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Tekst, który pragnę przedstawić, wyrósł przede wszystkim z mojej fascy-
nacji bardzo dobrym stanem polszczyzny starszego i średniego pokolenia 
osób z polskimi korzeniami mieszkających w Brazylii. 

Zjawisko polszczyzny brazylijskiej jest niezwykle interesujące. Z jednej 
strony, zadziwiające jest utrzymanie systemu polszczyzny przez tak długi 
czas (kilka pokoleń) w bardzo niesprzyjających warunkach, z drugiej, ciekawe 
są pewne fakty językowe w zasadzie powtarzalne w wypowiedziach kolejnych 
osób – leksemy przenoszone do języka polskiego z portugalskiego z charak-
terystycznym nadawaniem im polskich końcówek, spolszczenia wymowy1 

                                                           
1 O języku polskim na emigracji, dialekcie polonijnym napisano wiele. Wskażę tylko kilka 

opracowań monograficznych, by bibliografia nie zdominowała tekstu: Guillermo-Sajdak 
2015, Lipińska 2013, Błasiak 2011, Sękowska 2010, Dębski 2009, Laskowski 2009, Cieszyńska 
2006, Miodunka 2003, Dubisz red. 1997. 
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itp. Drugim niezwykle ważnym zjawiskiem – w kontekście świadomości ję-
zykowej i rzeczywistej znajomości języka/języków – jest samoocena oraz 
sposób nazywania własnego języka (zarówno pierwszego, jak i drugiego). 

Władysław Miodunka, autor opracowania Bilingwizm polsko-portugalski 
w Brazylii (2003), jako istotną dla przemian tożsamościowych tej grupy wy-
znaczył cezurę 1970 roku: 

W 1970 roku dokonała się symbolicznie przemiana tożsamości Polonii 
brazylijskiej. Od Polaków w Brazylii, przez comunidade polaca, zbiorowość 
polską, potem polono-brasileira, polsko-brazylijską, stali się oni comunidade 
brasileiro-polonesa, społecznością brazylijsko-polską. Stali się Brazylijczy-
kami polskiego pochodzenia. (…) Podane tu terminy portugalskie nazy-
wają poszczególne etapy tożsamości polskiej w Brazylii. Pierwszym 
z nich jest Polak w Brazylii, czyli Polak osiadły czasowo w Brazylii. Jeśli 
czuje się on bardzo związany z Brazylią, może się uważać za Polaka bra-
zylijskiego. Kolejny etap to tożsamość podzielona: w połowie polska, 
w połowie brazylijska. Ewoluując dalej, tożsamość idzie w kierunku bycia 
Brazylijczykiem przez etap bycia Brazylijczykiem polskiego pochodzenia. 
Jak więc widać, tożsamość uważamy za swoiste continuum, zawarte mię-
dzy dwoma punktami skrajnymi: Polakiem i Brazylijczykiem. Przesuwając 
się od jednego punktu skrajnego do drugiego, tożsamość zawiera coraz 
mniej elementów polskich, a coraz więcej brazylijskich. Punkt środkowy 
stanowi tożsamość podzielona, a więc w połowie polska, a w połowie 
brazylijska (Miodunka 2003, 56–57). 

Wydaje się, iż dziś nadszedł czas, by postawić jeszcze jedną cezurę. To po-
czątek XXI wieku. W grupach badanych przez W. Miodunkę znajdują się 
bowiem osoby, dla których ważnym składnikiem tożsamości etnicznej (et-
niczno-narodowej2) był język. Oczywiście, był to język zachowany w różnym 
stopniu, w zależności od losów konkretnej osoby. Inaczej bowiem zachowa-
ły język polski osoby, które pochodzą z rodzin monoetnicznych, a inaczej te, 
których rodzice byli małżeństwem mieszanym, inaczej te, które zdobywały 
wykształcenie, a inaczej te, które w polskim środowisku swojej kolonii, osa-
dy przebywały prawie całe swoje życie, bez pobierania nauki w mieście. Nie 
bez znaczenia była narodowość drugiego małżonka z małżeństwa miesza-
nego. Jak pisze Miodunka, „polscy imigranci znaleźli się na marginesie spo-
                                                           

2 Poczucie tożsamości narodowościowej jest najwyższym stopniem tożsamości etnicznej. 
Identyfikacja etniczna nie musi oznaczać odrębności narodowej – może się wiązać z przyna-
leżnością do grupy etnicznej, etnograficznej, etno-regionalnej. 
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łeczeństwa brazylijskiego i przez wiele lat czuli się dyskryminowani”, na co 
wpływ miało niskie wykształcenie wielu imigrantów i chłopski charakter tej 
imigracji. Zatem małżeństwa z osobami pochodzenia np. włoskiego czy 
portugalskiego powodowały dominację w rodzinie tej drugiej kultury (MM: 
„Ludzie tutej s i e  w s t y d a ł y  powiedzieć, że s ó m  Po l a c y. Były takie, 
co s i e  w s t y d a ł y,  b o  W ł o c h y  s i e  p o śm i y w a ł y. To łóny… nie 
powiedzioł, ze jes Polak”3). Wstyd i poczucie „gorszości” zostawiają ślady 
do dziś. Te osoby często nie mówią po polsku w ogóle, pamiętają kilka 
zwrotów z dzieciństwa, często nawet nie znając ich znaczenia. Przykładem 
może być udział w pokazowych lekcjach języka polskiego jednej z wykła-
dowczyń uniwersytetu w Kurytybie, która po zajęciach, poświęconych po-
znawaniu podstawowych polskich zwrotów powitań i pożegnań, zapytała 
lektorkę, czy wyrażenie „dzień dobry” ma coś wspólnego z „dzień dobry 
pani”, bo w czasie lekcji nagle z zakamarków pamięci wydobyła to sformu-
łowanie, które w dzieciństwie słyszała u swojej babci. 

