Biuletyn Szkoły Języka Polskiego im. Jana Pawła II w Sao Paulo
A “Polônia e Nós” - Boletim da Escola de Língua Polonesa João Paulo II em São Paulo
0

Ano 5 n 4

Jul-Set/2014

2014 ROKIEM
JANA KARSKIEGO
W tym roku obchodziliśmy 100. rocznicę urodzin
legendarnego Kuriera. Rok 2014 został ogłoszony przez
Sejm RP Rokiem Jana Karskiego.
Urodził się 24 czerwca 1914 roku w Łodzi. Jan
Romuald Kozielewski, takie było jego prawdziwe
nazwisko, był siódmym dzieckiem Stefana Ignacego
Kozielewskiego
i
Walentyny
z
Burawskich.
Wychowywał się w bardzo patriotycznej rodzinie, w
której ciągle żywa była pamięć o bohaterskiej postawie i
przeszłości
dziadka
Andrzeja
Kozielewskiego,
powstańca z 1863 roku. Dla młodego Janka wielkim
autorytetem był też Marian, jego starszy o 16 lat brat,
który służył w Legionach Polskich, a następnie został
oficerem Policji Państwowej. Rodzina Kozielewskich
mieszkała w Łodzi, w kamienicy przy ul. Kilińskiego, w
której
większość
sąsiadów
była
pochodzenia
żydowskiego. Janek, jako głęboko wierzący katolik już
od najmłodszych lat wiedział, że tolerancja jest jedną z
najważniejszych zasad jego wiary. Tej zasady
przestrzegał do końca życia. Po otrzymaniu matury
dostał się na Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie,
na którym w 1935 roku ukończył wydział prawa oraz
dyplomację. Następnie, zaliczył kurs wojskowy, w
Szkole
Podchorążych
Rezerwy
Artylerii
we
Włodzimierzu Wołyńskim. Po przejściu do cywila odbył
praktykę dyplomatyczną i rozpoczął pracę w
przedwojennym Ministerstwie Spraw Zagranicznych.
Po wybuchu II wojny światowej walczył w 5.
Dywizjonie Artylerii Konnej. Pochodził z terenów
wcielonych do Rzeszy Niemieckiej, więc gdy dostał się
do niewoli sowieckiej, to został przekazany Niemcom.
Uciekł jednak z transportu jeńców i rozpoczął
działalność konspiracyjną. Od grudnia 1939 roku
pracował jako kurier- łącznik polskiego podziemia z
rządem emigracyjnym we Francji. W okupowanej
Europie było to zadanie bardzo niebezpieczne. W 1942
roku został wysłany do Londynu. Poza standardowymi
kurierskimi zadaniami Jan Karski otrzymał jeszcze
jedno. Miał poinformować opinię publiczną na
Zachodzie o tym, co tak naprawdę dzieje się w
okupowanej Polsce. Miał zaalarmować cywilizowany
świat o dokonującej się zagładzie narodu żydowskiego.
cd. str. 2

2014, ANO DE
JAN KARSKI
Este ano comemoramos o 1000 aniversário de um
mensageiro legendário. O ano 2014 foi consagrado pelo
Parlamento da República da Polônia como ano de Jan
Karski.
Nasceu em 24 de junho de 1914, em Łódź. Jan
Romuald Kozielewski, este era o seu verdadeiro nome,
era o sétimo filho de Stefan Ignacy Kozielewski e de
Valentina de nascimento Burawski. Cresceu em uma
família muito patriótica, na qual sempre estava viva a
memória do caráter heroico do passado de seu avô
Andrzej Kozielewski, insurgente de 1863. Para o jovem
Janek, seu irmão mais velho de 16 anos era também uma
grande autoridade, que serviu nas legiões polonesas e
depois foi oficial da Polícia Nacional. A família
Kozielewski morava em Łódź em uma casa da rua
Kiliński e a maioria dos vizinhos era de ascendência
judaica. Janek, como católico de fé profunda, desde tenra
idade sabia que a tolerância é um dos princípios mais
importantes de sua fé. Este princípio foi respeitado por
ele durante toda a sua vida. Após se formar no segundo
grau ingressou na Universidade Jan Kazimierz em
Lwów, na qual, em 1935, se formou na Faculdade de
Direito e Diplomacia. Em seguida, concluiu o curso
militar na Escola Militar da Reserva de Artilharia em
Włodzimierz Wołyński. Após passar para a vida civil
dedicou-se à prática da diplomacia e começou a trabalhar
no Ministério das Relações Exteriores do pré-guerra.
Após a eclosão da 2ª Guerra Mundial lutou no 5ª
Divisão de Artilharia da Cavalaria. Originário dos
territórios anexados ao Reich alemão, quando foi
capturado pelos soviéticos, foi entregue aos alemães. No
entanto, escapou durante o transporte dos prisioneiros e
iniciou uma ação conspirativa. Desde dezembro de 1939,
trabalhou como mensageiro do governo subterrâneo
polonês na França. Na Europa ocupada, este era um
trabalho muito perigoso. Em 1942, foi enviado para
Londres. Além dos trabalhos normais como mensageiro,
Jan Karski recebeu mais uma tarefa. Tinha que informar
a opinião pública no Ocidente sobre o que realmente
acontecia na Polônia ocupada. Tinha que informar de
modo alarmante o mundo civilizado sobre a aniquilação
do povo judeu.
cont. pág 2
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Cd. - 2014 Rokiem Jana Karskiego
Aby naocznie się przekonać i precyzyjnie przygotować
się do tego zadania, konspiracyjnie przedarł się do getta
w Warszawie. Następnie - w przebraniu strażnika dostał się do obozu przejściowego w Izbicy, skąd
niemieccy okupanci bezpośrednio wysyłali Żydów do
komór gazowych. W Londynie generał Władysław
Sikorski
nakazał
natychmiastowe
upubliczenie
tragicznych relacji
Karskiego
o Holocauście.
Dowiedzieli się o tym nie tylko Brytyjczycy. Karski ze
specjalną misją został wysłany również do USA.
Wiedzieli więc także Amerykanie. Ale świat milczał...
Rewelacje polskiego kuriera, który z narażeniem życia
przedzierał się z nimi do wielkiego mocarstwa nie
przyniosły
spodziewanych
rezultatów.
Reakcja
Prezydenta USA i pewien rodzaj ,,dziwnego
zakłopotania" oraz niechęć Brytyjczyków do podjęcia
konkretnych działań, uświadomiły Janowi Karskiemu,
że los mordowanych Żydów ... zupełnie nie interesuje
przywódców państw „wolnego świata”. Potwierdziły to
fakty. Państwa te nie zaangażowały się w żadną formę
pomocy ofiarom Holocaustu.
Do końca wojny Karski pozostał w USA, w 1944
roku wydał książkę Tajne Państwo, w której opisał
działalność Polskiego Państwa Podziemnego. Ponieważ
stała się bestsellerem, jej nakład 360 tys. egzemplarzy,
był wielokrotnie zwiększany.
Po wojnie Jan Karski wykładał na jezuickim
Uniwersytecie Georgetown w Waszyngtonie. W 1995
roku został odznaczony Orderem Odrodzenia Polski.
Otrzymał również tytuł Sprawiedliwego wśród Narodów
Świata, jedno z najważniejszych odznaczeń państwa
Izrael.
Jan Karski zmarł 13 lipca 2000 roku w Waszyngtonie.
Tam również został pochowany na Cmentarzu Góry
Oliwnej.
Był wielkim patriotą i bohaterem nie tylko polskiej
sprawy.

