterystyką dwóch narodów oddalonych od siebie 
geograficzną odległością, ale dzięki tym wartościom tak 
bliskich siebie.  
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CENTENÁRIO DAS RELAÇÕES POLÔNIA-BRASIL* 

 
Jakub SKIBA** 

 
 

As calamidades que o mundo está enfrentando hoje nos fazem 
apreciar ainda mais valores como paz, cooperação e 
solidariedade. Este ano marca o centésimo aniversário do 
estabelecimento das relações diplomáticas entre o Brasil e a 
Polônia, e é grande oportunidade para lembrar quão 
importante na história é a cordialidade mútua entre os países, 
mesmo os geograficamente distantes. 

No século 19, a Polônia foi privada da independência por três 
ocupantes, e as tentativas subsequentes de recuperá-la foram 
sangrentamente reprimidas. A luta pela liberdade foi recebida 
com simpatia universal bem demonstrada pelos imperadores 
do Brasil. Pedro I exclamou “Vive la Pologne!”, em 1831, 
durante uma peça apresentada em Paris em homenagem aos 
insurgentes poloneses; e o sucessor, Pedro II, se reuniu na 
Suíça com emigrantes patriotas. 

No final do século 19, na visão da população polonesa, 
politicamente e economicamente oprimida, o Brasil aparecia 
como um país onde se poderiam realizar as aspirações de 
vida, razão pela qual a emigração econômica polonesa surgiu 
numa escala tão grande. O trabalho árduo de centenas de 

                                                 
* Artigo publicado no jornal “Correio Braziliense” no dia 25 de maio 
de 2020; www.gov.pl (acesso aos 28.05.2020).  
** Embaixador da República da Polônia no Brasil. 
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milhares de poloneses no desenvolvimento de terrenos do Sul 
do Brasil frequentemente virgens ganhou o reconhecimento da 
sociedade local. 

Talvez, por isso, Rui Barbosa, destacado político brasileiro, 
advogado e escritor da virada do século 20, representando 
eximiamente seu país na Conferência da Paz de Haia de 1907, 
nos intensos discursos nos quais defendia o direito de todas as 
nações à soberania, pediu repetidamente o reconhecimento da 
independência da Polônia. Ele o fez apesar da irritação das 
potências europeias que haviam repartido a Polônia entre si. 

Foi um fato inédito, pois, naquela altura, o Brasil não tinha 
nenhum interesse material em apoiar um Estado que não 
existia. Contudo, o Brasil tinha simpatia pelo nosso país e forte 
senso de justiça histórica e honra. Na Polônia, lembramos a 
figura de nosso amigo Rui Barbosa, e uma das renomadas 
escolas de ensino médio de Varsóvia leva o seu nome. 

A cordialidade pela Polônia foi sentida plenamente durante a 
Primeira Guerra Mundial. As esperanças dos poloneses que 
viviam no Brasil levaram à criação de um comitê nacional, cuja 
atividade foi reconhecida pelas autoridades. O Brasil também 
respondeu favoravelmente à mensagem de paz de Bento XV 
em maio de 1917, na qual o papa exigiu a restauração da 
Polônia. Em troca de notas diplomáticas entre o então ministro 
das Relações Exteriores do Brasil, Nilo Peçanha, e Paul 
Claudel, o então legado francês no Rio de Janeiro e destacado 
poeta cristão, foi expressa a necessidade de restaurar a 
independência da Polônia como uma das condições da paz 
mundial. 

Consequentemente, o governo brasileiro apoiou plenamente a 
Declaração de Versalhes, assinada por França, Grã-Bretanha e 
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Itália em junho de 1918, na qual se comprometiam a restaurar 
a Polônia. Em agosto de 1918, o governo brasileiro reconheceu 
o Comitê Central Polonês local como representação do recém-
emergente Estado e, pela primeira vez, símbolos nacionais 
foram erguidos, na sede no Rio de Janeiro. Assim, o Brasil se 
tornou o primeiro país da América do Sul que, de fato, 
reconheceu a nossa independência. 

A leitura dos relatos dos poloneses que viviam no Brasil atesta 
como aqueles momentos foram solenes e quanta gentileza eles 
encontraram. Desde o início de 1920, um consulado polonês 
operava em Curitiba, mas o pleno estabelecimento das 
relações diplomáticas entre a Polônia e o Brasil teve que 
esperar um pouco mais, porque o recém-criado Estado 
polonês precisou enfrentar a ameaça externa e defender as 
fronteiras. Enfim, em 27 de maio de 1920, ocorreu um evento 
histórico: a entrega de cartas credenciais pelo legado, conde 
Ksawery Orlowski, ao então presidente do Brasil, Epitácio da 
Silva Pessoa. 

É impossível contar aqui toda a história dos 100 anos das 
relações diplomáticas polono-brasileiras, porém, é preciso 
enfatizar que o espírito de respeito e cordialidade mútua 
continuam vivos. Atualmente, os dois países, ambiciosamente 
olhando para o futuro, querem servir para o bem-estar dos 
seus cidadãos e, portanto, precisam um do outro. A melhor 
demonstração do espírito de solidariedade durante esses dias 
difíceis da epidemia foi a cooperação no repatriamento dos 
cidadãos poloneses e brasileiros aos seus países. 
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RESUMO – STRESZCZENIE 

Nowy ambasador RP w Brazylii Jakub Skiba opublikował 25 
maja br. artykuł w dzienniku “Correio Braziliense”, w którym 
umożliwia brazylijskiemu czytelnikowi zrozumienie kontaktów 
pomiędzy naszymi krajami na przestrzeni ostatnich stu lat. 
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#POLONIA4NEIGHBOURS 
A POLÔNIA ENGAJADA NA AJUDA 

HUMANITÁRIA, EM MOMENTO DE CRISE 
 
 

Sergio SECHINSKI* 
 
 

A Polônia, engajada às necessidades deste momento de 
pandemia, através do seu Ministério das Relações Exteriores, 
lança a Campanha #Polonia4Neighbours. Neste ano em que, 
pode-se dizer, é especial para os poloneses e emigrados do 
mundo inteiro, pelo 40° aniversário da criação do 
Solidariedade. 
No intuito de promover ações conjuntas, os esforços do 
Governo polonês na luta contra o covid-19 enfatizam 
perfeitamente o espírito da solidariedade polonesa.  
Historicamente, podemos afirmar que os poloneses sempre 
apoiaram as comunidades locais e muitas vezes lutaram pela 
liberdade “sua e das outras nações”. Essa tradição, neste 
momento de crise mundial de saúde, demonstra que é muito 
mais um compromisso a ser seguido do que um fator da 
característica da nação polonesa, e é incentivado cada vez 
mais. 
É justamente por essas razões que a Polônia está 
intensificando o seu apelo e conclamando o apoio das 
comunidades locais, em muitos lugares do mundo, que 
integram a diáspora polonesa, a se engajarem em diferentes 
movimentos de solidariedade aos menos atendidos e mais 
necessitados, indiferente de etnia ou credos.  

                                                 
* Cônsul honorário da República da Polônia no Rio Grande do Sul.  
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No Brasil, através da Embaixada da Polônia em Brasília, aqui 
no Rio Grande do Sul, com a chancela do Consulado Geral da 
República da Polônia em Curitiba, a iniciativa 
#Polonia4Neighbours vem se unindo a diversas instituições 
parceiras, que neste momento apoiam solidariamente as 
comunidades e pessoas que mais necessitam. Através de verba 
enviada pelo Governo polonês, estão sendo adquiridos 
máscaras e álcool em gel, cuja distribuição vem sendo feita por 
várias entidades. Além disso, algumas instituições, aderindo à 
Campanha, incluem a distribuição de gêneros alimentícios não 
perecíveis, como forma de suporte a comunidades carentes. 
Ao mesmo tempo em que desenvolve uma campanha de 
amplitude mundial, a Polônia, que atua concretamente com o 
aporte financeiro para as doações, também intensifica o apelo 
à parceria e à conscientização de seus compatriotas e 
descendentes, neste momento de crise. Com o objetivo de 
difundir uma corresponsabilidade da parte de todos, 
intensifica o apelo através das hashtags #Polonia4Neighbours, 
#P4N e #solidarityPL. 
Por se tratar de uma Campanha internacional, o título não é 
traduzido para outras línguas, permanecendo a forma 
original, em língua inglesa, numa tentativa de se garantir o seu 
entendimento e maior adesão no âmbito mundial. 
 
Em Porto Alegre, a Comunidade da Capelania dos Poloneses 
de Porto Alegre, a Missão Católica Polonesa no Brasil, em 
parceria com o Consulado Honorário da República da 
Polônia no RS, estão direcionando sua atenção solidária, com 
a doação de álcool em gel e máscaras, ao Instituto Infantil do 
Câncer, à Associação dos Moradores do 4º Distrito, e a 
algumas cidades do interior, através das paróquias, hospitais e 
prefeituras municipais, como foi o caso de Dom Feliciano e 
outras. 
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Esses gestos e ações humanitárias são um exemplo da 
solidariedade e extraordinária generosidade do povo polonês, 
tanto com seus descendentes espalhados pelo mundo inteiro, 
como pelo incentivo às comunidades locais a aderirem ao 
movimento, tão importante e imprescindível no combate à 
tragédia que assola o mundo. 
 
 

RESUMO – STRESZCZENIE 
 

Państwo Polskie za pośrednictwem Konsulatu 
Generalnego w Kurytybie – w  związku z pandemią - 
przeprowadziło akcję humanitarną na południu 
Brazylii. Do akcji włączyły się stowarzyszenia 
polonijne, w które w swoich społecznościach stały się 
znakiem polskiej solidarności z Brazylijczykami.  
Autor, będący konsulem honorowym Rzeczypospolitej 
Polskiej, pisze o współpracy społeczności polonijnej w 
Porto Alegre (Polska Misja Katoliczka w Brazylii wraz 
z Konsulatem Honorowym  RP) z Konsulatem 
Generalnym RP w Kurytybie na rzecz przekazania 
alkoholu, maseczek wybranym społecznościom w RS (4 
Dystrykt w Porto Alegre, prefektura w Dom Feliciano i 
inne).   
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CARTA DO PRIMAZ DA POLÔNIA EM 
PREPARAÇÃO PARA A BEATIFICAÇÃO DO 

VENERÁVEL SERVO DE DEUS CARDEAL ESTÊVÃO 
WYSZYŃSKI* 

 
mensageiro da boa nova, testemunha de Cristo crucificado, 

advogado da verdade e da liberdade 
 
 
Amados Irmãos e Irmãs,  
 

Nos textos da Bíblia Sagrada lidos durante a Eucaristia 
dominical de hoje fala-se de dois dons extremamente 
importantes e valiosos que recebemos de Deus. Trata-se do sal 
e da luz.  Ambos são indispensáveis para a vida do homem e 
da natureza que o envolve. O sal confere gosto aos alimentos e 
os preserva da deterioração, e a luz aquece e ilumina. No 
entanto a Palavra de Deus chama a nossa atenção para o 
significado mais profundo desses dons. A imagem do sal e da 
luz é o ensinamento que cada um de nós recebe de Cristo. 
Como Seus discípulos, trazemos em nós o seu “sabor” 
singular. E é tarefa nossa não retermos o ensinamento de 
Cristo para nós, pois é preciso transportá-lo para onde a vida 
perdeu o seu sabor e reina a escuridão. Por isso é tão 
importante nos envolvermos diariamente na proclamação do 
Evangelho e dele darmos testemunho. Então a luz da palavra 
de Deus que trazemos em nós “brilhará nas trevas” (Is 58,10) e 
ela brilhará “para todos os que estão em casa” (Mt 5,15). 

Sal da terra e luz do mundo tem sido e continua sendo 
o Servo de Deus Cardeal Estêvão Wyszyński. A respeito dele 

                                                 
* www.episkopat.pl (acesso aos 2 de junho de 2020). 
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podemos dizer, como S. Paulo dizia a seu respeito aos 
moradores de Corinto, que não veio para brilhar pela palavra 
e sabedoria, mas para anunciar a palavra de Deus, não 
conhecia ninguém mais a não ser Jesus Cristo crucificado, 
apresentava-se diante das pessoas na fraqueza e no temor para 
mostrar o poder de Deus (cf. 1Cor 1,1-5). Há setenta e um 
anos, na festa da Apresentação do Senhor, 2 de fevereiro de 
1949, o Primaz da Polônia Estêvão Wyszyński apresentou-se 
“com muito tremor” (1Cor 2,3), e ao mesmo tempo com 
humildade e orgulho, diante das portas “da antiga, fértil mãe 
das igrejas polonesas, basílica primacial”, para a tomada de 
posse na catedral de Gniezno. Na carta pastoral para essa 
solenidade escreveu que “com grande respeito e religiosa 
unção, coloco meus pés no pavimento de Varsóvia (...), lavado 
pelo sangue generoso dos melhores e mais heroicos filhos 
desta maravilhosa cidade” (02.02.1949).  

Voltamos hoje com a memória àquelas duas tomadas 
de posse do Primaz da Polônia, visto que elas lembram que o 
seu ministério pastoral na nossa Pátria foi como o sal e a luz, 
porque dava às pessoas o sabor da fé na digna vida de filhos 
de Deus e infundia a esperança em muitos corações humanos 
em que se havia apagado a confiança. Quando o Primaz 
Estêvão Wyszyński assumiu as sedes episcopais em Gniezno e 
Varsóvia, ele apresentou o programa do seu ministério. Na 
carta para o dia da tomada de posse escreveu: “Não venho 
como pessoa inamistosa, mas como o mensageiro da Boa 
Nova! Venho para Vos anunciar o Cristo crucificado (...). 
Venho para Vos anunciar o Pai que está no céu, (...) para Vos 
proclamar o amor, a paz e o bem, para incutir em Vossas 
almas a vida da graça divina, para dar alento aos corações” 
(02.02.1949).  

Hoje, quando da perspectiva do tempo olhamos para o 
seu ministério primacial de mais de trinta anos, quando 
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esperamos pelo dia de junho da sua beatificação, com 
convicção podemos dizer que ele cumpriu as tarefas 
programadas. Impossível se torna enumerar todas as suas 
realizações, mas vale a pena chamar a atenção para algumas 
delas, especialmente para as palavras por ele pronunciadas no 
início do ministério primacial, que ele realizou fielmente e que 
lhe serviram de guia.  

 
1. “Venho (...) como o mensageiro da Boa Nova”  
O Primaz Estêvão Wyszyński tinha consciência do fato 

de que, em primeiro lugar, para os sacerdotes e fiéis a ele 
confiados, ele era o pastor. Por isso dava uma grande 
importância à anunciação da palavra de Deus. Dava-se conta 
de que “o mundo tem necessidade do Evangelho, proclamado 
pela Igreja” (Domaniewice, 23.05.1971), e de que “o bispo 
existe para anunciar o Evangelho” (Varsóvia, 24.09.1975). 
Impossível se torna enumerar os sermões, as homilias, as 
alocuções, as cartas pastorais nas quais ele anunciava a Boa 
Nova sobre a salvação. Esse Pastor Divino foi um fiel 
anunciador do Evangelho na palavra e na ação. Amava muito 
a Igreja, sentia-se responsável por ela, olhava para ela com o 
olhar do próprio Cristo como para uma Esposa. A anunciação 
da Boa Nova aos fiéis era por ele compreendida como uma 
tarefa que deve perdurar. O Primaz ensinava que “o 
Evangelho e a cruz não são monumentos históricos, a Igreja 
não é um arquivo − é a vida real! Não basta lembrar e dizer: 
Sim, isso foi bom há mil anos, mas hoje? Justamente, também 
hoje é atual o Evangelho e a cruz de Cristo, também hoje é 
necessário o serviço da Igreja de Cristo prestado à Nação pelos 
bispos e sacerdotes. Porque a Igreja de Cristo é a Igreja do 
Deus Vivo, é o Cristo que não morre. Ele vive em nós!” 
(Gniezno, 24.04.1977).  
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Existe hoje a necessidade de lembrar essas palavras 
primaciais, quando na Polônia, em muitas pessoas, e 
principalmente na geração jovem, a fé está se extinguindo. O 
Cardeal Estêvão Wyszyński torna-se para nós um enorme 
remorso de consciência porque às vezes passamos indiferentes 
diante dos desafios do Evangelho de Cristo e lembramos o sal 
envelhecido, que perdeu o seu sabor, e não damos o 
testemunho da viva fé recebida no santo batismo (cf. Mt 
5,13.15). Não nos podemos esquecer de que brotamos das 
raízes cristãs, da mesma forma que a Europa, da qual somos 
parte, brotou das mesmas raízes que a Polônia. 

 
2. “Venho Vos anunciar o Cristo crucificado” 
O Primaz do Milênio é para nós não somente um 

modelo da anunciação da Boa Nova sobre a salvação. A sua 
vida comprova que é possível a preservação do adequado 
equilíbrio entre aquilo que se anuncia e o dia a dia. Ele foi fiel 
àquilo que prometeu no dia da tomada de posse: “Venho Vos 
anunciar o Cristo crucificado”. Essas palavras se 
concretizaram mui rapidamente, quando foi submetido à vida 
errante e à prisão, quando foi privado da possibilidade de 
cumprir o ministério episcopal, quando lhe foram proibidos os 
contatos diretos com os sacerdotes e os fiéis das suas duas 
arquidioceses, quando foi isolado do mundo, como se fosse o 
maior criminoso e delinquente. Mas também após a libertação, 
quase que por todos os anos do ministério primacial, sofreu da 
parte das autoridades comunistas de então humilhações, 
acusações de traição da Pátria, de colaboração com potências 
estrangeiras. Tornou-se dessa forma uma testemunha de 
Cristo crucificado e um exemplo de como suportar com 
perseverança todos os sofrimentos. Por isso anos depois, no 
ocaso da sua vida, pôde confessar abertamente: “Tive que 
renunciar a muitas coisas. Mas a uma coisa não pude 
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renunciar: à coragem, à fortaleza e à prontidão para todo 
sacrifício que Deus de mim exigiu. E sabeis que Ele exigiu 
muito de mim”. (Gniezno, 02.02.1979).  

Quando olhamos para essa tão dolorosa, mas também 
necessária dimensão da vida do Primaz Estêvão Wyszyński, 
recordamos as palavras de S. Paulo da segunda leitura de hoje: 
“Não julguei saber coisa alguma, a não ser Jesus Cristo, e este, 
crucificado” (1Cor 2,2). O verdadeiro discípulo de Cristo toma 
todos os dias a cruz e dessa forma O imita (cf. Mt 16,24). Ainda 
que as pessoas de hoje relutem diante de tal perspectiva em 
sua vida e gostem de fugir diante daquilo que exige esforço, 
dedicação e coragem na profissão da fé, é somente dessa forma 
que se caminha à santidade e à perfeição − pela cruz e pelo 
sacrifício da vida. Lembra-nos isso o próprio Cristo, que, 
sendo plenamente sal da terra e luz do mundo, confere sabor e 
força à nossa vida. Lembra-nos isso igualmente o Grande 
Primaz do Milênio pela sua fé heroica, que não recuou nem 
diante da humilhante prisão.  

 
3. “Venho (...) para dar alento aos corações” 
O Primaz Estêvão Wyszyński assegurava também no 

dia da sua tomada de posse que vinha para dar alento aos 
corações. Ele cumpriu essa tarefa não apenas pela anunciação 
do Evangelho, mas também por se ter mostrado um 
verdadeiro Pai da Nação maltratada, humilhada e escravizada 
pelo regime comunista. Por isso apelava aos governantes que 
respeitassem “o direito à verdade, o direito à justiça, o direito 
ao respeito e ao serviço de Deus, o direito à educação católica 
das crianças e dos jovens” (Gniezno, 14.04.1966). Muitas vezes 
reclamou esses direitos elementares que cabem a todo ser 
humano. Nos períodos de inquietações sociais assegurava que 
“a Igreja jamais mobiliza os filhos de qualquer nação contra 
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essa nação e o seu verdadeiro bem, contra o Estado e aqueles 
que governam o Estado” (Gniezno, 14.04.1966). 

Atentando às vozes dos atuais políticos, pessoas da 
ciência e da cultura, jornalistas e articulistas, pessoas 
responsáveis pela educação da jovem geração, é preciso 
lembrar como são atuais hoje as palavras do grande Pai da 
Nação, que podem se transformar numa mensagem dirigida a 
cada um de nós. “Estamos convencidos − dizia o Primaz 
Estêvão Wyszyński − de que é melhor a Nação crer do que não 
crer, de que o fortalecimento da fé serve mais à unidade da 
Nação do que a sua destruição. (...) O fortalecimento na Nação 
da fé no Deus Único e Vivo serve bem à Polônia. Julgai vós 
mesmos o que serve melhor à Nação: o fato de estar unida em 
nome do Deus Vivo ou de não ter Deus no coração?” (Gdańsk, 
18.01.1959) 

Permanecendo na expectativa da beatificação do 
Pastor fiel e devotado a Cristo, não deixemos de aprofundar a 
nossa fé. Voltemos às nossas raízes, ao santo batismo, que nos 
fez filhos de Deus e nos deu uma nova vida em Cristo. 
Expressemos também a nossa profunda gratidão diante de 
Deus por Estêvão Wyszyński, que em breve será beatificado, 
que nos nossos tempos se torna um exemplo de testemunha 
do Evangelho de Cristo, ensina a fiel permanência junto à Sua 
cruz e é o pai que dá alento aos corações humanos.  

Que o tempo que precede a beatificação do Venerável 
Servo de Deus Cardeal Estêvão Wyszyński se transforme para 
todos numa ocasião para recordar os seus ensinamentos. Que 
pela oração ele nos prepare e faça com que, respondendo à 
nossa vocação, nos tornemos neste mundo sal da terra e luz do 
mundo, os quais − como apela a nós o papa Francisco − darão 
aos outros “um claro testemunho a respeito do salvífico amor 
do Senhor” (cf. EG 121). Para uma proveitosa vivência da 
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preparação espiritual para a beatificação do Primaz do 
Milênio, a todos cordialmente concedo a minha bênção. 

 
+ Wojciech Polak 
Arcebispo Metropolitano de Gniezno 
Primaz da Polônia          

 
RESUMO – STRESZCZENIE 

 
Arcybiskup Gnieźnieński Wojciech Polak, Prymas Polski 
skierował do wiernych list pasterski, w którym przybliża 
postać kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski w 
przeddzień jego beatyfikacji. 
Niestety z powodu koronawirusa, uroczystość została 
przeniesiona na późniejszy okres.  
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PARA A PRESERVAÇÃO DA HISTÓRIA... 
 

 
Mariano KAWKA* 

 
 

Para comemorar o centenário da vinda dos primeiros 
imigrantes poloneses ao Paraná, ocorrido em 1971, formou-se, 
sob os auspícios da Sociedade União Juventus, uma instituição 
de raízes polonesas ou polônica, a chamada Superintendência 
das Comemorações do Centenário da Imigração Polonesa ao 
Paraná (SUPOL). 

A partir de 1970 essa entidade promoveu diversas 
comemorações e festejos para marcar a passagem desse 
importante evento. Entretanto, nenhuma iniciativa da SUPOL 
se iguala em importância ao plano da publicação da série de 
volumes intitulada Anais da Comunidade Brasileiro-Polonesa, que 
tinha como objetivo básico oferecer aos estudiosos da 
imigração polonesa no Brasil textos e documentos 
originalmente escritos em polonês e traduzidos para o 
português, além de trabalhos originais de autoria de 
pesquisadores da problemática da imigração polonesa ao 
nosso país. 

A edição dos Anais foi possível graças à colaboração 
espontânea e desinteressada de um grupo de pessoas, 
coordenado (até o volume VIII) pelo Prof. Francisco Dranka e 
liderado pelo eminente professor e historiador Ruy C. 
Wachowicz1. Decisivo foi também o apoio da Sociedade União 

                                                 
* Professor, tradutor, membro do Conselho Editorial de Polonicus.  
1 Estiveram também envolvidos no projeto: Anísio Oleksy, Arlindo 
Mílton Druszcz, João Krawczyk, Pe. João Pitoń, José Knopik, 
Marian Hessel, Mariano Kawka, Osvaldo Obroslak, Paweł Nikodem, 
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Juventus, na qual a equipe se reunia e planejava as suas ações. 
Visto que a publicação não tinha objetivos lucrativos, cada 
número teve um patrocinador, cujos nomes serão citados 
adiante.  

Na introdução ao primeiro volume dos Anais, assim é 
definido o objetivo da publicação: 

 
[...] Nós, os brasileiros de descendência polonesa, 
membros desta comunidade brasileiro-polonesa, 
conscientes da existência de um imenso saldo 
positivo para a cultura brasileira, desejamos 
assinalar tão magna data e propomo-nos como 
meta fundamental editar os Anais da Comunidade 
Brasileiro-Polonesa, através da Superintendência 
das Comemorações do Centenário da Imigração 
Polonesa ao Paraná. Tal objetivo justifica-se pelo 
fato de que, atualmente, nenhuma corrente 
imigratória para o Brasil exige uma ampliação 
das suas pesquisas históricas com tanta 
premência como a da imigração polonesa. A 
ampliação e a divulgação das conclusões dos 
estudos históricos desta colonização é, pois, o 
objetivo a que se propõe a publicação dos Anais.2  

 
A publicação não tinha nenhuma periodicidade 

definida, em razão dos problemas financeiros, cuja solução 
nem sempre podia ser programada com a devida 
antecedência. Nessas condições, entre 1970 e 1984 foram 
publicados 9 volumes, assim distribuídos: em 1970 foram 

                                                                                              
Romão Wachowicz, Vicente Flenik, Waldemiro Gremski e Zdzislaw 
Zawadzki.  
2 Anais da Comunidade Brasileiro-Polonesa, vol. I, ano 1970, p. 6. 
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publicados os volumes I e II; em 1971, os volumes III, IV e V; 
em 1972, o volume VI e em 1973 o volume VII. Houve então 
uma interrupção de quatro anos, até surgir o volume VIII, 
publicado em 1977. Seguiu-se então uma interrupção maior 
ainda, desta vez de 7 anos, até ser publicado em 1984 o 
volume IX, que encerrou a série dos Anais.  

Para se ter uma ideia do que foi publicado, é 
interessante passar em revista o conteúdo de cada volume:  

No volume I, publicado com a contribuição da 
Sociedade União Juventus, apareceram duas monografias do 
Prof. Ruy C. Wachowicz: 

- Conjuntura emigratória polonesa no século XIX e A 
“febre brasileira” na emigração polonesa; 

Foram também publicados dois textos traduzidos: 
- Saporski, o pioneiro dos semeadores, de Pawel Nikodem 

(trad. de Mariano Kawka) e Na senda dos pioneiros, de Mariano 
Hessel (trad. de Francisco Dranka), além de textos e 
documentos menores traduzidos do original polonês. 

O volume II foi publicado graças à colaboração do 
deputado Roberto Wypych e continha uma monografia de 
Ruy C. Wachowicz sobre as escolas polonesas no Brasil, 
intitulada: As escolas da colonização polonesa no Brasil. 

O volume III teve a contribuição do deputado Wilson 
Figueiredo Fortes e apresentava vários trabalhos: 

- Uma filosofia nacional polonesa: o messianismo − Prof. 
Frei Raimundo (Pedro) Vier; 

- Publicações polonesas sobre o Brasil − João Krawczyk; 
- Memórias de Kościański − Romão Wachowicz (trad. F. 

Dranka); 
- Periódicos de língua polonesa no Brasil − Pe. João Pitoń. 
Prosseguia também a seção “Textos e documentos”. 
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O volume IV saiu graças à colaboração do deputado 
João Mansur. Nesse volume foram publicadas as Recordações de 
viagem, de Estanislau Kłobukowski (trad. F. Dranka).  

O volume V foi publicado graças à contribuição do Sr. 
José Knopik, e continha as Memórias da Revolução Brasileira dos 
anos de 1893-1894, de Francisco Grabowski, obra traduzida e 
comentada pelo Prof. Ruy C. Wachowicz. Continuava a seção 
“Textos e documentos”.  

Graças à colaboração de membros da família Saporski, 
foi possível a publicação do volume VI, contendo as Memórias 
de Sebastião Edmundo Woś Saporski (trad. de M. Kawka), e 
ainda a seção “Textos e documentos”.  

Para a publicação do volume VII contribuiu 
financeiramente o Sr. Pedro Ignaszewski, de São Mateus do 
Sul. Esse volume apresentava os seguintes textos: 

- Os poloneses no Brasil − Antoni Hempel (trad. F. 
Dranka); 

- A literatura polono-brasileira − João Krawczyk. 
Prosseguia a publicação da seção “Textos e 

documentos”. 
Após a publicação do volume VII, em 1973, ocorre um 

intervalo de quatro anos. Em 1977, graças à colaboração do Sr. 
Júlio Zawadzki, é publicado o volume VIII, contendo as Cartas 
dos emigrantes do Brasil, do historiador polonês Marcin Kula 
(trad. de F. Dranka). 

Ocorreu então uma interrupção mais longa ainda na 
publicação dos Anais. Talvez essa parada não tivesse sido tão 
longa se não fosse o desparecimento prematuro do 
companheiro Francisco Dranka, que faleceu em 1982, aos 48 
anos de idade, e que deixou uma lacuna sensível dentro da 
colônia polonesa, especialmente no campo social e intelectual. 
No caso dos Anais, era ele que, como funcionário da 
Assembleia Legislativa do Paraná, com um bom trânsito entre 
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os políticos paranaenses, providenciava os recursos 
financeiros indispensáveis à publicação da revista. 

Mas, felizmente, o volume VIII não encerrou a 
publicação dos Anais. E a publicação do volume IX, após sete 
anos de interrupção, em 1984, tornou-se possível graças à 
colaboração decisiva do Sr. João Carlos Ignaszewski, digno 
descendente dos pioneiros de São Mateus do Sul, e em cuja 
família gestos desse porte já se haviam tornado costumeiros, 
eis que seu pai, Pedro Ignaszewski, já havia contribuído para a 
publicação do volume VI dos mesmos Anais. Decisiva foi 
também a participação da Sociedade União Juventus, que 
tinha uma presença marcante em empreendimentos 
relacionados com a presença polonesa no Paraná e no Brasil.  