Początek XXI wieku odmienił sytuację osób z polskimi korzeniami. Za-
częły się głośno i publicznie chwalić swoim polskim pochodzeniem (mówił 
o nim np. ówczesny rektor PUCPR – Papieskiego Uniwersytetu Katolickie-
go Parany w Kurytybie) i częściowo podjęły t r u d  uczenia się języka pol-
skiego oraz odwiedzenia kraju przodków (DP1: „Niektórzi, bo mieli okazję 
do Polski pojechać, teraz jest łatwiej, może znaleźć przez Internet jakiś potom-
ków. Stąd pojechała właśnie Mafałda i te jeszcze chyba… osiem osób, nie. 
Kiedyś pojechały do Polski. Pierszy raz!!! Bo t o  j e s t  d a l e k o  i  d r o g o , 
nie… bo gdyby tylko przelot, to by było taniej, ale to trzeba wszysko płacić”). 

Rzecz jasna, nie zawsze udawało się różne projekty kształcenia i samo-
kształcenia doprowadzić do satysfakcjonującego rezultatu – uruchomienie 
drugiego (obok świetnie funkcjonującego od 2013 roku na UFPR – Uniwer-
sytecie Federalnym Parany) lektoratu języka polskiego na PUCPR ostatecz-
nie się nie powiodło, jednak fakt rozbudzenia zaciekawienia nauką polskiego 
na tej prestiżowej uczelni, kilka cykli zajęć dla początkujących, publikacja artyku-
łu o studiach polskich w czasopiśmie PUCPR „Universidade em Debate” są 
ważnym elementem ożywienia zainteresowania polskością w różnych środo-
wiskach. Kolejnym przykładem etnicznego odrodzenia jest niezwykłe zain-
teresowanie wśród przedstawicieli wielu pokoleń – od najstarszego obecnie 
(wiek: 70–80 lat) po studentów – szkołami letnimi w Polsce. Biorą w nich 
udział osoby dobrze mówiące po polsku i takie, które zaczęły się uczyć języ-

                                                           
3 Wszystkie podkreślenia w przytaczanych tekstach – J.T. 
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ka polskiego na uniwersytecie w systemie regularnych studiów lub w ramach 
kursów organizowanych przez UFPR. Warto podkreślić, że ci brazylijscy Po-
lacy przylatują do Polski na kursy faktycznie p o  j ę z y k  – zwiedzanie kraju, 
pokazywanie go współmałżonkom innej narodowości – zostawiając sobie na 
czas pobytu po zakończeniu letnich szkoleń. 

Widoczny jest nawrót do postrzegania języka jako podstawowego kompo-
nentu tożsamości. Początek XXI wieku zrodził też nowe zjawisko, odwrotne 
do opisanego – najmłodsze pokolenie, często c a ł k o w i c i e  odchodzi od 
języka jako fenomenu wynoszonego z domu. Widać to wyraźnie w rodzi-
nach, które przez kilka pokoleń (często ponad 100 lat) przechowały język 
przodków. Do Brazylii przyjechali pradziadkowie ze swoją (często regional-
ną) polszczyzną, po polsku mówili swobodnie dziadkowie i rodzice, dość 
dobrze po polsku mówią dzisiejsi młodzi dorośli, lecz ich dzieci nie znają 
już polskiego w ogóle, nie mówią po polsku, znajomość języka dziadków 
i rodziców ogranicza się do rozumienia najprostszych przekazów. Utrata 
polszczyzny w tych rodzinach jest nagła, radykalna. Pokolenie rodziców 
mówi po polsku dobrze (komunikacja przebiega bez zakłóceń, ewentualne por-
tugalizmy/luzytanizmy jej nie zakłócają), dzieci nie mówią po polsku w ogóle: 

MM: D z i s i o  d z i e c i  t a k i e  t e  d z i e s i yńć ,  c z t e r n a ś c i e ,  
p i e t n a ś c i e  l o t  p r a w i e  n i k  n i e  r o z u m i e ,  n i e  u m i e  
r o z m a w i a ć  p o  p o l s k u . Sóm dzieci, co umióm, ale mało jes 
takich. I ludzie starzy tooo, to juz sie płotym sie naucyły po bra-
zylijsku, ale do piyńdziesiónt lot w tył to duzo co nie umiało po 
brazylijsku. 