Cont. – 2014, Ano de Jan Karski
Para se convencer visualmente e preparar-se com
precisão para esta tarefa, invadiu secretamente o gueto de
Varsóvia. Então, vestido como vigia, conseguiu entrar no
campo de transição em Izbica, de onde os ocupantes
alemães enviavam os judeus diretamente para as câmaras
de gás. Em Londres, o General Władysław Sikorski
ordenou a imediata publicação sobre a trágica descrição
de Karski sobre o Holocausto. Ficaram sabendo sobre
isso não apenas os britânicos. Karski, em missão
especial, foi enviado aos Estados Unidos. Souberam
disso também os americanos. Mas o mundo estava
calado ... As revelações do mensageiro polonês, que
com risco de vida penetrava com as notícias nas grandes
potências, não produziram os resultados esperados. A
reação do presidente dos Estados Unidos foi de certa
“admiração”, bem como a relutância dos britânicos para
adotar ações concretas mostraram a Jan Karski que o
destino dos judeus assassinados ... absolutamente não
interessa aos líderes do “mundo livre”. Isto foi
confirmado pelos fatos. Os Estados-Membros não
participaram de forma nenhuma na assistência às vítimas
do Holocausto.
Até o final da guerra, Karski permaneceu nos Estados
Unidos e, em 1944, publicou o livro Estado Secreto, no
qual descreveu as atividades do Estado Subterrâneo da
Polônia. Por ter se tornado um best-seller, sua circulação
chegou a 360 mil copias e foi repetidamente impresso.
Após a guerra, Jan Karski, lecionou na Universidade
jesuíta de Georgetown em Washington. Em 1995,
recebeu a Ordem do Renascimento da Polônia. Recebeu
também o título de Justo Entre as Nações, uma das
distinções mais importantes de Israel.
Jan Karski morreu em 13 de julho de 2000, em
Washington. Lá também foi enterrado, no Cemitério
Monte das Oliveiras.
Foi um grande patriota e herói, não somente da causa
polonesa.

Na podstawie „Sławni Polacy XX wieku”, Wydawnictwo Demart
opracowała: prof. Barbara Rzyski

Baseado em “Poloneses famosos do séc. XX” Ed. Dermat
Redigiu. Profa. Barbara Rzyski

Najważniejsze wydarzenia i rocznice (VII - IX/14) - Principais eventos e aniversários (jul.-set./14)
01 / 08
15 / 08

01 / 09
17 / 09

15 / 08

W Polsce (na Polônia)
Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego 1944 r. (Aniversário do Levante de Varsóvia, em 1944)
Święta Państwowe i Kościelne – (Comemorações nacionais e religiosas):
Rocznica „Cudu nad Wisłą” (wojna polsko-bolszewicka 1920r.) (Aniv. do ‘Milagre sobre o Vístula’ guerra polono-soviética, em 1920); Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny (Assunção da Santíssima
Virgem Maria); Święto Wojska Polskiego (Dia do Exército da Polônia)
75. Rocznica napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę i Początek II wojny światowej (750 aniversário da
invasão da Alemanha hitlerista na Polônia e Início da II Guerra Mundial)
75. Rocznica wkroczenia wojsk radzieckich do Polski (750 aniversário da invasão das tropas soviéticas
na Polônia)
No Brasil (W Brazylii)
Missa Solene na Igreja Na. Sa. Auxiliadora 11h00 em comemoração à Assunção da Santíssima Virgem
Maria
Redigiram: Julio Brandeburski, Rosane AP Mainieri
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Z cyklu “Dzieje literatury polskiej”
Cz II
NAJWYBITNIEJSI PRZEDSTAWICIELE
POZYTYWIZMU
Pozytywizm to niezwykle bogaty i różnorodny okres
literacki. Do jego najwybitniejszych przedstawicieli
należą: Bolesław Prus, Eliza Orzeszkowa, Henryk
Sienkiewicz i Maria Konopnicka. Warto nieco bliżej
zapoznać się z sylwetkami tych wielkich pisarzy i ich
wspaniałą twórczością.
Bolesław Prus to pseudonim, pod którym tworzył
Aleksander Głowacki. Powstał od nazwy herbu rodziny
Głowackich-Prus. Pisarz żył w latach 1847-1912,
pochodził z okolic Hrubieszowa, z zubożałej rodziny
szlacheckiej. Wcześnie osierocony wychowywał się pod
opieką krewnych. Naukę rozpoczął w gimnazjum w
Lublinie. Przerwał jednak edukację, aby wziąć udział w
powstaniu styczniowym. Został ranny i kilka miesięcy
spędził w rosyjskim więzieniu. Po wyjściu na wolność
ukończył gimnazjum, a następnie rozpoczął studia na
wydziale matematyczno-fizycznym Szkoły Głównej w
Warszawie. Musiał jednak je przerwać, aby zarabiać na
życie. Jego brat Leon, upadek powstania (1863 r.)
przypłacił bowiem chorobą psychiczną i do końca życia
pozostawał na utrzymaniu Aleksandra. Ten musiał więc
podejmować różne, często dorywcze prace. Był
guwernerem, pomocnikiem fotografa, korepetytorem,
robotnikiem w fabryce, czy też kasjerem w banku. W
wieku 25 lat drukuje swoje pierwsze artykuły
publicystyczne i popularnonaukowe, po roku debiutuje
jako humorysta. Teksty podpisuje pseudonimem
Bolesław Prus, bo jak sam powiedział, „ze wstydu, że
takie głupstwa piszę”. Dzięki publikacjom w prasie
warszawskiej, stopniowo zyskiwał coraz większą
popularność. Związany z programem pozytywistycznym
szczególnie podkreślał znaczenie nauki i postępu. Prus
był niezwykłym obserwatorem życia społecznego, sporo
napisał dowcipnych felietonów, które publikował w
różnych czasopismach. Zostały one później wydane w 21
tomach jako ,,Kroniki". W wieku 28 lat żeni się z
Oktawią Trembińską. Po kilku latach pisania daje się
poznać jako wspaniały nowelista. W tym czasie
powstają: „Powracająca fala”, „Katarynka”, „Antek”,
„Michałko”, „Kamizelka”, czy też powieść „Anielka” jeden z najwspanialszych portretów dziecka w naszej
literaturze.
Mając 35 lat pisarz został redaktorem naczelnym
„Nowin”, ponadpartyjnego dziennika, który był swego
rodzaju „obserwatorium społecznym”. Wakacje spędza
w Nałęczowie, do którego coraz chętniej później
powraca na letni wypoczynek. Po 2 latach, na łamach
petersburskiego „Kraju” ukazuje się „Omyłka”, która jest
obrachunkiem pisarza z wydarzeniami 1863 roku. Utwór
jest tragiczną historią człowieka, gorącego patrioty,
niesłusznie posądzonego o zdradę i współpracę z
Rosjanami. Potem powstaje „Placówka”, jedna z
ważniejszych
powieści tego pisarza, w której
podejmuje dość popularny w twórczości pozytywistów

Da série “História da literatura da Polônia”
Parte II
PRINCIPAIS REPRESENTANTES
DO POSITIVISMO
O positivismo é um período literário extremamente
rico e diversificado. Seus membros mais proeminentes
incluem: Bolesław Prus, Eliza Orzeszkowa, Henryk
Sienkiewicz e Maria Konopnicka. Vale a pena conhecer
um pouco mais perto os perfis desses grandes escritores e
suas obras.
Bolesław Prus é o pseudônimo sob o qual
Aleksander Głowacki criava. Foi criado a
partir do nome do brasão de armas da
família Głowackich-Prus. O escritor viveu

de 1847 a 1912, era da região de Hrubieszów, de uma
família nobre empobrecida. Ficou órfão muito cedo e
cresceu sob os cuidados de parentes. Começou os
estudos no ginásio de Lublin. No entanto, interrompeu
sua educação, para tomar parte na revolta de Janeiro. Foi
ferido e passou vários meses em uma prisão russa.
Depois de deixar a prisão se formou na escola secundária
e, em seguida, começou a estudar na Faculdade de
Matemática e Física da Escola Principal em Varsóvia.
Precisou, no entanto, interromper os estudos para
trabalhar e se sustentar. Seu irmão Leon, sofreu com a
revolta de 1863, adoeceu mentalmente e para o resto da
vida ficou dependente de Alexander. Este, então,
precisou tomar rumos diferentes e muitas vezes teve que
fazer biscates. Foi tutor, assistente de fotógrafo,
professor particular, operário de fábrica ou caixa em
banco. Aos 25 anos de idade imprimiu seus primeiros
artigos publicitários e científico-populares e após um ano
debutou como humorista. Assina seus textos como
Bolesław Prus, porque, como ele mesmo afirmou, “por
vergonha, porque escrevo tantas bobagens”. Graças às
publicações na imprensa de Varsóvia, aos poucos
ganhava mais e mais popularidade. Ligado ao programa
positivista ressaltava, em especial, a importância da
ciência e do progresso. Prus era um observador da vida
social e escreveu várias colunas engraçadas, que
publicou em várias revistas. Mais tarde elas foram
publicadas em 21 volumes como “Crônicas”. Aos 28
anos casa-se com Oktawia Trembińska. Após alguns
anos torna-se conhecido como um grande romancista.
Neste tempo surgem: A onda que volta, Realejo, Antek,
Michałko, Colete ou o conto Anielka - em nossa
literatura, um dos melhores retratos de uma criança.
Aos 35 anos tornou-se redator-chefe de “Notícias”,
jornal suprapartidário que naquele tempo era uma
espécie de "observatório social". Passa suas férias em
Nałęczów, para a qual volta cada vez mais vezes para
passar as férias de verão. Depois de dois anos, em São
Petersburgo surge a obra Engano, que é o balanço do
autor referente aos acontecimentos de 1863. A obra é a
trágica história de um homem, um grande patriota,
injustamente acusado de traição e colaboração com os
russos. Depois surge Posto avançado, um dos contos
mais importantes do autor, no qual adota uma arte
cd. str.4 bastante popular dos
cont. pág. 4
3