No volume IX encontramos o relato de cenas vividas 
pelos imigrantes poloneses em São Mateus do Sul. O trabalho 
Suor em São Mateus foi originalmente escrito em polonês com o 
título Mateusz w pocie czoła, por ocasião do centenário da 
imigração polonesa ao Paraná. Seu autor, Romão Wachowicz 
(1907-1991), pai do professor e historiador Ruy C. Wachowicz, 
autor de muitos outros trabalhos, tem garantido um lugar de 
destaque entre os escritores de origem polonesa no Brasil. A 
história de São Mateus do Sul, por ele narrada e que tive a 
oportunidade de traduzir para o português, é em linhas gerais 
a mesma saga vivida pelos imigrantes poloneses em outras 
colônias. Trata-se, portanto, de um relato que não se restringe 
a uma única localidade, mas é a história das lutas, dramas e 
conquistas vividas pelo imigrante polonês deste imenso país, 
onde se estabeleceu e encontrou a sua segunda pátria.  

Os Anais da Comunidade Brasileiro-Polonesa foram um 
marco na história da vida e das realizações da comunidade 
polônica brasileira e contribuíram sem dúvida para escrever e 
preservar a sua história. Dentro da equipe que participou 
desse projeto já foram citados e destacados alguns nomes, 

 |Artigos 



 

 
126 

como o do Prof. Francisco Dranka, e do Prof. Ruy C. 
Wachowicz, falecido em 2000. Sem prejuízo de outros, seria 
preciso realçar ainda a figura do Pe. João Pitoń, pesquisador 
da história da colonização polonesa no Brasil, que voltou à 
Polônia em 1974, e lá faleceu em 2006, mas que aqui organizou 
e deixou um rico Arquivo Polônico, que hoje se encontra na 
Casa Central dos Padres Vicentinos em Curitiba, onde foram 
encontrados muitos dos documentos publicados nos Anais e 
que continua a ser uma fonte de valiosas informações para os 
pesquisadores e os estudiosos da história da imigração 
polonesa no Brasil.    

 
 

RESUMO − STRESZCZENIE 
 

W latach od 1970 do 1984, z okazji setnej rocznicy 
przybycia pierwszej grupy emigrantów polskich do 
brazylijskiego stanu Parana, zespół działaczy i inteligentów 
należących do Polonii parańskiej podjął się wydania serii 
zatytułowanej „Anais da Comunidade Brasileiro-
Polonesa”(Annały Wspólnoty Brazylijsko-Polskiej). W 9 
tomach tej publikacji ukazał się szereg artykułów oraz 
tłumaczeń tekstów i dokumentów związanych z historią 
osadnictwa polskiego w Brazylii, przyczyniając się w ten 
sposób do poznania i upowszechnienia tej historii w 
środowisku brazylijskim.         
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OS 270 ANOS DE NASCIMENTO DE HUGO 

KOŁŁĄTAJ − UM EMINENTE INTELECTUAL 
POLONÊS DA ÉPOCA DO ILUMINISMO 

 
 

Elżbieta BUDAKOWSKA* 
 
 

Hugo Stumberg Kołłątaj, brasão Kotwica, foi um 
eminente intelectual, político, estadista, jornalista e escritor 
político polonês. Nasceu no dia 1 de abril de 1750 em 
Dederkały Wielkie. Em 2020 ocorre, portanto, o aniversário 
dos 270 anos de nascimento de um dos autores da famosa 
Constituição de 3 de Maio, votada em 1791. Este foi um 
momento crucial para a Polônia, cujas aspirações ao 
fortalecimento do poder as potências vizinhas se esforçavam 
por anular. Já em 1772 a Prússia, o Império dos Habsburgos e 
o Império Russo promoveram a primeira das três partilhas das 
terras polonesas, restringindo o território da República. No 
entanto, cerca de 20 anos depois acontece algo incomum. Na 
Polônia é promulgada uma Constituição que regula de forma 
moderna o sistema legal da República das Duas Nações. 
Aceita-se que a Constituição de 3 de Maio foi o primeiro 
estatuto legal progressista na Europa e o segundo no mundo 
(após a constituição americana de 1787), instituído por 
intelectuais poloneses juntamente com o Rei Estanislau 
Augusto Poniatowski.  

A presença de Hugo Kołłątaj entre os reformadores 
progressistas era mais que justificada, visto que ele obteve 

                                                 
* Universidade de Varsóvia.  
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uma cuidadosa educação. Estudou na Academia de Cracóvia, 
onde obteve em 1768 o grau de doutor em filosofia. Nos anos 
1779-1774 estudou em Viena, e depois em Roma, onde obteve 
o doutorado em direito e teologia e recebeu a ordenação 
sacerdotal. Após a volta à Polônia tornou-se cônego em 
Cracóvia. Em 1779 mudou-se para Varsóvia, onde congregou 
em sua volta um dinâmico grupo de jornalistas sociais, que 
com o tempo recebeu o nome de Forja de Kołłątaj. Esse grupo 
submetia a uma crítica a envelhecida estrutura política e social 
da República.  

Em sua vida Kołłątaj exerceu muitas funções de 
responsabilidade. Nos anos 1782-1786 foi também reitor da 
Escola Principal da Coroa. Sendo satírico e poeta, dedicou-se 
também a literatura em prosa. 

Não se esquivou também a tarefas ambiciosas. 
Envolveu-se ativamente na elaboração das premissas da 
reforma educacional na Polônia, que tinha por objetivo a 
ampliação da rede de escolas. Os mentores progressistas 
apresentavam com frequência cada vez maior os postulados 
da elevação do nível cultural nas aldeias e a supervisão do 
Estado sobre o sistema escolar. Na área da reforma da 
instrução demonstraram também um grande envolvimento 
Andrzej Zamoyski, Feliks Oraczewski, e principalmente o rei 
Estanislau Augusto Poniatowski. Foi assim que já em 1773, 
por iniciativa do Rei Estanislau Augusto, foi instituído um 
órgão central para a educação na República, correntemente 
chamado Comissão de Educação Nacional (CEN). Atuando 
em nome da CEN, Hugo Kołłątaj promoveu nos anos 1777-
1780 a reforma da Academia de Cracóvia, que tinha por base a 
ampliação da fórmula didática e a democratização do acesso 
ao ensino. Foram introduzidas aulas de ciências naturais e de 
literatura polonesa, e possibilitou-se o acesso aos estudos aos 
estudantes oriundos da burguesia. Tendo contribuído para o 
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desenvolvimento de ideais progressistas, Kołłątaj elevou o 
nível científico da universidade. Mas é preciso mencionar que 
o progressismo das reformas na universidade de Cracóvia não 
agradava aos seus adversários. Por exemplo, o bispo Kajetan 
Sołtyk não reconheceu a nomeação de Kołłątaj para a função 
de cônego da catedral de Cravóvia. Em 1781 excomungou-o e 
privou-o dos benefícios. No entanto, nos anos 1782-1786 
Kołłątaj exerceu a função de reitor da universidade. Em 1786 
foi agraciado com a Ordem de Santo Estanislau, e em 1791 
tornou-se Cavaleiro da Ordem da Águia Branca.  

O caminho de vida de Hugo Kołłątaj foi muito rico. 
Em 1802 ele viajou à Volínia, onde participou da fundação do 
Liceu de Krzemieniec. Nos anos 1807-1808, suspeito de 
contatos com Napoleão, foi levado a Moscou e ali detido pelos 
russos. 

Passou os últimos dois anos da sua vida no Ducado de 
Varsóvia. Faleceu no dia 28 de fevereiro de 1812 em Varsóvia, 
na solidão, após uma longa e grave doença. Foi sepultado em 
Varsóvia no cemitério de Powązki.  

Como jornalista, dedicou-se sobretudo à ciência, à 
cultura e à educação, e os seus trabalhos que abordavam as 
questões sociais e da autoridade do Estado serviram de base 
para a Constituição de 3 de Maio. Ele postulava, por exemplo, 
a necessidade de ser introduzida uma série de mudanças 
progressistas, como a diminuição da influência da aristocracia, 
o reconhecimento de direitos aos burgueses e da liberdade aos 
servos camponeses.  

Dentro da sua rica herança de escritor encontram-se 
trabalhos como: Carta de Anônimo (1788-1789), O direito político 
da nação polonesa (1790), O estado da instrução na Polônia nos 
últimos anos do reinado de Augusto II, Fundamentos científicos da 
política.        
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RESUMO – STRESZCZENIE 
 

Autorka powyższego artykułu przybliża nam postać Hugo 
Kołłątaja, pochodzenia arystokratycznego, który wyrażał 
swoją inteligencję w działalności politycznej, dziennikarskiej. 
Był jednym z twórców Konstytucji 3 Maja w 1791 r. W 
obecnym roku obchodzimy 270 lat, jakie minęły od jego 
urodzin.   
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O ROMANTISMO BRASILEIRO E SUA 
RELAÇÃO POÉTICA COM A POLÔNIA: JOAQUIM 

NABUCO ENTOA O GIGANTE DA POLÔNIA 
 

 
Jucelino de SALES∗  

 
 

Joaquim Nabuco: um erudito do seu tempo 
 

Joaquim Nabuco1 tinha quinze anos de idade quando 
escreveu o poema O Gigante da Polonia (SKOWRONSKI, 1942, 
p. 20), sua primeira poesia publicada. É este um poema de sua 
mocidade, um dos primeiros escritos desse homem público do 
Segundo Império e da Primeira República, que se tornaria 
uma “espécie de dândi intelectual, afrancesado na cultura e no 
idioma, aristocrata da palavra elegante e luzidia [...]” 
(ARAUJO, 2011, p. 709). Desse dândi da palavra, o crítico 
Jorge de Souza Araujo destaca que, como escritor, Nabuco 
mereceu da crítica pouca visada interpretativa, mas que 
                                                 
∗ Doutorando em literatura pela Universidade de Brasília (UnB). 
Professor da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 
(SEEDF). Pesquisador e colaborador visitante durante o segundo 
semestre do ano acadêmico 2019/2020 (fevereiro-junho de 2020), 
nos termos do Acordo de Cooperação Acadêmica entre UNB-
UMCS, convidado pelo Instituto de Filologia Românica da 
Universidade Marie Curie-Skłodowska em Lublin, Polônia. 
1 Joaquim Aurélio Barreto Nabuco de Araújo, (Recife, 19 de 
agosto de 1849 – Washington, 17 de janeiro de 1910), foi um 
político, jurista, historiador, diplomata, jornalista e poeta brasileiro. 
Um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, foi um 
abolicionista combatente, sendo um dos responsáveis pela Abolição 
da Escravatura em 1888. 
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aponta nele os refinamentos no estilo e na linguagem. Não 
obstante, nas plagas da arte retórica “[...] seus discursos 
parlamentares alcançaram o olimpo retórico comparável – 
como era moda no século 19 – aos melhores de França e de 
Inglaterra” (idem¸ p. 709).  

Um erudito do seu tempo e combativo abolicionista 
que em sua vida pública levou ao púlpito parlamentar o 
luzidio do seu pensamento, que entre outras atividades de 
cunho aguerrido, escreveria O Abolicionismo, obra de 1883, 
precedendo em alguns anos a assinatura da Lei Áurea. Livro 
em que discorre sobre o pensamento antiescravista e aborda 
aspectos do movimento abolicionista no Brasil, ponderando 
que já existia uma opinião pública de denúncia consolidada e 
veiculada na imprensa, conforme expõe nas primeiras linhas 
do seu prefácio que escreveu para esse livro em Londres: “já 
existe, felizmente, em nosso país, uma consciência nacional - 
em formação [...] e para a qual a escravidão, apesar de 
hereditária, é uma verdadeira mancha de Caim que o Brasil 
traz na fronte” (NABUCO, 2000, p. 1).  

Para a socióloga Angela Alonso, estudiosa de Nabuco, 
era ele um abolicionista cosmopolita, um ativista híbrido que 
operava ao mesmo tempo nas esferas global e local e, com isso, 
tornara-se “[...] líder abolicionista graças à sua habilidade para 
mediar a relação entre a rede abolicionista transnacional e o 
movimento no Brasil e entre mobilização social abolicionista e 
Parlamento” (ALONSO, 2010, p. 70). 

O destaque a esses mínimos detalhes de sua biografia 
serve aqui para realçar o caráter combativo nesse poeta já nas 
alvuras de sua mocidade. E iluminar uma possível leitura 
desse romântico arrebatamento juvenil que intitulou O Gigante 
da Polonia.  
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O Gigante da Polônia: rastros de uma presença polonesa no 
romantismo brasileiro 
 
O gigante da Polonia2 
             (trechos de uma ode) 
 
Anjo tutelar, propicio nume 
Do polaco terreno, ufano logra 
Ovações mil a mil da pátria 
cara! 
VISTULA féro, da Polonia o 
guarda! 
 
O Vistula espumoso é 
incentivo 
Do brio, do denôdo e da 
braveza, 
Que ao Polaco assignala um 
posto d’honra 
Marcando dos heroes o logar 
primo! 
 
Sentinella fiel, guarda em 
vigília, 
Do morticinio atrós ali 
sangrento 
Elle foi testemunha. 
Enraivecido, 
Suas aguas com sague 
misturadas, 
Para os mares do norte arroja 

 
Entretanto os polacos não trepidam 
Em, nas lanças agudas dos 
inimigos. 
Morte de bravos ir buscar, 
pujantes, 
Não lhes assusta o cadafalso 
erguido, 
Nem da morte o cortejo os 
intimida. 
As geladas campinas da Siberia, 
Onde mil infelizes se lamentam, 
Onde chora a mulher seu caro 
esposo, 
Onde o filho pranteia o pae 
ausente; 
Os pesados grilhões, fortes cadeias, 
De seus cansados membros – 
oppressores: 
A vista aterradora dos supplicios, 
E a presença constante dos algozes, 
O alento desses bravos não 
commovem, 
Nem no peito tão pouco a chamma 
abafam, 
Nem a voz da consciencia nalma 
calam! 
Em sagrado holocausto, n’ara 

                                                 
2 A versão que recolhemos fui publicada no livro: SKOWRONSKI, 
Tadeu. Páginas brasileiras sobre a Polônia. Rio de Janeiro: Livraria 
Editora Freitas Barros, 1942, pp. 20-22. 
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afoito!... 
Ellas são, bem que tacito, um 
protesto, 
Que na mente dos povos alto 
clama. 
Para os bravos Polacos d’hoje e 
d’hontem, 
Para os da fé valentes 
defensores, 
Vingança! 
 
Hydra que os Russos 
assoberba, 
Na historia a Polonia se 
apresenta; 
Não lhe paga o presente o seu 
passado, 
Quando o orbe do Cossaco 
ameaçado 
Com o sangue dos seus salvou 
a custo, 
Seus actos de bravura o mundo 
espantam, 
Seus feitos de heroismo elle 
contempla, 
Seu presente brilhante o 
maravilha!... 
 
Um barbaro colosso 
transportado 
De inhospitas paragens para a 
Europa, 
Chamar-se de Europeu indigno 
povo!... 
Inerte e rude massa sem 
cultivo, 
Sem crença, sem amor, letras, 

patria, 
Cada dia mais victima se 
offerecem!... 
Seu sangue fertiliza o sólo bravo... 
Novos, brotam do chão guerreiros 
fortes... 
Pela patria se finam – ahi vem 
novos. 
A Polonia de Antéus é terra fértil!... 
Um constante lidar entre dois 
povos! 
Dois povos, dois anhelos 
mutuados! 
Este, a morte, o horror, a tyrannia; 
Aquelle, a religião, a patria, a vida! 
Um combate para jugo impôr, 
odioso, 
Outro, pra delle libertar a patria; 
Um, pretende apertar grilhões de 
escravo, 
Outro, o élo romper, que o prende 
á Russia! 
Por ser tyranno aquele, fére e mata; 
Este, ali pela patria morde o sólo! 
A morte desses bravos não 
choremos. 
Porque, noutra vida, um Deus 
existe, 
Que sabe premiar os grandes 
feitos... 
Um Deus que tem para os bons a 
Eternidade, 
Um Deus que tem para os máos 
torturas grandes. 
   
   (1864) 
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bem artes, 
Eis ao que se resume o grande 
imperio, 
Que o Oriente da Europa 
abrange largo! 
Prolongada estensão possue 
elle hoje; 
Despotico autocrata as leis lhe 
dicta; 
Seu exercito immenso é de 
carrascos... 
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Formalmente, o poema contém seis estrofes com tamanhos 
irregulares. Para ter uma noção, os versos contidos na última e longa 
estrofe praticamente se equivalem à soma dos versos das estrofes 
anteriores.  Não há rimas, tratando-se de versos brancos, ainda que 
não completamente livres. Com exceções do último verso da terceira 
estrofe constituído de uma palavra solitária, “Vingança!”, e dos dois 
últimos versos da longa derradeira estrofe “Um Deus que tem para os 
bons a Eternidade,/Um Deus que tem para os máos torturas grandes.”, 
que excedem a contação de sílabas, todos os outros seguem a métrica 
do decassílabo.  

Tal engendramento formal em desequilíbrio no que concerne 
às molduras clássica e moderna, figura no poema o equilíbrio duma 
natureza dual que atravessou o ideário romântico, com a maturação 
de formas poéticas comportando ambas as razões, isto é, comportando 
tanto a medida antiga, quanto a medida nova.  

Se os versos não são inteiramente livres, ainda assim o são. E 
tanto a descompostura das estrofes com tamanhos divergentes e a 
ausência de rimas fazem desse poema um movimento em direção à 
lírica moderna, cuja estrutura dissonante, Hugo Friedrich ponderou 
que “[...] gera uma tensão que tende mais à inquietude que à 
serenidade” (FRIEDRICH, 1978, p. 15). Tanto que esse teórico da 
poesia assevera que “a poesia moderna é o Romantismo 
desromantizado” (idem, p. 30). 

Um poema romântico desromantizado em que a 
[des]romantização formal não renega a romantização em sua 
plasticidade discursiva e que faz de O Gigante da Polonia uma 
inquietude tensionada com que Joaquim Nabuco extravasou seu 
sonoro canto a esse país da Europa Central. E a temática que mais 
tarda nessa poesia se trata de sua luta por sua liberdade político-nacional. 

Subintitulado trechos de uma ode, (pelo menos aparece com esse 
paratexto demarcativo na coleção organizada por Fredencensis), o 
poema é uma ode ao Vístula, o mais longo rio da Polônia. Esse rio é 
bradado pela voz do poeta e alçado à condição de uma musa nas duas 
estrofes iniciais e, inclusive, num dos dois versos, com o nome vazado 
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em caixa alta “VISTULA féro, da Polonia o guarda!”; “O Vistula 
espumoso é incentivo”. Daí se compreende a referência substantivada 
e preposicionada no título: O Gigante da Polonia. 

A esse gigantesco rio que banha quase dois terços da 
superfície polonesa o poeta entoa o seu canto entusiástico. Na 
condição de uma potência angelical ou entidade numinosa, isto é, 
abastecido com a força de uma divindade, o Vístula é celebrado, pelo 
poeta, como um guardião feroz da Polônia. Esse rio espumante 
incentiva tanto o brio, quanto o denodo e a bravura, assinalando-se 
como o lugar primeiro onde os heróis da pátria hão de buscar um 
posto de honraria em razão de sua liberdade político-nacional.  

Foi sob as margens vigilantes dessa sentinela fiel que muitas 
batalhas se travaram em prol da liberdade polonesa. Testemunha de 
sangrentos morticínios, o sangue jorrado que se misturou às suas 
águas assinala a memória ativa de um protesto histórico que se 
inflama na mentalidade de seu povo, “Que na mente dos povos alto 
clama”, e incendeia a fé de seus bravos defensores, exclamando por: 
“Vingança!”. 

Nessa segunda estrofe, o rio, na condição de testemunha da 
história, se traveste da figuração da prosopopeia, personificando o 
sentimento humano da vingança. Sua raiva é a própria ira (hybris) do 
povo polonês sangrado que também ávido por sangue se lança à 
desforra e a retaliação para vingar o morticínio atroz com que se viu 
às voltas. Pode até ser entrevisto como um orgulho descomedido, mas 
a confiança excessiva em si mesmo, até com certa insolência, foi um 
apoio com que esse povo pôde atravessar o tempo de seu Estado 
desaparecido. 

É tão descomunal a ira polonesa que, comparada à Hidra – o 
monstro mitológico que o semideus Hércules derrotou no segundo 
dos seus doze trabalhos – essa confiança excessiva sofre a humilhação 
do invasor: “Hydra que os Russos assoberba”.  

Ainda que entoe uma ode a esse gigantesco rio, cuja alusão à 
Hidra se deve a esse caráter que faz desse lastro geográfico um 
monstro, o poeta não se furta de dissimular a hybris enquanto àquele 
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sentimento que em excesso pode voltar-se contra si. Sentimento de 
desmedida que cobriu a aura do guerreiro polonês em vários 
momentos de sua história militar, em que nalguns desses momentos, o 
curso dessa desmedida se deu às margens do Vístula.  

Dado que a razão que substancializa esse conceito se refere ao 
descomedimento com que Aquiles, herói da Ilíada, segundo a mítica 
simbólica, sofre a punição dos deuses devido à sua desmedida 
singularizada na famosa expressão “calcanhar de Aquiles”, o halo que 
o poeta desenha nessa estrofe sumariza o contexto auspicioso de 
desmedidas político-sociais. Desmedidas que, dentre outros 
momentos de sua conjuntura histórico-militar nos quais sofreu severas 
derrotas e teve que aprender com as mesmas – como ilustrado na 
trilogia de romances históricos escrita por Henryk Sienkewicz – levou 
a Polônia no período posterior, no último quartel do século XVIII, ao 
cabo das três partilhas. 

Num trecho da trilogia de Sienkiewicz – num episódio 
narrativo disposto no terceiro volume do romance O Dilúvio – lê-se a 
seguinte passagem numa carta ficticiamente escrita pelo personagem 
histórico, o príncipe Boguslaw Radziwill 3  e enviada ao estaroste, 
vivido pelo personagem pan Sakowicz: “[...] os generais suecos 
comentam à boca pequena que o levante polonês parece uma Hidra, com uma 
nova cabeça surgindo a toda hora” (SIENKIEWICZ, 2005, p. 390, grifos do 
autor). 

Recuperamos essa passagem para iluminarmos a figuração da 
desmesura em torno da expressão “Hidra”. Ainda que o trecho do 

                                                 
3 Boguslaw Radziwill (1620-1669) foi um magnata e príncipe polonês, 
membro da szlachta (nobreza) polono-lituana. Provindo de uma família 
poderosa, cujo nascimento o ligava ao Império Sacro Romano, insatisfeito 
com o status de magnata e com sua imensa riqueza, começou a almejar mais 
poder político, o que o levou a negociar com a coroa sueca um tratado que lhe 
daria juntamente com o primo Janusz Radziwill o controle sobre o Grão-
Ducado da Lituânia. Essa negociação gerou “o dilúvio”, ou a invasão da 
Polônia pelos suecos.   
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romance se relacione com a ficcionalização de um evento histórico 
específico, que se deu no século XVII, ligado à invasão sueca 
conhecida como “o dilúvio”, e a carta informe sobre a retomada de 
Varsóvia pelos poloneses que, mais a frente na narrativa, será tomada 
novamente pelos suecos, o que nos interessa nessa passagem diz 
respeito à força da metáfora. Na palavra literária do romancista, o 
levante polonês se associa à imagem significativa da Hidra, esse 
monstro que multiplica suas cabeças na medida em que são cortadas.  

Tal multiplicação monstruosamente gigantesca substancializa 
o ímpeto guerreiro com que o povo polonês várias vezes se levantou 
contra os seus opressores ao longo de sua história político-militar. E o 
levante a que Sienkewicz estatui sob uma formalização literária 
transcorre às portas de Varsóvia nas margens do Vístula, ali onde, 
mesmo com a segunda tomada em que os suecos, após três dias de 
combate, “[...] conseguiram vencer a Batalha de Varsóvia [...]” 
(ZAMOYSKI, 2010, p. 144), os poloneses podem até ter sido 
temporariamente derrotados, “mas o espírito de luta atravessou o 
Vístula” (SIENKIEWICZ, 2005, p. 412). 

Tanto atravessou e continua atravessando o Vístula que no 
século XIX, o jovem Joaquim Nabuco reinscreve sua ousadia no 
poema, na medida em que a Hidra humilhada pelos russos, como 
expõe o verso dois da quarta estrofe, “Na historia a Polonia se 
apresenta;”, e continua se apresentando, porque “Não lhe paga o 
presente o seu passado,”. Presente este, contemporâneo a Nabuco, em 
que a Polônia circunstancialmente se levanta mais uma vez, com 
bravura e heroísmo, na Revolta de Janeiro de 1863.  

E podemos complementar que o presente em que Nabuco 
escreve se não retribui o passado, também não recompensa o próprio 
futuro, aquele que já foi escrito para frente e que se encosta às abas de 
nossa contemporaneidade, afinal vários outros levantes se 
multiplicaram dessa Hidra no decorrer do futuro século XX. Assim, na 
história dos levantes, como o poeta enxerga, é possível escrever a 
própria história da desmesura, isto é, do orgulho patriótico do povo 
polonês. 
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Na quinta estrofe, o poeta saindo em defesa da Polônia, elenca 
uma série de adjetivos com que caracteriza a nação russa, a partir de 
um vetor discursivo extremamente negativo. Verifica-se aqui um 
modo de representação que leva a uma visão estereotipada do contexto 
histórico-político polonês, e acrescente-se, uma visão estereotipada do 
contexto cultural russo. Expressões como “barbaro colosso”, “indigno 
povo”, “Despotico autocrata”, “carrascos...”, são qualificativos dados 
a esse povo que com seu exército, diz o poeta, abrange toda a parte 
oriental da Europa.  

Tais expressões atravessam transversalmente os versos dessa 
estrofe, e somam-se a outras, qualificando negativamente esse povo. 
Tanto que o poeta contesta chamar de “europeu” esse povo “indigno”, 
ou seja, “desprezível”, sintetizando nos três versos seguintes as 
justificativas de sua objeção: “Inerte e rude massa sem cultivo,/Sem 
crença, sem amor, letras, bem artes,/Eis ao que se resume o grande 
imperio,”.  

Tanto esse conjunto de versos quanto a série de expressões 
adjetivantes, ambos maculados de negatividade, resultam numa 
imagem estereotipada da Rússia. Tal resultado pode tanto ser fruto de 
um imaginário corrente à época que demarcava essa nação com o 
expoente dessa moldura qualificativa, como pode ser fruto do 
desconhecimento do próprio poeta a respeito do contexto cultural, 
artístico e literário russo.  

Homi Bhabha avalia que “o estereótipo é um modo de 
representação complexo, ambivalente e contraditório, ansioso na 
mesma proporção em que é afirmativo [...]” (BHABHA, 1998, p. 110). 
O modo de representação com o qual o poeta entabula o resumo 
depreciativo entoado nessa estrofe, se bem que o faça para celebrar o 
contexto polonês, não condiz com a realidade simbólico-cultural da 
Rússia.  

Ao mesmo tempo afirmativo e ambivalente, embora seja um 
trabalho na poiésis, sua contradição precisa ser ponderada.  

  Talvez a ambivalência decorra daquilo que Clério Vilhena 
dos Reis discorre em sua dissertação de mestrado, em que aborda o 
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polissistema literário russo e aponta, na introdução, que somente por 
volta do final do século XIX é que a literatura russa chega e impacta o 
mundo ocidental, sendo a grande sensação de fin de siècle: “tamanha 
surpresa pode ser explicada pelo fato de que a Rússia era vista como 
um país por demais atrasado que ainda vivia sob um regime feudal” 
(REIS, 2010, p. 10). 

É essa visão, estabelecida no imaginário da época, e que 
associa a Rússia a um regime feudal atrasado, que provavelmente o 
poeta tivera acesso, decorrendo em signos borrados de máculas como 
modo de representação para adjetivar o império russo. 

No entanto, esse modo de representação, iluminado hoje pelos 
estudos literários e culturais, contraposto a partir de sua 
historicização, faz-nos enxergar a mitologia ativa do estereótipo e seu 
lastro afirmativo tende a desaparecer. Pois, de modo diferente, essa 
massa inerte, rude e sem cultivo, isto é, sem cultura, como entoou o 
poeta, por outro lado, demonstra um vigoroso apetite cultural que 
cresce com sua própria história. 

Reis disserta que a literatura russa começa a ganhar alguns de 
seus contornos já no reinado de Pedro, o Grande, no final do século 
XVII, quando inicia uma “Revolução Cultural” e também os processos 
de europeização, ocidentalização e modernização, acelerados com a 
Renascença, a Reforma, a Era dos Descobrimentos e a Revolução 
científica. Reis, citando Cornwell, diz que “embora não tenha sido o 
responsável direto pelo aparecimento de uma nova literatura russa”, 
Pedro alterou o mundo russo “ao obrigar a nobreza e as classes 
superiores a se vestirem, a se comportarem e a adotarem novos 
hábitos sociais à moda ocidental [...]” (REIS, 2010, p. 45). 
Transformações que continuam na segunda metade do século XVIII, 
no reinado de Catarina, a Grande. 

Essa força cultural, no plano literário, se consolida no tempo 
de Turguêniev, Tolstói e Dostoiévski. Força consolidativa que o 
apontamento de Czesław Miłosz em sua discussão sobre o 
testemunho da poesia corrobora ao falar de sua Europa: “a Rússia 
permaneceu um longo tempo isolada, até que as ideias ocidentais, 
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repentina e tardiamente por ela descobertas, tomaram ali forças 
monstruosas” (MIŁOSZ, 2012, p. 38).  

Se o reconhecimento da literatura russa se inicia no segundo 
quarto do século XIX com a produção intelectual (estético-literária) 
desses grandes autores de verve universal, todavia, uma imagem 
negativa sobre essa nação surge e floresce nesse entretempo, fruto da 
política imperialista com que esse país age nesse século e que 
desembocou num processo de expansão territorial por meio de 
invasões, opressão e servidão: 

 
A repressão que se seguiu a revolta da aristocracia militar 
contra a monarquia absoluta, conhecida como a Revolta 
Dezembrista de 1825, aliada a uma implacável postura 
contrária aos movimentos reformistas europeus de 1830 e 
a derrota humilhante na Guerra da Crimeia, levaram a 
percepção por parte da Europa de que o país era uma ameaça 
séria, gerando toda uma literatura que apresentava uma 
imagem negativa sobre o Império Russo (REIS, 2010, p. 46, 
grifos meus).  