JT: A jeśli śpiewacie na mszy polskie pieśni, to jakie? 
DP1: Takie najprostsze: Baranku Boży, z mszy późni Serdeczna Matko, 

Matko Boska Częstochowska, takie proste pieśni. Nawet przed… na 
ofiarowanie śpiewają pieśń po polsku czasami. Nie za dużo, bo 
m ło d z i  j u ż  nie tego, n i e  r o z u m i e j ą . No w  d o m u  j u ż  
ten… d z i e c i  s i ę  n i e  c h c ą  u c z y ć , do szkoły… Dawniej to 
przed pójściem do szkoły wszyscy mówili po polsku, bo w domu 
się mówiło po polsku. A  t e r a z  t e l e w i z j a ,  k o m p u t e r , to… 
to wszyscy zaczynają od portugalskiego. I… są duże trudności dla 
tych dzieci, młodzieży, prziszli do szkoły i trzeba było po… po 
portugalsku. Zresztą polski, niemiecki, włoski to bardzo zostały 
skrzywdzone te języki za tego, za Vargasa. Zamknął szkoły, za-
bronił… 
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Ta sytuacja jest spowodowana przede wszystkim zmianą trybu życia obec-
nych kilku- i kilkunastolatków. Ich rodzice po powrocie ze szkoły do domu 
byli „skazani” na towarzystwo rodziny – z dziadkami i rodzicami mówili po 
polsku, słuchali ich opowieści, kontakty z kolegami były możliwe tylko 
w szkole, po zajęciach były ograniczone ze względu na odległości dzielące 
domy (np. w osadzie Santana w pobliżu Cruz Machado domy rozmieszczo-
ne są w lesie nieraz kilka kilometrów od siebie): 

CM1: Óni na Santane jadóm, óni na Santanie [mają szkołę – J.T.]. 
JT: A ile to jest kilometrów? 
CM1: Aaa z osiemnaście, osiemnaście kilometrów na Santane… 
JT: To, o której muszą wstawać? 
CM1: Ee o pół do szósty, te po obiedzie się uczą, a tamte dwa rano, to 

o pół do szósty, pół do siódmy już omnibus tutej przyjdzie. 

Obecnie łączność internetowa spowodowała zupełną zmianę typu kontak-
tu. Dzieci spędzają większość czasu wolnego przy komputerach, kontaktując 
się z kolegami na portalach społecznościowych, grając, szukając rozrywki 
w Internecie – by być „na topie”, muszą poruszać się w tej samej przestrzeni 
językowo-cyfrowej co ich rówieśnicy, więc automatycznie to portugalski staje 
się językiem codziennej komunikacji. W szkole są wprawdzie organizowane 
kursy języka polskiego, jednak np. w roku szkolnym 2015–2016 na taki kurs 
(bezpłatny) w szkole w Santanie zapisało się jedynie sześcioro dzieci (w tym 
jedna dziewczynka bez polskiego pochodzenia). Zajęcia w szkole, do której 
uczęszcza ponad 1000 uczniów, odbywają się na zmiany. Udział w lekcjach 
języka polskiego wymaga od niektórych uczniów wyjścia z domu nawet oko-
ło piątej, co skutecznie zniechęca do dodatkowej nauki. U wcześniejszych 
pokoleń te odległości, gdy nie było jeszcze szkolnych autobusów zwożących 
dzieci z najdalszych miejsc, powodowały z kolei zaprzestanie nauki szkolnej 
w ogóle (stąd słabszy kontakt z językiem portugalskim): 

Mi: Nie, nie, ja sie ucył ino tam w Tomaskueli do pionty klasy, potym 
nie było wiency, a tam mieszkał to przestał sie ucyć, bo miał da-
leko do miasta, jechać to nie dało sie, nie było jak. 

Fakty, które chcę przedstawić, nie są statystycznie potwierdzone masowy-
mi badaniami – to rozmowy z około 30 osobami. Jednak liczba responden-
tów, z którymi prowadziłam wywiady otwarte oraz nagrywałam swobodne, 
niemoderowane rozmowy w środowisku domowym (zawsze jednak choćby 
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z milczącą obecnością osób świeżo przybyłych z Polski), pozwala mi formu-
łować wnioski o pewnym potencjalnym stopniu uogólnienia, biorąc pod 
uwagę powtarzalność zjawisk. Badania nad językiem oraz tożsamością et-
niczną i językową prowadziłam w Brazylii w latach 2013–2016. Materiał ba-
dawczy to kilkadziesiąt godzin nagrań – wywiadów, rozmów moderowanych, 
ale także rozmów swobodnych (bez ingerencji w ich przebieg). Nagrania ro-
biłam w Kurytybie, kolonii Dom Pedro II (w której wychowała się część 
dzisiejszych mieszkańców Kurytyby) i w mieście Cruz Machado, a szczegól-
nie w niedalekiej osadzie Santana. W badaniach uczestniczyły przede 
wszystkim osoby z trzeciego i czwartego pokolenia Polonii brazylijskiej – 
wyjątkiem jest ksiądz (DP1) od 30 lat pełniący posługę w osadach zamiesz-
kanych przez potomków polskich imigrantów. 