cd. Najwybitniejsi przedstawiciele pozytywizmu
temat wsi i wiejskich realiów. Głównym bohaterem
„Placówki” jest Józef Ślimak, osamotniony i bezradny
chłop, który toczy wielki, heroiczny bój w obronie
wartości najwyższej - jaką jest własna ziemia.
Początkowo nie znajduje on żadnego wsparcia w walce z
niemieckimi kolonistami. Z czasem jednak splot
wydarzeń i nieszczęść powoduje, że wśród społeczności
wiejskiej budzi się poczucie solidarności. Po stronie
Ślimaka staje miejscowy proboszcz i przedstawiciel
żydowskiej mniejszości. „Placówka” jest uważana za
pierwszą polską powieść naturalistyczną, w której losy
bohatera określa przyroda.
W 1890 roku, w trzech tomach, ukazuje się wydanie
książkowe ,,Lalka". Akcja utworu rozgrywa się w
Warszawie, w latach 1878-1879. Powieść zrodziła się
najprawdopodobniej z rozczarowania autora kondycją
polskiego społeczeństwa i uważana jest za najbardziej
,,warszawską" w naszej literaturze, choć Prus opisuje w
niej także Paryż i polską prowincję. Głównymi
bohaterami ,,Lalki" są: Stanisław Wokulski, jego
przyjaciel Ignacy Rzecki i panna Izabela Łęcka. Powieść
ma charakter wielowątkowy, znajdziemy w niej wątek
romantyczny, miłosny, wątki sensacyjne, historyczne,
obyczajowe, zwłaszcza obraz życia arystokracji, ale też
wątki polityczne (rozważania Rzeckiego).
Na początku lat siedemdziesiątych XIX wieku
również w Warszawie rozgrywa się akcja czterotomowej
powieści ,,Emancypantki". W tomie pierwszym
poznajemy panią Latter, jej kłopoty z prowadzeniem
„pensji dla dziewcząt” i zdobywaniem pieniędzy,
których brakuje na prowadzenie opiekuńczego
pensjonatu. W II tomie najważniejszą bohaterką jest
Madzia Brzeska, która po opuszczeniu Warszawy
przebywa u rodziców w Iksinowie. Akcja tomów
trzeciego i czwartego przenosi się ponownie do stolicy i
opowiada o procesie intelektualnego i uczuciowego
dojrzewania Madzi. Kończy się ono załamaniem
psychicznym i poszukiwaniem duchowego azylu w
klasztorze. Ta z pozoru pogodna i pełna humoru powieść
należy do najbardziej przygnębiających dzieł Bolesława
Prusa. W,,Emancypantkach" spotykamy całą kolekcję
postaci; melancholików, samobójców i tych , nad
którymi unosi się widmo obłędu.
W roku 1897 zostaje wydana powieść ,,Faraon". Jej
akcja rozgrywa się w XI wieku p.n.e., w starożytnym
Egipcie a głównym bohaterem jest Ramzes - młody
faraon, który chce przeprowadzić reformy w kraju i
wzmocnić władzę państwową. Pragnie też poprawić los
swoich poddanych. Ramzes spotyka się jednak z
ogromnym oporem kapłanów, którzy od wieków
sprawują władzę nad życiem religijnym i świeckim
narodu. W ich rękach znajdują się nie tylko bogactwa,
ale też potężna broń jaką jest nauka. W tym państwie
odkrycia i wynalazki nie są własnością społeczeństwa.
Należą tylko do wybranych i stanowią sferę wiedzy
tajemnej. Ramzes planuje odsunąć kapłanów od
wszechobecnej władzy, a ich ogromny majątek
przekazać państwu. Jednak próba zamachu stanu
cd. str. 5