 
Michel Cadot assevera que no cenário francês, por exemplo, 

em que a imagem negativa foi bastante alimentada, “fastuosos e 
bárbaros, eles [os russos] oferecem um assunto surpreendentemente 
ilimitado à burguesia francesa do reinado de Luis Filipe”4 (CADOT, 
1973, p. 94, tradução minha). 

É provável que do conjunto de imagens, formas e símbolos 
disponíveis no imaginário da época, o modo de representação literária 
que o poeta acessou foi particularmente essa imagem negativa sobre o 
Império Russo, sintetizada em expressões como “bárbaro”, “indigno”, 
“despótico”, “carrasco”. Imagem negativa com que parte da Europa, 

                                                 
4 Trecho original: “Fastueux et barbares, ils offrent un sujet d'étonnement 
illimité aux bourgeois français du règne de Louis-Philippe”. 
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entre a qual, a própria nação polonesa, dobrada à sua condição servil, 
provavelmente formulou a respeito desse povo, cuja política estatal os 
oprimia.  
 Homi Bhabha explica que 

 
o imaginário é a transformação que acontece no sujeito 
durante a fase formativa do espelho, quando ele assume 
uma imagem distinta que permite a ele postular uma série 
de equivalências, semelhanças, identidades, entre os 
objetos do mundo ao seu redor (BHABHA, 1998, p. 119, 
grifo do autor). 

 
 O poeta, atingido por esse espelhamento, apropriou-se 
daquela série de equivalências com que melhor pôde acorrer à 
forjadura de um discurso cuja figuração se envolvia de uma textura 
que celebrava o povo polonês ao mesmo tempo em que manchava a 
imagem do inimigo opressor. Se o poeta pesou a mão e se excedeu em 
sua estereotipia, embora o julguemos, não cabe aqui condená-lo. 
Afinal, o que se conservou foi à obra.  

O julgamento aqui é sob o crivo de uma crítica literária a 
respeito da materialidade discursiva do poema. Nesse aspecto, a visão 
estereotipada sobre o povo russo apresentada na estrofe é, de fato, 
uma nódoa. Mas, uma nódoa imprescindível que, se retirada agora do 
poema, destruiria sua discursividade. Sua extração apagaria o 
estereótipo e, com isso, apagaria o acesso a esse modo de 
representação com que o Império Russo foi imaginado no século XIX. 
Seria, assim, um ato injustificável que, ao silenciar o estereótipo, 
silenciaria a própria historicidade, posto que foi com essa lente de um 
complexo, ambivalente, contraditório e afirmativo modo de 
representação que o poeta entreviu o Império Russo.  

Tanto é assim que no terço final da derradeira estrofe, o poeta 
emparelha uma série de versos opositivos que, articulados a partir dos 
termos pronominais, [este] e [aquele], [um] e [outro], linguisticamente 
desenham o sentido da oposição, operando construções semânticas 
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que alimentam o estereótipo. Dispomos abaixo, lado a lado, essa rede 
de oposições que o poeta evoca, ao anunciar que são dois povos com 
duas aspirações divergentes: 
 

/Este, a morte, o horror, a tyrannia;/   /Aquelle, a 
religião, a patria, a vida!/ 

/Um combate para jugo impôr, odioso,/   /Outro, pra 
delle libertar a patria;/ 

/Um, pretende apertar grilhões de escravo,/  /Outro, o élo romper, 
que o prende á Russia!/ 

/Por ser tyranno aquele, fére e mata;/  /Este, ali pela 
patria morde o sólo!/ 
 

Na coluna da esquerda, o povo russo é imageticamente 
discursivizado sob uma ampla semântica de negativação, cuja 
modalização intencional atribuída se verifica em signos tais como: 
“morte”, “horror”, “tyrannia”, “jugo”, “odioso”, “grilhões”, 
“escravo”, “tyranno”, “fere”, “mata”. 

No polo oposto, o povo polonês é representado sob a 
luminária de um conjunto de imagens discursivas bastante positivas, 
como se observa no léxico da coluna da direita: “religião”, “patria”, 
“vida”, “libertar”, “o élo romper”. 

A escolha deliberada do léxico para a estruturação dessa série 
de versos e sua disposição composicional paralela, potencializa a 
mensagem do poeta. Mensagem carregada de sentido ideológico, já 
que traz submersa em si a experiência desse século que gerou uma 
imagem negativa sobre o Império Russo. Tal correlação lexical se liga 
àquilo que nos estudos semânticos diz respeito a um contexto de 
situação que, “significa, em primeiro lugar, a situação efectiva em que 
uma expressão ocorre, mas leva a uma visão ainda mais ampla do 
contexto que abrange todo o fundo cultural contra o qual é colocado 
um acto de fala” (ULMANN, 1964, p. 106). 

Nesse contexto de situação, o ato poético disperso nessa 
textualidade de Nabuco possuía como fundo cultural uma Rússia que, 
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no tempo de Tolstói, mesmo com todos os avanços, ainda era “[...] 
atrasada, patriarcal e servil [...]” (REIS, 2010, p. 49).  

Como o semanticista Stephen Ulmann explica, “o contexto 
cultural é mais importante ainda para uma compreensão cabal das 
chamadas ‘palavra-chave’ que resumem os ideais de uma 
determinada civilização” (ULMANN, 1964, p. 106-107). O linguista 
pondera ainda que o aspecto emotivo dos significados das palavras é 
outro fator dependente e muito do contexto.  

Assim, não é equivocado concernir que palavras-chaves como 
“tirania”, “jugo”, “grilhões”, “algoz”, com que nos deparamos nesse 
poema de Joaquim Nabuco, funcionam como articulações linguísticas 
dotadas de um amplo sentido com que se poliu um modo de 
representação qualificadamente desfavorável sobre a experiência 
russa, como metonímia do inimigo opressor.  

Minha hipótese é a de que essa qualificação desfavorável, 
engendrada como resumo tanto do ideário quanto da mentalidade 
dessa civilização, advém da política imperial russa de expansão 
territorial que amplamente atingiu a Europa, gerando um indigesto 
mal-estar na comunidade europeia. Os trânsitos documentais no 
campo diplomático insatisfeitos com essa política e a série de levantes 
ocorridos ao longo do século fortalecem essa hipótese.  

Em contraposição a esse léxico negativo, nesse poema, o poeta 
organiza uma série de palavras-chaves – “religião”, “patria”, “vida” – 
iluminadas de positividade com que celebra a experiência polonesa. 
Palavras que são evocadas com o troar da emoção romântica, levando 
essa série de signos a dilatar-se junto com a própria experiência 
polonesa, uma vez que essa nação possui como um de seus pilares 
uma forte mentalidade religiosa assentada no ideário católico 
(DAVIES, 1981, p. 18). Além disso, o evento da tripartição elencado ao 
tempo de cativeiro e ligando-se, por sua vez, à luta pela liberdade, 
despertou nesse povo uma desmesurada mentalidade patriótica 
enquanto consciência nacional de sua própria polonidade, 
engendrando uma experiência-de-vida que passou a ser parte de seu 
próprio elã vital.  
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O estereótipo poetizado, mesmo que, a princípio, macule a 
realidade histórica com que nossa lente contemporânea pode agora 
emoldurar numa visada mais holística a experiência russa no século 
XIX, não obstante, participa ativamente do imaginário do seu tempo. 
Que tanto não é anacrônico, porque foi essa certa imagem plausível 
sobre o Império Russo, dispersa no imaginário coletivo de sua época 
vivente, que o poeta acessou. Dessa imagem ele se apropriou. E com 
ela, romantizou a relação vilão/herói, cedendo ao povo russo, nessa 
cenografia imaginada, o papel de vilania que lhe coube, e 
representando o povo polonês, na cena poética, com a grandeza do 
heroísmo.  

Nesse sentido, a narrativa da segunda estrofe somada ao terço 
final de paralelismos opositivos da última, age como um vetor de 
contraposição. Ela, aos nossos olhos críticos, contrapõe aquilo que o 
poeta celebra. Contudo, na época de sua publicação, ela afirma o seu 
desígnio. E sua repercussão se atrela à repercussão do contexto 
polonês com o seu Estado desaparecido. Assim, contradição e 
afirmação enquanto vetores de ambivalência não se contrapõem nessa 
imagem, por outro lado, se amalgamam na imaginação do poeta. E 
nesse amalgama, a celebração da Polônia, no contexto vivido do 
século XIX, é a medida exata da depreciação da Rússia.   

Isso se deve, por sua vez, a um ethos literário que a época 
vigorava na literatura: “[...] o ethos implica uma maneira de se 
movimentar no espaço social, uma disciplina tácita do corpo 
apreendida mediante um comportamento global” (MAINGUENEAU, 
2016, p. 272), abarcando, entre outras representações, “[...] um 
conjunto difuso de estereótipos que a enunciação contribui para 
confirmar ou modificar” (idem, p. 272). Como Dominique 
Maingueneau explica o modus operandi no ethos literário, “as ideias 
nele só se apresentam nas obras através de um modo de dizer que 
remete a um modo de ser, ao imaginário de uma vivência” (idem, p. 
273). 

O modo de dizer que se repete provém de um imaginário 
historicamente vivido na Europa de então, em que a Rússia foi 
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literariamente textualizada como uma ameaça invasora. Modo de 
dizer confirmados na enunciação do poema em que o poeta brasileiro 
Joaquim Nabuco celebrara a Polônia. Modo de dizer que articula, no 
corpo do poema, uma polivalente ambivalência, em que doçura e 
amargor, posicionados em seus polos de oposição, afirmam uma 
imagem que para autopreservar a difícil situação polonesa com uma 
doçura celebrativa, autonega o seu inimigo através de um tom 
amargurado, independente das circunstâncias sociais e das 
especificidades históricas.  

Por fim, a derradeira estrofe, tão extensa quanto todas as 
outras anteriores somadas juntas, embora no seu último terço, como 
ponderado, continue operando o estereótipo, nos dois primeiros 
terços trabalha o tema do povo polonês imaginado em sua situação de 
cativeiro, ao mesmo tempo ligando-o à sua luta por sua liberdade político-
nacional. 

Segundo a imaginação entusiasmada do poeta, o cadafalso 
erguido, “Onde mil infelizes se lamentam,/Onde chora a mulher seu 
caro esposo,/Onde o filho pranteia o pae ausente;” – referência às 
gélidas campinas da Sibéria – não aterroriza os robustos poloneses 
que não estremecem e vão ao encontro da morte.  

E ainda que o corpo cansado, o terror dos suplícios e o peso 
dos grilhões com que essa cadeia polar a céu aberto os acomete, 
enquanto são vigiados constantemente pelo algoz, mesmo a soma de 
todas essas aflições não sufoca a chama do coração e nem silencia a 
consciência da alma. Tanto a chama acesa e a consciência desperta 
alimentam o orgulho patriótico, isto é, a desmesura desse povo, que 
desmedido em patriotismo oferece a cada dia mais vítimas ao 
“sagrado holocausto”, fertilizando com o brio do seu sangue o bravio 
solo polonês, de onde florescem mais e mais valentes guerreiros.  

É com esse halo que o poeta encadeia discursivamente os dois 
terços iniciais da estrofe derradeira.  

Primeiro, a voz poética singulariza a situação de cativeiro. 
Logo em seguida, a voz substancializa a luta desse povo por sua 
liberdade. Em ambos os terços, a verbalização do discurso se modula 
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no tempo presente, com os verbos mimetizando duas ações que 
ocorrem ao mesmo tempo, isto é, tanto a situação de cativeiro, quanto 
a luta por liberdade: “não trepidam”; “não lhes assusta”; “lamentam”; 
“chora”; “pranteia”; “não commovem”; “nem... abafam”; “nem... 
calam”; “se offerecem”; “fertiliza”; “brotam”; “se finam”; “vem”. 

Tal verbalização situa o discurso poético não somente ligado, 
como também justaposto ao discurso histórico, numa articulação que 
presentifica, na moldura estética, ambos os eventos históricos.  

Se num texto de história, para cumprir sua finalidade junto ao 
leitor, a narração segue o modelo objetivo amparado no método 
racional-lógico-causal, a exemplo do livro de Adam Zamoyski, 
História da Polónia, em que tais eventos, estão segmentados em 
capítulos – Luta armada que intitula o capítulo 15 e Cativeiro, o 17 –, 
numa textualidade poética, ambos os eventos podem se superpor 
simultaneamente num mesmo corpo. Tal é o que ocorre na última 
estrofe, confluindo duas camadas temáticas – o cativeiro polonês e sua 
luta por liberdade – num corpo poético único.  

Assim, o discurso poético produz a presença do discurso 
histórico em sua materialidade. Presença manifesta na poiésis, sem ser 
propriamente o relato histórico, mas sendo, não obstante, o hálito 
histórico no corpo poético.  

Não é história, mas não deixa de ser, pois o discurso literário 
possui a capacidade inabordável de confluir em si todos os outros 
discursos sendo, por isso, a própria manifestação epifânica do ser da 
linguagem: “o ser da literatura seria o ser da língua onde se furta às 
ordenações que dão aos corpos vozes próprias para colocá-los em seu 
lugar e em sua função: uma perturbação na língua análoga à 
perturbação democrática dos corpos quando só a contingência 
igualitária os põe juntos” (RANCIÈRE, 1995, p. 28-29). 

Jacques Rancière fala justamente desse lugar legítimo que dá 
ao poema o seu corpo de verdade. A perturbação democrática que une 
nesse poema o hálito histórico e o corpo poético e os une sob o lume 
de uma contingência igualitária, traveste a experiência do poema de 
uma presença iluminadora, presença convocada no ser da literatura: a 
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presença manifesta do povo polonês em ação, que invencível, não se 
deixa morrer no túmulo da história, persiste incansavelmente 
quebrando os grilhões, na medida em que se “Pela patria se finam – 
ahi vem novos.”. 

Aqui não há o halo do desaparecimento, não há o hálito da 
tumba. Por outro lado, há produção de uma presença, isto é, a 
presentificação histórica desse povo irredutível que não deixa se 
abalar, costurada através da estetização da história. Produção de uma 
presença que nos transporta a um momento de intensidade, ou de prazer 
profundo ante o objeto estético apreciado, conjugando uma 
experiência estética que debulha em nós certa sensação “[...] de 
intensidade que não encontramos nos mundos histórica e 
culturalmente específicos em que nos encontramos” (GUMBRECHT, 
2010, p. 128). 

Hans Ulrich Gumbrecht prefere o termo “experiência vivida” 
para esses momentos de intensidade, mas que não deixa de ser uma 
experiência estética. E para ele, essa presença acontece atrelada ao 
sentido, mas numa estrutura fenomênica incompatível, pois esses dois 
termos da equação – presença/sentido – atuam em tensão (idem, p. 
134). Essa tensão provoca instabilidade e desassossego que, por sua 
vez, leva à epifania – evento que se desfaz quando surge (idem, 142). E 
a epifania é o descarregar de uma violência epifânica contida na 
estética da palavra poética. Violência que transgride a própria ética, 
uma vez que associá-la à experiência estética “[...] ajuda a 
compreender por que certos fenômenos e eventos se nos revelam tão 
irresistivelmente fascinantes – embora saibamos que, pelo menos em 
alguns desses casos, essa ‘beleza’ segue junto da destruição de vidas” 
(idem, p. 145). 

Quero pensar esse poema de Joaquim Nabuco, pensar em seu 
efeito como ode à experiência estética de uma violência testemunhada 
pelo glorioso Vístula, que em suas águas recolhe a epifania sangrenta 
plasmada nas camadas do discurso poético. Experiência estética que 
se articula através da recorrência incisiva ao nome da nação, patente na 
frequência da repetição manuscrita do vocábulo Polônia em oposição 
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deliberada ao Imperialismo Russo: “VISTULA féro, da Polonia o 
guarda!”; “Na historia a Polonia se apresenta;”; “A Polonia de Antéus 
é terra fértil”.  

Experiência estética que colhe o seu efeito através da 
presentificação do contexto histórico de intensa luta armada, cativeiro 
e morte. Uma ode de vingança, que a Polônia de Anteu – esse gigante 
rio Vístula, imaginado pelo poeta como filho do mar Poseidon e da 
terra Gaia – assistiu in loco a violência epifânica surgida e desfeita no 
instante em que os corpos se atingem no estertor da batalha, tingindo 
suas águas de sangue com a morte de seus bravos.  

Para ser mais claro, nesse poema de Nabuco, a epifania está 
no ponto de culminância em que a palavra do poeta atinge os dois 
povos imaginados; na medida exata em que sua palavra violenta o 
Império Russo ao mesmo tempo em que não silencia e historiciza a 
violência desse império sobre o povo polonês. Violência que 
contemplamos extasiados ante a atrocidade com que esse povo sofrido 
viveu. 

A contento, o poeta conclama não derramarmos lágrimas pela 
morte desse povo guerreiro, evocando, nos quatro versos finais, a 
figura numinosa do Deus dos católicos; e não um Deus qualquer, não 
o Deus do Novo Testamento, mas o Deus do Antigo Testamento, o 
Deus alojado no início das velhas escrituras, no princípio de tudo, o 
Deus das origens, do êxodo, do dilúvio e da promessa: o Deus 
vingador:  

 
Porque, noutra vida, um Deus existe, 
Que sabe premiar os grandes feitos... 
Um Deus que tem para os bons a Eternidade, 
Um Deus que tem para os máos torturas grandes. 

 
Breves considerações finais: 
 

A precedência desse poema de juventude, mais do que um 
arroubo, em que ancora as temáticas em torno da opressão, expostos 
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em trechos como: “Do morticinio atrós ali sangrento/Morte de bravos 
ir buscar, pujantes,/Não lhes assusta o cadafalso erguido,/A vista 
aterradora dos supplicios,/E a presença constante dos algozes,”, já 
antecipava algumas das clivagens subjetivas do homem público que 
Joaquim Nabuco se tornaria e que remontam a essa aura abolicionista 
com a qual pintará vários dos seus feitos.  

A contento de toda essa força condoreira, vale uma palavra 
final de que, mesmo sendo trabalho poético ainda muito noviço, já há 
aí uma partilha do sensível, um desejo democrático de abolir os 
horrores da opressão, de vingar-se e, por isso, desejo ainda muito 
violento, próprio da rebeldia da adolescência, que precisa amadurecer 
para levar a edificação de uma sociedade pelo menos um pouco mais 
igualitária. Partilha que esse historiador primeiro de nossas letras, 
além de poeta engajado, o fez em vida, encabeçando a campanha 
abolicionista.  
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RESUMO − STRESZCZENIE 
 

Artykuł analizuje poemat p.t. O Gigante da Polonia, napisany przez 
Joaquim Nabuco w wieku piętnastu lat. Był to jego pierwszy napisany 
poemat dotyczący polskiego narodu. Buntowniczy charakter autora 
znalazł odzwierciedlenie w jego twórczości. Był też wielkim 
zwolennikiem abolicjonizmu. Wyżej wymieniony poemat zawiera 
część pracy doktorskiej autora pod tytułem: Polski romantyzm w 
literaturze brazylijskiej. Joaquim Nabuco  jest jednym z wielu autorów 
dla których wspólną tematyką jest  Polska.  
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BRUNO SCHULZ: DA LITERATURA  
AO ESPETÁCULO DE TEATRO*  

 

 
Jerson Vicente FONTANA  

 
 

Bruno Schulz (1892-1942) nasceu e morreu em Drohobycz, 
cidade da Polônia antiga, atualmente território ucraniano. Visitou 
algumas cidades europeias, dentre elas Paris, e estudou em Lvov, 
capital da província de mesmo nome, mas optou por viver na sua 
cidade natal entre ucranianos, poloneses e judeus e, muito embora a 
sua profissão fosse a de professor de desenho na escola ginasial, o seu 
encanto era a atividade de escritor. Sua obra literária consiste de 
pouco mais de 30 contos, nos quais os mesmos personagens e lugares 
são recorrentes, tendo o autor adotado um perfil autobiográfico nas 
suas narrativas. Aos cinquenta anos, no seu auge criativo, esse autor 
polonês, que tinha ascendência judia e por isso estava confinado no 
gueto de sua cidade, quando da ocupação nazista, foi assassinado por 
um oficial da Gestapo. 

Bruno Schulz viu publicados, em vida, dois livros com seus 
contos, os quais foram traduzidos para diversos idiomas. No Brasil, 
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verteu-os para o português com lançamento, em 1994, da obra 
Sanatório e, em 1996, Lojas de Canela, ambas pela Editora Imago, do Rio 
de Janeiro. As informações aqui apresentadas sobre o autor e sua obra 
foram retiradas do prefácio e posfácio dessas edições. Na cidade natal 
de Schulz, que pertence à Ucrânia desde 1939, acontece o evento 
International Bruno Schulz Festival in Drohobycz, reunindo, de dois em 
dois, anos estudiosos de sua obra provenientes de inúmeros países. 

Schulz, um escritor que chama a atenção pela “situação 
existencial dos personagens, seu desenho psicológico, assim como as 
suas referências e implicações filosóficas” (SIEWIERSKI, 1996, p.157) 
pode parecer distante da dimensão concreta que caracteriza a cena 
teatral. No entanto, nos contos escolhidos para a dramaturgia, é 
possível perceber nos personagens aspectos de seu gestual e no modo 
de utilizarem o espaço que os aproximam da linguagem cênica. 
Dessas características, destacam-se: passar por portas e por lugares 
estreitos, tais como: corredores ou labirintos, descrever, de modo 
libidinoso, as mulheres jovens que encontra, sentir sono ou referir-se a 
ele, olhar-se no espelho, observar através de janelas. Tais personagens 
possuem também muita vitalidade interior e agem permanentemente 
em busca de dar sentido às suas existências. 

O texto teatral, a interpretação do monólogo e a criação do 
espetáculo são do autor deste artigo e a montagem é do grupo de 
teatro A Turma do Dionísio1. 

 
O texto teatral 
 

O texto de teatro Sanatorium é composto pelos contos O 
aposentado, Sanatório sob o Signo da Clepsidra e Solidão, todos 

                                                 
 A Turma do Dionísio é um grupo de teatro com sede no município de 

Santo Ângelo – RS. Foi criado em 1986 e realizou 2.350 apresentações em 
diversos países. <www.aturmadodionisio.blogspot.com> 
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publicados na edição brasileira de Sanatório anteriormente 
mencionada. Como o intuito, durante a adaptação, era o de manter na 
cena a narrativa o mais próximo possível do original, as subtrações 
foram apenas daquelas passagens que ficavam deslocadas da ideia 
central da dramaturgia. Nesse sentido, a obra cênica apresenta as três 
histórias de Schulz individualizadas, ou seja, elas não foram 
mescladas em uma única narrativa. 

No entanto, a encenação não foi feita por meio de quadros que 
se sucedem, muito embora nas transições entre as histórias esteja 
demarcado claramente o final de um conto e o início de outro, o que é 
feito por meio da iluminação, incidência sonora, troca de itens do 
figurino e pela interpretação. Assim, mesmo havendo três narrativas 
textuais, há apenas uma narrativa cênica e o modo encontrado para se 
obter essa unidade foi por meio do gestual dos personagens e do uso 
do espaço cênico. No transcorrer do espetáculo, as imagens corporais 
e os deslocamentos pretendem deixar claro que o espectador assiste a 
uma obra situada num mesmo universo. Não é uma mesma narrativa 
oral e também os personagens mudam de um conto para o outro, mas 
os gestos e expressões corporais indicam que é uma mesma história. 

O conto pelo qual se inicia e peça, O aposentado, tem como 
personagem central um idoso do qual é evidenciado o seu cotidiano: 
retorna ao escritório onde trabalhava à procura de afeto e atenção, na 
rua ele observa com interesse lascivo as jovens senhoras e, por fim, 
decide matricular-se novamente no primeiro ano escolar do 
educandário em que estudara havia mais de cinquenta anos. Todas 
essas situações estão assim descritas no original de Schulz e a 
adaptação limitou-se a retirar passagens como aquela na qual Simão, o 
aposentado, rodopia em meio a um redemoinho e levanta voo 
empurrado pelo vento.  

O ator do espetáculo teatral Sanatorium utiliza, nessa primeira 
parte, apenas um figurino com o qual interpreta o personagem central 
Simão e, também, o chefe do escritório e o diretor da escola. Quando 
esse conto acaba, há uma transição na qual o ator veste o figurino que 
usará no conto seguinte: Sanatório sob o Signo da Clepsidra. Além do 
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pijama que vestia, coloca um casaco comprido, um boné e retira os 
óculos. A história inicia-se com o personagem José dentro de um trem 
e, em seguida, no interior de um sanatório e no seu entorno. Com o 
mesmo figurino, são interpretados os outros personagens deste conto: 
Dr. Gotard, a Camareira e o Pai. 

Na adaptação desse segundo conto, foi retirado o personagem 
da mãe de José e alguns acontecimentos, como o que se refere a um 
objeto semelhante a uma luneta, o qual aumenta de tamanho e move-
se pela rua com José sobre ele. Foram subtraídas ainda as passagens 
que retratam uma multidão em marcha pelas ruas, fugindo de grupos 
terroristas e a parte final do conto. No desfecho do original, o 
personagem central, José, retorna ao trem e, no texto teatral, ele ainda 
está no quarto do sanatório quando a obra termina. A opção pela 
supressão da cena com a multidão deveu-se à compreensão de que ela 
ficaria redundante com aquela na qual José se refere aos inúmeros 
cachorros que estão acumulados ao redor do sanatório, pois, ainda 
que tratem de acontecimentos distintos, ambas cumpririam a mesma 
função dramática. A sobreposição também aconteceria entre o 
personagem da mãe e o do pai, por isso optou-se apenas por este 
último, o qual é mais frequente na história e possui maior 
interferência nos acontecimentos relacionados a José. Quanto à cena 
com a luneta, na obra de Schulz, ela é mais performática do que 
próxima ao espetáculo teatral pretendido ao apresentar um objeto 
mágico que ganha vida e domina a cena. Essa situação se distancia da 
intenção de tratar as relações tendo como elemento principal o 
encontro humano.  

Solidão, o conto que conclui o espetáculo teatral, apresenta um 
personagem em seu quarto que não lembra como chegou ali, mas sabe 
que está naquele lugar há muitos anos. Trata-se de um velho que, 
diferentemente do original, dialoga todo o tempo com sua imagem no 
espelho. No conto do escritor polonês, ele recorda acontecimentos da 
sua infância, descreve uma tia, fala do seu quarto e de si e a adaptação 
apresenta apenas estes dois últimos aspectos: diante do espelho o 
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velho fala de si e do quarto de onde sai por uma porta imaginada por 
ele.  

Entende-se que, mesmo com as supressões feitas, estejam 
contempladas as ideias bases da obra de Schulz e que o texto teatral 
possua coesão e clareza. Salienta-se que nenhum personagem ou 
situação que não esteja nos originais foi adicionado à obra dramática.  

 
O espetáculo 
 

Conforme mencionado, dada a opção de se manter no texto 
teatral a obra de Schulz em seus contornos originais, os contos 
escolhidos foram inseridos na dramaturgia com seus conteúdos 
centrais e personagens principais. Para tal, foi necessário estruturar 
elementos de ligação entre as diferentes narrativas, uma vez que não 
se pretendia encenar uma peça composta por três quadros. Tal 
objetivo devia-se à compreensão de que as três narrativas escolhidas, 
apesar de serem independentes, possuem estreita relação e, como 
prova disso, pode-se mencionar personagens que estão em situação de 
desamparo e que transitam entre a realidade e um universo fantástico. 
Eles buscam alguém com quem se relacionar, seja um antigo colega de 
trabalho que não lhes dá atenção, um pai morto, internado num 
sanatório extraordinário onde adquire vida por meio de um truque ou 
alguém que dialoga com sua própria imagem refletida no espelho. 

Por isso, decidiu-se estruturar o espetáculo relacionando os três 
contos entre si, de modo a tornar a encenação dependente das três 
narrativas, pois, entre elas, buscou-se estabelecer um jogo na seguinte 
perspectiva: aquilo que é estruturado em uma das narrativas volta à 
cena nas outras para ser comentado, reaproveitado ou negado. Nesse 
sentido, almejou-se também complementariedade, a qual ocorre no 
modo como foi elaborada a peça teatral que torna cada um dos contos 
dependente dos demais para formar uma totalidade e dar mais clareza 
da história narrada ao espectador. Portanto, assim como se apresenta 
a encenação, apenas um ou dois contos não seriam suficientes para 
representar o todo. 
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E, muito embora haja um momento de transição entre cada uma 
das narrativas, na qual há perceptível mudança de iluminação, 
incidência sonora e troca de itens do figurino, pretende-se deixar 
evidente que a encenação não foi feita por meio de quadros que se 
sucedem. São três as narrativas textuais e apenas uma cênica, na qual 
o gestual, os deslocamentos e uso do espaço indicam tratar-se de uma 
mesma história. 

Para referenciar a construção do gestual, modos de 
deslocamentos e uso do espaço, fez-se um estudo do texto teatral 
enumerando-se as repetições de determinados movimentos, ações e 
estados de espírito dos personagens e constatou-se que eles passam 
sete vezes por lugares estreitos, sejam corredores ou labirintos. São 
sete as vezes em que sentem frio ou referem-se à neve e é essa também 
a quantidade de citações sobre tocar a campainha ou segurar-se no 
corrimão do trem que fica no teto, situações para as quais é utilizado o 
mesmo gesto. Sentir sono e dormir em pé aparecem oito vezes e a 
sensação de fome, cinco. São encontradas nove referências a questões 
que personagens de todos os contos denominam de forma de 
existência, indicando com isso que vivem com certo distanciamento da 
realidade. Outras repetições poderiam ser descritas, mas citam-se 
apenas as que referem a determinados objetos, lugares bem 
determinados e sensações. 

Tendo, então, como ponto de partida a força dos elementos 
repetitivos, aliados ao universo shulziano que valoriza a mitologia 
pessoal mais do que a realidade e que “não procura reproduzir a 
realidade que é apenas sombra da palavra” (SIEWIERSKI, 1996, 
p.164), fez-se um trabalho de investigação cênica com o intuito de 
descobrir imagens corporais representativas da história a ser 
encenada. Também foi desenvolvido um mapeamento do espaço 
cênico para fixarem-se, em pontos específicos do palco, os locais e 
objetos relevantes para a compreensão das situações pelas quais os 
personagens passam. 