Wszelkie ustalenia i opisy to zatem studia przypadków. O możliwościach 
i pożytkach z wykorzystania w badaniach studiów przypadku, biografii jed-
nostkowych, a szczególnie biografii i autobiografii językowej pisał m.in. 
W. Miodunka w artykule Biografia językowa jako jedna z metod badania dwujęzycz-
ności (Miodunka 2016). Powołuję się na ten właśnie tekst, gdyż autor zebrał 
i skomentował właściwie wszystko, co do tej pory na ten temat napisano. 
Omówił wszystkie najważniejsze publikacje, które wykorzystują taką meto-
dę4, a także skupił się na specyfice biografii językowej jako pewnym podty-
pie biografii. 

Badacz już wcześniej formułował ważne tezy dla opisu bilingwizmu, pi-
sząc m.in.: „osoba dwujęzyczna dysponuje nie tyle dwoma odseparowanymi 
od siebie systemami językowymi, co dwoma językami wzajemnie wpływają-
cymi na siebie, w analizie języka należy uwzględniać przekraczanie granicy 
normy językowej” (Miodunka 2014, 223). Należałoby uzupełnić tę myśl, 
dodając, że chodzi także (poza faktami systemowymi) o przekraczanie nor-
my polszczyzny k r a j o w e j , polszczyzny, by tak rzec, polskocentrycznej. 
Szczególnie, jeśli mówimy o kwestiach leksykalnych, a jeszcze ściślej o zapo-
życzeniach. Bo jeśli są to osoby egzystujące w miejscach oddalonych, gdzie 
brak jest kontaktu z polszczyzną współczesną, to w miejsce leksyki aktualnie 
pojawiającej się w polszczyźnie w Polsce wchodzą zapożyczenia z żywiołu 
językowego otaczającego polski język środowisk polonijnych, w tym przy-
padku portugalskie. 

Badania oparte na studiach przypadku są wartościowe same w sobie i jako 
podstawa późniejszych uogólnień, ważne są biografie jednostkowe, bo „ba-
                                                           

4 Zob. przyp. 1. 
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dacz powinien dążyć do poznania wewnętrznych i zewnętrznych uwarun-
kowań funkcjonowania badanej osoby w danej grupie społecznej” (Miodun-
ka 2016, 51) – a to jest możliwe tylko w wyniku bardzo pogłębionych wy-
wiadów, oglądu sytuacji, odnoszenia się w rozmowie do rzuconych mimo-
chodem faktów, które zwracają uwagę badacza, a nie zostały samoistnie 
zanalizowane przez mówiącego, mającego zazwyczaj mniejszą świadomość 
wpływu pewnych czynników na swoją „języczność” i dopiero dodatkowe 
pytania badacza pozwalają wydobyć z zakamarków określone fakty, zjawiska, 
procesy. Takie badania zaś są trudne do zrealizowania na ogromnej grupie 
respondentów, gdyż są wyjątkowo czasochłonne: z badanym, aby się otwo-
rzył, trzeba spędzić jakąś ilość czasu, wejść w relacje „znajomościowe”. Jed-
nak zazwyczaj można w pewnym stopniu uogólniać wnioski, ponieważ choć 
biografie owe często różnią się w szczegółach, konkretnych faktach, to jed-
nak ilustrują powtarzalne nurty i tendencje. Należy jednak zawsze pamiętać 
o ograniczeniach tej metody, co podkreśla Miodunka, przytaczając maksymę 
Pilcha i Baumana (2001, 300): „Wiedza uzyskana w trakcie badania przypad-
ku pozwala nam jedynie na stwierdzenie, że »tak bywa«, a nie że »tak jest«” 
(Miodunka 2016, 52). 

U Miodunki, co sam komentuje, w czasie badań i pisania monografii o bi-
lingwizmie polsko-portugalskim „[p]rzyjmowaną pierwotnie hipotezą była 
większa żywotność języka polskiego w koloniach zdominowanych przez 
ludność polską w interiorze Brazylii, w stosunku do mniejszej żywotności 
naszego języka w wielkich miastach brazylijskich” (Miodunka 2016, 64). Ta 
tendencja, o czym wspominałam wcześniej, dziś chyba częściowo się odwra-
ca lub wyrównuje. Język zanika i w interiorze. Polskość staje się ozdobni-
kiem, folklorystycznym dodatkiem do codzienności, nawet w miejscu, gdzie 
właściwie wszyscy są Polakami z pochodzenia, mają wyłącznie polskich 
przodków: 

DP1: Tutaj na tej kolonii Dom Pedro jest jakichś sto osiemdziesiąt ro-
dzin, dziewieńdziesiąt osiym procynt pochodzenia polskiego (…). 
Sie dostosowujemy do wymogów diecezji, ale zachowujemy nasze 
tradycje, n i e  z a  d u żo  – po polsku nie ma mszy, bo młodzi nie 
mówią po polsku, ale w każdą niedzielę jest jedna, druga pieśń 
śpiewana po polsku, jakaś modlitwa, zachowujemy j e s z c z e  Wi-
gilię, zachowujemy poświęcenie pokarmów przed Wielkanocą, 
mamy tutej każdego roku w drugą niedzielę lipca święto takie kul-
tury polskiej i… takie dożynki. Bo tutaj właśnie dożynki… takie 
zboże… teraz sadzą… bo to właśnie ta kolonia taka bardzo 
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mocna w plantacji tych… ziemniaków. W tej chwili to już tak tro-
szeczkę tylko. No, i staramy się nasze stroje tutaj pokazywać lu-
dziom. Zawsze mamy bardzo dużo tych strojów ludowych, nie. Iii 
tak jakoś się żyje. 