cont. Principais representantes do positivismo
positivistas sobre a aldeia e as realidades rurais. O
protagonista principal de Posto avançado é Józef Ślimak
(José Lesma), aldeão solitário e desamparado, que sai
para uma grande batalha heroica em defesa do valor mais
alto que é a própria terra. Inicialmente, não recebe
qualquer apoio na batalha contra os alemães
colonialistas. No entanto, ao longo do tempo, a
combinação de eventos e desgraças causa na comunidade
rural o despertar de um sentimento de solidariedade. Um
pastor local e um representante da minoria judaica ficam
ao lado de Ślimak. Posto avançado é considerado o
primeiro romance polonês, naturalista, no qual a natureza
define o destino do herói.
Em 1890, é publicado o livro A boneca, em três
volumes. A ação tem lugar em Varsóvia, nos anos 18781879. O romance nasceu supostamente a partir da
frustração do autor da condição da sociedade polonesa e
é considerada a mais varsoviana de nossa literatura,
embora Prus descreva também Paris e a província
polonesa. Os personagens principais de A boneca são:
Stanisław Wokulski, seu amigo Ignacy Rzecki e a
senhorita Izabela Łęcka. O romance é de natureza
múltipla e nele podem ser encontrados o romance, uma
história de amor, tramas sensacionalistas, históricas,
morais, especialmente o retrato da vida da aristocracia,
mas também tópicos políticos (reflexões de Rzecki).
No início da década de 70 do séc. XIX, também em
Varsóvia, tem lugar o romance em quatro volumes As
emancipadas. No primeiro, conhecemos a sra. Latter,
seus problemas com a direção de um “pensionato a para
meninas” e de ganhar o dinheiro que lhe falta para
manter o pensionato. No segundo volume, o personagem
mais importante é Madzia Brzeska, que depois de deixar
Varsóvia, fica com os pais em Iksinów (cidade fictícia).
A ação do terceiro e quarto volumes volta à capital e fala
sobre o processo de maturação intelectual e emocional de
Madzia. Acaba com um problema psíquico e a busca
espiritual em um mosteiro. Este romance, aparentemente
alegre e cheio de humor, pertence às obras mais
deprimentes de Bolesław Prus. Em As emancipadas nos
deparamos com uma coleção inteira de caracteres
melancólicos, suicidas e aqueles sobre os quais paira o
espectro da psicopatia.
Em 1897, é lançado o romance O Faraó (obs.:
traduzido para o português por Tomasz Barcinski, ed.
Civil. Brasileira). Sua ação ocorre no séc. XI a.C., no
antigo Egito e o personagem principal é Ramsés, um
jovem faraó, que quer realizar reformas no país e
fortalecer o poder do estado. Deseja melhorar o destino
de seus súditos. Ramsés, no entanto, encontra uma
grande resistência dos sacerdotes, que por séculos têm
poder sobre a vida secular e religiosa da nação. Em suas
mãos está não só a riqueza, mas também uma arma
poderosa que é a ciência. Naquele país, as descobertas e
as invenções não são propriedade da sociedade.
Pertencem apenas aos escolhidos e constituem a esfera
oculta da sabedoria. Ramsés planeja afastar os sacerdotes
do poder e passar para a nação a imensa fortuna dos
cont. pág. 4
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kończy się niepowodzeniem. Kapłani potrafili bowiem
przewidzieć zaćmienie słońca, co umożliwiło im
manipulację zachowaniami ludności. Ta wiedza
wystarczyła do pokonania władcy, za którą stały nawet
siły militarne.
W 48 roku życia pisarz wyjeżdża za granicę. Zwiedza
Berlin, Drezno, Norymbergę i tak pięknie opisany w
,,Lalce" Paryż. W Raperswilu spotkał się ze Stefanem
Żeromskim.
Po powrocie Prus pisze powieść ,,Dzieci", w której
dość jednostronnie przedstawił wydarzenia 1905 roku.
Powieść, choć podobno napisana ,,po mistrzowsku" jest
niedoceniona i raczej mało znana. Mając 65 lat rozpoczął
prace nad powieścią ,,Przemiany", której jednak nie
ukończył.
Bolesław Prus zmarł 19 maja 1912 roku w
Warszawie.
Eliza Orzeszkowa (z d. Pawłowska) jest kolejną,
wybitną przedstawicielką epoki literackiej określanej
pozytywizmem. Urodziła się w roku 1841, w zamożnej
rodzinie ziemiańskiej, w Milkowszczyźnie koło Grodna
(obecnie - Białoruś). W latach 1852-1857 uczyła się w
warszawskiej pensji sióstr sakramentek. Jej koleżanką
szkolną była przyszła pisarka Maria Konopnicka. Po
ukończeniu pensji w Warszawie wzięła ślub z Piotrem
Orzeszko i przeniosła się do jego majątku w Ludwinowie
na
Polesiu,
gdzie
prowadziła
działalność
samokształceniową i filantropijną.
W czasie powstania styczniowego (1863r.)
przygotowała pomoc lekarską dla walczących
powstańców, zorganizowała szpital polowy, ukrywała w
swoim majątku rannych, a nawet ostatniego dyktatora
powstania Romualda Traugutta. Za to patriotyczne
zaangażowanie Orzeszkowie utracili majątek w
Ludwiniowie, a mąż pisarki został wysłany na zesłanie.
Po tych wydarzeniach Orzeszkowa powróciła do
rodzinnej Milkowszczyzny, a od 1869 roku do końca
życia mieszkała w Grodnie. W wieku 25 lat
zafascynowana programem pozytywizmu, zalicza listę
obowiązkowych lektur pozytywisty, których autorami są
Spencer, Mill czy też Buckle. W tym okresie debiutuje w
prasie „Obrazkiem z lat głodowych”. Początkowo pisała
teksty programowe oraz nowele i powieści tendencyjne,
w których narrator nie ukrywa - po której stronie jest
racja. Do nich należą: „Ostatnia miłość”, „Pan Graba”,
„Marta”, „Pamiętnik Wacławy”. Z czasem do swoich
utworów zaczęła wprowadzać coraz więcej obserwacji
psychologicznych, niekiedy pogłębionych. W powieści
Marta zabiera istotny głos w dyskusji o emancypacji
kobiet, które w tradycji ziemiańsko-szlacheckiej
widziano jedynie przy boku męża. Po 1863 roku walka
kobiet o prawo do samodzielnego życia, do pracy i nauki
nabierała szczególnego znaczenia. Powieść Elizy
Orzeszkowej Marta zyskała rozgłos międzynarodowy,
ogłoszono ją nawet swoistym manifestem ruchu
kobiecego. Jej tytułowa bohaterka poszukuje nie miłości,
jak to dotąd w literaturze bywało lecz po prostu...
posady. Bez sukcesu kończą się jej poszukiwania w
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mesmos. No entanto, a tentativa de golpe de estado falha.
Os sacerdotes sabiam predizer o eclipse solar, o que
permitiu a manipulação da população. Esse
conhecimento foi suficiente para derrotar o governante,
que tinha até apoio da força militar.
Aos 48 anos de idade o escritor vai para o exterior.
Visita Berlim, Dresden, Nuremberg e Paris, tão
lindamente descrita na obra A boneca. Em Raperswil
encontrou-se com Stefan Żeromski.
Após a sua volta Prus escreve o livro Crianças, no
qual apresenta unilateralmente os acontecimentos de
1905. O romance, embora visível e magistralmente
escrito, é subestimado e pouco conhecido. Aos 65 anos,
iniciou seu trabalho no conto Transformações, que, no
entanto, não finalizou.
Bolesław Prus morreu em Varsóvia, em 19 de maio
de 1912.
Eliza Orzeszkowa (de nascimento
Pawłowska)
é
outro
membro
proeminente da literatura denominada
positivismo. Nasceu em 1841 em uma
família de ricos proprietários de terras,
em Milkowszczyzna, perto de Grodno (hoje na
Bielorrússia). Nos anos 1852-1857, estudou em Varsóvia
em um internato de freiras sacramentinas. Sua colega de
escola foi a próxima escritora Maria Konopnicka. Após
graduar-se em Varsóvia, casou-se com Piotr Orzeszko e
mudou-se para a propriedade dele em Ludwinów, na
região denominada Polesie, onde mantinha atividades de
autoeducação e de filantropia.
Durante a revolta de Janeiro (1863) preparou ajuda
médica para os insurgentes; organizou um hospital
campal; escondia feridos em sua propriedade, até
escondeu o último comandante da revolta Romuald
Traugutt. Por este envolvimento patriótico, a família
Orzeszko perdeu seus bens em Ludwinów e o marido da
escritora foi enviado para o exílio. Após esses eventos
Orzeszkowa retornou à cidade familiar Milkowszczyzna
e desde 1869, até o fim de sua vida, viveu em Grodno.
Com 25 anos de idade, fascinada pelo positivismo, inclui
na lista de leituras obrigatórias autores positivistas de
autores como Spencer, Mill ou, também, Buckle. Neste
período, fez sua estreia na imprensa com A imagem dos
anos de fome. Inicialmente, escrevia textos programados
e novelas, e contos tendenciosos, em que o narrador não
oculta de que lado está a verdade. São eles: O último
amor, Senhor Graba, Marta, Diário de Wacława. Com o
tempo, começou a introduzir em suas obras uma
observação mais psicológica, às vezes profunda. No
romance Marta é voz significativa na discussão sobre a
emancipação da mulher, que na tradição dos nobres e
latifundiários era vista apenas ao lado do marido. Após
1863 a luta das mulheres pelo direito de uma vida
independente, trabalho e aprendizagem tornaram-se mais
importantes. O romance de Eliza Orzeszkowa, Marta,
ganhou notoriedade internacional, e até foi anunciado
como manifesto do movimento feminino. Sua
personagem principal não procura o amor, até então
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zawodach nauczycielki, tłumaczki, czy też ekspedientki.
Pozbawiona środków do życia Marta, poddaje się i
kończy tragicznie.
Rok później, mając 37 lat Orzeszkowa wydaje
powieść Meir Ezofowicz, której akcja rozgrywa się na
prowincji, w środowisku żydowskim. Tematyka
żydowska występuje również w innych utworach i
zawsze związana jest z potępieniem antysemityzmu. Rok
później pisarka zakłada w Wilnie księgarnię polską,
którą po trzech latach władze rosyjskie zamykają. Jej
właścicielka otrzymuje zakaz opuszczania Grodna i
objęta jest nadzorem policyjnym. Orzeszkowa krytykuje
rodzący się socjalizm, uważa go za twór obcy, rosyjski,
jest również przeciwna wszelkim rewolucjom. Jest
zdania, że społeczeństwo to jeden organizm, a nie zbiór
antagonistycznych sił. Poglądom tym daje wyraz w
takich utworach jak: Widma, Zygmunt Ławicz i jego
koledzy oraz Sylwek Cmentarnik. Do jednej z najbardziej
znanych
powieści
Elizy
Orzeszkowej
należą
Dziurdziowie. Pisarka przedstawia w niej dość ponury
obraz zacofanej, białoruskiej wsi, pełnej zabobonów i
przesądów. Autorka pokazuje również folklor kolejnej
mniejszości narodowej. W tekście występują całe zdania
w języku białoruskim. Orzeszkowa rysuje dawną
Rzeczypospolitą
pełną
tolerancji
religijnej
i
narodowościowej.
W 1888 roku w Warszawie ukazało się pierwsze
wydanie trzytomowej powieści Nad Niemnem. Jej akcja