Com isso, a partir de uma imagem corporal fixa ou de em 
movimento gestual, chegou-se a formas que possuem a capacidade de 
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expressar tanto a situação imediata a que os personagens referem, 
como também de inserir o espectador no universo do sonho ou da 
imaginação próprios da ficção adaptada para o teatro. Os locais de 
memória, como foram denominados durante os ensaios esses pontos 
do espaço cênico, são pouco mais de seis e todos eles aparecem nos 
três contos. Para cada um, há um mesmo gesto ou atitude corporal 
que diversos personagens de toda a peça repetem, se não idêntico, de 
modo bem semelhante, possibilitando ao espectador compreender que 
se trata da mesma ideia sendo expressa. 

O texto refere-se, diversas vezes, a labirintos e lugares sem 
saída, mas também a portas e um dos locais de memória é uma porta 
utilizada para diversas situações dos três contos adaptados: sala de 
aula, quarto do sanatório, consultório, restaurante, loja e aquela 
imaginada pelo velho do último conto. Há também janelas e elas estão 
em duas posições no espaço cênico. Em um desses locais, é a janela 
pela qual Simão vê a cidade e de onde o pai de José olha quando se 
sente muito só. Não é um local recorrente na narrativa, mas, além de 
ser usado por períodos longos, é um elemento indispensável para se 
compreender quem são e o que sentem os personagens. Há o local de 
dormir e nele encontram-se personagens dormindo ou relatando o 
intenso sono que sentem. O espelho, por sua vez, é utilizado por José e 
seu pai no segundo conto, pelo velho que encerra a peça e é o local de 
onde Simão, que inicia a peça, vê a praça e os cortadores de lenha. É 
oportuno salientar que a peça não possui nenhum item de cenografia 
além de um pano pendurado ao fundo do espaço cênico. 

Salienta-se que os gestos criados foram lapidados a fim de 
adequarem-se a todos os personagens dos três contos nas diversas 
situações em que são usados. São ao todo cerca de oito gestos ou 
partituras corporais e, para não tornar longa a descrição, citam-se 
duas dessas ações; uma feita majoritariamente com os braços e outra 
com as pernas. Com os braços, é um gesto usado para apontar o 
calendário, tocar a campainha, dormir em pé, erguer o braço para 
ocultar o rosto, segurar o corrimão no teto do trem, entre outras ações. 
Com as pernas, há um movimento do personagem José quando imita 
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o andar do trem, sendo este mesmo o que ele faz para indicar que fica 
parado, quando, ao contrário, está correndo. E o modo de andar de 
todas as mulheres da peça também obedece a esse mesmo código 
corporal. 

Aspectos significativos da literatura de Schulz formaram parte 
nas preocupações com a encenação de sua obra. Entre esses elementos, 
está o fato de o autor ser considerado, por parcela da crítica, como 
hermético ou de difícil classificação na literatura. E, de outra parte, o 
seu tradutor para a língua portuguesa afirma que “a narração 
schulziana não tem compromisso com outra realidade a não ser a da 
sua mitologia pessoal” (SIEWIERSKI, 1996, p.163). Levando-se em 
consideração tais aspectos, além de representar a obra literária na 
cena, percebeu-se que a encenação deveria criar elementos de ligação 
entre passagens que poderiam ficar vagas para o espectador e, ao 
mesmo tempo, deixar a obra aberta ao olhar do público, visto que “a 
expressão artística justa nunca é indefinida, mesmo quando visa a 
dizer estados de alma indefinidos” (BOSI, 1995, p.57). 

Ora, os personagens dos contos estão imersos em situações que 
não condizem plenamente com a realidade. Simão, um velho 
aposentado, matricula-se no primeiro ano escolar passando a 
frequentar uma sala de aula com crianças de cerca de sete anos de 
idade. José visita num sanatório, o pai que já falecera e o encontra 
cheio de saúde em algumas situações e muito doente em outras. É 
possível deduzir-se que o estado de alma de tais personagens 
provavelmente não seja encontrado na vida real. Por isso, a encenação 
pretendeu dar verossimilhança a essas situações na perspectiva de que 
o espectador as aceite e acompanhe o seu desenrolar, ainda que 
estejam distantes do modelo cultural vivenciado por ele. 

Recorda Eco (1976) que não nos submetermos a mutações 
indiscriminadas diz respeito à possibilidade de existirmos como seres 
racionais, pois “cada ser humano vive dentro de um certo modelo 
cultural e interpreta a experiência com base no mundo de formas 
assuntivas que adquiriu” (ECO, 1976, p.142). O mesmo autor pondera 
também que não devemos permanecer estáticos nas experiências 
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adquiridas, pois é da evolução de nossa sensibilidade e inteligência 
que depende nossa sobrevivência como humanos. 

Com base nesses pressupostos, a encenação pretendeu fazer um 
jogo entre a obra teatral e o público. Inicialmente, situar o espectador 
num universo que ele compreende e, em seguida, desenvolver uma 
comunicação cênica por meio de gestos, deslocamentos, situações e 
falas que não cabem plenamente no modelo inicialmente proposto; 
pretende-se indicar ao espectador que ele está diante de um enigma e 
possui as chaves para decifrá-lo. São familiares a ele os gestos e 
imagens corporais apresentados no início do espetáculo como aqueles 
em que o personagem toca a campainha, abre a porta, ou aponta uma 
paisagem vista da janela. Porém, com o desdobramento da narrativa, 
os mesmos gestos são utilizados para situações que nada têm, 
aparentemente, a ver com a fala pronunciada e, mais ainda, o mesmo 
gesto de um personagem, num conto, é realizado por outro do conto 
seguinte. Indo além nesses códigos, diversas dessas imagens corporais 
ou partituras, que até ali eram apresentadas isoladas umas das outras, 
passam a agrupar-se num conjunto de movimentos repetidos e, 
adiante, a se desdobrar em novas sequências. 

Passar de uma narrativa e de gestos realistas para cenas, de 
certo modo abstratas, pode, num primeiro momento, causar 
perplexidade no espectador. Porém, assim que ele compreende o jogo 
proposto, sente-se mais à vontade com a obra e também mais atento 
ao jogo cênico. Quando ele, de um lado, entende que os gestos não são 
mais do seu modelo cultural e, de outro, que também não são 
gratuitos, vagos, como se fossem mera demonstração de habilidade 
corporal, mas, ao contrário, o gestual é coerente com o universo da 
história narrada, sente que decifrou o enigma da proposta cênica. 

Sanatorium é o título do espetáculo e, como menciona um dos 
personagens, coisas estranhas acontecem ali e deve-se concordar com 
ele, pois são episódios que rompem com a lógica cotidiana. Porém, 
como o espectador foi orientado, no início da proposta cênica, que 
cada um daqueles movimentos tem relação com algo do personagem 
ou com um modo peculiar de representação da realidade, ele aceita a 
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transformação que torna a cena cada vez mais um jogo. E ele, 
espectador, joga. Nesse sentido, é possível aproximar a presente 
encenação da ideia de uma “obra aberta, como proposta de um campo 
de possibilidades interpretativas” (ECO, 1976, p.150) permeadas pela 
indeterminação e que permitem ao espectador autonomia nas suas 
conclusões e singularidade na compreensão de cada pessoa que a 
assiste.  

A decisão de usar essa orientação estética na encenação, a qual 
não segue o modelo mais difundido de pergunta, resposta ou 
afirmação, deveu-se ao fato de a obra não pedir interpretação realista 
e, também, porque a ambientação dos contos e do próprio texto teatral 
remete a um universo simbólico. A representação estilizada, para uma 
obra dramatúrgica com contornos complexos, como é o caso de 
Sanatorium, que possui passagens singulares, tal como a do filho que 
visita o pai em um sanatório, fala com ele, convive com ele, contudo, o 
seu pai já faleceu, necessita de informações que esclareçam o 
espectador sobre essas nuances para que ele consiga acompanhar a 
evolução dos acontecimentos.  

Cabe salientar, ainda, que o espetáculo, por meio do gestual, 
não visa apenas produzir impacto estético ou emocional no público. 
Por certo os contempla, mas pretende também, com isso, que o 
espectador, cada vez mais imerso no ambiente criado, acompanhe 
atento o desenrolar da narrativa que vai ampliando as informações a 
cada nova cena. Para tal, a estruturação dos acontecimentos, de modo 
minimamente compreensível do ponto de vista racional, é importante 
para o público manter-se atento à obra e para as cenas densas 
cumprirem seu objetivo, qual seja, o de tocar emocionalmente aquele 
que a assiste, a fim de que a realidade com a qual ele vive, que pode 
estar embotada em razão de uma rotina estafante, ganhe contornos 
mais humanizados. 
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RESUMO − STRESZCZENIE 
 

Artykuł ma na celu ustanowienie relacji między opowiadaniami 
polskiego pisarza Bruna Schulza, ich adaptacji do teatru oraz 
inscenizacji przedstawienia Sanatorium. W tym celu opisane są 
aspekty życia i dzieła, przeplatane komentarzymi na temat literatury 
Schulza,  z naciskiem na elementy wewnętrzne opowiadań użytych w 
dramaturgii. Podane są niektóre szczegóły tekstu teatralnego, w 
szczególności sytuacje powtarzane, obecne w opowiadaniu, które były 
decydujące dla koncepcji scenicznej. Na temat sztuki teatralnej 
wynikającej z tego procesu przedstawione są argumenty, które 
doprowadzily do użycia gestykulacji postaci oraz sposobu użycia 
przestrzeni.  
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ASPECTOS DECORATIVOS DOS TRAJES TÍPICOS 
POLONESES 

 
 

Paulina Helena ZANLUCHI MIOR∗ 
  

 
Traje típico 

 
O traje típico polonês trata de questões de identidade cultural 

[folclórica], acima de políticas. O foco aqui se dá pela construção dessa 
identidade, intimamente relacionada à antiga cultura do campo, 
percebida de fora exclusivamente através do prisma dessa categoria 
criada pelas elites (ROSSAL, 2019). Rossal (2019) afirma também que 
“por vincular o corpo à sociedade, a roupa une o corpo biológico ao 
ser social, o público ao privado, a corporalidade e a cultura. Usamos 
roupas para modelar o corpo, certificando-se de que tenha qualidades 
consideradas atraentes, expressamos nossas identidades”. Czachowski 
e Nowak-Słomska (2013) afirmam que o sistema de vestuário e de 
comportamento, do âmbito sociológico, é permanentemente uma 
oposição de uma dupla de conceitos: pertença e exclusão.  

Considerando que a Polônia é dividida por regiões, apesar de 
suas diferenças gerais, todos os trajes femininos consistiam em uma 
camisa, uma saia e um avental, os masculinos resumiam-se em 
camisa, calça e um colete (PAWLACZYK, 2013). Ao se tratar da roupa 
do povo polonês, deve-se diferenciar entre traje do dia a dia e o festivo 
ou cerimonial, além de roupas para o inverno e verão. A preocupação 
com a estética das roupas festivas se manifestava entre outros 
elementos através de materiais utilizados para adornos: bordados de 
seda em vez de fios de algodão em peças utilizadas no cotidiano, a 
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aplicação de rendas e outros ornamentos, além da paleta de cores da 
roupa (HOŁUB, 2013). 

No que se refere à região de Cracóvia, é encontrado o único 
traje de camponeses que recebe o título de traje nacional. Isso se deu 
pelo fato de Tadeusz Kościuszko1 tê-lo como farda na revolta que leva 
seu nome, portanto sua autoridade auxiliou na popularização desta 
vestimenta (KOSZUTSKA, 2015). 
 Considerando a localidade de Podhale, pertencente ao grupo 
da região montanhosa, homens envolviam-se com um tecido espesso 
feito de lã, com suas cores naturais, que servia para produzir calças 
com ornamentos padronizados coloridos e bordados, nomeados 
parzenica.  Era corriqueiro o calçamento de sapatos chamados de 
kierpce2, tanto quanto o uso de cintos de couro (KOSZUTSKA, 2015). 

Já o traje de Łowicz é classificado como o mais representativo 
entre o território mazoviano e em toda a Polônia, por seu apelo 
estético. Relativo às mulheres, é composto de saias e aventais 
listrados, geralmente em tons de verde, azul ou lilás, apesar de 
inicialmente possuírem a cor vermelha. (PAWLACZYK; SIELICKA-
BARYŁKA, 2017). 
 
Ornamentações 

 
Algumas das indicações de extrema importância, de natureza 

mágica e ilusória possuíam certos fatores. De acordo com Hołub 
(2013), em celebrações como casamentos, havia uma específica paleta 
de cores: 

                                                 
1 Líder da revolta contra o Império Russo no século XVIII. Fonte: Koszutska, 
2015. 
2 Calçado elaborado a partir de um único pedaço de couro. Fonte: 
Atlas Polskich Strojów Ludowych 
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• Vermelho: Funcionava como um atributo apotropaico 3  e 
antidemoníaco que era utilizado para evitar todo infortúnio. 
Peças vermelhas, em particular fitas amarradas, faixas ou 
miçangas bloqueiam o acesso para todas as forças demoníacas 
e eliminam feitiços. O vermelho também simboliza a situação 
única e ambígua dos recém-casados que durante o ritual não 
pertencem a nenhum mundo particular. 

• Verde: A vegetação de flores e árvores coníferas é um símbolo 
da vida e da imortalidade, uma vez que desempenha um 
papel predominante nas observâncias que visam 
principalmente aumentar o crescimento, a abundância e a 
fertilidade. As guirlandas das jovens garotas simbolizavam a 
virgindade, o estado de harmonia mantida e a sexualidade 
não descoberta. Tanto as folhas como os galhos de rua e 
alecrim também foram atribuídos a qualidades afrodisíacas, 
eles foram pensados para melhorar a fertilidade e utilizados 
como objetos apotropaicos − costurados com galhos de 
aventais protegidos contra bruxas e maldições. 

• Branco: Simboliza o status ambíguo dos recém-casados, o 
contato com o sacro e as forças do mal. O branco é também a 
limpeza, a virgindade e a fertilidade oculta. Para os povos 
eslavos, nos séculos antecedentes, a cor branca refletia o 
estado de luto e morte. 

• Preto: Durante o ritual do casamento indicava o contato entre 
os convidados do casamento e a vida após a morte. Um 
acessório de cabeça preto era dado a uma noiva que estava de 
luto. 

                                                 
3  Apotropaico - adj. Diz-se dos meios que se acreditavam infalíveis para 
conjurar as influências malignas. Gr. apotrópaios, que afugenta desgraças. 
Suf. ico. Fonte: BUENO, Francisco da Silveira.  

  |Artigos 



  

168 

No que se refere a outras situações, a cor bordô representava 
velhice, a idade avançada. As viúvas possuíam o hábito de vestir-se 
com um avental bordô e lenço de cabeça branco (KOSZUTSKA, 2015). 
Levando em consideração outras nuances, Paprot (2013) alega que 
“em alguns casos, (por exemplo, a comuna de Stegna), as cores 
(amarelo e azul) se referiam às tradições marinhas”. 

Tratando-se da região de Biskupin, a roupagem utilizada em 
diversas oportunidades, incluindo no local de trabalho e cenas do 
cotidiano, era incrementada com contas. Essa prática ocorria em 
decorrer da convicção de que as miçangas carregavam poderes de 
proteção e até mesmo de cura (MINKSZTYM, 2013, tradução nossa). 
 
Bordado 
  

No que diz aos tipos de bordados existentes, encontram-se 
essencialmente dois tipos: costura polonesa, nome que recebiam os 
padrões de bordado clássico, incluíam sutis motivos geométricos, 
produzidos a partir de pontos de bordado livre (PAWLACZYK; 
SIELICKA-BARYŁKA, 2017, tradução nossa). Em meados do século 
XIX, houve uma inserção da costura russa, onde eram usados motivos 
floridos, pontos achatados e sombreados, feitos a partir do ponto cruz, 
incluindo uma vasta gama de cores (WOŹNIAK, 2018).  Woźniak 
(2018 p. 106) afirma que o bordado mais antigo feito com costura 
polonesa era branco, preto e vermelho ou laranja − cores quentes 
dominavam a costura em fundo laranja. Quando as cores da lã 
mudaram para cores frias, começaram a aparecer flores azuis e roxas. 

Uma exemplificação dos dois tipos de bordado pode ser 
visualizada na Imagem 1, sendo a costura russa o bordado de flores 
no canto superior direito e a costura polonesa a imagem de flores logo 
abaixo da costura russa. 
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Figura 1, tipos de bordados. Fonte: Dekowski, 1974. 

 
Woźniak (2018, p.136) explica que, especialmente no bordado 

de Łowicz, “pontos específicos são usados em um padrão linear, 
alternando com motivos e cores organizadas ritmicamente. No 
bordado em ponto cruz, o tema, seu tamanho e cor são essenciais. [...] 
As composições ficam em um ponto central específico - uma estrutura 
é construída em torno do motivo selecionado, adequadamente 
harmonizada com a cor de fundo”. 

Koszutska (2015, p. 27) declara que os fios metálicos e 
brilhantes utilizados no bordado em torno de roupas também tinham 
a função apotropaica. Kozaczka (1987, p 55) diz que as primeiras 
lantejoulas usadas pelos camponeses eram feitas de metal, às vezes até 
metais preciosos, mas depois as lantejoulas de vidro se tornaram 
populares. Quando lantejoulas prateadas, douradas, vermelhas, azuis 
e verdes se tornaram disponíveis, desenhos florais inteiros foram 
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construídos com nada além desses círculos brilhantes. Os bordados de 
fio ouro e prata eram geralmente feitos em veludo, linho, cetim, 
damasco, seda e couro fino (KOZACZKA, 1987). Kozaczka (1987, p. 
55) ainda menciona que os bordados que utilizam contas, por causa 
do peso do metal, o material de fundo tinha que ser resistente. É por 
isso que o bordado era geralmente feito em seda pesada, cetim, veludo 
ou lã. 

Por fim, na região de Zamojskie, o vestuário de mulheres 
casadas e de idade avançada eram bordados apenas em preto, aqueles 
usados por mulheres mais jovens também recebiam bordados da 
mesma cor, entretanto com pequenos detalhes vermelhos adicionados 
(BRZEZIŃSKA, 2015, tradução nossa).  Sendo assim, como afirma 
Hołub (2013), a roupa das mulheres mais velhas era maioritariamente 
em preto e cinza como metáfora ao fim da vida.  
 
Considerações finais 

 
Após a realização da pesquisa, pode-se demonstrar que no 

que se refere a diferentes regiões é perceptível que os mesmos 
elementos, tanto ilustrações, como formas e cores, podem adquirir 
significados diversos, tendo em conta a influência de diferentes povos 
e a interferência do imaginário coletivo. Alguns aspectos citados, 
como o tipo específico de ponto utilizado no bordado, remetem à 
influência natural sofrida pela Polônia por outros povos. Ainda onde 
elementos da natureza, especialmente flores, apareciam como 
representação do que era visto pelos territórios poloneses.  

Sendo assim, considerando o traje de maneira geral, é possível 
afirmar que a indumentária típica polonesa é um meio de manter e 
exaltar os meios artísticos locais, além de criar uma unidade em 
termos de grupo social e identidade nacional. De tal maneira, isso 
contribui para reafirmar a identidade cultural bem como a pessoal dos 
indivíduos os quais utilizam tal veste.  
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RESUMO – STRESZCZENIE 
 

Autorka, która na uczelni prywatnej (Universidade Feevale) w Novo 
Hamburgo - RS studiowała modę, w publikowanym powyżej artykule 
przybliża – przede wszystkim – czytelnikowi brazylijskiemu historię 
haftu używanego w polskich strojach ludowych.  
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PIONIERKI POLSKIEJ FOTOGRAFII: 
EM FOCO, A EXPRESSÃO VISUAL DE FOTÓGRAFAS 

POLONESAS DE ONTEM E DE HOJE NA PERSPECTIVA 
DE UMA DESCENDENTE∗  

 
 

Izabel LIVISKI∗∗ 
 
 
“O que torna as primeiras fotografias tão incomparáveis talvez seja isto: elas 
representam as primeiras imagens do encontro entre a máquina e o humano.” 
(Walter Benjamin) 
 
Motivação da Pesquisa: 
▸ Levantamento e análise da atuação e produção imagética das 
mulheres na História da Fotografia, enfocando fotógrafas polonesas e 
polônicas. 
 
Mulheres na História da Fotografia: 
▸ Desde o advento da fotografia em 1839, a presença feminina nos 
bastidores do ateliê fotográfico foi uma constante, a mulher atuou em 
todos os campos da fotografia. 
                                                 
∗ Pesquisa apresentada pela autora na “VII Vitrine Literária Polônica do 
Brasil”, evento promovido pela Braspol do Brasil, em novembro de 2019, em 
Florianópolis - SC. 
∗∗ Mestre e Doutora em Sociologia pela Universidade Federal do Paraná, foi a 
primeira mulher fotojornalista do Jornal Gazeta do Povo, em Curitiba/PR, 
onde trabalhou durante 12 anos. Atualmente é diretora de redação do Boletim 
TAK! Agenda Cultural Polônia Brasil, e coeditora da Revista 
ContemporArtes (UFABC-São Paulo). Pesquisa temas ligados à cultura 
polonesa, inclusão visual entre populações vulneráveis e história da 
fotografia. 
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▸ Contexto econômico: com as mudanças havidas em todos os setores 
no século XIX, em especial a chamada Revolução Industrial, a mulher 
começa a vislumbrar uma mudança de seu papel na sociedade 
burguesa europeia. Ela passa a se dedicar a atividades científicas, com 
os instrumentos óticos e posteriormente com a fotografia, 
acompanhando de perto as descobertas no campo fotográfico. 
▸ Muitas vezes elas entravam no mundo da fotografia como 
retocadoras, fotocopiadoras ou assistentes, atuando principalmente 
nas atividades de laboratoristas e na montagem de retratos nos mais 
diversos tipos de suportes e estojos. 
▸ A reduzida informação sobre a participação feminina na fotografia 
deve-se a uma suposta prática entre os historiadores, acostumados a 
registrar os feitos masculinos em detrimento dos femininos, relegando 
a mulher a um segundo plano. 
▸ Anna Atkins (1799-1871), botânica inglesa, é bem pouco conhecida, 
considerada por alguns como a primeira mulher fotógrafa, e 
seguramente a primeira pessoa a imprimir um livro com imagens 
fotográficas. 
▸ Segundo a historiadora Naomi Rosembum, “As mulheres na 
fotografia, é ainda uma História a ser escrita”. 
 
O surgimento da Fotografia na Polônia: 
▸ Maksymilian Strasz (1804-1885), fotógrafo polonês, inventor, 
engenheiro, arquiteto em Kielce, foi considerado o “pai” da fotografia 
no país. 
 
Precursoras da Fotografia Polonesa: 
 
Maria Kietlińska (1888-1966) 
▸ Fotógrafa documentalista, fez parte da Associação de Fotógrafos de 
Arte da Polônia, da Sociedade Fotográfica Polonesa e da Sociedade 
Fotográfica de Varsóvia. 
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▸ Formou-se na escola particular feminina de Leonia Rudzka em 
Varsóvia, e apresentou pela primeira vez suas fotografias em 1931 na 
exposição “Tatra Mountains and Podhale”. 
 

 
 
Janina Mierzecka (1896-1987) 
▸ Iniciou na fotografia em 1925 em Lviv, e a partir de então essa se 
tornou sua profissão e objeto de criatividade artística. Era membro da 
Sociedade Fotográfica de Lviv, esteve no comitê organizador da 
Sociedade Fotográfica Polonesa e, a partir de 1931 foi membro do 
Clube Fotográfico Polonês. 
▸ O álbum “Mãos de Trabalhadores” foi publicado em 1939 com 250 
cópias, e é considerado muito original e importante no conjunto da 
obra dessa autora. 
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Zofia Katarzyna Chometowska (1902-1991) 
▸ Oriunda de uma família aristocrática dos príncipes Drucki-Lubecki, 
começou a fotografar em 1928, com uma câmera Leica de 35mm. Em 
1937, ela foi aceita como membro do Photoclub Polonês, e também foi 
membro do Photoclub de Varsóvia, e da Sociedade Fotográfica 
Polonesa. 
▸ Atuou como fotojornalista da Mostra “Acusações de Varsóvia” em 
1945, utilizando a fotografia como denúncia contra violações aos 
Direitos Humanos na Polônia. Foi a primeira exposição fotográfica 
polonesa do pós-guerra exibida no Museu Nacional de Varsóvia, em 
outras cidades do país e também no exterior. 
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Stefania Bril (1922-1992) 
▸ Nasceu em Gdańsk, estudou Ciência e Química e em 1950 veio para 
o Brasil, onde se naturalizou, radicando-se em São Paulo com seu 
marido. 
▸ Eram ambos sobreviventes do Gueto de Varsóvia, do qual 
escaparam antes do Levante de 1943. 
▸ Depois de uma peregrinação por vários países da Europa, 
decidiram-se por fixar residência permanente no Brasil. 
▸ Stefania Bril dedicou grande parte de sua vida à observação, à 
análise e à fotografia de cenas brasileiras entre os anos 1970 e início 
dos anos 90, atuando decisivamente para a criação e difusão de uma 
imagética nacional. 
▸ Foi uma das fundadoras da Revista Iris de Fotografia. 
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RESUMO – STRESZCZENIE 
 
Polskie kobiety zajmujące się fotografią, to temat poruszony przez 
autorkę w powyższym artykule. Autorka przedstawia wybrane sylwetki 
kobiet zajmujących się fotografowaniem. Swoje badania przedstawiła 
podczas VII polonijnej witryny literackiej Braspolu, jaka miała w 
listopadzie 2019 r. miejsce w Florianópolis – SC. 
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MEMÓRIA DO ARTISTA POLONÊS  
ARYSTARCH KASZKUREWICZ 

 
 

José WOJNAR SChr* 
 
 

Diz-se da concha marinha que, quando encostada ao ouvido, 
pode-se ouvir o ruído do mar de onde ela provém. O mesmo poderia 
ser dito de toda obra de arte. Ela nos transmite a personalidade e o 
talento do autor − artista, as inspirações artísticas, as visões, a beleza, a 
verdade. O principal objetivo do trabalho criador não é a própria obra, 
mas o bem que por intermédio da obra se pode atingir. Na arte sacra, 
o objetivo do trabalho é aproximar o ser humano de Deus pela beleza. 
A beleza atrai todo ser humano e, assim, o ser humano não vive sem 
ela.  

Uma confirmação do que foi dito acima são as numerosas 
obras sacras de Arystarch Kaszkurewicz. Dotado de extraordinário 
talento, ele decorou muitas igrejas. Vamos lembrar apenas algumas: a 
catedral de Cuiabá, MT, com o imponente mosaico de Cristo Rei, de 20 
metros de altura, uma expressão clara da grandeza do seu interior, 
que emana em todas as cores desse painel. Arystarch dedicou-se aos 
afrescos e ao sgrafiato (baixo-relevo), técnica pouco conhecida no 
Brasil, mas que ele dominava de forma extraordinária. Nada o 
impedia de subir numa velha escada de madeira para criar e dar vida 
à sua obra. Atento a cada detalhe, montou seus vitrais, esculpiu em 

                                                 
* Emérito, reside na casa provincial da Sociedade de Cristo em Curitiba, 
onde cuida do arquivo polônico. Sendo pároco em Dom Feliciano – RS 
realizava a reforma geral da igreja matriz e convidou Arystarch 
Kaszkurewicz para fazer os trabalhos da arte sacra. Atualmente reside na 
Casa Provincial da Sociedade de Cristo e organiza o arquivo polônico da 
congregação religiosa.  
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argamassa com paciência e precisão. Para destacar as técnicas do 
afresco e sgrafiato em suas obras, contemplamos as catedrais de 
Erechim e Passo Fundo, RS; a igreja Auxiliadora dos Padres Salesianos 
em Campinas, as igrejas de Jundiaí, Americana, SP, Dom Feliciano, RS 
e tantas outras. 

Arystarch fez os seus primeiros trabalhos numa casa 
especializada em vitrais em São Paulo. A maioria das suas obras leva a 
assinatura de Casa Conrado, para a qual trabalhava. Por esse motivo, 
o artista anônimo deixava em suas obras traços e símbolos muitas 
vezes só conhecidos pelos amigos mais próximos. Todavia, o 
anonimato jamais o perturbou. E assim, os vitrais do Salão Nobre do 
Hospital Beneficência Portuguesa em São Paulo são dele. Foi ele quem 
projetou os vitrais da catedral de Fortaleza, da igreja de Dom Bosco 
em Brasília, entre outras tantas. Todos esses vitrais irradiam 
harmonia, luz e beleza.     

Vivenciava todas as vezes uma alegria quando, de sob o cinzel 
segurado não com as mãos, que havia perdido num acidente, mas com 
os polegares das mãos, esboçava-se a imponente imagem concebida 
na imaginação do artista. É quase incrível que uma pessoa com uma 
só vista, porque havia perdido a outra, e com os polegares das mãos 
fosse capaz de realizar tantas e tão maravilhosas obras de arte. 

Kaszkurewicz era uma pessoa modesta, não buscava na vida a 
reputação e a fama, mas em compensação uma pessoa de grande 
talento, de vontade inquebrantável e de grande abnegação. 

Trechos da carta da Catholic Welfare Conference ao Monsenhor 
Carlos de Vasconcelos Mota, Cardeal Arcebispo de São Paulo, Brasil, 
datada de 1951: “Nós desejamos recomendar fortemente que seja 
favorável à emigração do Senhor Arystarch para o Brasil. [...] Nós 
percebemos que é incrível que um homem sem as mãos seja altamente 
qualificado a fazer obras de arte, desenho de pintura. [...] Usando dois 
tocos dos pulsos para segurar o lápis, caneta ou pincel, ele pode 
trabalhar e pode escrever tão rápido quanto qualquer um que tenha 
dos dedos [...]”.   
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Arystarch Kaszkurewicz nasceu no dia 25 de fevereiro de 1912 
em Słuck, perto de Baranowicze (na atual Bielorrússia), como filho de 
André e Maria nascida Krasińska. Nos anos 1931 a 1936 estudou 
direito internacional em Varsóvia, e depois continuou os estudos na 
Academia de Belas Artes em Wilno. Durante a guerra, trabalhava num 
museu. Em 1944, juntamente com a família, foi levado ao território 
alemão nas proximidades de Krzyż, e depois ao campo de 
concentração em Lübeck. Após o término da guerra especializa-se na 
Faculdade de Belas Artes em Hamburgo. Em consequência da guerra 
partilhou o destino dos emigrantes poloneses e em 1952 veio ao Brasil. 
Fixou residência em São Bernardo do Campo. Difícil era a realidade 
além do oceano. Muito trabalho exigia a conquista do pão de cada dia. 
E como era grande a saudade da Pátria distante, para sempre deixada!  