Kolonia nadal jest prawie całkowicie polska, bo – jak podkreślają roz-
mówcy – wprawdzie nie jest już regułą zawieranie małżeństw endoetnicz-
nych, nie ma w zasadzie takiego obowiązku ani nacisku ze strony otoczenia, 
a jednak tradycja wpływa na wybory współmałżonków: 

DP1: Nie, nie, już mieszają, więc tutaj nie mamy tak dużo małżeństw, 
bo kolonia jest mała. Mieszają się, mieszają. Jednak jeszcze ten-
dencja jest, że Polak szuka jakiś Polki, ale już się mieszają. 

W najmłodszym pokoleniu znajomość języków etnicznych, mniejszościo-
wych, czy (jak to nazywane jest w Australii) „społecznościowych” (zob. 
Dębski 2016, 90) zanika w zasadzie całkowicie. W dużych miastach więcej 
jest pokus do mówienia tylko językiem miejscowym, ale istnieje jednak więk-
sza możliwość uczenia się języka polskiego na kursach, uczestniczenia 
w polskich wydarzeniach kulturalnych, otwartych wykładach i odczytach5 
itp. Z kolei w interiorze kiedyś dom rodzinny dominował w wychowaniu ję-
zykowym, a obecnie tę rolę przejął Internet (DP1: „Dawniej to przed pój-
ściem do szkoły wszyscy mówili po polsku, bo w domu się mówiło po pol-
sku. A teraz telewizja, komputer, to…”). Obecnie dziecko po szkole siada 
do komputera i utrzymuje kontakty z rówieśnikami przez Internet, a rówie-
śnicy są portugalskojęzyczni, więc domowy polski takiego dziecka odchodzi 
zupełnie6, ogranicza się do kilku podstawowych słów. Tego procesu w ba-
daniach nie można pomijać, bo „na zjawisko bilingwizmu składa się naby-
wanie dwu języków, ale także zapominanie jednego z nich, tego rzadziej 
używanego; stabilne w czasie używanie dwu języków, ale także czasowy 
brak kontaktu z jednym z języków, osłabiający jego znajomość” (Miodun-
ka 2016, 80–81)7. 
                                                           

5 W Kurytybie ogromnie ważną rolę odgrywa Casa da Cultura Polônia Brasil. 
6 O pozytywnym z kolei wpływie powszechności Internetu na tożsamość etniczną i języ-

kową zob.: Dębski 2009, np. 63 i n., 90 i n. 
7 Oczywiście, nie może być tu mowy o faktycznym, pełnym bilingwizmie w znaczeniu, ja-

kie nadaje temu terminowi Ewa Lipińska (2003), a o znajomości dwóch (lub więcej) języków 
(zazwyczaj nierównomiernej), zjawisku półjęzyczności, czasami interjęzyczności, a nawet me-
lanżu językowego. 
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We wcześniejszych okresach rzadsze używanie języka polskiego spowodo-
wane było w dużej mierze doktryną prezydenta Getúlia Vargasa: 

okres nacjonalizacji za prezydenta Getúlia Vargasa, który nastąpił od 
1938 roku, negatywnie wpłynął na rozwój szkolnictwa polskiego i innych 
grup narodowościowych. Na mocy praw nacjonalizacyjnych zostały za-
mknięte wszystkie szkoły etniczne. (…) Wszystkie urzędy i władze zosta-
ły zobowiązane do doprowadzenia do pełnej asymilacji w środowisku na-
rodowym Brazylijczyków pochodzenia cudzoziemskiego. Dekret zalecał 
naukę języka portugalskiego i powszechne używanie go, a także naukę hi-
storii Brazylii oraz wstępowanie obywateli obcego pochodzenia do sto-
warzyszeń patriotycznych (działania te miały wspomagać kształtowanie 
się jednej wspólnej świadomości brazylijskiej). Ponadto w dekrecie za-
mieszczono zapis mówiący o tym, aby zakładać szkoły brazylijskie w re-
jonach zamieszkanych przez cudzoziemców. Nauczycielami w tych szko-
łach mogły być tylko osoby dążące do realizacji zaleceń wspomnianego 
dekretu. (…) Dekret zakazywał używania języków obcych w miejscach 
publicznych, w koszarach i w czasie służby wojskowej. Również w ko-
ściołach kazania miały być głoszone w języku państwowym, czyli portu-
galskim (Malczewski 2016, 241)8. 