rozgrywa się w latach osiemdziesiątych XIX wieku, w
okolicach Grodna. Najważniejsze miejsca to Korczyn
(dwór Korczyńskich), zaścianek Bohatyrowicze, Osowce
(posiadłość Andrzejowej Korczyńskiej), Olszynka
(posiadłość Kirłów). Ważną rolę odgrywa pobliski las, w
którym znajduje się mogiła powstańcza. Trzeba
podkreślić, że Orzeszkowa wielokrotnie wracała do
tematów związanych z powstaniem styczniowym, zaś
doskonalenie gatunku pozwoliło pisarce odejść od
wątpliwego pod względem artystycznym modelu
powieści tendencyjnej.
Tezę o wyższości kultury wiejskiej nad miejską
autorka uzasadnia w utworze Cham. Pierwsza związana
jest z ziemią, domem i religią. Zdecydowanie góruje nad
zdemoralizowaną
kulturą
miejską.
Orzeszkowa
przeciwstawia parę głównych bohaterów- małżeństwo
Kobyckich z jednej strony, zaś dawną pokojówkę Frankę
z drugiej. Paweł Kobycki nadniemeński rybak
reprezentuje uosobienie dobroci i chrześcijańskiej
miłości, wspomniana kobieta jest zdeprawowana i z
gruntu zła. Warto dodać, że tematykę dobra i zła
powieściopisarka podejmuje także w wielu nowelach
pozytywistycznych. Do tych najbardziej znanych należą:
Dobra pani, Tadeusz, ABC..., Melancholicy. Hołd
powstańcom 1863 roku Orzeszkowa złożyła wydając w
1910 roku tom nowel Gloria victis. Utwór oparty jest na
przeżyciach i refleksjach autorki związanych z tym
narodowowyzwoleńczym zrywem.
Eliza Orzeszkowa zmarła 18 maja 1910 roku w
Grodnie. Pozostawiła po sobie 50 tomów prozy i 9
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como ocorria na literatura, mas apenas... trabalho.
Termina sem sucesso sua procura por uma formação
como professora, tradutora ou também vendedora. Sem
meios de subsistência a personagem Marta, sucumbe e
termina tragicamente.
Um ano mais tarde, com 37 anos, Orzeszkowa publica
o conto Meir Ezofowicz, cuja ação ocorre nas províncias,
em ambiente judeu. A temática judaica também aparece
em outras obras e sempre está ligada com a condenação
ao antissemitismo. Um ano mais tarde, a escritora monta
uma livraria polonesa em Vilnius, que depois de três
anos, as autoridades russas fecham. Sua dona recebe
ordem para deixar Grodno e fica sujeita à supervisão
policial. Orzeszkowa critica o socialismo nascente,
considerand-o como criação estrangeira, russa, e também
se opõe a qualquer tipo de revolução. É de opinião de
que a sociedade é um corpo e não um conjunto de forças
antagônicas. Estes pontos de vista se refletem nas obras
como: Espectros, Zygmunt Ławicz e seus colegas assim
como Sylwek Cmentarnik. Um dos mais famosos
romances de Eliza Orzeszkowa é Dziurdziowie. Nele a
escritora apresenta um quadro bastante sombrio e
atrasado da aldeia bielorrussa, cheia de preconceitos e
superstições. A autora mostra também o folclore da outra
minoria nacional. No texto há frases inteiras na língua
bielorrussa. Orzeszkowa desenha a velha República
cheia de tolerância religiosa e nacional.
Em 1888, em Varsóvia, apareceu a primeira edição do
romance em três volumes À beira do Niemn. Sua ação
ocorre na década de 80 do séc. XIX, nas proximidades de
Grodno. O lugar mais importante é Korczyn (palácio da
família Korczyński), limítrofe com Bohatyrowicze,
Osowce (propriedade de Andrzejowa Korczyńska),
Olszynka (propriedade dos Kirłów). Um papel
importante desempenha uma floresta próxima, onde se
encontra o túmulo dos rebeldes. É necessário assinalar
que Orzeszkowa voltava aos temas ligados com a revolta
de Janeiro e a evolução da escrita permitiu que ela se
afastasse do duvidoso, quanto aos termos artísticos, de
um modelo de romance tendencioso.
A autora fundamenta a tese da superioridade da
cultura aldeã sobre a da cidade na obra O homem rústico.
A primeira está ligada com a terra, a casa e a religião.
Decididamente supera a cultura urbana desmoralizada.
Orzeszkowa apresenta alguns dos personagens
principais, o casal Kobycki de um lado e a ex-empregada
Franka do outro. Paweł Kobycki pescador no rio Niemen
representa a personificação da bondade e amor cristão, a
mulher citada é depravada e intrinsecamente má. É
interessante acrescer que a romancista traz, em muitas
novelas positivistas, a temática do bem e do mal. Entre
elas as mais conhecidas são: Boa senhora, Tadeu,
ABC..., Melancólicos. Orzeszkowa fez uma homenagem
aos rebeldes de 1863, publicando, em 1910, o volume de
novelas Gloria victis. A obra é baseada nas experiências
e reflexões que cercam a autora associadas com a
insurreição nacional.
Elza Orzeszkowa morreu em 18 de maio de 1910
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tomów korespondencji. Trzeba także wspomnieć, iż
kandydowała do literackiej Nagrody Nobla.
Kolejną przedstawicielką epoki jest żyjąca w latach
1842-1910 Maria Konopnicka.
Urodziła się w Suwałkach jako Wasiłowska,
dzieciństwo spędziła w Kaliszu. Kształcona początkowo
w domu, potem na pensji sakramentek w Warszawie
(1855-1856), gdzie poznała i zaprzyjaźniła się z Elizą
Pawłowską (późniejszą Orzeszkową). Mając 20 lat
wyszła za mąż za Jarosława Konopnickiego.
Zamieszkała w Bronowie, później w Gusinie. Jej
małżeństwo rozpadło się i sama wychowywała kilkoro
dzieci. Doskonale łączyła pracę samokształceniową i
literacką.
Zadebiutowała wierszem ,,W zimowy poranek", który
opublikowała w ,,Kaliszaninie". W latach 1878-1890
przebywała w Warszawie, gdzie pracowała w redakcji
kobiecego pisma ,,Świt". W związku z koniecznością
leczenia jednej z córek, w roku 1890 Konopnicka
wyjechała na dłuższy czas za granicę. Owocem pobytu w
Szwajcarii, gdzie pisarka zetknęła się z wystawianiem na
licytację biedaków, była nowela napisana w 1891 roku
Miłosierdzie gminy. Autorka przedstawiła w niej swój
stosunek do tzw. fałszywej filantropii, bardzo popularnej
również w Polsce. Za rzekomym miłosierdziem gminy,
w państwie które uchodziło za
najbardziej
demokratyczne w Europie, kryła się w rzeczywistości
tragedia jednostki i poniżanie człowieka.
W 1902 roku z okazji 25. lecia pracy pisarskiej
Konopnicka, otrzymała jako ,,dar narodu" dworek w
Żarnowcu koło Krosna. Dużo czasu poświęciła
zagadnieniom społecznym, szczególnie interesowały ją
prawa kobiet. Konopnicka była znaną publicystką, w
swojej działalności kierowała się patriotyzmem i
odpowiedzialnością za losy narodu. Jako pisarka
wszechstronna tworzyła liryki, poematy, dramaty i
nowele. W utworach: Wolny najmita, Przed sądem, Jaś
nie doczekał, Z szopką, Martwa natura, Dym opisała
biedę i ubóstwo rodzin środowiska robotniczego i
chłopskiego. Chętnie nawiązywała do folkloru, który
najlepiej zarysowała w takich utworach jak; Na fujarce,
oraz Z łąk i pól. W poemacie Imagina Konopnicka
przedstawiła wizję rewolucji ludowej, w której nie tylko
skrytykowała szlachtę, ale też instytucje kościelne.
Pisarka
ostro
przeciwstawiała
się
polityce
germanizacyjnej realizowanej przez władze w zaborze
pruskim. Protestem przeciwko represjom jakie spotkały
dzieci polskie we Wrześni był jej bardzo znany wiersz
Rota. Przez długie lata odgrywał rolę nieoficjalnego
hymnu narodowego. Słowa ,,Nie rzucim ziemi, skąd nasz
ród, nie damy pogrześć mowy..." do dzisiaj znane są
dobrze, w wielu polskich domach.
W opowiadaniu Mendel Gdański autorka ostro
potępia antysemityzm. Dzieje chłopów, którzy opuścili
ojczyznę i znaleźli się na emigracji pisarka opisała z
kolei w poemacie epickim Pan Balcer w Brazylii i choć
nie był on największym sukcesem literackim autorka
pracowała nad nim prawie 20 lat.
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em Grodno. Deixou 50 tomos de prosa e nove de
correspondências. É necessário lembrar que se
candidatou ao Prêmio Nobel de Literatura.
A próxima representante da época e que viveu nos
anos 1842-1910 é Maria Konopnicka.
Nasceu em Suwałki como Wasiłowska,
passou a infância em Kalisz. Estudou
inicialmente em casa, depois na escola
das freiras sacramentinas em Varsóvia
(1855-1856), onde conheceu e tornou-se amiga de Eliza
Pawłowska (mais tarde Orzeszkowa). Aos 20 anos
casou-se com Jarosław Konopnicki. Morou em Bronów,
depois em Gusin. Seu casamento desmoronou e criou
sozinha vários filhos. Combinava perfeitamente o
trabalho de autoeducação e literatura.
Estreou com o verso Na manhã de inverno que
publicou em Kaliszanin. Nos anos 1878-1890, viveu em
Varsóvia, onde trabalhava na redação da revista feminina
“Amanhecer”. Tendo em conta a necessidade de tratar
de uma das filhas, em 1890, Konopnicka permaneceu no
estrangeiro por um tempo longo. O fruto da sua estadia
na Suíça, onde a escritora entrou em contato com um
leilão de pobres, foi o romance A caridade municipal,
escrito em 1891. Nele a autora apresentou sua relação
com a chamada falsa filantropia, muito popular, também
na Polônia. Para a alegada caridade municipal
considerada como o mais democrática da Europa,
escondia-se de fato uma tragédia e humilhação do ser
humano.
Em 1920, por ocasião dos 25 anos de trabalho
literário, Konopnicka recebeu como “presente da nação
polonesa” uma casa em Żarnowco perto de Krosno.
Dedicou muito tempo às questões sociais, sobretudo
interessada nos direitos das mulheres. Konopnicka foi
uma autora bem conhecida e em sua atividade guiava-se
pelo patriotismo e responsabilidade quanto ao destino da
nação. Como escritora versátil criava poesias, dramas e
novelas. Nas obras: Mercenário livre, Antes do tribunal,
Joaozinho não chegou a ver, Com o presépio, Natureza
morta e Fumaça descreveu a pobreza das famílias do
ambiente trabalhador e camponês. Descrevia o folclore,
que melhor desenhou nas obras como: Na flauta como
Dos campos e prados. No poema Imagina, Konopnicka
apresentou uma visão da revolução de um povo, no qual
não só denunciou a nobreza, mas as instituições
religiosas também.
A escritora contrapunha-se fortemente contra a
política da germanização conduzida pelas autoridades
durante o domínio Prusso. O protesto contra a repressão
que atingiu as crianças polonesas em Wrześn foi seu
poema mais famoso, Rota. Este, durante muitos anos
desempenhou o papel de hino nacional não-oficial. As
palavras: “Não abandonaremos a terra de nossa família,
de onde é nosso povo, não permitiremos mudar nossa
língua... “ até hoje são bem conhecidos, em muitas casas
polonesas.
No conto Mendel de Gdańsk a autora condena