No dia 8 de abril de 1989 a implacável doença do câncer 
interrompeu a vida desse homem de enorme talento. Pela genialidade 
da sua mente, pela sua criatividade, pelo seu serviço desinteressado 
em todos os lugares às boas causas e à Igreja, tornou-se um 
divulgador da cultura polonesa na hospitaleira Terra Brasileira. Era 
um devoto de Nossa Senhora de Monte Claro. Ao chegar a Dom 
Feliciano, para realizar os trabalhos de decoração da igreja paroquial, 
assim me falou: “Padre, eu só vim aqui porque a Padroeira desta 
igreja é a Madona Negra de Monte Claro”. 

Vamos finalizar esta pequena biografia com a constatação de 
Rafaela Bueno, autora do belíssimo álbum intitulado Arystarch, o 
arquiteto dos Deuses1 . Eis o que ela escreve:  

                                                 
1  Arystarch, o arquiteto dos Deuses/ texto de Raquel Bueno; fotos de 
Gustavo Olmos. Campinas, SP. Ed. Do Autor, 2004. 
Nota do redator. Dulce Osinski fez o resumo da mencionada obra, que 
publicamos no periódico “Projeções – Revista de estudos polono-brasileiros”, 
Ano VIII – 1-2/2006, p. 149-151. No seu texto a Dulce Osinski referindo se 
ao título da belíssima obra escreveu: “Causa estranhamento (...), o 
complemento “dos Deuses” para a denominação de “Arquiteto”, 
especialmente por se tratar de uma obra quase exclusivamente voltada para os 
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Arystarch, depois de percorrer todo o Brasil, fez de sua 
casa na cidade de São Bernardo do Campo seu refúgio, 
até seu falecimento. Lá, realizou inúmeros projetos, e 
muitos deles ainda se encontram guardados num velho 
baú.  
Durante toda a vida manteve-se afastado dos jornalistas 
e, quando alguém perguntava sobre o seu trabalho, ele 
apenas dizia que as crianças poderiam entender sem 
fazer perguntas. Assim, distante de qualquer 
publicidade, encontrou no trabalho solitário sua filosofia 
de vida. 
Era pessoa que só se manifestava através da arte e foi 
através dela que percorreu o país, em busca de alguma 
resposta ou apenas uma peregrinação: um sentido maior 
para a sua vida. Nunca saberemos ao certo o que levou 
um homem sem as mãos a se dedicar a uma profissão 
que dependia principalmente delas. Mas quem sabe, 
quando no silêncio dos templos olharmos para a sua obra 
atentamente, com olhos de criança, não saberemos 
exatamente tudo aquilo que Arystarch quis dizer? Não 
veríamos exatamente o que o coração precisa? Assim, no 
silêncio e na paz de cada canto do mundo encontraremos 
a nossa própria resposta...  

 

                                                                                                          
temas do cristianismo, crença monoteísta” (p.149). O título da obra pode 
provocar uma confusão ao leitor que não professa nenhuma religião ou tem 
conhecimento religioso do catolicismo muito superficial. O artista Arystarch 
Kaszkurewicz não criou nenhum deus, mas nas suas obras referia-se aos 
temas ligados fortemente à fé católica. Ele próprio era um bom e convicto 
católico.  
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O país de adoção preservará o seu nome em grata memória. 
Honra e louvor a um homem de grande espírito que dedicou sua vida 
a esculpir e compor verdadeiras maravilhas na arquitetura das igrejas 
em diversas cidades brasileiras.  
 
Curitiba, maio de 2020.    
 
 

RESUMO – STRESZCZENIE 
 

Artysta Arystarch Kaszkurewicz, tak jak wielu Polaków w wyniku II 
wojny światowej przybył w 1952 r. do Brazylii. Pozostawił w  tym 
kraju wiele dzieł wykonywanych techniką grafitti. Bez dłoni, 
pozostawił wiele monumentalnych dzieł w brazylijskich  kościołach, 
katedrach katolickich. 
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O PORTÃO 
 

 
Tomasz ŁYCHOWSKI∗ 

 
 
Foi há muito tempo... 
 
Na cela trancada, 26 pessoas 
 
25 mulheres e uma criança 
 
Há muito tempo... 
 
O banho de sol, como um Van Gogh 
 
Entre os adultos, um menino 
 
Fome, a incerteza do amanhã 
 
As bombas explodindo 
 
E o pavor 
 
Enorme, paralisante, onipresente  
 
Até que, um dia, abriu-se o portão da prisão 
 
Para além do portão, não tudo, mas quase tudo 
 

                                                 
∗ Membro do Conselho Consultivo de Polonicus, poeta, pintor.  
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                         Agora, também será assim 
 
                         Abrir-se-á o portão 
 
                         Alcançaremos a liberdade 
 
                                                         Foi assim 
 
                                                                  Assim será 
 
Páscoa, 2020 
 
 

BRAMA 
 
To było dawno temu... 
 
W zaryglowanej celi, 26 osób 
 
Dwadzieścia pięć kobiet, jedno dziecko 
 
Dawno temu... 
 
Spacer więźniów jak u Van Gogha 
 
Wśród dorosłych, mały chłopczyk 
 
Głód, niewiadoma jutra 
 
Eksplodujące bomby 
 
I lęk  
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Ogromny, mrożący, wszechobecny  
 
Aż pewnego dnia, otworzyła się brama Pawiaka 
 
Za bramą, nie wszystko, ale prawie wszystko 
 
                                          Teraz też tak będzie 
 
                                          Otworzy się brama  
 
                                          Wyjdziemy na wolność 
 
                                                              Tak było 
 
                                                                  Tak będzie 
 
 
Wielkanoc 2020 
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AQUILO QUE É 
 
Tempos... 
 
No lugar do beijo, do aperto de mão, do abraço 
 
Uma palavra, uma frase, um suspiro 
 
Dão asas àquilo que, amiúde, não passava de simples gesto 
 
De hábito, de lugar-comum  
 
Tornam-se carne 
 
De proximidades sonhadas 
 
De encontros ansiados 
 
De carinhos, de ternuras 
 
Quando esse tempo perdido voltar 
 
Aquilo que é dará vida, renovará aquilo que foi 
 
 
23/04/2020 
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TYM CO JEST 
 
 
Nadszedł czas... 
 
Słowo, fraza, westchnienie 
 
Miast pocałunku, utulenia, uścisku dłoni 
 
Uskrzydlają to, co nieraz było tylko zwykłym gestem 
 
Liturgią, powszedniością 
 
Stają sie ucieleśnieniem 
 
Wytęsknionej bliskości 
 
Wyśnionych spotkań 
 
Pieszczot, czułości 
 
Gdy powróci ten stracony czas 
 
Ożywią, odnowią to co było, tym co jest 
 
 
23/04/2020 
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4 de novembro de 2008 
 

Ele precisa realmente provar 
 
Que os seus rins são iguais aos meus? 
Pulmões, o fígado? 
 
Que tampouco tem estômago para certas coisas? 
 
Que o sangue em suas veias é tão azul como de qualquer um? 
 
Que para vencer teve de exercitar os músculos do coração, fazer de conta que 
não ouviu? 
 
Que é mais ousado, corajoso do que eu, 
já que para ele só existe o patamar das estrelas? 
 
Que ele vê para além do razoável, para poder enxergar o teu coração? 
 
Que Deus o abençoou com a cor da pele dos meus irmãos de Angola? 
 
Que diferente dos meus é a cor dos seus olhos, mas o mesmo seu olhar? 
 
Que quer compartilhar conosco seus anseios, suas esperanças?  
 
Que o seu nome é... 
 
 
Rio de Janeiro, 4 de novembro, 2008 
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4 listopada 2008 
 

Czy on doprawdy musi nas przekonać 
 
Że jego nerki są takie same ja nasze? 
Płuca? Żołądek? 
 
Że też leżą mu na wątrobie pewne rzeczy? 
 
Że krew w jego żyłach jest tak samo niebieska jak u każdego 
człowieka? 
 
Że, by zwyciẹżyć, musiał natężać muskuły swego serca, 
udawać, że czegoś nie dosłyszał? 
 
Że jest odważnieszy, śmielszy ode mnie 
Bo  sięga po najwyższe, najszersze horyzonty?  
 
Że musi widzieć ponad rozsądkiem by móc wniknąć w twe serce? 
 
Że Bóg pobogosławił go czarną skórą, tak jak moich braci w Angoli? 
 
Że inny od moich jest kolor jego oczu, ale takie samo jest jego 
spojrzenie? 
 
Że pragnie podzielić siẹ z nami swoją nadzieją? Swymi zamiarami? 
 
Że na imię mu ... 
 
 
Listopad 2008 r. 
 
Przekład z portugalskiego: Tomasz Łychowski i Piotr Kilanowski 

|Poemas 



  

191 

NOVOS DIPLOMATAS POLONESES NO BRASIL 
 
 

Zdzislaw MALCZEWSKI SChr∗ 
 
 

Recentemente concluíram o seu serviço diplomático no Brasil 
o embaixador Andrzej Blaiter e o cônsul-geral em Curitiba Marek 
Makowski. Após a volta do embaixador à Polônia, na Embaixada 
assumiu as funções de encarregada de negócios interina Marta 
Olkowska. Por sua vez a cônsul Dorota Bogutyn exerceu a função de 
cônsul-geral em Curitiba. Tendo cumprido a sua missão, há algumas 
semanas ela já voltou à Polônia.  

Há alguns anos, o governo polonês anterior decidiu fechar 
dois consulados-gerais no Brasil, em São Paulo e no Rio de Janeiro. 
Em consequência disso, no território do Brasil, 28 vezes maior que o 
da Polônia, passou a haver à disposição dos interessados somente dois 
centros diplomáticos, em Brasília e em Curitiba. Torna-se difícil de 
imaginar a quantidade de trabalho nessas duas representações oficiais 
da Polônia. Os poloneses com residência fixa no Brasil ficaram 
espantados principalmente pelo fato de que o núcleo diplomático no 
Rio de Janeiro foi fechado justamente antes da Copa do Mundo, da 
Jornada da Juventude e das Olimpíadas no Rio de Janeiro. No 
decorrer desses eventos realizados naquela cidade, alguém do 
consulado em Curitiba viajava até lá a fim de cumprir plantões 
consulares. Algumas vezes se tem ouvido na Polônia a queixa de que 
tão poucos cidadãos poloneses residentes no Brasil participam das 
eleições na Polônia. Mas se, por exemplo, um cidadão polonês 
residente no Norte do Brasil tinha a intenção de participar das 
eleições, o local mais próximo para a votação era o Rio de Janeiro. 

                                                 
∗ Redator da revista Polonicus e pesquisador da história da imigração 
polonesa no Brasil.   
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Após o fechamento do núcleo diplomático naquela cidade, ele tinha 
que viajar a Curitiba, ou à capital do país. No entanto aqui, 
infelizmente, os bilhetes aéreos para as linhas nacionais, e também 
internacionais, são muito caros. É por isso que, em razão da distância 
até o centro diplomático, além das despesas com a viagem aérea, nem 
todos podiam arcar com tais despesas extraordinárias. Essa é a 
realidade, da qual o cidadão polonês médio não se dá conta. Durante 
uma das sessões do Conselho Consultivo Polônico junto à presidência 
do Senado da Polônia, chamei a atenção para essa questão, e recebi do 
representante do Ministério das Relações Exteriores a resposta de que 
dentro de alguns meses o consulado-geral no Rio de Janeiro seria 
reaberto. Tudo terminou nessa promessa, e a nós só cabe lamentar que 
nessa mais bela cidade do mundo não haja um núcleo diplomático 
polonês, tanto mais porque aumenta cada vez mais o número de 
turistas poloneses que vêm ao Brasil. Visitar o belo Brasil e não estar 
no Rio de Janeiro é algo inimaginável. 

Visto que a Polônia é para o Brasil a principal parceira no 
América do Sul e porta de entrada a outros países desse continente, 
seria de esperar um número maior de postos diplomáticos. Já nem 
mencionarei os cidadãos poloneses que renovam os seus passaportes 
ou que desejam participar das eleições gerais na Polônia. 

Ao novo senhor embaixador no Brasil e à nova senhora 
cônsul-geral em Curitiba formulamos votos de sucesso no exercício do 
serviço diplomático da Polônia no Brasil. Atualmente, quando a 
Carteira de Polonês já está à disposição dos descendentes dos colonos 
poloneses também neste país, não se pode imaginar um quadro 
modesto de funcionários nesses postos, onde os interessados esperam 
contar com uma assistência rápida e eficaz. 
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Jakub Tadeusz SKIBA 
Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário da República da 

Polônia no Brasil 
 

 
Formado em história pela Universidade Católica de Lublin. 

Em 1987 obteve o primeiro prêmio da Sociedade Histórica Polonesa 
pela melhor dissertação de mestrado na Polônia. É diplomado pela 
Escola Nacional de Administração Pública e obteve a titulação de 
doutor em ciências econômicas na Escola Central de Comércio. 

Em seu serviço na administração pública trabalho em postos 
diretivos no Ministério das Relações Exteriores, no Ministério do 
Interior e da Administração, na Chancelaria da Presidência do 
Conselho de Ministros, na Câmara Superior de Controle, no 
Departamento Geral de Estatística, na Manufatura Polonesa de 
Valores, no Grupo Armamentista Polonês e no Centro de Pesquisas 
sobre a Segurança na Academia da Arte Militar. 

Em 2007 foi nomeado pelo presidente da Polônia Lech 
Kaczyński para um mandato de cinco anos no cargo de membro da 

|Crônicas 



  

194 

Administração do Banco Nacional Polonês. A seguir, nos anos 2015-
2017, exerceu a função de secretário de estado no Ministério do 
Interior e da Administração. 

 
Marta OLKOWSKA 

Cônsul-Geral da República da Polônia em Curitiba 

 
Possui o título de mestre em relações internacionais pela 

Universidade de Varsóvia.  
Na administração pública, trabalhou no Parlamento e na 

Chancelaria da Presidência do Conselho de Ministros. 
Desde 2008 trabalha no Ministério das Relações Exteriores.  
Nos anos 2008-2012 exerceu a função de cônsul da Polônia na 

Embaixada da Polônia em Lisboa.  
No período 2016-2017 exerceu a função de chefe do 

Departamento de Assuntos Políticos e Econômicos da Embaixada da 
Polônia em Brasília e de substituta do chefe da missão. 
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De dezembro de 2017 a 1 de março de 2020 dirigiu a 
Embaixada da Polônia em Brasília como encarregada de negócios 
interina.  

A nova cônsul-geral iniciou no dia 30 de abril deste ano a sua 
missão no Consulado-Geral da Polônia em Curitiba.    
 
 

RESUMO – STRESZCZENIE 
 

Przez dłuższy okres nie mieliśmy w Brazylii ambadadora i konsula 
generalnego. W pierwszych miesiącach tego roku nowy ambasador 
RP Jakub Tadeusz Skiba złożył na ręce prezydenta Republiki 
Federacyjnej Brazylii listy uwierzytalniające, a Marta Olkowska 
(dotyczczasowa chargé d’affaires  ambasady w Brasilii) otrzymała 
nominację na konsul generalną w Kurytybie. Nowym dyplomatom 
Polski życzymy sukcesów  w realizacji szlachetnej misji 
reprezentowania Polski w Brazylii.  
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JUBILEU DE 50 ANOS DA FUNDAÇÃO DA 
PRÓVINCIA DOS PADRES VICENTINOS EM CURITIBA 

 
 
No dia 27 de setembro de 2019, solenidade de São Vicente de 

Paulo, a Congregação da Missão Província do Sul (CMPS) celebrou os 
50 anos de Província. Foi um momento marcante, pois tivemos a graça 
de ter o Superior Geral Pe. Tomaz Mavric presente em nosso meio.  
 A CMPS foi criada no dia 27 de setembro de 1969 pelo então 
Superior Geral James William Richardson. O início da província se 
deu com a vinda dos primeiros quatro missionários da Província da 
Polônia, em 1903, a pedido do bispo de Curitiba D. José de Camargo 
Barros, para dar assistência espiritual e religiosa aos imigrantes 
poloneses que aqui viviam. 
 Aos 6 de outubro de 1921, o Superior Geral da Congregação 
da Missão, Pe. François Verdier, de comum acordo com o Visitador de 
Cracóvia, Pe. Kasper Slominski, criou a Vice-Província Polonesa do 
Brasil. 

A criação da província começou quando em 1967 o Pe. 
Francisco Myszka (Provincial da Polônia) realizou a visita canônica à 
Vice-Província de Curitiba e manteve contato com cada um dos 
coirmãos. Na assembleia provincial em Cracóvia tratou-se do assunto 
da autonomia das vice-províncias. A CMPS estava representada pelo 
Pe Lourenço Biernaski, hoje com 60 anos de sacerdócio. O assunto foi 
retomado na Assembleia geral em Roma em 1968, mais foi na segunda 
sessão, em 1969, que o então superior geral criou a CMPS. A nova 
província contava com 49 padres (33 poloneses e 16 brasileiros); 7 
Irmãos;  8 seminaristas maiores e 165 seminaristas menores.  

Para celebrar esse momento, em setembro de 2018 iniciamos 
as comemorações do ano jubilar, que se encerrou no dia 27 de 
setembro de 2019,  com a presença do Superior Geral.  

O Pe. Tomaz desembarcou em Curitiba no início da noite de 
20 de setembro e foi recepcionado na Casa Provincial. Já no dia 21, no 
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final da tarde, participou do encontro com a Juventude Mariana 
Vicentina realizado no Seminário Nossa Senhora das Graças e contou 
com a participação de 100 jovens, onde os animou a viver a juventude 
a partir do carisma vicentino.  

No dia 22 de setembro aconteceu o encontro da Família 
Vicentina (FAMVIN), na Paróquia Nossa Senhora da Anunciação – 
Campo Largo, com a presença de representantes das 23 paróquias 
atendidas pela CMPS e representantes dos ramos da FAMVIN (CM 
FC, MISEVI, SSVP, AIC, JMV, AMM) do Sul do Brasil. Tivemos a 
participação de mais de 1300 pessoas, quando assinamos um pacto de 
juntos fazermos a “Campanha 13 Casas” acontecer.  

No dia 23 o Pe. Tomaz participou do Encontro Nacional da 
AIC, em Curitiba. Já na terça-feira, 24, encontrou-se com os alunos da 
Faculdade Vicentina e com os professores. Outro momento 
importante foi o encontro com os formadores e seminaristas, no dia 
25, no Seminário Propedêutico. Estavam presentes todos os 
formadores e os 18 seminaristas de todas as etapas.  

Na manhã do dia 26 aconteceu o encontro com todos os 
coirmãos da CMPS. O Pe. Tomaz motivou todos a viverem o carisma 
vicentino em todos os lugares em que estamos. A missa foi presidida 
pelo bispo Dom Francisco Cotta, auxiliar da Arquidiocese de Curitiba. 
À noite, 400 pessoas participaram de um jantar em comemoração ao 
jubileu.  

A grande solenidade de São Vicente de Paulo foi celebrada no 
dia 27, na Paróquia São Vicente de Paulo. Dom José Antônio Peruzzo, 
Arcebispo de Curitiba, abençoou o monumento de São Vicente de 
Paulo e em seguida celebramos a Eucaristia presidida pelo Pe. Tomaz. 
Na sequência almoçamos todos juntos. Por fim, no dia 28, o Pe. Tomaz 
se encontrou com as Filhas da Caridade, Província de Curitiba, 
quando celebrou com elas. 

Agradecemos a Deus pela coragem dos primeiros 
missionários poloneses por terem aceitado essa missão. Pedimos a 
Deus forças para continuarmos nossa missão junto ao povo de Deus 
nas terras do Sul do Brasil. São Vicente de Paulo, rogai por nós.  
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MENSAGEM ANTES DO JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO 
 

Senhoras e Senhores, boa noite. 
Saudamos e acolhemos  
Dom José Carlos Chacorowski, bispo da Diocese de Caraguatatuba; 
Dom Rafael Biernaski, bispo da Diocese de Blumenau; 
Dom Celso Marchiori, bispo da Diocese de São José dos Pinhais; 
Dom Sergio Arthur Braschi, bispo da Diocese de Ponta Grossa; 
 
Padre Odair, Superior Provincial;  
 
Padre Fabiano Spisla, pároco da Paróquia Santo Antônio de Orleans, 
que hoje nos acolhe; 
 
Caros Coirmãos Vicentinos e demais sacerdotes; 
 
Irmãs Filhas da Caridade; 
Membros da Associação Internacional de Caridades; 
Membros da Associação da Medalha Milagrosa; 
Membros da Sociedade São Vicente de Paulo; 
Membros da Juventude Mariana Vicentina; 
Membros dos Missionários Leigos Vicentinos; 
Paroquianos das diversas paróquias; 
Amigos e amigas, sejam bem-vindos.  
 
Convidamos o Reverendo Pe. Fabiano para fazer uso da palavra.  
 
 A Congregação da Missão nasceu a partir da experiência do 
Padre Vicente de Paulo. Foi em 1617, junto ao povo do campo que 
sofria, que Vicente de Paulo iniciou seu processo de encontro com 
Deus através do pobre sofredor.  
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 A organização da caridade e as missões junto ao povo foram 
aos poucos se expandindo. Outros padres pediram para se juntarem 
nesse trabalho, e a pequena Companhia ia realizando novas missões.  
 Vicente de Paulo, atento aos sinais dos tempos, percebeu o 
grande valor do leigo no trabalho da Igreja e assim organizou as 
Confrarias de Caridade. Junto com algumas mulheres fundou o grupo 
das Damas de Caridade, hoje conhecidas como Associação 
Internacional de Caridades. Em 1625 aquela missão que iniciou em 
1617 agora era reconhecida como Congregação da Missão. Com Luísa 
de Marillac revolucionou a vida religiosa feminina. As ruas onde o 
povo pobre sofria seriam agora o lugar de atenção e trabalho para as 
irmãs.  
 Em seus escritos, constantemente, São Vicente relembrava aos 
padres, irmãos e irmãs sobre a nossa missão, pois estar junto ao povo 
pobre e servi-lo é uma missão tão nobre que o próprio Filho de Deus a 
realizou na terra, e por isso ele nos deixou escrito: Cristo é a regra da 
missão; os pobres são nossos mestres e senhores. 
 E assim nasceu o carisma vicentino que aos poucos foi se 
espalhando pela Europa e outros países. O próprio São Vicente enviou 
os primeiros missionários para Madagascar. Porém não era só a 
missão que deveria ser olhada com atenção. Para ter bons 
missionários era preciso antes cuidar da sua formação. Assim, Vicente 
de Paulo viu a importância de organizar os seminários e 
posteriormente acompanhar semanalmente os padres num processo 
de formação permanente.  
 Hoje a Congregação da Missão está presente nos cinco 
continentes e somos 3 117 membros que buscamos viver o carisma 
vicentino em nossos trabalhos.  
 Acolhamos a imagem missionária do Santo inspirador, o 
patrono da caridade em nosso meio.  
 

No Brasil, os primeiros imigrantes poloneses vieram entre 
1869 e 1875. Houve uma grande imigração, tanto que em 1870 já havia 
mais de 40 mil poloneses no Brasil. Eles estavam se espalhando e 
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derrubando a mata, construindo as suas choupanas, escolas e uma 
pequena capela em cada lugar. Esporadicamente um padre ia rezar 
junto com o povo.  

Em 1899 Curitiba se tornou o primeiro bispado do estado do 
Paraná, e o primeiro bispo, Dom José de Camargo Barros, aconselhado 
pelo bispo de Porto Alegre, que era da Congregação da Missão, 
escreveu ao Superior Geral da Congregação pedindo padres de 
Cracóvia, na Polônia, para acompanhar os imigrantes poloneses.  

Em Curitiba, a Congregação da Missão chegou em 1903 com 
os missionários que vieram da Polônia para atender os imigrantes 
poloneses que estavam na região.  De início vieram três padres, 
Pe. Boleslau L. Bayer, Pe. Hugo Dylla, Pe. Francisco Chylaszek e o 
Irmão Alexandre Wengrzyn.  

Acolhendo a Bandeira do Vaticano, queremos relembrar que 
nossa missão está em sintonia ao que o Papa Francisco nos pede, uma 
igreja em saída. Na bandeira do Brasil relembramos o país que 
acolheu e continua acolhendo tantos imigrantes. Na bandeira na 
Polônia agradecemos aos primeiros missionários pela sua 
disponibilidade e coragem ao assumirem essa missão. 
 
 A vinda dos primeiros missionários foi registrada através dos 
escritos que o Pe. Hugo Dylla fez.  

A data de saída estava marcada para o mês de fevereiro de 
1903, porém o Irmão Hugo estava com os documentos do serviço 
militar irregular e por isso tiveram que adiar o embarque. Depois de 
conseguir a documentação, marcaram novo embarque para o dia 19 
de maio de 1903.  

Em Paris o Superior Geral pediu que eles passassem pela Casa 
Mãe, onde São Vicente nasceu, e depois em Lourdes, para consagrar a 
missão do Brasil a Nossa Senhora, e assim o fizeram.  
 Os mistérios da Divina Providência começaram a aparecer 
quando viram no mar os destroços do navio em que eles deveriam ter 
embarcado em fevereiro. Aquele navio tinha naufragado.  
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Os missionários chegaram no Rio de Janeiro no dia 21 de 
junho de 1903. Em Paranaguá chegaram no dia 29 de junho e somente 
no dia 4 de julho, sábado pela manhã, chegaram a Tomás Coelho, 
munícipio de Araucária. Eles chegaram à localidade de carroça e 
foram recebidos com foguetes e uma grande festa. O povo estava 
alegre por receber os novos missionários. O povo acolhedor disse que 
eles estavam em casa e que “broa” eles teriam à vontade.  
 No domingo houve a primeira missa na Capela de São 
Miguel, em Tomás Coelho. 
 Todos nós sabemos da devoção que São Vicente tinha a Nossa 
Senhora. Em 1830, com as aparições de Nossa Senhora na Rue du Bac, 
em Paris, que popularmente chamamos de Nossa Senhora das Graças 
da Medalha Milagrosa, recebemos a proteção da Mãe de Deus e nossa. 
 A primeira missionária também nos anima a viver a nossa 
missão.  
 

Para a história da CMPS a abertura dos seminários menores 
foi o primeiro passo para o desenvolvimento e fortalecimento integral 
da missão iniciada junto aos imigrantes poloneses. Aqui vemos a 
abertura e a vontade de formar padres, e não de ficar somente 
esperando os padres e irmãos missionários que vinham da Polônia.  

Em 1939, com a invasão da Polônia, houve o início da 
Segunda Guerra Mundial. Essa guerra foi terrível, e a Província da 
Polônia perdeu muitos padres nos campos de concentração. 

Com a abertura do Seminário Menor, que posteriormente foi 
transferido para Araucária, a formação de novos padres acontecia 
aqui. Antes eram enviados para estudar em Paris, como é o caso do 
Pe. Lourenço. Logo chegou ao número de 150 seminaristas menores, 
20 seminaristas maiores, e já eram 10 os padres brasileiros, alguns 
formados na Europa e outros aqui mesmo. Os trabalhos 
desenvolvidos eram diversos: o atendimento às paróquias, seminários, 
direção de imprensa, rádios. Tudo isso foi fortalecendo a vice-fazendo 
província da Polônia, mas também crescer o desejo de se tornar 
autônoma. 
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Em 1967 o provincial da Polônia esteve em Curitiba e visitou 
todas as paróquias, seminários, conversou com as lideranças das 
comunidades e viu que não havia atritos entre padres, imigrantes e o 
povo brasileiro. Ele, no final da visita, disse que aqui tinham um bom 
campo preparado para o futuro.  
 No ano de 1968 o Pe. Lourenço Biernaski foi eleito para ser 
delegado na Assembleia Geral da Congregação e junto com as 
províncias dos Estados Unidos questionaram sobre a autonomia das 
vice-províncias. Esse questionamento levantou muitas discussões e 
alguns ficaram revoltados, dizendo que alguns queriam causar 
inimizades com as “províncias mães”. Porém foi usada a analogia do 
casamento dos filhos. “Quando crianças, os filhos dependem 
exclusivamente dos pais. Depois, na sua juventude, eles precisam ser 
responsáveis, e no casamento há uma separação daqueles que os 
geraram, mas a alegria dos filhos será também a alegria dos pais”. 
Dessa mesma forma é que deveria ser pensada a autonomia das vices-
províncias.  
 Na Assembleia Geral da Congregação foram votados os novos 
estatutos, que modificaram o tempo de permanência dos Superiores 
Gerais e dos Provinciais. Com isso a questão sobre as vices-províncias 
foi levantada novamente. O debate foi longo, e no final da votação 
houve dois terços dos votos a favor da emancipação das vices-
províncias.  

Na segunda sessão, em 1969, foi assinada a autorização para 
que Curitiba se tornasse província. Neste ano celebramos os 50 anos 
de emancipação e só temos a agradecer a coragem e a disponibilidade 
dos primeiros missionários que vieram para atender essa região. De 
igual forma agradecer àqueles que lutaram para que os trabalhos 
fossem realizados e pedir a graça de Deus para nós, que temos a 
missão de dar continuidade a esses trabalhos. 
   
 No dia 27 de setembro de 2018, com a presença de 
representantes de todas as paróquias atendidas pela província, demos 
início ao ano jubilar. Na ocasião foi enviada para cada paróquia e cada 
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ramo da Família Vicentina uma vela, lembrando o compromisso de 
todos de serem “Sal da terra e Luz do mundo” e uma capelinha com 
uma Cruz lembrando o que São Vicente dizia: “Cristo é a regra da 
Missão”. Esses símbolos deveriam percorrer todas as comunidades de 
nossas paróquias. Domingo passado essa cruz voltou e foi colocada na 
mão da Imagem de São Vicente Missionário, que foi enviada para 
cada comunidade. Apresentamos agora um pequeno vídeo dos 
trabalhos que foram realizados em nossas comunidades.  
 
 

Tudo na vida tem um começo, e o começo da CMPS foi assim: 
 No ano de 1869 chegaram os primeiros imigrantes poloneses. 
Em 1876 chegaram mais 182 famílias, que foram assentadas nas terras 
que hoje chamamos de Tomás Coelho, em Araucária.  