Wszystkie te zakazy wyrządziły sporo szkód tożsamościowych wśród imi-
grantów różnych narodowości w Brazylii. Polacy jednak swój język w sporej 
mierze utrzymali. Odległości brazylijskie (to kraj o powierzchni zbliżonej do 
obszaru Europy) spowodowały zapewne mniejsze oddziaływanie ustaw 
G. Vargasa w interiorze. Poza tym, porównując sytuację językową Polaków 
w Brazylii choćby z okresem zaborów w Polsce, możemy postawić tezę 
o polskim uporze i oporze wobec działań antypolskojęzycznych, który po-
woduje często reakcje odwrotne do zamierzonych przez opresyjne językowo 
władze (AP: „A moja mama to jeszcze chodziła do szkoły, a ja uczyłam się, 
to znaczy mówiliśmy po polsku w domu, ale trzeba było zamykać okna i za-
ciemniać okna na przykład”). Nie da się też lekceważyć uniwersalnych dla 
skupisk imigracyjnych tendencji do wtapiania się w językowo-kulturowe wa-
runki kraju osiedlenia. Zyskiwanie prestiżu, podwyższanie (obiektywne i su-
biektywne) statusu w nowym środowisku jest częstokroć przez imigrantów 
utożsamiane z koniecznością jak najszybszej asymilacji, gdyż pozycja czło-
                                                           

8 Z wypowiedzi respondentki: M – „kolonie nie mogły mieć imie w obcym języku, dlatego 
tak brazyliskie”, dlatego między innymi kolonia Nova Polska zmieniła nazwę na Dom Pedro 
II. Dziś dawną nazwę przypomina tylko nazwa restauracji w tej osadzie. 
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wieka zależy m.in. od prestiżu języka, którego używa – a portugalski należy 
wszak do ośmiu największych (pow. 150 mln użytkowników) języków świa-
ta9. Język polski w Brazylii te wszystkie zakazy i trudności przetrwał. Należy 
jednak z żalem stwierdzić, że to, czego nie dokonały działania władz przez 
100 lat, zrobiła popkultura, dobrowolna globalizacja. 

W refleksji nad dwujęzycznością imigrantów ważna jest ich samoświado-
mość, samoocena własnej znajomości obu języków. Polacy w Brazylii widzą 
odmienność swojego języka polskiego od standardu, także – choć nie do 
końca świadomie – dostrzegają pewne różnice w swoim użyciu języka kraju 
osiedlenia. Naprzemiennie pojawiają się bowiem w ich wypowiedziach dwa 
określenia: brazylijski – portugalski, po brazylijsku – po portugalsku. Aby 
stwierdzić, czy jest to przejaw ogólnobrazylijskiej tendencji, wyrażanej także 
w innych językach (po portugalsku czy u imigrantów włoskich, niemieckich 
itp.), czyli czy inne nacje też używają naprzemiennie określenia brazylij-
ski/portugalski, potrzebne byłyby osobne badania świadomości i tożsamości 
językowej prowadzone w zespole wielonarodowym i wielojęzycznym10. Pra-
gnę jednak wskazać to ciekawe zjawisko występujące w grupie osób polskiego 
pochodzenia. Osoby te, mówiąc o swoim drugim11 (obok polskiego) języku, 
używają przytoczonych dwóch określeń. Wydaje się, iż naprzemienność ich 
użycia nie jest zupełnie przypadkowa12. Częściej o „języku brazylijskim” 
mówi się w kontekście osób z najstarszych pokoleń, osób, których wykształ-
cenie było (nierzadko z przyczyn od nich niezależnych) stosunkowo niskie, 
ich edukacja szkolna zakończyła się po 4–5 latach, kiedy ich znajomość 
owego kolejnego języka nie była zbyt dobra, ale też w kontekście sytuacji 

                                                           
9 Znane są z różnych krajów przypadki celowego wyzbywania się rodzimego języka z ko-

munikacji domowej, niektórzy dla owej asymilacji i etnicznej nierozpoznawalności dokonują 
nawet urzędowej zmiany nazwisk. 

10 Interesujące byłyby badania, na ile konstytuowanie się brazylijskiej świadomości narodo-
wej wpływa na kształtowanie poczucia odrębności językowej – odrębności od europejskiej 
wersji portugalskiego. 

11 Wyrazu „drugi” używam tu w formie wyliczenia, nie nadając mu terminologicznego glot-
todydaktycznego znaczenia. 

12 Główną przyczyną użycia określenia „język brazylijski” jest jego odmienność od portu-
galskiego „europejskiego”, czyli używanego w Portugalii. Przełom XX i XXI wieku ożywił 
dyskusję nad statusem fenomenów językowych, (nie)możności ustalenia granic między języ-
kami i dialektami z językoznawczego punktu widzenia, prawno-politycznych warunków na-
dania statusu języka etnolektom, czy wreszcie wpływu woli społeczności mówiącej danym 
etnolektem na jego status. Jednak w tym tekście chciałabym zwrócić uwagę na różnice zakre-
su używania tych pojęć w stosunku do tego samego etnolektu. 
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użycia drugiego języka – codziennych, zwykłych, rozmów domowych, kole-
żeńskich, sąsiedzkich: 

DP1: Dzisiej żeśmy pogrzebali co miał osiemdziesiąt pięć, bardzo do-
brze mówił po polsku. Ta dziewięćdziesiąt dwa lata nawet po bra-
zylijsku nie umie za bardzo, dlatego że kobiety… zawsze siedziały 
w domu i sprawy takie to mężczyźni załatwiali, to oni sie nauczyli 
trochę po brazylijsku, a kobiety nie miały takij okazji, ani wyma-
gań. Nie było telewizji. Teraz jest łatwiej, radio, telewizja. 