cd. str. 8

cont. pág. 8

7

cd. Najwybitniejsi przedstawiciele pozytywizmu
Maria Konopnicka jest autorką wielu wspaniałych
utworów dla dzieci. Najbardziej znane to: O Janku
Wędrowniczku, O krasnoludkach i sierotce Marysi, czy
też Na jagody. Była też tłumaczką oraz krytykiem
literackim.
Maria Konopnicka zmarła 8 października 1910r. w
sanatorium „Kisielki” we Lwowie. Została pochowana
11 października na cmentarzu Lyczakowskim we
Lwowie. Pogrzeb stał się wielką manifestacją
patriotyczną, w której udział wzięło blisko 50.000 osób.
Henryk
Sienkiewicz
to
chyba
najbardziej
znany
przedstawiciel
polskiego pozytywizmu
chociażby
dlatego, że jako pierwszy polski pisarz
otrzymał literacką Nagrodę Nobla.
Urodził się w 1846 roku w Woli Okrzejskiej na
Podlasiu, w rodzinie szlacheckiej. Gimnazjum ukończył
z problemami, pracował jako guwerner. Później jednak
zdał maturę i rozpoczął studia w Szkole Głównej w
Warszawie. Początkowo na wydziale medycznym,
następnie na filologicznym. Uczniem był raczej słabym,
choć dobrze pisał wypracowania. Matka pisarza nie
mogła pogodzić się z tym, że syn nie zostanie lekarzem.
Jako młody pozytywista, w wieku 23 lat rozpoczął
współpracę
dziennikarską
z
warszawskimi
czasopismami. Swoje felietony w Przeglądzie
Tygodniowym i Niwie podpisywał pseudonimem Litwos.
W tym czasie powstają też pierwsze nowele: m.in.
Humoreski z teki Worszyłły. W 1876 roku został
felietonistą „Gazety Polski” i został wysłany do Stanów
Zjednoczonych w charakterze korespondenta. Mając 30
lat wyruszył więc w długą podróż do Ameryki.
Przebywał w Londynie i Paryżu. Stopniowo zdobywał
popularność pisząc felietony, reportaże i artykuły.
Dziennikarskim zapisem jego wędrówek są Listy z
podróży do Ameryki. Sienkiewicz dość sceptycznie
przyglądał się kontynentowi. Z jednej strony uznał
cywilizację amerykańską za ,,cywilizację przyszłości",
ale w innym miejscu określił ją jako ,,nie wytwarzającą
nic więcej prócz pieniędzy". Pisarz zajął się także
tragicznym losem Indian, analizował funkcjonowanie
demokracji
amerykańskiej,
żartobliwie
opisał
emancypację kobiet w USA. Dość szeroko prześledził
sytuację polskich emigrantów. Wkrótce ukazały się jego
najbardziej znane nowele pozytywistyczne: Szkice
węglem, Janko Muzykant, Z pamiętnika poznańskiego
nauczyciela, Za chlebem, Latarnik. W 1883 w
konserwatywnym dzienniku ,,Słowo" zaczyna druk
powieści: Ogniem i mieczem, Potop, które wkrótce
ukazują się jako wydania książkowe i wraz z powieścią
Pan Wołodyjowski tworzą Trylogię. Mając 40 lat udaje
się w podróż do Konstantynopola, Aten, Neapolu i
Rzymu. Potem zwiedza Hiszpanię, a owocem wyprawy
do Egiptu były Listy z Afryki. Powstają też współczesne
autorowi powieści jak: Bez dogmatu czy też Rodzina
Połanieckich.
Kolejnym
utworem
z
cyklu
„antygermańskiego”
jest
powieść
Krzyżacy.