Aos 27 de abril de 1892, o papa Leão XIII criou o Bispado de 
Curitiba, separando-o eclesiasticamente do bispado de S. Paulo. Na 
época Curitiba possuía 30 mil habitantes. O território da diocese 
compreendia as Províncias do Paraná e Santa Catarina. Seu primeiro 
bispo, D. José de Camargo Barros, tomou posse aos 30 de setembro de 
1894. Em 1896, D. José trouxe do Rio de Janeiro os primeiros 
missionários lazaristas para dirigir o Seminário Diocesano. 

Aconselhado por eles e com a mediação de D. Cláudio 
Gonçalves Ponce de Leon, bispo vicentino de Porto Alegre, em 1899 D. 
José de Camargo Barros solicitou ao Superior Geral da Congregação 
da Missão, Pe. Antoine Fiat (1878-1914), padres missionários 
poloneses para atender às necessidades espirituais do grande número 
de imigrantes do Paraná. Na época havia 80 mil imigrantes poloneses 
no Paraná, dos quais 3 mil moravam em Curitiba e redondezas. 
 Foi a partir desse pedido que em 4 de julho de 1903 chegaram 
os primeiros missionários poloneses para atender os imigrantes: 
vieram 3 padres e um irmão. Assim, começou a missão no Sul do 
Brasil. Entre 1903 e 1921, os padres poloneses que atuavam na missão 
do Sul do Brasil eram comandados por um Superior regional. 
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Aos 6 de outubro de 1921, o Superior Geral da Congregação 
da Missão, Pe. François Verdier (1919-1933), de comum acordo com o 
Visitador de Cracóvia, Pe. Kasper Slominski, criou a Vice-Província 
Polonesa do Brasil. A Vice-Província Polonesa do Brasil contava com 
20 padres e 2 irmãos, todos poloneses. 

Entre a criação da Vice-Província em 1921 e a fundação da 
Província em 1969 vieram da Polônia mais 62 coirmãos e dois 
missionários que pregaram missões por apenas um ano.  

A criação da província começa quando em 1967 o Pe. 
Francisco Myszka (Provincial da Polônia) realiza uma visita canônica 
à Vice-Província de Curitiba e mantém contato com cada um dos 
coirmãos. Na assembleia provincial em Cracóvia, onde estávamos 
representados pelo Pe. Lourenço, tratou-se do assunto da autonomia 
das vice-províncias. O assunto foi retomado na Assembleia geral em 
Roma em 1968, mas foi na segunda sessão, em 1969, que o então 
superior geral William Richardson criou a CMPS no dia 27 de 
setembro de 1969. A nova província contava com 49 padres (33 
poloneses e 16 brasileiros); 7 Irmãos;  8 seminaristas maiores e 165 
seminaristas menores.  

No dia 29 de novembro de 1969, durante a celebração 
eucarística, foi instalada a Província e nomeado o primeiro visitador, 
Pe. Domingos Gabriel Wisniewski. 

Nesses 50 anos vimos os seminários se desenvolverem, 
assumimos e entregamos paróquias. Vimos a Pastoral rodoviária 
nascer; assumimos trabalhos nos meios de comunicação, missões 
populares e tantos outros.  

Hoje nossa província conta com 1 bispo, 56 padres, 1 irmão e 
18 seminaristas-estudantes, e estamos presentes em 23 paróquias. 
Trabalhamos nos seminários, na pastoral rodoviária, na SAVV.  

Se hoje temos a graça de celebrar o jubileu de ouro da CMPS é 
porque tivemos missionários corajosos. A nós cabe assumirmos com 
responsabilidade, esperança e entusiasmo esse novo tempo que se 
abre rumo ao centenário. Pode ser que não estejamos para celebrá-lo, 
mas é preciso darmos continuidade ao trabalho missionário da CMPS.  
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RESUMO – STRESZCZENIE 
 
27 września ub. roku Prowincja księży wincentynów (CM) obchodziła 
uroczyście złoty jubileusz utworzenia tej jednostki zgromadzenia w 
Kurytybie. We wspomnianym świętowaniu brali udział arcybiskup 
metropolita Kurytyby José Peruzzo, emerytowany arcybiskup Pedro 
Fedalto, ks. Tomaz Mavric, przełożony generalny zgromadzenia, jak 
też zaproszeni goście. Historia obecności oraz posługi księży 
wincentynów jest bardzo bogata. Pierwsze generacje przybywały z 
Polski do posługi naszym emigrantom osiadłym w południowym 
regionie Brazylii.  
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DIA DO SOLDADO POLONÊS NO MONUMENTO  
AOS PRACINHAS NO RIO DE JANEIRO 

 
 

Israel BLAJBERG* 
 
 
Realizou-se em 8 novembro 2019 no Monumento aos Pracinhas – RIO, 
a cerimônia do Dia do Soldado Polonês, com a presença da 
Encarregada de Negócios da Embaixada da República da Polônia no 
Brasil, Brasília, DF, Sra. Marta Olkowska, Presidente dos Veteranos 
Poloneses, Comte Ignacy Felczak, Diretor do Patrimônio Histórico e 
Cultural do Exército, General Mansur, Brigadeiro Leonardo, Vice-
Diretor da Escola Superior de Guerra, Diretor do Patrimônio Histórico 
e Documentação da Marinha, Alte. José Carlos Mathias, Comandante 
da Ala 11/Base Aérea do Galeão, Brigadeiro Braga, Cel Franz Rommel, 
Diretor do Monumento e convidados.  A Sra. Marta Olkowska e o 
Comte Ignacy Felczak recordaram os bravos soldados e guerrilheiros 
poloneses, realizando em seguida uma aposição floral nos túmulos de 
10 soldados polono-brasileiros sepultados no Mausoléu do 
Monumento aos Pracinhas.  Durante a cerimônia foram condecorados 
civis e militares nacionais, com as Medalha PRO MEMORIA e PRO 
PATRIA, concedidas pelo Governo da Polônia, e Medalha da Vitória 
da SPK-Brasil. Há muitos anos, a SPK - Stowarzyszenie Polskich 
Kombatantów, Associação dos Ex-Combatentes Poloneses comemora 
no Rio de Janeiro o Dia do Soldado Polonês. O simbolismo da 
cerimônia é profundo. Assim como a Polônia em 1939, atacada sem 
aviso pela Alemanha Nazista, o Brasil também sofreu cruel agressão 
em 1942, através do infame torpedeamento de dezenas de navios 
mercantes, com perda de centenas de preciosas vidas brasileiras.  A 

                                                 
* Engenheiro, professor e tradutor. Jornalista e conferencista sobre temática 
brasileira, polonesa, judaica.  
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memória de lutas da nação polonesa permanece viva no mundo 
inteiro. Onde existir um Soldado Polonês, este dia será lembrado. Seja 
na Polônia ou no Brasil, serão ouvidos os acordes do belo Hino 
Nacional polonês neste dia de recordação - Jeszcze Polska nie zginęła -
 A Polônia ainda não pereceu.  Pátria que trouxe ao mundo Fryderyk 
Chopin, Maria Skłodowska Curie, Mikołaj Kopernik, Adam 
Mickiewicz e Karol Wojtyła, país sofrido, de história repleta de 
lutas.  Soldados brasileiros e poloneses lutaram na Itália, onde 
escreveram páginas gloriosas, seja na epopeia de Monte Cassino, 
abrindo o caminho para a Cidade Eterna Roma, seja na tomada do 
Monte Castello destruindo a Linha Gotica.  Dos mais de 60 membros 
da SPK em décadas passadas, apenas o bravo Veterano Tenente 
Coronel Ignacy Felczak pôde comparecer, ostentando orgulhosamente 
as medalhas e a boina, honrando o Dia do Soldado Polonês, 
recordando o Milagre do Vístula.  
 
 

RESENHA – STRESZCZENIE 
 

8 listopada 2019 r. w Rio de Janeiro przy pomniku dla uczczenia 
brazylijskich żołnierzy, którzy zginęli podczas II wojny światowej 
odbywał się obchód święta Żołnierza Polskiego. Od wielu już lat 
Stowarzyszenie Kombatantów Polskich organizuje wspomniany 
obchód, w którym oprócz polskich kombatantów, krajów alianckich, 
oraz przedstawicieli brazylijskich sił zbrojnych uczestniczą także 
polscy dyplomaci.  
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OS POLÔNICOS DE PORTO ALEGRE CELEBRAM  
COM SERIEDADE E ORGULHO 

A INDEPENDÊNCIA DA POLÔNIA 
 
 

Zdzislaw MALCZEWSKI SChr* 
 

 
A coletividade polônica de Porto Alegre tem a sua longa 

história, repleta de labuta, de trabalho pesado, mas também de muitos 
sucessos. 

Neste ano não pudemos deixar de unir-nos com os 
compatriotas da Pátria distante e com os polônicos do mundo inteiro 
para comemorar os 101 anos da recuperação da independência da 
nossa Pátria, e para a grande maioria dos polônicos daqui do país de 
origem de seus antepassados. 

Na prática iniciamos a celebração já na sexta-feira 8 de 
novembro, quando em companhia de Sergio Sechinski − cônsul 
honorário da Polônia neste estado da federação brasileira − fiz um 
visita de cortesia ao escritório do deputado federal Maurício 
Dziedrycki. Durante uma conversa particular, quando Sergio 
Sechinski estava assumindo a função de cônsul honorário, o deputado 
comentou que não tinha uma bandeira polonesa, que ele gostaria de 
colocar no seu gabinete parlamentar em Brasília. O cônsul e o 
secretário do deputado definiram o dia da nossa visita. O deputado 
federal, orgulhoso das suas raízes polonesas, recebeu-nos no seu 
escritório, no qual recebe interessados do estado todo para no 
parlamento federal abordar questões que lhe são apresentadas por 
cidadãos deste estado. Eu lhe entreguei a bandeira polonesa, e o 
cônsul honorário o presenteou com uma garrafa de vodca polonesa. O 

                                                 
* Redator da revista Polonicus.  
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diálogo foi para nós muito construtivo, visto que o deputado 
assinalou que vai representar na câmara inferior do parlamento os 
interesses do estado do Rio Grande do Sul, mas também da 
coletividade polônica. Abordamos algumas questões que devem ser 
prioritárias para a nossa coletividade polônica, que conta (segundo as 
minhas estimativas) cerca de 700 mil pessoas residentes neste estado. 
O deputado nos apresentou alguns dos seus planos. Após um 
proveitoso diálogo, deixamos o gabinete do parlamentar repletos da 
esperança de que ainda será possível realizar algo de bom para a 
nossa coletividade polônica.  

Na noite do dia seguinte, no sábado, na sede da Sociedade 
Polonia, ocorreu a celebração dos 123 anos de existência dessa 
organização polônica. A recepção se realizou no salão Chopin. O 
presidente Mariano Hossa saudou os presentes e pediu ao cônsul 
honorário que tomasse a palavras. Sergio Sechinski expressou a sua 
alegria por se encontrar na sede construída com o esforço dos 
imigrantes poloneses e que tem uma rica história de atividade em prol 
da integração deles, bem como da preservação da cultura e dos 
costumes poloneses. A seguir o presidente da Sociedade pediu ao 
padre que abençoasse os presentes e a refeição. Aproveitando a 
ocasião, antes da oração o Pe. Zdzislaw enfatizou e ao mesmo tempo 
agradeceu por termos na capital do estado três instituições. Cada uma 
delas tem a sua tarefa específica. Observo que temos um triângulo 
polonês, no qual não há rivalidade ou outras manifestações negativas. 
Segundo o tempo de existência, essas instituições: a Sociedade Polônia 
(123 anos), a Igreja Polonesa (85 anos) e o Consulado Honorário (6 
anos) cooperam entre si para o objetivo comum, que é a coletividade 
polônica, bem como o esforço para que a essa coletividade seja 
percebida pelos moradores da cidade e da região. Após a bênção, teve 
início o jantar. Depois da refeição o conjunto folclórico apresentou 
algumas danças regionais polonesas. Para um observador da vida 
polônica curioso como eu, foi uma agradável surpresa o aparecimento 
de um número cada vez maior de crianças e de jovens que se integram 
no conjunto. É um bom sinal que o folclore polonês esteja atraindo a 
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jovem geração. E até pessoas que não são de origem polonesa. Por 
volta da meia-noite voltei à minha residência e ainda tentei reunir 
alguns pensamentos para a celebração dominical, na Igreja Polonesa, 
da festa da Independência com um dia de antecedência. 

No domingo, na santa Missa, surgiram algumas fisionomias 
novas. Expresso a minha admiração por esses polônicos, que na 
maioria não falam o polonês, mas que cantam − com visível emoção − 
os cânticos religiosos poloneses, provocando profundas emoções no 
coração de um polonês. Para o encerramento da Missa, entoamos o 
hino da Polônia. Com quanta emoção os polônicos o cantaram, a 
ponto de não ser possível deixar de comover-se... Admiro essas 
pessoas, residentes na extensa Porto Alegre, onde a distância que as 
separa da igreja paroquial é muito pequena, mas que preferem 
percorrer distâncias de até 30 quilômetros para juntamente com os 
outros participar da santa Missa na Igreja Polonesa... 

Logo após o encerramento da Missa na intenção da Polônia, 
dirigimo-nos ao outro lado da avenida, onde em meio a diversos 
escritórios encontra-se o Consulado Honorário da Polônia.  Em seu 
pronunciamento, o novo cônsul, Sergio Sechinski, expressou a alegria 
por poder receber na sede do consulado todos que atenderam ao 
convite. Esboçou diante de nós alguns planos que vai querer realizar 
durante o cumprimento dessa missão. Falou do trabalho em prol da 
coletividade polônica no estado, mas também do empenho pela 
aproximação da Polônia do Rio Grande do Sul na área do intercâmbio 
cultural, bem como da intensificação dos contatos comerciais. 
Concluído o seu pronunciamento, o cônsul Sergio Sechinski pediu ao 
padre que promovesse a bênção da sede do consulado. Após a oração 
comum e a bênção, o anfitrião nos serviu um bom champanhe, 
acompanhado de doces e salgados. Durante a degustação do 
champanhe, produzido na região montanhosa do estado, houve − 
como sempre − ocasião para uma troca de ideias entre os 
compatriotas...  

Após a recepção no Consulado, dirigimo-nos ao parque 
próximo Pinheiro Machado, onde no ano passado, por ocasião dos 100 
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anos da recuperação da independência da Polônia, a deputada 
Małgorzata M. Gosiewska (que veio especialmente da Polônia para a 
nossa celebração polônica), juntamente com o deputado Maurício 
Dziedrycki, descerrou um obelisco erguido para celebrar esse 
aniversário, juntamente com uma placa que informa a razão da sua 
presença num logradouro público da cidade. Diante do monumento 
depositamos uma grinalda de flores brancas e vermelhas e juntos 
cantamos o hino da Polônia. Depois, mais um momento para 
conversas comuns, e afastamo-nos satisfeitos porque com o esforço 
comum e uma numerosa presença, homenageamos a cara Pátria de 
alguns e o país de origem dos seus antepassados para outros.  

No final desta reportagem ouso afirmar que a coletividade 
polônica em Porto Alegre vai indo bem. É preciso recordar, para que 
alguém que não conheça a história desta comunidade reflita sobre o 
seu profundo amor ao polonismo. Quando o Pe. Leo Lisiewicz CM, 
que por muitos anos lhe proporcionou assistência religiosa, já estava 
seriamente doente, e após a sua morte, a Congregação enviava padres 
que não tinham raízes polonesas, e que com certeza não tinham em si 
a compreensão interior da alma dos brasileiros de origem polonesa. E 
depois o período de vários anos em que a Capelania Polonesa 
permaneceu sem um padre polonês... É por isso que atualmente se 
apresenta a nós o desafio de atingir aqueles a quem que de alguma 
forma ainda não chegou a notícia de que há quatro anos existe 
novamente a permanente assistência pastoral direcionada às pessoas 
de origem polonesa. Preservar os vínculos com os outros polônicos 
numa metrópole é muito mais difícil do que fazê-lo nas colônias 
polonesas do interior.  A cidade extensa, o trânsito complicado, a 
considerável distância até a Igreja Polonesa têm nisso a sua influência. 
É preciso ter uma profunda consciência das próprias raízes e uma 
vontade firme para nesse mar da diversidade urbana e das propostas 
de diversões dominicais dirigir-se, em razão da sua fé e do seu 
polonismo, à Igreja Polonesa e encontrar os outros polônicos, para 
durante o lanche falar a respeito do que para nós é o mais importante: 
como preservar e transmitir à jovem geração o amor ao polonismo? 
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Enfatizo que essa comunidade polônica é diferente das outras 
aglomerações polônicas em outros estados do Brasil meridional. Vêm 
participar da Missa casais etnicamente mistos, aparecem brasileiros 
amigos nossos e se envolvem na vida da nossa comunidade, que não 
se fecha diante de ninguém que queira partilhar conosco a mesma 
firmeza da fé e a fascinação pela cultura polonesa...  
Percebo nesses polônicos um grande orgulho das raízes polonesas. 
Oxalá eles assim permaneçam nessa consciência e a transmitam às 
gerações seguintes. A comunidade polônica sempre tem sido e 
continua sendo um importante elemento na aproximação das nossas 
Nações!      
 
 

RESENHA – STRESZCZENIE 
 

Społeczność polonijna w stolicy stanu Rio Grande do Sul, w Porto 
Alegre, uroczyście obchodzi uroczystości związane ze szczególnymi 
polskimi wydarzeniami. Tak też było pod koniec ubiegłego roku, kiedy 
świętowano Święto Niepodległości Polski.  
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A VIAGEM DE JOVENS POLÔNICOS DO BRASIL 
À POLÔNIA PRODUZ FRUTOS 

 
 

Sergio SECHINSKI* 
 
 

Há algumas semanas 16 jovens polônicos da América do Sul 
estiveram na Polônia, onde participaram de um curso de coreografia. 
Representantes do famoso conjunto Śląsk ensinaram aos descendentes 
dos emigrantes poloneses a arte da coreografia. A Associação 
Wspólnota Polska foi a promotora desse maravilhoso empreendimento. 

Alguns dos participantes do mencionado curso vieram a Porto 
Alegre. Eram representantes de: São Paulo (conjunto Chraby i Maki), 
Rio Claro do Sul − Paraná (conjunto Kraków), São Mateus do Sul − 
também Paraná (conjunto Karolinka), Nova Prata − Rio Grande do Sul 
(conjunto Kalina), Erechim − do mesmo estado (conjunto Jupem) e os 
anfitriões de Porto Alegre (conjunto Polonia).  

No dia 14 de março de 2019, durante o dia todo, os jovens 
polônicos que vieram a Porto Alegre transmitiram as suas aptidões 
coreográficas aos membros do nosso conjunto polônico na Sociedade 
Polonia, na capital rio-grandense.  

Na noite daquele dia, no salão da mencionada organização, 
realizou-se a saudação dos convidados vindos dos três estados da 
Federação Brasileira, que coube a Alice Kuzniar − coordenadora do 
conjunto de Porto Alegre. Ela também enfatizou que o nosso conjunto 
recebeu um significativo apoio financeiro da Associação Wspólnota 
Polska, dos recursos provenientes do Senado da Polônia, para a 
compra de novos trajes regionais, que há um ano são utilizados para o 
conjunto apresentar com orgulho as nossas danças polonesas 

                                                 
* Cônsul honorário da República da Polônia no RS.  
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regionais aqui na capital, mas também em diversas cidades e vilas do 
estado, aonde se dirige quando é convidado para diversas 
solenidades.  

Cada um daqueles jovens apresentou-se pessoalmente e 
apresentou aos presentes o seu conjunto, que representou no curso na 
Polônia e aqui em Porto Alegre. Após uma breve apresentação, o 
conjunto polônico local, juntamente com os mencionados jovens 
polônicos, apresentou algumas danças já conhecidas e outras novas.  

Os polônicos da cidade presentes no salão, liderados por 
Sergio Sechinski − cônsul honorário da Polônia no estado do Rio 
Grande do Sul, e em companhia dos nossos amigos brasileiros, que 
demonstram uma grande simpatia às nossas tradições religiosas e 
populares e participam ativamente dos eventos religiosos e culturais 
organizados pela pastoral polônica e pela Sociedade Polonia, tiveram a 
ocasião de degustar os petiscos da culinária polonesa já levemente 
“abrasileirados” (pączki, pierogi, faworki). Utilizei o termo 
“abrasileirados” para assinalar que, para a preparação das guloseimas 
polonesas, com frequência faltam aqui certos produtos, só acessíveis 
na Polônia, e que conferem um gosto adequado aos pratos 
preparados. 

Durante a apresentação das danças regionais polonesas pelo 
mencionado conjunto, nós, os participantes presentes na plateia, 
pudemos não apenas apreciar a arte das danças executadas, mas 
também a energia dos dançarinos amadores, apaixonados pelo nosso 
folclore polonês. 

Após a volta da sede da Sociedade Polonia para casa, já por 
volta da meia-noite, fiquei refletindo sobre o fenômeno do polonismo 
no Brasil. Já tantas gerações se passaram desde o início da colonização 
polonesa neste país, mas periodicamente ocorre um despertar do 
polonismo. Não sou sociólogo para poder compreender e esclarecer, 
ao menos para mim, o que faz com que na sexta, sétima ou já oitava 
geração alguém seja um brasileiro orgulhoso das suas raízes 
polonesas.  
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No domingo 15 de março, o grupo de jovens polônicos que 
havia dançado no sábado, vestindo trajes regionais, veio participar da 
Missa na igreja polonesa. Houve ocasião para o sacerdote responsável 
pela pastoral polônica dirigir aos jovens algumas palavras sobre o 
valor da cultura polonesa presente no Brasil, enfatizando que a 
religiosidade praticada enriquece a cultura e eleva a dignidade deles.  

A minha conclusão quanto à coletividade polônica brasileira é 
a seguinte. Graças a uma família forte e sadia, à ação pastoral e às 
tradições polonesas, especialmente mantidas pelos conjuntos de 
folclore, que atraem a jovem geração, o polonismo no Brasil continua 
presente. Justamente graças a essas três colunas. Naturalmente, não 
nos podemos esquecer das organizações polônicas... e da sua 
contribuição para a preservação dos vínculos étnicos. 

Nos últimos dois anos tenho percebido como a Associação 
Wspólnota Polska promove iniciativas muito interessantes e 
enriquecedoras, organizadas e dirigidas aos jovens polônicos no 
Brasil, o que os confirma mais ainda na sua polonidade, sem diminuir 
a sua brasilidade. Oxalá tais projetos, e com o tempo talvez ainda 
outros, promovidos pela Associação Wspólnota Polska, contribuam 
para que a Comunidade Polônia no Brasil continue viva!    
 
 

RESUMO – STRESZCZENIE 
 

W ubiegłym roku 16 młodych Polonusów z różnych regionów Brazylii 
udało się do Polski, aby uczestniczyć w programie przygotowanym 
przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. W powyższym tekście 
Sergio Sechinski, który towarzyszył młodym, jako opiekun opisuje 
swoje obserwacje poczynione w trakcie pobytu w kraju swoich 
przodków.  
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RESOLUÇÃO 
DO PARLAMENTO DA REPÚBLICA DA POLÔNIA 

do dia 16 de outubro de 2019 
 

instituindo o ano 2020 como o Ano dos Esponsais da Polônia  
com o Mar em Puck* 

 
 

No dia 10 de fevereiro de 2020 vamos comemorar o centenário 
dos históricos esponsais da Polônia com o mar, que foram realizados 
em Puck pelo general Józef Haller. As autoridades da República da 
Polônia conferiram aos esponsais da Polônia com o mar um grande 
significado. O general Józef Haller esteve acompanhado por uma 
delegação de 20 pessoas do Parlamento e por representantes do 
governo, entre eles o vice-premiê Wincenty Witos, o ministro do 
interior Stanisław Wojciechowski, o voivoda pomerano Maciej Rataj., 
o contra-almirante Kazimierz Porębski, diplomatas e numerosos 
habitantes da Pomerânia, inclusive cassubianos. "Agora se apresenta 
livre diante de nós o mundo e livres os países. O navegador polonês 
poderá hoje chegar a todos os lugares sob o signo da Águia Branca, o 
mundo inteiro se abre diante dele” − disse durante esse histórico 
evento o general Haller. 

Este Jubileu é uma excelente ocasião para avaliarmos se nos 
utilizamos bem do espaço de liberdade alcançada por força do 
Tratado de Versalhes, que garantiu à Polônia a volta ao Báltico. Como 
resultado disso, a Polônia construiu um moderno porto marítimo e a 
cidade de Gdynia, o que possibilitou o rápido desenvolvimento do 
comércio marítimo, influenciou a posição econômica e fortaleceu a 
independência da II República.  

                                                 
* www.sejm.gov.pl 
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Com o objetivo de enfatizar a importância desse aniversário e 
o significado dos históricos esponsais da Polônia com o Báltico, o 
Parlamento da República da Polônia institui o ano 2020 como o Ano 
dos Esponsais da Polônia com o Mar em Puck. 

 
PRESIDENTE D PARLAMENTO 
 
/ - / Elżbieta Witek  

 
 

RESUMO – STRESZCZENIE 
 

Marszałek Sejmu RP podpisała rezolucję odnośnie obchodów 100-
rocznicy zaślubin Polski z morzem Bałtyckim. 10 lutego 2020 r. 
obchodzono wspomnianą rocznicę  przypominającą generała Józefa 
Hallera dokonującego zaślubin Polski z naszym morzem. Morze 
Bałtyk po tylu latach powraca do Polski.  
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PRIMEIRO ENCONTRO INTERNACIONAL DE ESTUDOS 
POLONESES∗ 

 
 
Entre os dias 30 de novembro e 04 de dezembro de 2019 

ocorreu na Universidade Federal do Paraná o Primeiro Encontro 
Internacional de Estudos Poloneses, promovido pelo Departamento 
de Polonês, Alemão e Letras Clássicas (DEPAC), em comemoração aos 
dez anos da criação do curso de Letras-Polonês na UFPR.  

A programação teve início no sábado, dia 30 de novembro, 
com uma belíssima apresentação do Grupo Folclórico Wisła no Pátio 
da Reitoria, seguida da abertura oficial, com presença do Pró-Reitor 
de Pós-Graduação e Pesquisa, Prof. Dr. Francisco de Assis Mendonça, 
da Vice-Cônsul da República da Polônia em Curitiba, Sra. Dorota 
Ortyńska, da Diretora do Setor de Ciências Humanas, Profa. Dra. 
Lígia Negri e do Chefe do DEPAC, Prof. Dr. Paulo Astor Soethe. 
Também se pronunciaram a Vice-Coordenadora do Curso de Letras, 
Profa. Dra. Viviane da Costa Pereira, a Coordenadora da Área de 
Polonês, Profa. Dra. Aleksandra Piasecka-Till e os representantes de 
três universidades polonesas, parceiras do Curso: Profa. Dra. Jolanta 
Tambor, Diretora da Escola de Língua e Cultura Polonesas da 
Universidade da Silésia, Profa. Dra. Renata Przybylska, Diretora do 
Setor de Polonística da Universidade Iaguelônica e Prof. Dr. Jerzy 
Mazurek, do Instituto de Iberística da Universidade de Varsóvia.     

As falas destacaram a longa presença da língua e cultura 
polonesas na UFPR, de que são exemplos a oferta ininterrupta de 
cursos de extensão de língua polonesa na UFPR desde 1982 e a 
realização de um Curso de Especialização em Língua e Cultura 
Polonesas de 1995 a 1997. Emocionantes foram os momentos em que 
foram lembrados o empenho dos Professores Regina Przybycien e 
Eduardo Nadalin para a criação da graduação em polonês, as difíceis 
                                                 
∗ Organizadores do encontro. 
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negociações para que esse curso viesse à luz, bem como a criação do 
Curso em 2009. Foi também apresentada a trajetória da Área de 
Polonês ao longo dessa década. Inicialmente a Área de Polonês estava 
vinculada ao Departamento de Letras Estrangeiras Modernas 
(DELEM) e, em 2015, passou a integrar o DEPAC, quando de sua 
criação, estando atualmente constituída por seis professores efetivos, 
uma professora substituta e um professor leitor, que vêm 
consolidando, por meio de suas atividades de ensino, pesquisa e 
extensão, o trabalho em torno da língua, da literatura e da cultura 
polonesas na UFPR e, por conseguinte, no Brasil.  

No domingo, dia 1º de dezembro, houve apresentações 
teatrais abertas ao público no Teatro Londrina – Memorial de 
Curitiba. Na peça Sanatorium, três contos do escritor polonês Bruno 
Schulz foram levados ao palco pelo grupo “A Turma do Dionísio”, de 
Santo Ângelo, RS. Já Maciej Rozalski, artista polonês e professor da 
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, com sua performance 
Erradicação, trouxe uma reflexão sobre identidade e diferenças 
culturais baseada na memória de imigrantes poloneses na América do 
Sul.  

Nos dias seguintes, tiveram lugar conferências, oficinas, 
mesas-redondas e simpósios temáticos envolvendo questões sobre 
língua, literatura e cultura polonesas, língua portuguesa nas 
comunidades de migrantes eslavos, ensino da língua polonesa, 
história da Polônia, migração, interculturalidade, multilinguismo, 
esperantologia, interlinguística e línguas minoritárias. Houve também 
o lançamento do livro “Não cheguei a Treblinka a tempo”, de Irit 
Amiel, em edição bilíngue organizada pelo Prof. Dr. Piotr Kilanowski, 
da UFPR, que também é o tradutor dos poemas ao português. 
Detalhes da rica programação podem ser vistos na página 
<https://www.polonesufpr10anos.com.br/programacao>.  

O Primeiro Encontro Internacional de Estudos Poloneses 
teve 180 inscritos de várias regiões do Brasil, da Polônia e da Itália, 
entre professores e pesquisadores, estudantes e membros das 
comunidades não acadêmicas. Em vários momentos foi ressaltada a 
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importância do Curso de Letras-Polonês da UFPR, em Curitiba, região 
marcada pela presença da imigração polonesa no Brasil. Trata-se de 
iniciativa pioneira, único curso de Letras-Polonês na América Latina e 
que a partir do próximo ano ingressará em nova fase, com a oferta da 
Licenciatura em Letras - Polonês e Português, além do Bacharelado 
em Letras - Polonês.  
 