AF: A te uroczystości, np. święcenie pokarmów się odbywa po polsku 
czy…? 

DP1: Nie, nie, po brazylijsku, nie, bo tutaj młodzi już nie mówią [po 
polsku – J.T.]. 

M: My mówili zawdy, od dzieci w dómu, wszyskie tu na koloniji mó-
wili po polsku. Do szkoły my sły, miały my siedym lot iii nic po 
brazylijsku my nie wiedziały. Naucyli my sie języka brazyliskiego 
w szkole. Tu u siostrów, jak sie to mówi do Sagrado Familia. 

Mi: Ta, wszyskie po polsku, moja mama przyjeała z Polski, nie umiała 
po brazylijsku i umarła i ona sie nie nauczyła po br(a)ż(y)lijsku. 
My wszyskie po polsku. Po br(a)z(y)lijsku (…) zawse, jak do szkoły 
posed, a tak, to po polsku i do dziź dnia jesce mówie po polsku. 

M: Łón zawse mówił, ze jak poseł do szkoły, nic niy umioł po brazy-
lijsku mówić, ino wszysko po polsku, mówił tak, jak my wszyskie 
dzieci, bawili my, katechis sie ucyły, śpiywanie w kościele, modli-
twa w dómu, w kościele, ku krzyzu, wszystko sie odprawiało po 
polsku. Te starze ludzie, to i do dzisiej, jak jesce mamy, to trudno 
po brazylisku mówić, wszysko po polsku. 

JT: Mafalda, a tobie jak jest łatwiej mówić? Jak ci łatwiej myśleć? 
M: Aaa, łatwi jes po brazylisku. 
Mi: Po brazylijsku tyż, bo najwiyncy sóm Braziljany do roboty. 
JT: A z żoną? 
Mi: Jak sóm dzieci, to po brażylijsku, bo óny niy umiom, a jak same, 

to po polsku. 
M: Z krewnymi, z przyjacielami, jak sóm polskie ludzie, to rozma-

wiamy, z mężym to po polsku, z dzieciami juz musi po brazylij-
sku. Piyrsy syn, nastarsy, rozumi wszysko po polsku, ale nie może 
mówić. 
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Mi: Moja córka tyz rozumie, ale żeby mówić, to niy może, ale śpjywa. 

AF: A święta przygotowuje pani czy…? 
AA: A dzieci pomogóm, troche przyniesóm, co mogóm (…). 
AF: A jakieś polskie tradycje są nadal kultywowane? 
AA: Troche tak, ale nie chcóm rozmawiać po polsku, bo to już dzieci 

posły do szkoły, już nie ma nauki po polsku, to bardzi po brazy-
lijsku rozmawiajóm (…). Posły do szkoły, nauka jes po brazylisku. 

Określenie „po portugalsku” pojawia się wtedy, gdy mowa jest o wyższym 
(niż podstawowe) wykształceniu, o języku używanym w brazylijskiej prze-
strzeni publicznej, o języku używanym w dużych miastach w przeciwień-
stwie do języka w bliższej odległości od rodzinnej kolonii czy osady: 

DP1: A teraz telewizja, komputer, to… to wszyscy zaczynają od portu-
galskiego. I… są duże trudności dla tych dzieci, młodzieży, przi-
szli do szkoły i trzeba było po… po portugalsku. 

Mi2: Późni szkoła [w Kurytybie – J.T.] i to wszystko po portugalsku, 
po portugalsku, kompanija wszystko po portugalsku. 

JT: A jak pan z ludźmi rozmawia, to jak lepiej się panu myśli? 
Mi2: A najwiyncy to po portugalsku. 

MCr: Wiency już po portugalsku sie mówi jak po polsku. 

Częściowa świadomość różnicy między postrzeganiem języka jako brazy-
lijskiego lub portugalskiego ujawnia się w niektórych wypowiedziach: 

BB: Wnuki… nie mówiom bardzo po polsku. 
KG: A mówi pani do prawnuków po polsku? 
CC: Jo mówie, ale óni nie rozumióm, bo teraz wszyska nałuka jes po 

brazylisku, to óni muszóm sie uczyć po brazylisku. 
BB: Po brazylijsku po portugalsku, no potyn już po portugalsku. 
CC: Moje wnuki rozmuwiaju po polsku. 

DD: Po portugalsku jest sabugo, a tu sabuk. 
JT: To po portugalsku jest sabugo, a po cruzmaszadzku sabuk. 
DD: No, tak. Ha ha, po cruzmaszadzku, dobrze, po brazylijsku tutej-

szemu. 
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JT: A rozmawiacie w domu z chłopcami po polsku? 
MCr: Troche. Mało. Wiency po brazy… po portugalsku już (…) 
JT: A jak Gabriel był mały, to mówliście w domu po polsku, jak mąż 

jeszcze żył? 
MCr: Po polsku, tylko po polsku, łón jak był mały, to tylko po polsku 

mówił, on nie mówił nic po portugalsku, a późni już tee i wiency 
już po brazylijsku. 