cont. Principais representantes do positivismo
fortemente o antissemitismo. A escritora descreveu os
camponeses que deixaram sua terra natal e se
encontraram no exílio no poema épico O Senhor Balcer
no Brasil e, embora não tenha sido o maior sucesso
literário, a autora trabalhou nele por quase 20 anos.
Maria Konopnicka é autora de várias obras fantásticas
para crianças. As mais conhecidas são: Sobre Joãozinho
viajante, Sobre os anõezinhos e a órfã Maria, ou também
Colheita de mirtilos. Era também tradutora e crítica
literária.
Maria Konopnicka morreu em 8 de outubro de 1910
no hospital Kisielki em Lwów (hoje na Ucrânia). Foi
enterrada em 11 de outubro no cemitério Lyczakowski
em Lwów. O enterro foi uma grande manifestação na
qual tomaram parte mais de 50.000 pessoas.
Henryk Sienkiwicz é provavelmente o representante
mais conhecido do positivismo polonês, porque foi o
primeiro escritor polonês a receber o prêmio Nobel de
Literatura.
Nasceu em 1846, em Wola Okrzejska na região de
Podlasie, em família nobre. Graduou-se na escola com
problemas, trabalhava como tutor. Mais tarde, no
entanto, terminou o ensino médio e iniciou os estudos na
Escola Principal de Varsóvia. Inicialmente no
Departamento de Medicina, em seguida no de Filologia.
Foi um estudante fraco, apesar de escrever muito bem. A
mãe do escritor não se conformava com o fato de que o
filho não se formaria médico. Assinava seus artigos nos
periódicos Przegląd Tygodniowy e Niwia com o
pseudônimo Litwos. Neste tempo surgem as primeiras
novelas: entre outras, Humoreski z teki Worszyłły. Em
1876, tornou-se colunista do jornal “Polska” e enviado
para os Estados Unidos. Permaneceu em Londres e Paris.
Gradualmente, ganhou popularidade escrevendo ensaios,
reportagens e artigos. O registro jornalístico de suas
viagens são Cartas da América. Sienkiewicz olhava de
modo bastante cético para o continente. Por um lado,
reconheceu a civilização americana como a “civilização
do futuro”, por outro a descreveu como “a que não
produz nada além de dinheiro”. O autor também se
ocupou com o destino trágico da Índia, analisava o
funcionamento da democracia americana, descreveu
humorística e jocosamente a emancipação das mulheres
nos EUA. Investigou amplamente a situação dos
emigrantes poloneses. Logo apareceram seus contos
positivistas mais conhecidos: Esboços em carvão, Janko
o músico, O diário de um professor, Atrás de pão, O
faroleiro. Em 1883, no jornal conservador “Słowo”
inicia-se a impressão dos contos: A fogo e ferro, O
dilúvio que logo apareceram como livros e, juntamente
com a história do Coronel Wołodyjowski formam uma
trilogia. Aos 40 anos faz uma viagem a Constantinopla,
Atenas, Nápoles e Roma. Depois visita a Espanha e o
fruto da expedição ao Egito foram As cartas da África.
Surgem também obras como Sem dogma ou mesmo
Família Połaniecki. A obra seguinte do ciclo
antiamericano é o conto Krzyzacy.
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cd. Najwybitniejsi przedstawiciele pozytywizmu
W 1900 roku, z okazji jubileuszu otrzymał od narodu
pałacyk w Oblęgorku na Kielecczyźnie. Największy
rozgłos przyniosło Sienkiewiczowi jednak dzieło Quo
vadis, przetłumaczone na kilkadziesiąt języków. Powieść
ta stała się światowym bestsellerem i przyniosła
autorowi, w 1905 roku literacką Nagrodę Nobla.
W roku 1910 roku powstała powieść o rewolucji 1905
r. pt. Wiry. Utwór o charakterze antysocjalistycznym, w
którym autor ostrzega przed terrorem, a sam ustrój
uznaje za „złudzenie ludzkości w gonitwie za
szczęściem”.
Przygody Stasia i Nel oraz wspaniałe opisy
afrykańskiej przyrody znajdziemy w powieści W Pustyni
i w puszczy, która na stałe weszła do kanonu lektur dla
dzieci i młodzieży.
Po wybuchu I wojny światowej Sienkiewicz wyjechał
do Szwajcarii. Razem z Ignacym Paderewskim
zorganizował Komitet Pomocy Ofiarom Wojny.
Zmarł w Vevey 15 listopada 1916 roku. Jego prochy
sprowadzono do Polski i złożono w katedrze Św. Jana w
Warszawie.

cont. Principais representantes do positivismo
Em 1900, por ocasião do seu jubileu ganhou da nação
uma mansão em Oblęgork, na região de Kielce.
Sienkiewicz alcançou maior notoriedade com a obra Quo
Vadis, traduzida para várias línguas. Esta novela se
tornou um best-seller mundial e o autor ganhou o prêmio
Nobel de Literatura, em 1905.
Em 1910, surgiu um romance sobre a revolução de
1905, intitulado Wiry. A obra é de caráter antissocialista,
na qual o autor adverte sobre o terror e considera o
regime “uma ilusão da humanidade em busca da
felicidade”.
As aventuras de Staś e Nel, e as ótimas descrições do
meio-ambiente selvagem africano podem ser encontradas
no romance No deserto e na selva que foi inserido para
sempre como costume de leitura infantil e juvenil.
Após o início da 1ª Guerra Mundial, Sienkiewicz
viajou para a Suíça. Junto com Ignacy Paderewski
organizou o Comitê de Ajuda às Vítimas da Guerra.
Morreu em Vevey, em 15 de novembro de 1916. Suas
cinzas foram trazidas para a Polônia e depositadas na
catedral de S. João em Varsóvia.

Reasumując należy stwierdzić, iż na tych kilku
przykładach wspaniałej twórczości: Bolesława Prusa,
Elizy Orzeszkowej, Marii Konopnickiej i Henryka
Sienkiewicza można zauważyć jak różnorodnym i
bogatym w gatunki literackie był okres Pozytywizmu.
Upowszechniła się nowela, która w drugiej połowie XIX
wieku pełniła funkcję reportażu interwencyjnego.
Drukowano ją najpierw w czasopismach, następnie w
wydaniach książkowych. Był to utwór jednowątkowy,
który poruszał emocje czytelnika, apelował do jego
sumienia i nawoływał do interwencji oraz działania.
Popularnym bohaterem noweli pozytywistycznej było
dziecko, najczęściej zaniedbane, wyzyskiwane, biedne
lub osierocone. Pojawia się też problem dzieci
uzdolnionych, które nie mają żadnej możliwości
rozwijania swoich talentów. W tym czasie powszechne
były również inne małe formy takie jak: opowiadanie,
obrazek, studium czy też szkic. Nie można jednak
zrozumieć i poznać tej epoki literackiej bez takiego
gatunku jak powieść. Przecież; Lalka, Nad Niemnem,
Trylogia, Quo vadis to tytuły, bez znajomości których
trudno sobie wyobrazić procesy historyczne oraz dzieje
literatury polskiej.

Em resumo, deve-se constatar que nestes poucos
exemplos de criação fantástica de: Bolesław Prus, Eliza
Orzeszkowa, Maria Konopnicka e Henryk Sienkiewicz
pode-se notar que o período do Positivismo mostra uma
diversidade rica de gêneros literários. A novela se
popularizou e, na segunda metade do século XIX, serviu
como uma reportagem intervencionista. Primeiro foi
impressa em revistas, em seguida lançada em livros. Era
uma obra simples, que atingia as emoções do leitor,
apelava para sua consciência e o impelia para a
intervenção e ação. O herói popular da novela positivista
era, sobretudo, a criança, geralmente descuidada,
aproveitada, pobre ou órfã. Surge também a questão das
crianças dotadas, que não têm qualquer possibilidade de
desenvolver seus talentos. Na época, eram também
comuns outras formas menores como: uma história, uma
imagem, um estudo ou um esboço. No entanto, não se
pode entender ou conhecer esta época literária sem a
qualidade de um romance. Afinal de contas, Boneca,
Nad Niemnem, A trilogia, Quo vadis, são títulos sem os
quais é difícil imaginar os processos históricos e os feitos
da literatura polonesa.

Na podstawie: Literatura Polska PIW ,Warszawa 1993
opracowała – prof. Barbara Rzyski

Apoiado em: Literatura Polska PIW ,Warszawa 1993
Redigiu: Profa. Barbara Rzyski
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Przebieg uroczystości „Dni Patrona Szkoły”

Eventos do “Dia do Patrono da Escola”

W dniu 27 kwietnia br. uczniowie Szkoły Języka
Polskiego im. JP II, złożyli kwiaty pod pomnikiem Jana
Pawła II, w Kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej, w
Kościele ‘Na.Sa. Auxiliadora’ w Sao Paulo.
Dnia 31 maja br. odbyła się sesja naukowa „Jan
Paweł II - Droga do świętości”, na którą złożyły się
następujące referaty:
„Karol Wojtyła – dzieciństwo i młodość”;
„Karol Wojtyła – Ksiądz, Biskup, Kardynał”
„Ziemska droga Jana Pawła II”
Kolejnym punktem programu był pokaz filmu pt.
“João Paulo II – o Construtor de pontes” w języku
portugalskim.
Dni Patrona Szkoły zakończyła krótka część
artystyczna, na która spożyło się m.in. wspólne
śpiewanie („Barka”) oraz wystawa fotografii „Z życia
św. JP II”. Ponadto w ramach programu obchodów
opracowano wydanie specjalne Biuletynu Szkolnego,
poświęcone św. Janowi Pawłowi II.