 

RESUMO – STRESZCZENIE 
 

W dniach od 30 listopada do 4 grudnia 2019 r. na Parańskim 
Uniwersytecie Federalnym (UFPR) w Kurytybie, z okazji 10-lecia 
utworzenia kursu języka polskiego na tej uczelni, odbywało się 
pierwsze międzynarodowe spotlanie studiów języka polskiego.   
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UM PADRE POLONÊS É NOMEADO  
PELO PAPA FRANCISCO  

BISPO AUXILIAR NO RIO DE JANEIRO* 
 
 
No dia 4 de dezembro de 2019, o Pe. Zdzislaw Błaszczyk foi 

nomeado pelo papa Francisco bispo auxiliar da arquidiocese do Rio 
de Janeiro. Trata-se de um sacerdote da arquidiocese de Cracóvia que 
trabalha no Brasil desde 2000. 

O monsenhor Zdzislaw Błaszczyk nasceu no dia 8 de agosto 
de 1969. Após concluir os estudos no Seminário Maior da 
Arquidiocese de Cracóvia em 1994, foi ordenado sacerdote pelo 
cardeal Franciszek Macharski. 

Após a ordenação, por quatro anos trabalhou como vigário da 
paróquia dos Santos Apóstolos Pedro e Paulo em Bolechowice. A 
seguir, por dois anos foi vigário na paróquia da Exaltação da Santa 
Cruz em Cracóvia-Kurdwanowo.  

Em 2000 viajou para as missões no Brasil e assumiu as tarefas 
pastorais na arquidiocese do Rio de Janeiro. Desde 2013 é cura da 
paróquia São Pedro do Mar. Exerceu também as funções de vigário 
episcopal para a região de Jacarepaguá. 

Recebeu a ordenação episcopal no dia 25 de janeiro de 2020, 
sendo o sagrante principal Dom Orani João Tempesta e sendo co-
ordenantes Dom Stanislaw Dziwisz, Arcebispo Emérito 
de Cracóvia e Dom Roque Souza Costa, Bispo Auxiliar do Rio de 
Janeiro. 
 

 
 

                                                 
* www.cnbb.org.br (5.12.2019); pt.wikipedia.org (acesso aos 3 de abril de 
2020) 
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RESUMO – STRESZCZENIE 
 

4 grudnia 2019 r. papież Franciszek mianował ks. Zdzisława 
Błaszczyka fideidonistę z archidiecezji krakowskiej i od 2010 r. 
posługującego w archidiecezji Rio de Janeiro biskupem 
pomocniczym tejże archidiecezji. 25 stycznia 2020 r. przyjął 
święcenia biskupie z rąk kard. João Orani Tempesta. 
Współkonsekratorami byli kard. Stanisław Dziwisz z Krakowa 
oraz biskup pomocniczy w Rio Roque Souza Costa.  
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DECLARAÇÃO CONJUNTA BRASIL-POLÔNIA    
4 DE FEVEREIRO DE 2020∗ 

 

 

A convite do Ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, o 
Ministro dos Negócios Estrangeiros da Polônia, Jacek Czaputowicz, 
realizou visita oficial a Brasília, em 4 de fevereiro, ocasião em que 
ambos inauguraram a reunião do Grupo de Trabalho sobre Questões 
Humanitárias e de Refugiados do "Processo de Varsóvia" para paz e 
cooperação no Oriente Médio e mantiveram reunião de consultas. 

2. Brasil e Polônia celebram, em 2020, 100 anos de relações bilaterais. 
A expressiva comunidade de descendentes de poloneses no Brasil, de 
aproximadamente 2 milhões de cidadãos brasileiros, é vínculo 
humano que alicerça a relação entre os dois países. 

3. As relações Brasil-Polônia estão firmemente baseadas em princípios 
e valores comuns. Brasil e Polônia mantêm profundos laços históricos 
e culturais, e compartilham valores como liberdade, democracia e 
economia de mercado, sempre trabalhando em prol da prosperidade 
de seus povos e do fortalecimento das suas identidades nacionais. 

4. Os ministros ressaltaram que Brasil e Polônia desfrutam de 
presença crescente no cenário internacional. Os dois países 
reivindicam que os foros e organismos internacionais reflitam a 
vontade das nações que os integram, respeitando suas identidades e 
favorecendo assim sua convivência soberana em busca da paz e 
prosperidade. 

                                                 
∗ www.itamaraty.gov.br/notas-a-imprensa (acesso aos 10 de fevereiro 
de 2020). 
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5. Brasil e Polônia estão na vanguarda da defesa da liberdade religiosa 
no mundo. Os ministros encareceram a importância das discussões 
havidas no evento "Rebuilding Lives, Rebuilding Communities: 
Ensuring a Future for Persecuted Christians", ocorrido em Nova York 
em setembro de 2019, à margem da 74ª sessão da Assembleia Geral 
das Nações Unidas e manifestam sua expectativa a respeito da Aliança 
para a Liberdade Religiosa lançada em 24 de setembro de 2019, da 
qual fazem parte. 

6. Brasil e Polônia assinalaram a importância que a área econômico-
comercial ocupa no contexto do relacionamento bilateral e observaram 
a necessidade de concretizar plenamente o potencial de 
complementaridade das suas economias. 

7. Brasil e Polônia concordam em apoiar acordos que incentivem o 
comércio inter-regional, promovam o crescimento, gerem empregos, 
contribuam para a modernização da economia e atraiam 
investimentos estrangeiros. 

8. Os Ministros exploraram conjuntamente possibilidades de adensar 
a cooperação nas áreas de defesa, ciência e tecnologia e educação. 
Passaram em revista as negociações de atos internacionais para 
aprofundar a cooperação bilateral, inclusive nas áreas de dupla 
tributação, proteção mútua de informação sigilosa, previdência social, 
cooperação cultural e cooperação esportiva. 

9. Os Ministros saudaram a realização, em Brasília, de reunião do 
Grupo de Trabalho sobre Questões Humanitárias e de Refugiados, no 
âmbito do "Processo de Varsóvia" para a promoção de um futuro de 
paz e segurança no Oriente Médio. Sublinharam a importância do 
Processo de Varsóvia para dar impulso a iniciativas de promoção da 
paz no Oriente Médio, e saudaram a escolha de tratar, nos debates do 
grupo de trabalho, de questões referentes a acesso à educação e a 
proteção de jovens e crianças no contexto de deslocamentos e crises 
humanitárias no Oriente Médio. Sublinharam a importância da troca 
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de experiências e da mobilização internacional para a promoção de 
esforços que busquem evitar a perda de vidas humanas em 
decorrência de conflitos na região, sob o risco de se dificultarem 
processos de reconstrução e consolidação da paz no futuro. Nesse 
quadro, destacaram ainda a necessidade de colocar a educação e a 
proteção de crianças no centro das discussões. 

10. Os Ministros reiteraram que os temas de migração devem ser 
tratados com base nos interesses nacionais e no princípio da soberania 
dos Estados. Embora a migração seja um fenômeno global, cada país 
deve ter o direito de levar em conta suas condições específicas. 

11. Ambos os Ministros condenaram as recentes tentativas do regime 
de Nicolás Maduro de sufocar a Assembleia Nacional legítima da 
Venezuela e reiteraram o reconhecimento de Juan Guaidó como 
presidente encarregado da Venezuela. Ressaltaram a importância de 
que toda a comunidade internacional se una para permitir o fim do 
regime ditatorial venezuelano e a transição para a democracia. 
 

 
RESUMO – STRESZCZENIE 

 

Na zaproszenie Ernesto Araújo ministra spraw zagranicznych 
Brazylii przebywał w tym kraju polski minister Jacek 
Czaputowicz. Z tej okazji w stolicy Brasílii  4 lutego 2020 r. 
przedstawiciele naszych krajów podpisali wspólną deklarację.  

 
 
 
 
 
 
 

 

|Crônicas 



  

226 

 
    

POLONIA SOCIEDADE BENEFICENTE  
DO RIO DE JANEIRO 

1890 – 2020 
 
 

Tomasz ŁYCHOWSKI• 
 

 
Queria muito deixar registrada essa data. Pensei primeiro em fazer 
uma busca histórica. As pesquisas do Pe. Dr. Zdzisław Malczewski 
seriam uma ótima fonte para lidar com esse tipo de abordagem. Optei, 
no entanto, por dar um cunho pessoal à comemoração dos 130 anos de 
existência da nossa Sociedade. Em vez de falar da Sociedade como 
instituição e sublinhar as suas inegáveis conquistas ao longo de tantos 
anos de sua existência, resolvi deixar registrado um testemunho do 
que ela representou e continua representando na minha vida. Pois, 
afinal, uma sociedade não é composta da soma de seus associados, de 
suas vidas, de seus destinos?  
 
Cheguei ao Rio do interior no início do ano 1952. Primeiro impacto: 
pessoas falando polonês, tanto nos encontros das Missas dominicais 
como na Sociedade Polonia (então chamada Towarzystwo Polonia). Lá, 
no interior, eu me sentia linguisticamente isolado. Isso me lembra o 
ano de 1944, na Alemanha. O meu único contato com a língua 
polonesa, além da minha mãe, era com os poloneses que tinham sido 
enviados para a Alemanha para trabalhos forçados. Com eles eu me 
sentia em casa. Eles me emprestavam livros, que eu devorava, 
deliciando-me, entre outras, com a história do Znachor. E, depois, no 

                                                 
• Presidente da Sociedade beneficente Polônia no Rio de Janeiro.  
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Rio de Janeiro, a mesma sensação. A língua como signo vivo de 
pertença.  
 
Quem não experimentou essa solidão linguística dificilmente poderá 
atinar o que ela representa em termos existenciais. Como existir sem a 
palavra que significa isto ou aquilo, profundamente entranhado no 
nosso ser? Com todo o peso de história da terra, dos antepassados, da 
cultura e dos costumes que formam o nosso eu? Dos nossos sonhos e 
projetos pessoais? É, quiçá, um mistério indecifrável para a ciência, 
mas que o coração entende muito bem. O coração de cada um de nós 
que viveu esse drama e o superou depois através da conquista de uma 
nova palavra, no caso concreto, a palavra que vem de Camões e se 
revela em Grande Sertão Veredas.  
 
A importância que tem uma associação étnica, só por isso, assume 
uma amplitude, um horizonte sem fim. O horizonte da palavra, onde 
se encontram um ser humano em busca de sentido e a resposta que é 
lhe dada: uma identidade única, insubstituível.  
 
Uma associação como apoio e aconchego no início de vida de um 
imigrante, sim. Mas não como uma instituição gueto, que produz 
cidadãos impermeáveis à realidade de um novo país; pelo contrário, 
aos poucos, os prepara e educa a assumirem de coração a nação que os 
acolheu. Uma associação assim, e este é o caso da Polonia Sociedade 
Beneficente no Rio de Janeiro, cria pontes entre duas nações. Propicia 
a intersecção cultural, estimula o intercâmbio, promove eventos que 
têm por objetivo aproximar os dois países.  
 
O que forja a nossa identidade são também os encontros pessoais. A 
história da Sociedade contou com a presença de personagens 
marcantes. No meu caso pessoal, poderia destacar algumas que 
tiveram influência na minha vida, no meu modo de vislumbrar a 
Polônia e de valorizar a vida em comunidade. Mas o risco de omitir 
alguém e de assim ser injusto com amigos que se foram é grande. 
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No entanto, não posso deixar de mencionar Krystyna Hauke-Nowak, 
que fundou o círculo de jovens poloneses, chamado “Vaga-lumes”.  
Dona Krystyna me incentivou a conhecer e amar a literatura polonesa 
e isso teve suas consequências anos depois. O seu polonês era 
belíssimo. De uma assembleia na Sociedade, que ela presidiu, o que 
mais lembro é justamente o seu domínio literário da língua. No círculo 
“Vaga-lumes” fizeram-se amizades que continuam intactas até hoje. 
Como também vários casamentos! 
 
Em 1954, comemoramos no Towarzystwo Polonia o primeiro 
aniversário do círculo, com discursos, cantos, danças e poesia. Até 
hoje conservo o “Diploma de Doador”, que a Sociedade conferiu ao 
círculo pela doação de certa quantia para a edificação da nova sede! 
Era assim: “Um por todos e todos por um”! Aliás, o lema do círculo 
era: “Unidos em ação, livres em debates, em tudo coração”, baseado 
em Santo Agostinho.    
 
Não pretendo, evidentemente, desmerecer outros encontros, outras 
personalidades marcantes que passaram pela Polonia Sociedade 
Beneficente do Rio de Janeiro ao longo de minha vida. De pessoas que 
me incentivaram a ser fiel aos ideais dos nossos antepassados.   
 
De tudo isso, tenho sido testemunha ao longo dos já quase setenta 
anos de associado. Fiz parte do grupo folclórico, cantei, dancei, 
discursei, trabalhei, e até participei de “brigas” e agora, já mais 
amadurecido, olho com ternura o que já passou. 
 
Fui testemunha de visitas ilustres ao Rio de Janeiro. De presidentes, 
ministros e outras autoridades polonesas, bem como de cardeais e 
bispos vindos da Polônia. Todavia, as mais marcantes foram 
certamente as de São João Paulo II e Lech Wałęsa.  
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O líder sindical polonês simbolizou algo inédito na história política do 
mundo. Entre duas realidades geopolíticas distintas – por um lado 
anos de regime ditatorial e pelo outro a era que se seguiu do 
terrorismo global – a Polônia promoveu uma revolução pacífica que 
libertou, uma a uma, as nações do Leste europeu do comunismo real.  
 
A comunidade polonesa no Rio foi convidada para participar da 
Missa com Lech Wałęsa no Mosteiro de São Bento. Posteriormente, 
tivemos o privilégio de dar as boas vindas a Lech Wałęsa na nossa 
Sociedade, em sua segunda viagem ao Brasil. Na Polônia, as opiniões 
sobre Lech Wałęsa são contraditórias, mas, em minha opinião, quando 
ele no Congresso dos Estados Unidos disse: “Nós, o povo” ele estava 
expressando a mais sincera verdade.  
 
São João Paulo II não é apenas o papa polonês. As circunstâncias da 
sua eleição, a sua origem, o seu passado, tudo, absolutamente tudo fez 
dele o “João de Deus”, o “Papa Carioca”. Parece que o os cariocas, 
chamando-o assim, intuíram o porquê desse fenômeno: o papa é de 
Deus, porque é de todos e é carioca, porque é de cada um de nós. 
 
Uma das organizadoras dos grandes encontros com o papa Wojtyła 
facilitou a nossa participação no Maracanã em 1980. Recebemos um 
crachá e com ele um grupo a caráter bem numeroso da Sociedade 
pôde estar bem próximo do altar. Os nossos jovens estavam bem 
bonitos em seus trajes típicos. A foto deles foi capa de uma revista 
católica.  
 
Acabei mencionando vários fatos. Esses, e muitos outros, também 
contribuíram para forjar o eu imigrante. Um ser híbrido, talvez, mas 
que acolheu com gratidão tudo que lhe foi oferecido. O dom múltiplo 
da vida.   
 
Segue-se, então, como uma conclusão: em tudo, como num pano de 
fundo, a palavra que se multiplica, diversifica, amplia. Uma palavra 
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identitária.  E o aconchego de amizades, do ombro amigo, da 
solidariedade na hora certa e incerta. Sempre. 
 
É para mim um privilégio que dos 130 anos de existência desse 
baluarte polonês no Rio de Janeiro quase 70 são da minha vida de 
associado! Pois então, o tempo também como elemento formador? 
Com certeza! Não há dúvida de que a Sociedade foi importante, 
decisiva e acolhedora para muitos outros imigrantes que aqui 
aportaram. Sobretudo, no início de sua saga imigratória; 
especialmente para os que vinham para um incógnito total e não havia 
ninguém a sua espera.  Posteriormente, estabelecendo laços de família 
e tendo uma situação econômica mais estável, o problema se tornava 
menos agudo. E, assim, no Towarzystwo Polonia, no final do século XIX, 
centenas de poloneses encontraram um refúgio, um porto seguro. E 
esse acolhimento caloroso e generoso na Terra de Santa Cruz fez deles 
também cidadãos deste Novo Mundo. De coração e muito gratos: 
polono-brasileiros. Polônicos, um neologismo que encerra múltiplos 
significados.  
 

Diante de nós, o futuro. Miremos, pois, o futuro!  
 
 

RESUMO – STRESZCZENIE 
 

Towarzystwo dobroczynne Polonia w Rio de Janeiro obchodziło 130 
rocznicę założenia. Autor powyższego tekstu i prezes tejże organizacji 
polonijnej przedstawia zarys jej powstania i działalności.  
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A BRASPOL COMEMORA SOLENEMENTE 
O TRIGÉSIMO ANIVERSÁRIO 

DA SUA FUNDAÇÃO 
 

Zdzislaw MALCZEWSKI SChr∗ 
 
 

A história da colonização polonesa o Sul do Brasil e das 
organizações sociais e religiosas que ali surgiram é muito importante. 
Para a intensificada colonização polonesa no Brasil contribuíram na 
sua maioria os camponeses, que expressavam uma peculiar fome de 
terra, mas também o anseio pela liberdade. Libertar-se do jugo dos 
ocupantes, bem como dos magnatas latifundiários que os exploravam, 
era o maior desejo dos camponeses poloneses daquela época. Ao 
encontro desses seus anseios saiu o Brasil, que através dos seus 
emissários na Europa promovia uma grande campanha e prol da 
colonização em suas áreas praticamente despovoadas. Sem nos 
esquecermos dos moradores nativos que viviam na América do Sul, 
condenados pelos invasores portugueses e espanhóis à extinção.  

Quando em 1875 Lamenha Lins assumiu o cargo de 
presidente do Paraná, ele iniciou a realização dos seus planos, que 
consistiam em trazer colonos da Europa. Em volta de Curitiba fundou 
um anel de colônias em que se estabeleceram imigrantes poloneses. 
Uma dessas colônias surgiu em 1876, e era Tomás Coelho. Esse nome 
pretendia homenagear um fazendeiro, jurista e influente político do 
período do Império, Tomás José Coelho de Almeida (1838-1895). 
Atualmente a colônia dista de Curitiba apenas 12 quilômetros, devido 
ao fato de que a cidade se amplia em ritmo acelerado. Algumas 
colônias polonesas surgidas após 1871 em volta da cidade constituem 
hoje uma parte da cidade, sendo bairros de Curitiba. Não nos 

                                                 
∗ Reitor da Missão Católica Polonesa no Brasil.  
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podemos esquecer dessa realidade. Eis que, quando o primeiro grupo 
de colonos poloneses se estabeleceu no Paraná em 1871, os nossos 
imigrantes receberam terras nos arredores de Curitiba. Essa colônia 
recebeu o nome de Pilarzinho. A cidade de Curitiba contava então 6 
mil habitantes. Atualmente já possui perto de 2 milhões. 

Voltando a Tomás Coelho, os colonos poloneses a 
transformaram numa típica coletividade camponesa. Não cabe aqui 
descrever em detalhes a história dessa colônia que rapidamente se 
desenvolveu. No entanto vale a pena lembrar uma triste realidade que 
atingiu os descendentes dos primeiros colonos. Eis que em 1977 foi 
elaborado o plano de localizar naquela região um reservatório de água 
para a cidade de Curitiba. A construção da represa do rio Passaúna 
devia provocar a inundação de 10 km quadrados de terras com toda a 
infraestrutura. Os colonos poloneses não estavam dispostos a 
abandonar as suas terras e todo o patrimônio surgido no decorrer de 
110 anos. Em 1986 o lago que surgiu cobriu de água 800 hectares de 
terra, com as casas e as edificações que ali havia. A conclusão das 
obras relacionadas com a represa ocorreu em 1990. Os descendentes 
dos colonos poloneses, tão apegados às suas propriedades, foram 
forçados a abandonar as suas casas somente no momento em que a 
água começou aos poucos a atingi-las. Após 110 anos, essas áreas 
colonizadas (com uma vida social, religiosa e educacional bem 
organizada) simplesmente desapareceram da superfície.  

Por que estou falando da colônia Tomás Coelho? Eis que a 
diretoria da Representação Central da Comunidade Brasileiro-
Polonesa (Braspol) decidiu que a solene comemoração do surgimento 
dessa organização, no dia 27 de janeiro de 2020, se realizaria 
justamente nessa povoação polônica nos arredores de Curitiba, capital 
do estado do Paraná.  

Os solenes festejos se iniciaram à noite, com uma Missa 
concelebrada na centenária igreja local de S. Miguel, construída pelos 
colonos poloneses. A Missa foi presidida pelo Pe. Zdzislaw − reitor da 
Missão Católica Polonesa no Brasil, que também pronunciou na 
ocasião um apropriado sermão. Foram concelebrantes: o Pe. Casimiro 
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Długosz SChr − provincial da Sociedade de Cristo na América do Sul, 
o Pe. Odair Miguel Gonsalves dos Santos CM − provincial dos Padres 
Vicentinos e o Pe. Lourenço Biernaski CM. Digno de enfatizar é o fato 
de que os Padres Vicentinos (Congregação da Missão) exercem o 
ministério pastoral entre os fiéis da comunidade local, bem como na 
cidade de Araucária, que é sede das autoridades municipais. Durante 
a celebração, todos os cânticos em língua polonesa foram executados 
pelo coral “Dzień Polski” (Dia Polonês). Uma das leituras foi lida em 
língua polonesa, bem como a Oração dos Fiéis. Vale a pena assinalar 
que, apesar da sucessão de tantas gerações dos colonos poloneses, a 
língua trazida da longínqua Polônia ainda é utilizada por muitos 
moradores da colônia Tomás Coelho.  

Após o término da solene Missa de ação de graças pela 
existência e atividade da Braspol, todos nos dirigimos ao salão 
próximo, onde se realizou o jantar. Na entrada do salão, jovens em 
trajes regionais cracovianos saudavam com pão e sal os que entravam. 
Trata-se de um dos costumes que se preservou por todo o período da 
colonização polonesa em muitas colônias polonesas situadas em 
diversos estados da Federação Brasileira. 

A recepção se iniciou com a palavra de saudação dirigida aos 
convidados pelo eng. Rizio Wachowicz − presidente nacional da 
Braspol. A representante do Consulado Geral da Polônia em Curitiba, 
a vice-cônsul Dorota Ortyńska, dirigiu aos presentes palavras de 
congratulações e de respeito. Entre os presentes havia representantes 
vindos dos estados: Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São 
Paulo. Entre as mais de 200 pessoas presentes, podia notar-se também 
a presença de representantes dos municípios onde atua a Braspol. A 
seguir cantamos os nossos hinos nacionais: polonês e brasileiro. Em 
seguida o Pe. Lourenço Biernaski CM abençoou as obreias (opłatek), 
que os polônicos reunidos no salão partilharam entre si em sinal de 
união, amizade e prova de que todos se originam do único tronco dos 
polanos, cujos antepassados, em condições difíceis para a Polônia, 
tomaram a corajosa decisão de deixar a pátria e dirigir-se a um país 
distante, onde tinham a esperança de uma vida melhor para si e para 
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os seus descendentes. E o desejo de serem livres, sem as perseguições 
dos ocupantes, de se tornarem proprietários legais dos lotes de 20 ou 
30 hectares de terra a eles atribuídos pelo imperador, onde não seriam 
explorados pelos latifundiários da nobreza.  

 
Para o encerramento desta reportagem, gostaria de estimular 

as pessoas que escrevem atualmente sobre a comunidade polônica 
brasileira que em suas pesquisas não se baseiem apenas nas opiniões 
negativas de alguns sociólogos brasileiros, tais como p. ex. Octavio 
Ianni, que em sua obra Raças e classes sociais no Brasil (1966) apresenta 
um estereótipo deturpado do colono polonês e dos seus descendentes. 
Não encontrei até hoje numa dissertação, da parte dos pesquisadores 
poloneses, o interesse pela obra do médico e pesquisador polônico no 
Paraná Dr. Edwino Tempski, o qual, após a afirmação de Ianni de que 
“o negro do Paraná é o polonês” escreveu a sua ampla obra Quem é o 
polonês. Pela sua atividade de escritor Tempski se tornou membro da 
Academia Paranaense de Letras, na qual ocupou a cadeira número 33. 
A respeito do médico e pesquisador polônico Edwino Tempski 
escreveu Bento Munhoz da Rocha Neto − governador do Paraná e 
sociólogo: “O conhecimento das raízes das pessoas de origem 
polonesa foi um serviço de grande valor que Tempski transmitiu ao 
Paraná e ao Brasil”.  

É interessante que a esse grupo de sociólogos brasileiros de 
que falei acima pertenceu o futuro presidente do Brasil Fernando 
Henrique Cardoso, que em 2002, ao receber o presidente da Polônia 
Aleksander Kwaśniewki, expressou uma opinião muito positiva a 
respeito da coletividade polonesa no Brasil, que pelo seu trabalho 
contribuiu significativamente para o desenvolvimento do país. 
Voltando à abordagem negativa dos poloneses e dos seus 
descendentes em Curitiba, estranha essa constatação, visto que os 
nossos colonos, como mencionei acima, vieram à região de Curitiba 
em 1871 e obtiveram terras como propriedade. No entanto os escravos 
negros alcançaram a liberdade em 1888. Eles eram explorados pelos 
latifundiários da época, trabalhando em suas plantações sem qualquer 
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remuneração. Quando Ianni escrevia negativamente sobre os nossos 
polônicos, os filhos dos imigrantes já ocupavam lugares de projeção 
na sociedade brasileira. Mencionarei, a título de exemplo, somente 
dois: Ladislau Romanowski, que nasceu no dia 8 de janeiro de 1902 no 
município de Mallet. Ele foi um escritor que deixou uma rica herança 
literária. O outro foi João Zaco Paraná, que veio com seus pais ao 
Brasil como criança. Tornou-se um famoso escultor. O “Semeador” foi 
o monumento que a coletividade polônica encomendou a ele pra 
homenagear o centenário da independência do Brasil. O monumento 
representa um anônimo camponês polonês semeando o cereal. Esse 
monumento se encontra desde 1925 na Praça Eufrásio Correia, nas 
proximidades da sede da Câmara Municipal de Curitiba. Obras de 
João Zaco Paraná encontram-se em várias capitais estaduais do Brasil, 
bem como em diversos países. Além disso, ele foi professor na 
Academia de Belas Artes no Rio de Janeiro. Será que Ianni não sabia 
que entre os fundadores da Universidade Federal do Paraná (UFPR), 
em Curitiba, havia alguns intelectuais poloneses que residiam e 
trabalhavam nessa cidade? Ou talvez não tivesse ouvido falar dos 
deputados de origem polonesa que ocuparam cadeiras na Assembleia 
Legislativa do Paraná? Tenho a esse respeito as minhas grandes 
dúvidas...  

Alguns pesquisadores da Polônia escrevem que os colonos 
poloneses não chegaram a grandes realizações. Permito-me observar 
que ser agricultor não é um trabalho que ofende a dignidade humana. 
Da mesma forma que alguém se realiza profissionalmente como 
cientista, professor, engenheiro, mineiro, outros também se realizam 
(e com grande satisfação) como agricultores. No ano passado, fazendo 
companhia ao bispo Dom Wiesław Lechowicz − delegado do 
Episcopado da Polônia para a Pastoral da Emigração Polonesa na 
visita a alguns núcleos polônicos, estive em Quedas do Iguaçu − uma 
cidade situada 450 quilômetros de Curitiba.  Nos anos trinta do século 
passado, os poloneses colonizaram aquela região. Em honra da filha 
do Marechal Józef Piłsudski, a colônia foi chamada Jagoda. Após a 
Missa estávamos conversando com os polônicos do lugar. 
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Impressionou-me um jovem, que me disse que havia estado na 
Polônia quatro vezes. Curioso, perguntei qual era a sua profissão. 
Respondeu que era agricultor, que tinha 100 hectares de terra e que 
vivia muito bem. Ser agricultor é uma das profissões. Acaso na 
história nacional polonesa não se dizia a respeito dos camponeses que 
eles “alimentam e defendem”? 

Para concluir, para comprovar que os descendentes dos 
colonos poloneses exercem praticamente todos os tipos de profissões e 
funções públicas neste país em diversos estados da Federação 
Brasileira, citarei o antigo escritor cristão Tertuliano (160-220), o qual 
oxalá não me leve a mal que eu aplique a sua opinião a respeito dos 
cristãos daquele tempo aos atuais polônicos brasileiros: “... Dizem que 
na vida social somos inúteis. Mas como? Residimos juntos neste 
mundo, não menosprezamos o fórum, não deixamos de lado os vossos 
mercados de comércio, oficinas, hotéis. Encontramo-nos nos navios, 
prestamos juntos o serviço militar, juntos cultivamos a terra e juntos 
também realizamos as trocas comerciais. De Deus aprendemos a 
honestidade e a ela somos fiéis”.  

Oxalá a Braspol, após um período de certo fortalecimento, se 
abra mais à jovem geração dos polônicos e divulgue entre eles a atual 
cultura polonesa. 

Quanta falta faz no Brasil um Instituto de Cultura 
Polonesa!        
 
 

 
 
 

RESUMO – STRESZCZENIE 
 
Dn. 27 stycznia br. organizacja polonijna Braspol świętowała 30-lecie swojej 
działalności. Rektor Polskiej misji Katolickiej uczestniczył w tych obchodach w 
Tomas Coelho – PR i po powrocie do Porto Alegre opracował powyższy tekst 
ukazujący brazylijską społecznośc polonijną.  
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LIVREIRO DE NOVA YORK ANUNCIA RARO 
ORIGINAL DA 1ª EDIÇÃO DO RELATÓRIO KARSKI  

DE 1942 SOBRE O HOLOCAUSTO 
 
 

Israel BLAJBERG∗ 
 
 

Folheto de 16 páginas publicado em fins de 1942 revela os detalhes 
chocantes até então desconhecidos do que viria a ser designado como 

o infame Holocausto. Jan Karski foi o 
emissário do Governo Polonês no 
Exílio em Londres que se infiltrou no 
Gueto de Varsóvia e escreveu um 
relatório sobre as atrocidades 
nazistas, entregue aos governos de 26 
países, e pessoalmente por Karski ao 
Presidente Roosevelt, com um pedido 
para bombardeios retaliatórios contra 
cidades alemães. Entretanto nada foi 
feito, e o resultado sabemos qual foi: 6 
milhões de inocentes morreram, 
enquanto 1,5 milhão de soldados 
judeus combateram nas fileiras dos 19 
exércitos aliados, ajudando a vencer a 
guerra e sustar os crimes da 

Alemanha Nazista. Karski foi declarado "Justo Entre as Nações" pelo 
Instituto Yad Vashem de Jerusalém. 
Poland, Ministerstwo Spraw Zagranicznych; United Nations. THE 
MASS EXTERMINATION OF JEWS IN GERMAN OCCUPIED 
                                                 
∗ Engenheiro, professor e tradutor. Jornalista e conferencista sobre temática 
brasileira, polonesa e judaica.  
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POLAND: NOTE ADDRESSED TO THE GOVERNMENTS OF THE 
UNITED NATIONS ON DECEMBER 10TH, 1942, AND OTHER 
DOCUMENTS. London: Hutchinson & Co., [1943]. Stapled as issued 
in original wrappers. Octavo. 16 pages. Rust to staples, otherwise Very 
Good+ Condition. The first official documentation of the Nazi's 
systematic extermination of the Jews.  
 