Wśród Polaków w Brazylii (starszego i średniego pokolenia) panuje prze-
konanie, że ich język jest językiem odmiennym od tego, jakim dziś mówi się 
w Polsce. Wspomina o tym np. ksiądz z kolonii Dom Pedro II (od kilkudzie-
sięciu lat pracujący w Brazylii): 

DP1: Ale… to nawet nie ma sensu mówić kazania czy homilii po pol-
sku, bo połowa nie rozumie, nawet starsi. Tak… powiedzmy ję-
zyka współczesnego nie rozumieją. To się zamknęło, z tym języ-
kiem, co oni przijechali, tym operują cały czas. 

Językiem przywiezionym z Polski – z różnych rejonów Galicji13 – mówili 
imigranci z pierwszego pokolenia oraz ci, którzy się w Brazylii urodzili i język 
polski przyswajali w domu, od dziadków, rodziców, najbliższych sąsiadów: 

M: Moje pradziadki przijechały z Polski, cwarte pokolynie, jesce dziś 
jo i mój mynż mówimy wsysko po polsku, jak my sie naucyli tu, 
nie. Nie jes takie gramatycnie, ale… 

Mi: My mamy jynzyk taki bardzi starodowny. 
M: Starodawny język jes, jaki przywiezły z Polski. 
DP1: Jako dzieci w szkole się nie uczyli – tylko w domu. 

Polacy brazylijscy, wiedząc, że ich język różni się znacznie od współcze-
snego języka polskiego, czują wyraźną dumę z faktu zachowania polszczy-
zny. Mają świadomość interferencji, zapożyczeń, ale są wyraźnie zadowoleni 
z pochwał Polaków, którzy doceniają ich wysiłek w zachowaniu polszczyzny 
i przekazywaniu jej z pokolenia na pokolenie: 

M: Ale jesce sóm ludzie takie tu, co dobrze po polsku rozmawiajóm. 
A my tu tak sie naucyli, ale tak troske, tak zmiysane po polsku 
i po brazylijsku. 

                                                           
13 Taką świadomość pochodzenia swoich przodków mają wszyscy cytowani przeze mnie 

rozmówcy. 
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JT: Bardzo ładnie mówicie po polsku. Po starodawnemu polsku. 
XX: Jak my byli w Polsce za trzy lata w tył, to „rozmawias tak jak mój 

dziadek, mój łojciec”. Bo tam tyz język się przeinacył. 
Mi: My w tamtym roku były w Polsce, to my tam do sklepu poszły 

pozakupiać, tam kupić takie rozmaite rzecy i my mówi, że my 
sóm z Brazilie, to ta, co sprzedawała tam, mówi: „Matko Boska, 
jak ładnie umicie rozmawiać”, ona myślała, że „same sóm Brazi-
liany”, jo mówie tak, ze w Brazilie jest wiyncy Polaków jak tu 
w Polsce. 

XX: Duzo słow co sie przeinacyły, my myślimy, ze to je słow polski, 
ale to jes słow brazyliski powiedzane po polsku, to wy je nie ro-
zumicie: milija to jes kukurydza, pysyki – brzoskwinie… 

Mi: …i pomarańcze to mówio laryże… 
XX: …larynzie, larynzia… 

Świadomość niepełnej (w stosunku do rodzimych użytkowników polsz-
czyzny z Polski) kompetencji językowej nie powoduje u nich wszak potrzeby 
doskonalenia systemowej poprawności polszczyzny. Mnóstwo osób ze star-
szego i średniego pokolenia zapisuje się na specjalne kursy na UFPR, jednak 
przychodzą tam raczej dla kontaktu z żywą polszczyzną, a nie dla poznawa-
nia prawideł i reguł gramatycznych. 

Języki etniczne imigrantów w Brazylii przeżywają renesans. Polski wodzi 
wśród nich prym. Ogromną rolę w podnoszeniu prestiżu języka polskiego i pol-
skiej tożsamości mają wydarzenia, fakty i instytucje postrzegane w kategoriach 
kultury wysokiej: to twórczość znanego w całej Brazylii poety polskiego pocho-
dzenia Paula Leminskiego, który jeden z cyklów swoich wierszy zatytułował Po-
wróciło moje polskie serce, to dwie uniwersyteckie katedry języka i kultury polskiej: 
na Uniwersytecie Federalnym Parany w Kurytybie i Narodowym Uniwersytecie 
Brasilii. Bardzo istotna jest wszak „praca u podstaw”: szkoły języka polskiego 
organizowane w Brazylii, warsztaty metodyczne dla miejscowych nauczycieli (od 
wielu lat organizowane co roku przez Konsulat Generalny RP w Kurytybie), 
gdzie zapraszani są glottodydaktycy z Polski, gościnne wykłady, seminaria, od-
czyty czy wreszcie stypendia przyznawane osobom polskiego pochodzenia 
z Brazylii na pełne lub częściowe studia w Polsce i na letnie szkoły. To ci sty-
pendyści właśnie i uczestnicy warsztatów glottodydaktycznych są gwarantem 
odrodzenia polszczyzny w najmłodszym pokoleniu – będą nauczycielami świa-
domymi prestiżu i internacjonalnego potencjału języka polskiego. A nie da się 
ukryć, że szkolne uczenie się języka polskiego będzie w przyszłości podstawo-
wym sposobem jego nabywania, nawet u osób z rodzin monoetnicznych. 
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