 

RESUMO – STRESZCZENIE 
 

Ksiegarz w Nowym Jorku ogłosił znalezienie oryginalnego wydania 
relatorium Karskiego z 1942 r. na temat Holokaustu. Jan Karski był 
emisariuszem polskiego rządu na uchodźstwie w Londynie. Rozesłał 
swoje relatorium do rządów 26 krajów o przestępstwach hitlerowców 
niemieckich popełnianych na Żydach.  
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DEPUTADO PROTOCOLA PROJETO QUE INCLUI 
FESTA DE DOM FELICIANO NO CALENDÁRIO 

OFICIAL DE EVENTOS DO ESTADO∗ 

 

O deputado estadual Zé Nunes (PT) protocolou na Assembleia 
Legislativa o Projeto de Lei nº 545/19, que declara como de 
relevante interesse cultural do Rio Grande do Sul, e inclui no 
Calendário Oficial de Eventos do Estado, a Festa da Nossa 
Senhora de Czestochowa, de Dom Feliciano e dá outras 
providências. “Muito além de uma festa, trata-se da 
comemoração da cultura de um povo que aqui chegou para 
construir o Estado do Rio Grande do Sul. De certa forma, a festa 
da Nossa Senhora de Czestochowa simboliza a ligação entre o 
Brasil e a Polônia. Nossa Senhora de Czestochowa é a padroeira 
da Polônia”, defendeu o parlamentar. 

Segundo Zé Nunes, a festa Nossa Senhora de Czestochowa 
configura-se como um evento comunitário tradicional da região 
ao mesmo tempo que é uma homenagem ao povo polonês, que 
tem uma cultura milenar e uma profunda religiosidade. No 
Município existe um Santuário em homenagem a Nossa Senhora 
de Czestochowa. A primeira festa de Nossa Senhora de 
Czestochowa ocorreu em 15 de agosto de 1935, segundo 
registros dos livros paroquiais. A comemoração segue a 
tradição do primeiro evento: a realização da santa missa com a 

                                                 
∗ www.acusticafm.com.br. Publicado aos 20 de dezembro de 2019. 
(Acesso aos 16 de janeiro de 2020). 
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participação de todas as comunidades de Dom Feliciano e de 
municípios vizinhos, presença de padres de outras paróquias, 
onde acontece a benção das sementes e outros ritos. Logo após, 
acontece o almoço festivo com exposições e atividades de 
diversão para a população durante o dia todo. 

O parlamentar acredita que este apoio fortalece ainda mais as 
comunidades locais, que têm nesses encontros, em festas dessa 
natureza, o símbolo da união das pessoas, do trabalho, da 
convivência pacífica e da construção do desenvolvimento local. 

Marcela SANTOS 
 
 

RESUMO – STRESZCZENIE 
 

Zé Nunes deputowany stanowy w Rio Grande do Sul 
przedstawił projekt ustawy any na Zgromadzeniu 
Ustawodawczym w tym stanie, aby festyn parafii Matki Boskiej 
Częstochowskiej w Dom Feliciano został włączony do 
kalendarza oficjalnego wydarzeń tego stanu. Pierwszy odpust i 
festyn ku czci Matki Boskiej Częstochowskiej w Dom Feliciano 
−  gdzie w tym municypium 70% społeczności posiada 
pochodzenie polskie – odbył się 15 sierpnia 1935 r. 
Wspomniane obchody religijno-kulturalne są symbolem 
łączności Brazylii i Polski.   
 

 

 
 
 
 
 

|Crônicas 



  

241 

FALECE NO BRASIL O MISSIONÁRIO POLONÊS  
DOM CESLAU STANULA CSsR 

 
 

Zdzislaw MALCZEWSKI SChr∗ 
 
 

Filho de Stanisław Stanula e de Bronisława nascida Furman, 
nasceu em 1940 na localidade de Szerzyny, perto de Biecz. Estudou no 
liceu de educação geral em Tuchów e prestou o exame de madureza 
em Toruń. Em 1956 ingressou na Congregação dos Padres 
Redentoristas. Fez os estudos seminarísticos em Tuchów, perto de 
Tarnów, onde no dia 19 de julho de 1964 recebeu a ordenação 
sacerdotal. 

Logo após a ordenação, foi encaminhado pelos superiores 
religiosos ao trabalho missionário na Argentina. No entanto, teve de 
esperar quase dois anos para obter o passaporte. Nesse período 
trabalhou como catequista na igreja da Santa Cruz em Gliwice. Na 
Argentina trabalhou a partir de 1966 como missionário na província 
de Chaco (nas cidades de Charata e Villa Angela). A seguir exerceu o 
ministério pastoral em Quilmes, perto de Buenos Aires. 

Após quase seis anos de trabalho na Argentina, em 1972 foi 
enviado ao Brasil, com a recomendação de fundar uma missão dos 
Redentoristas poloneses na Bahia. Trabalhou em Bom Jesus da Lapa, 
no estado da Bahia, como superior da missão, cura da paróquia e 
reitor do seminário religioso. Por oito anos exerceu a função de 
vigário-geral da diocese de Bom Jesus da Lapa. Em época posterior foi 
transferido para Salvador, onde exerceu o ministério pastoral como 
vigário na paróquia da Ressurreição de Cristo, situada no bairro de 
Ondina. Simultaneamente trabalhou como professor de teologia moral 
e mariologia na Escola Superior de Fé e de Catequese Lumen Christi. 
                                                 
∗ Redator da revista Polonicus.  
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Posteriormente exerceu ainda as funções de superior da Associação S. 
Lázaro, da mesma paróquia em Ondina, de diretor arquidiocesano da 
pastoral das famílias, de diretor do conselho sacerdotal e de decano do 
decanato.  

No dia 23 de agosto de 1989 foi nomeado pelo papa Paulo II 
bispo ordinário da diocese de Floresta, no estado de Pernambuco. 
Como bispo ordinário da diocese de Floresta, na Região II da 
Conferência dos Bispos do Brasil por quatro anos foi o responsável 
pela animação da vida religiosa. Essa Região envolve quatro estados 
brasileiros: Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. 
Além disso, era o responsável pela pastoral das famílias e pela 
pastoral da comunicação social. Na diocese de Floresta publicou o 
mensário Voz que clama no deserto.  Trata-se de uma publicação dirigida 
aos fiéis da diocese e possui um caráter formativo-informativo. 

O Santo Padre João Paulo II transferiu Dom Ceslau a uma 
outra diocese, que se encontrava vacante. No dia 26 de outubro de 
1997 ele assumiu a diocese de Itabuna, no estado da Bahia, onde 
exerceu o ministério por vinte anos.  

Após a passagem à aposentadoria, em 2017 fixou residência 
na casa da sua congregação em Salvador e ajudava na paróquia da 
Ressurreição do Senhor.  

O bispo missionário obteve altas condecorações polonesas. No 
dia 7 de maio de 1996, na Embaixada da Polônia em Brasília, recebeu a 
Cruz de Comendador da Ordem do Renascimento da Polônia, e em 
2018 recebeu no palácio do Presidente da Polônia a Cruz de 
Comendador com a Estrela dessa Ordem. 

Dom Ceslau Stanula faleceu com a idade de 80 anos, no dia 14 
de maio de 2020 num hospital de Salvador. Em razão da pandemia, o 
sepultamento realizou-se com a preservação das restrições sanitárias 
no cemitério Jardim da Saudade em Salvador. O falecido hierarca, que 
dedicou 54 anos ao serviço missionário, é o terceiro bispo missionário 
polonês que descansou em terra brasileira.  
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O primeiro foi Dom Inácio Krauze, da Congregação dos 
Padres Vicentinos (CM). Em 1929 ele viajou para as missões na China, 
onde foi nomeado bispo de Shunteh. Após a tomada da China pelos 
comunistas, Dom Krauze foi julgado e a seguir, juntamente com 
vários missionários, forçado a abandonar aquele país. Em 1949 viajou 
aos Estados Unidos. Em 1952, a pedido do superior geral da sua 
congregação, veio ao Brasil, com a incumbência de realizar uma 
visitação canônica na vice-província dos Padre Vicentinos em 
Curitiba. Naquele mesmo ano foi nomeado administrador apostólico 
em Joinville, no estado de Santa Catarina. Trabalhou em várias 
dioceses no Sul do Brasil. Faleceu no dia 31 de agosto de 1984 em 
Araucária, perto de Curitiba. 

 
O bispo missionário polonês seguinte foi Dom Agostinho Estêvão 
Januszewicz OFMConv. Ele veio ao Brasil para se familiarizar com as 
condições locais e decidir a respeito da localização de uma missão dos 
franciscanos, que, como voto pela beatificação do Frei Maximiliano 
Kolbe, tomaram a decisão de fundar um núcleo missionário. Em 1977 
o Frei Agostinho Januszewicz fundou no Brasil o Jardim da 
Imaculada, situada em Cidade Ocidental, nas proximidades da capital 
Brasília. Em 1989 o Santo Padre João Paulo II nomeou-o bispo da 
recém-criada diocese de Luziânia, no estado de Goiás. Além do 
trabalho pastoral, Dom Agostinho dedicou-se à criação das estruturas 
da Igreja local desde as bases (construção da catedral, da cúria, da 
residência episcopal). Em 2004 tornou-se bispo emérito e realizou o 
seu sonho de ser um verdadeiro missionário. Viajou à Amazônia, 
onde auxiliou numa das paróquias dirigidas pelos franciscanos 
poloneses. Faleceu no dia 20 de março de 2011 em Juruá, no estado de 
Amazonas. O corpo do falecido foi depositado no cemitério local. No 
dia 7 de maio de 1996, na Embaixada da Polônia em Brasília, Dom 
Agostinho Estêvão Januszewicz havia recebido a Cruz de 
Comendador da Ordem do Renascimento da Polônia.  
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RESUMO – STRESZCZENIE 
 

Polski misjonarz biskup Czesław Stanula CSsR zmarł 14 maja 
2020 r. (w wieku 80 lat)  w szpitalu w Salvador, w stanie 
Bahia. Zmarły hierarcha pełnił posługę ordynariusza w 
Floresta, stan Pernambuco i Itabuna, stan Bahia. Od 2017 po 
przejściu na emeryturę mieszkał w domu zakonnym ojców 
redemptorystów w Salvador.  
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EM CONDIÇÕES ATÍPICAS, A COMUNIDADE 
POLÔNICA DE PORTO ALEGRE 

CELEBRA O CENTENÁRIO DO NASCIMENTO  
DE SÃO JOÃO PAULO II 

 
 

Zdzislaw MALCZEWSKI SChr• 
 

 
Os estados meridionais do Brasil ocupam no mapa do mundo 

um lugar especial. Era justamente a essa região, antiga colônia 
portuguesa, que vinham os colonos poloneses. Nesse distante recanto 
da terra, na época em que a Polônia não se encontrava nos mapas do 
mundo, quando havia sido dilacerada pelos ocupantes por um 
período de 123 anos, os poloneses buscavam ansiosamente a 
liberdade, a possibilidade de decidir sobre o seu destino ou de obter a 
terra para poderem de forma independente sustentar as suas famílias. 
Juntamente com o anseio pela liberdade e o desejo de serem 
proprietários de terra, eles trouxeram em sua modesta bagagem, para 
essa região meridional do globo terrestre, o precioso tesouro da uma 
profunda fé, do polonismo e do sentimento da sua dignidade. Aqui, 
após obterem a terra ou encontrarem trabalho nas cidades, onde 
podiam praticar a sua profissão e sustentar as suas famílias, não 
precisavam temer que o ocupante desrespeitasse a sua dignidade ou 
os tratasse com desprezo. Vindos de diversas regiões da Polônia, os 
jovens não tinham medo de ser alistados nos exércitos estrangeiros, 
forçados a servir a eles, ou de participar de conflitos bélicos não pelo 
seu próprio país, mas em prol dos odiados ocupantes. Os imigrantes 
poloneses, tendo aqui condições para iniciar uma “nova” vida, 
começaram a desenvolver as suas aptidões. Com o correr do tempo, as 

                                                 
• Reitor da Missão Católica Polonesa no Brasil.  
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enormes extensões dessas terras tornavam-se lugares habitados pelos 
nossos colonos, bem como por representantes de outros países 
europeus.  

Nas cidades já existentes, aqueles que já tinham aprendido 
uma profissão facilmente poderiam encontrar trabalho. Graças ao 
surgimento em Porto Alegre de novos locais de trabalho, os 
imigrantes facilmente encontravam emprego. Uma grande parte dos 
imigrantes poloneses se estabeleceu na parte setentrional da cidade, 
no chamado 4º Distrito, onde havia muitas fábricas, diversos 
estabelecimentos que necessitavam de mão de obra. Foi justamente 
nessa região que os nossos imigrantes construíram a sede de uma 
associação polonesa e posteriormente tomaram a decisão de construir 
e ter a sua própria igreja polonesa. Segundo dados oficiais, em 1938 
residiam em Porto Alegre 9 mil imigrantes poloneses. Após a Segunda 
Guerra Mundial veio estabelecer-se na cidade uma nova onda de 
poloneses, para após as dolorosas experiências da guerra dar início ali 
novamente a uma vida tranquila e segura.  

Os primórdios do surgimento de Porto Alegre remontam ao 
século XVIII, quando se estabeleceram aqui imigrantes das Ilhas 
Açores. No século XIX começaram a estabelecer-se representantes de 
nacionalidades como portugueses, alemães, italianos, poloneses, 
espanhóis, libaneses, africanos. Em 2004 a cidade de Porto Alegre 
ocupava o 24º lugar no mundo quanto a possibilidades de 
investimento. A cidade se encontra na lista das 100 cidades mais ricas 
do mundo. Porto Alegre é a segunda cidade do Brasil no que diz 
respeito aos prédios residenciais mais elevados. A região municipal de 
Porto Alegre conta cerca de 1,5 milhão de habitantes, ao passo que a 
região metropolitana possui 4.276.475 habitantes. 

Não vou aqui estender-me demasiadamente a respeito da 
comunidade polônica brasileira. Tenho o costume de observar por 
algum tempo uma coletividade que me interessa, com o objetivo de 
aos poucos começar a escrever a respeito do seu difícil passado e do 
seu melhor presente. Durante os meus 41 anos de vida no Brasil, 
conhecendo os descendentes dos imigrantes poloneses que aqui 
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vivem no Sul deste belo e rico país, percebo as diferenças que ocorrem 
entre as coletividades polônicas. O que mais chama a minha atenção 
nos polônicos que vivem em Porto Alegre, pessoas educadas, que 
ocupam diversas posições na coletividade local e que já fazem parte 
de sucessivas gerações dos imigrantes, é o seu grande orgulho de 
serem de origem polonesa. Para mim, um velho imigrante, é muito 
edificante e comovente ver que essas pessoas, amando o seu país, 
sendo leais cidadãos deste estado, não têm vergonha de dizer em voz 
alta que são de origem polonesa. 

É algo evidente que a escolha do cardeal polonês Karol 
Wojtyła como Papa da Igreja católica influenciou o estado de espírito e 
a avaliação da comunidade polônica no mundo e, com isso, aqui no 
Brasil. Em meados de 1979 eu estava iniciando o meu ministério entre 
os descendentes dos colonos poloneses neste estado, na região do Alto 
Uruguai. A vila de Carlos Gomes, que era a sede da paróquia, tinha no 
máximo 60-70 casas. Lembro-me como se fosse hoje de quando em 
1980 o papa João Paulo II fez ao Brasil a primeira visita apostólica. A 
sua vinda era anunciada pelas emissoras de rádio, e naquela região 
montanhosa o sinal da televisão chegava com uma imagem pobre. 
Após a transmissão da saudação do Santo Padre, os moradores 
daquela vila saíam das suas casas para partilhar a alegria e a emoção 
porque o Papa Polonês havia vindo ao seu Brasil, e eles, 
considerando-se poloneses, não escondiam as lágrimas de emoção por 
expressar o orgulho da sua origem. Quando o Santo Padre S. João 
Paulo II visitou Curitiba, no dia 5 de julho de 1980 teve um encontro 
especial com a colônia polonesa no Estádio Couto Pereira. De Carlos 
Gomes viajamos cerca de 600 quilômetros de ônibus, com um grupo 
de polônicos, para esse extraordinário encontro. O Papa Polonês 
encontrou-se com descendentes em diversos graus de gerações dos 
colonos poloneses. Graças ao falecido Pe. Benedito Grzymkowski 
SChr − na época reitor da Missão Católica Polonesa no Brasil e 
principal responsável pela organização do encontro do Santo Padre 
com a comunidade polônica − ganhamos bilhetes de entrada para o 
estádio, não muito longe da tribuna onde se encontrava o Papa. Visto 
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que havíamos chegado ao estádio com bastante antecedência, aos 
poucos as pessoas começaram a desenrolar os cartazes, as bandeiras 
brasileiras, polonesas. Nunca me esquecerei de tão simpática vivência. 
Ao lado do nosso grupo estava passando uma policial, a qual ouviu 
quando pedi que os paroquianos desfraldassem a bandeira do Brasil. 
Visto que ela ouviu o pedido, dirigiu-se a nós: Aqui desfraldem as 
bandeiras polonesas, e deixem as brasileiras para amanhã! Quem sabe, 
talvez fosse uma mulher de origem polonesa? E um outro detalhe que 
me comoveu. Encontrava-se ao meu lado o Czerwinski (já não me 
lembro do seu nome), que estava desenrolando um cartaz para com 
ele chamar a atenção do Papa aos representantes de uma paróquia na 
qual havia mais de 90% de fiéis de origem polonesa. Quando olhei 
para ele, vi que pelo rosto daquele homem já idoso, cansado do 
trabalho na lavoura, rolavam dos olhos abundantes lágrimas de 
emoção. Diz-se aqui entre os brasileiros, especialmente no estado em 
que exerço o meu ministério, que homem não chora! Naquelas 
lágrimas de um polônico de mais idade eu tentei identificar a alegria, 
a satisfação, o orgulho da sua origem! Tais momentos, tais vivências 
não podem ser apagadas da memória.  

Há alguns meses começamos a discutir e pensar como 
organizaríamos em nossa comunidade polônica, na capital deste 
estado meridional da Federação Brasileira, as solenidades do 
centenário do nascimento do Santo Padre S. João Paulo II. Quando nas 
conversas após a Missa dominical voltávamos a esse tema, os 
polônicos começavam a recordar a visita apostólica de S. João Paulo II 
a Porto Alegre, bem como as suas prévias expectativas de um 
encontro com o Santo Padre. Evidentemente, na programação oficial 
do Papa não havia tal possibilidade. O único encontro com a 
Comunidade Polônica do país estava previsto para Curitiba, 
conhecida como a capital da Comunidade Polônica brasileira. O que 
então escreverei? As nossas conversas continuavam, e os planos aos 
poucos se definiam para o dia 17 de maio deste ano.  

Naquela ocasião não prevíamos que surgiria um inimigo 
invisível, que através das medidas sanitárias administrativas fecharia 
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as igrejas e obrigaria a guardar a adequada distância nos lugares 
públicos, e que no final terminaria por conscientizar-nos da 
necessidade de não sairmos das nossas casas. O que poderíamos fazer 
para que essa data especial do aniversário do Papa não passasse sem 
eco? Na igreja polonesa devidamente decorada de Nossa Senhora do 
Monte Claro decidimos celebrar a Missa em duas línguas − em 
polonês e em português, mas os cânticos seriam somente em polonês. 
Devido à proibição de os fiéis participarem da santa Missa dominical, 
decidimos que ela seria transmitida pela internet. Dessa forma os 
nossos polônicos, não somente em Porto Alegre, mas também em sua 
região, ou em outras regiões e cidades deste país, puderam participar 
espiritualmente da Missa de ação de graças pelo Papa Polonês e por 
tantas obras que ele realizou na Igreja e pelo bem da humanidade. 
Para atingirmos os polônicos de nós distantes utilizamo-nos da 
internet, que serviu para informar com antecedência que a Missa seria 
celebrada e acessível por esse meio de comunicação. Naturalmente, 
além do celebrante havia algumas pessoas envolvidas na liturgia, 
além do técnico que cuidou da transmissão eletrônica. O Presidente da 
República da Polônia, o Senhor Dr. Andrzej Duda, nos surpreendeu 
agradavelmente com a sua mensagem dirigida à Comunidade 
Polônica do mundo inteiro por ocasião dos 100 anos do nascimento de 
S. João Paulo II, para que fosse lida nas igrejas polônicas. Pedi ao Prof. 
Mariano Kawka, de Curitiba, que traduz os textos que recebo da 
Polônia para o periódico acadêmico Polonicus, publicado em 
português, que traduzisse a mensagem do Senhor Presidente. Após 
uma breve homilia em língua polonesa, li a correspondência do 
Presidente. Sentia-se o interesse e a concentração dos presentes, que 
absorviam a riqueza da mensagem do Chefe de Estado da Polônia. O 
eminente Autor da mensagem não apenas se baseou em fatos 
religiosos, mas abordou igualmente a questão da nossa história 
polonesa, enfatizando o valor da vivência e da preservação do 
polonismo. Se em breve a tipografia estiver aberta, no próximo 
número do mencionado periódico publicarei esse texto do Senhor 
Presidente em língua portuguesa, com o objetivo de que chegue 
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também aos ambientes científicos brasileiros, bem como às 
organizações polônicas.  

A escrita me transportou... Para finalizar, um fato 
aparentemente insignificante, mas muito eloquente, pelo menos para 
mim. Antes da santa Missa o presidente da Sociedade Polonia, Sr. 
Mariano Hossa, perguntou-me pelo WhatsApp se a Missa seria 
transmitida. Respondi que sim e pedi que em sua casa, quando 
estivesse vendo a transmissão da Missa, cantasse juntamente conosco. 
Embora ele já seja um senhor um pouco idoso, tem uma voz forte e 
conhece os cânticos de cor! Respondeu-me que sairia para o balcão e 
em voz alta entoaria os nossos cânticos religiosos poloneses. Pedi que 
tomasse cuidado para por acaso não expelir o vírus contra a vizinha 
do balcão vizinho...  

Encerramos a santa Missa com a bênção com a relíquia de S. 
João Paulo II, que há sete anos pedi ao cardeal Stanisław Dziwisz, 
para que pudesse peregrinar pelas nossas comunidades polonesas. 
Com o cântico “Negra Madona” encerramos a celebração em honra do 
nosso Grande Compatriota S. João Paulo II, que durante todo o seu 
pontificado não somente cumpriu a sua missão religiosa, mas também 
engrandeceu a nossa Pátria, a Polônia, e despertou o orgulho entre os 
nossos emigrados e os seus descendentes.  
À comunidade polônica de Porto Alegre já sirvo há quatro anos. Pude 
conhecê-la bem, ouvi muitas recordações sobre os seus antepassados. 
Estou fazendo uma pesquisa, já tenho reunido muito material para 
começar a escrever uma monografia semelhante à obra que há anos 
escrevi, A presença dos poloneses e da Comunidade Polônica no Rio de 
Janeiro, por ter vivido junto a ela por alguns anos, o que me facilitou a 
coleta de materiais e testemunhos daqueles que vieram à mais bela 
cidade do mundo durante a Segunda Guerra Mundial e após o seu 
término. Espero que não esteja longe o tempo de eu dedicar uma 
monografia semelhante aos briosos polônicos que vivem em Porto 
Alegre.  
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RESUMO – STRESZCZENIE 
 
W Porto Alegre stolicy stanu Rio Grande do Sul spotykamy prężną  
społeczność polonijną. W mieście spotykamy Towarzystwo Polonia, 
duszpasterstwo polonijne skupiające się przy kościele polskim Pani 
Jasnogórskiej, konsulat honorowy RP w RS. Polonusi kultywują 
nabożeństwo do św. Jana Pawła II.  
Przygotowywaliśmy na 17 maja br. świętowanie 100-lecia urodzin 
Papieża św. Jana Pawła II nie przewidując, że wirus Covid-19 miał 
pokrzyżować nasze plany. Ze względu na restrykcje sanitarne 
postanowiliśmy w takim razie sprawować uroczystą Mszę św. 
transmitowaną za pośrednictwem internetu.  
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HOMENAGEM A KRZYSZTOF GLUCHOWSKI  
(1926 – 2020)∗ 

 
 
Com profunda tristeza, comunicamos o falecimento no dia 20 de maio 
de 2020 de nosso querido associado Krzysztof Głuchowski, herói 
polonês que ainda jovem entrou para a resistência polonesa durante a 
II Guerra Mundial e combateu no Exército da Pátria (Armia Krajowa), 
participando do Levante de Varsóvia, em 1944. 
 
Após a rendição dos combatentes em outubro de 1944, foi enviado 
para um campo de prisioneiros na Alemanha, onde foi ferido e quase 
perdeu a vida após um bombardeio americano. 
 
Após a sua libertação pelos aliados, uniu-se ao 2º Corpo Polonês do 
Gen. Anders, na Itália e, em seguida, por medo de possíveis 
perseguições que viesse a sofrer pelo governo comunista instalado na 
Polônia, não retornou ao seu país, passando a viver exilado na 
Inglaterra, onde estudou e trabalhou. Muitos anos depois, em viagem 
a trabalho na Espanha, em Madrid, viria a conhecer o grande amor de 
sua vida, uma mineira com quem se casou e acabou vindo morar no 
Brasil. Nas horas vagas, gostava de escrever, tendo publicado vários 
artigos e um livro de memórias. 
 
Depois de se aposentar em 1988, estabeleceu-se no Rio de Janeiro, 
onde iniciou sua atividade jornalística, escrevendo para a imprensa 
comunitária polonesa, como "Dziennik Polski" em Londres e "Nowy 
Dziennik" em Nova York, e para a imprensa nacional. Era um 

                                                 
∗ www.Facebook/Sociedade Polonia-RJ ; www.gov.pl (acesso aos 22 
de maio de 2020).  
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membro ativo da comunidade polonesa no Rio de Janeiro. Krzysztof 
Głuchowski foi agraciado com a Cruz da Ordem da Polonia Restituta, 
a Cruz da Bravura, a Cruz do Exército da Pátria, Medalha do Exército, 
War Medal na Grã Bretanha, Medalha Pro Patria, Medalha Pro 
Memoria e Distintivo Honorário Bene Merito. 
 
No Rio de Janeiro, participou ativamente da Associação dos Ex-
Combatentes Poloneses e compartilhou suas experiências durante a 
guerra tomando parte em palestras sobre a história da Polônia, em 
várias escolas e cursos comunitários.  
 
Recebeu diversas condecorações e homenagens por sua atuação na 
guerra, a última das quais foi-lhe concedida pelo Governo Polonês no 
dia 3/09/2019, durante a cerimônia de abertura da Exposição “Luta e 
Sofrimento” (Walka i Cierpienie) no Monumento aos Pracinhas, por 
ocasião do 80º aniversário da eclosão da II Guerra Mundial. 
 
Seu sepultamento foi realizado aos 20 de maio de 2020, no jazigo da 
família, ao lado de sua querida esposa. Que o Senhor lhe dê o repouso 
eterno e que ele descanse em paz.  
 
 

RESUMO – STRESZCZENIE 
 

20 maja 2020 r. zmarł w Rio de Janeiro Krzysztof Głuchowski, były 
kombatant walczący w Armii Krajowej, w Powstaniu Warszawskim w 
1944 r. Więzień niemieckiego obozu jenieckiego w Niemczech, walczył 
w II korpusie wojska polskiego generała Andersa we Włoszech. Po II 
wojnie światowej, nie mogąc powrócić do Polski okupowanej przez 
komunistów, zamieszkał w Anglii.  W 1988 r. przeniósł się do Brazylii 
i zamieszkał w Rio de Janeiro. Uhonorowany wieloma polskimi i 
angielskimi odznaczeniami. Aktywny działacz Stowarzyszenia Polskich 
Kombatantów.  
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TESTEMUNHO 
 

Tomasz ŁYCHOWSKI• 
 
 
Acompanho a trajetória do Redator e Editor Padre Dr. Zdzisław 
Malczewski desde que iniciou a publicação, primeiro de PROJEÇÕES 
e, posteriormente, do POLONICUS. 
 
Como leitor e contribuindo com alguns artigos, tive o privilégio de 
acompanhar essa verdadeira saga do nosso querido padre Zdzislaw. 
Quantas vezes ele teve que fazer o papel de apóstolo mendicante da 
palavra para conseguir imprimir a próxima edição da revista! 
Faltavam meios materiais, ma jamais faltou garra.  
 
E que riqueza acumulada nesses vinte anos, construindo pontes e 
trocas culturais entre o Brasil e a Polônia! Segundo me consta, não 
existe outra revista desse quilate, dessa perseverança e desse peso 
cultural na diáspora polonesa.  
 
Resta-nos agradecer de todo coração e desejar que Pe. Zdzislaw 
continue ainda por longos anos a sua missão de promover o 
estreitamento de laços de amizade cada vez mais profundos entre a 
Polônia e o Brasil.     
 
Rio de Janeiro, 2 de março, 2020 
 
 

 
 

                                                 
• Presidente da Sociedade beneficente Polonia no Rio de Janeiro, membro do 
Conselho Consultivo da revista Polonicus.  
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RESUMO – STRESZCZENIE 
 
Tomasz Łychowski wyraża słowa uznania dla redaktora i wydawcy 
polonijnego czasopisma w Brazylii „Projeções” i „Polonicus”. 
Czasopisma ukazujące się w ostatnich 20 latach są bodajże jedynym 
tego typu publikacji w świecie polonijnym.  

 
 

Fundo editorial / Fundusz wydawniczy: 
Província da SOCIEDADE DE CRISTO 

Pe. Lourenço Biernaski CM 
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