Em 27 de abril de 2014 os alunos da Escola de Língua
Polonesa JP II, depositaram flores sob o busto de João
Paulo II na Capela Na.Sa. de Częstochowa na Igreja
Na.Sa. Auxiliadora em São Paulo.
Dia 31 de maio de 2014 ocorreu a apresentação de
seminários “João Paulo II – o caminho para a santidade”
com os temas:
„Karol Wojtyła – infância e juventude”
„Karol Wojtyła – Padre, Bispo, Cardeal”
„Caminho terreno de João Paulo II”
A parte seguinte foi a apresentação do filme “João
Paulo II – o Construtor de pontes”, em português.
Os dias do Patrono da Escola foram finalizados com
uma singela parte artística com canto de “A Barca” e
exposição de fotografias “Vida de S. João Paulo II”.
Além disso, como parte do programa de comemorações
foi preparada uma edição especial do Boletim da Escola
dedicada a S. João Paulo II.

Uczniowie ze Szkoły Języka Polskiego im. JP II składają kwiaty pod
pomnik JP II w kościele Na.Sa. Auxiliadora w Sao Paulo (Alunos da
Escola de Língua Polonesa JP II depositam flores no busto de JP II na
Igreja Na.Sa. Auxiliadora em São Paulo)

„Karol Wojtyła – dzieciństwo i młodość” (“Karol Wojtyła – infância e
juventude”) – Cesar Vołoszyn Guimarães, Guilherme A R Neves,
Lucélia F Q Chaves

„Karol Wojtyła – Ksiądz, Biskup, Kardynał”- (“Karol Wojtyła –
Padre, Bispo, Cardeal”) Lilian Santos de Castro, Talita Rodrigues de
Miranda, Tais Leão de Almeida, Hemílio Szafranski

„Ziemska droga Jana Pawła II” (“Caminho terreno de João Paulo II”)
– Jean Pierre de Morais, Alexandre Tortooro, Pedro LM Tenório,
Adriano R Santana de Oliveira, Sueli Krysiak Vaz, Fernando Garcia
da Silva, Lea Terezinha Zułkiewicz, Cesar Gosławski Travassos
cont. pág. 10
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Wystawa Zdjęć z życia św. Jana Pawła II (Exposição de fotografias da
vida de S. João Paulo II)

Na Wystawie Zdjęć pani Prof. Barbara Rzyski tłumaczy uczniom
fragmenty z życia św. JP II (Na exposição de fotografias a sra. profa.
Barbara Rzyski explica aos alunos fragmentos da vida de S. JP II)

Donald Tusk, Premier RP od 2007r.,
został wybrany nowym Prezydentem
Rady Europejskiej na następne pięć lat.
Zgodnie z unijnym kalendarzem Donald Tusk obejmie tę
funkcję 1 grudnia 2014r.

Donald Tusk, Premie da República da Polônia desde
2007, foi eleito o novo Presidente do Conselho Europeu
para os próximos cinco anos. De acordo com o calendário
da União, Donald Tusk vai ocupar o posto em 1 de
dezembro de 2014.

Redakcja Biuletynu

A Redação

Começou mais um ano letivo na Escola de Língua Polonesa João Paulo II em São Paulo
Em agosto de 2014 teve início mais um ano letivo
(2014-2015) do curso de idioma polonês na Escola de
Língua Polonesa JP II em São Paulo.

Colégio Notre Dame (fot. B. Rzyski)

As aulas são
ministradas
aos
sábados de manhã
no Colégio Notre
Dame, em dois
níveis – Básico e
Médio-Avançado.

O curso é direcionado para descendentes de
poloneses, pessoas casadas com poloneses, os que têm
interesses estudantis, culturais ou comerciais com a
Polônia, brasileiros que fizeram intercâmbio escolar ou
universitário e desejam continuar praticando o idioma,
bem como interessados de todas as etnias que têm
alguma simpatia com a cultura polonesa.
Este ano temos o prazer de receber 44 alunos novos
que foram recepcionados pela professora e por seus
colegas do Nível Médio-Avançado. Todos juntos
cantaram os Hinos Nacionais: Polonês e Brasileiro. Em
seguida, a professora deu as boas vindas a todos os
presentes e explicou que o objetivo do curso está além do
ensino do idioma polonês, pois envolve também aulas
sobre a história, cultura e tradições da Polônia milenar,
com intensa participação dos alunos.
A metodologia de ensino apoia-se naquela existente
no departamento de ensino do idioma polonês para
estrangeiros da Universidade Jaguelônica de Cracóvia.

Parte do grupo de alunos do nível Básico 2014-2015 (fot. B. Rzyski)

O intuito do curso é que a cada sábado de manhã todos
os alunos se sintam como se estivessem na Polônia e
tenham muitos sucessos em seu aprendizado.
Sejam muito bem-vindos alunos do nível Básico!
Aos que já frequentam o nível Médio-Avançado
desejo a mesma alegria e disposição do ano passado.
Agradecemos às irmãs do Colégio Notre Dame, da
Congregação das Irmãs de Na. Sa. da Imaculada
Conceição de Castres - conhecidas como as irmãs Azuis,
pela hospitalidade, gentileza e carinho com que nos
recebem há 10 anos.
Profa. Barbara Rzyski
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Z życia szkoły - urodziny obchodzą … Da vida da Escola - comemoram seus aniversários…
Julho: 8 Michel Pomeranc; 30 Cesar D Fróes
Agosto: 29 Thalita R de Miranda; 30 Luciano A Noceti

Sto lat, sto lat, niech żyją, żyją, nam,
Sto lat, sto lat, niech żyją, żyją, nam,
Jeszcze raz, jeszcze raz

Setembro: 3 Elvis J Ferrareis; 3 Fernando G da Silva;
17 Ingrid R Santos; 28 Cesar Vołoszyn Guimarães

Niech żyją, żyją nam …

Wszystkim Jubilatom życzymy wszystkiego najlepszego! Zdrowia, radości i wszelkiej pomyślności!!!
Aos aniversariantes desejamos tudo de bom! Saúde, alegrias e felicidades!!!
Conhecimentos sobre a Polônia
Os temas dos seminários a serem apresentados pelos
alunos do curso Básico da Escola de Língua Polonesa JP
II, no semestre ago.- dez./2014 são:
- Wielkopolska - o berço da nação polonesa;
- Polônia: localização e geografia;
- As montanhas Tatras;

- O parque nacional Białowieża;
- O grande compositor Fredryk Chopin;
- A Universidade Jaguelônica;
- 11 de novembro – Data nacional da Polônia.
Convidamos os interessados
A Redação

Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród.

Não vamos abandonar a terra de nossa família,

Nie damy pogrześć mowy.

Não deixaremos sepultar nossa língua.

Polski my naród, polski lud,

Nós somos a nação polonesa, o povo polonês,

Królewski szczep piastowy.

Da família real dos Piast.

Nie damy, by nas zniemczył wróg.

Não vamos deixar o inimigo nos germanizar.

Tak nam dopomóż Bóg!; Tak nam dopomóż Bóg!

Que Deus nos ajude! Que Deus nos ajude!

Do krwi ostatniej kropli z żył

Até a última gota de sangue em nossas veias

Bronić będziemy Ducha,

Vamos defender nosso Espírito,

Aż się rozpadnie w proch i w pył

Até que se transforme em cinzas e pó,

Krzyżacka zawierucha.

Vendaval da Ordem Teutônica.

Twierdzą nam będzie każdy próg.

Cada limiar será uma fortaleza.

Tak nam dopomóż Bóg! Tak nam dopomóż Bóg!

Que Deus nos ajude! Que Deus nos ajude!

Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz

O alemão não vai cuspir em nossa face,

Ni dzieci nam germanił,

Nem germanizar nossas crianças,

Orężny wstanie hufiec nasz,

Nosso regimento armado se levantará

Duch będzie nam hetmanił.

O Santo Espírito vai nos indicar o caminho.

Pójdziem, gdy zabrzmi złoty róg.

Iremos quando a corneta dourada ressoar.

Tak nam dopomóż Bóg! Tak nam dopomóż Bóg!

Que Deus nos ajude! Que Deus nos ajude!

Nie damy miana Polski zgnieść

Não queremos o nome da Polônia difamado

Nie pójdziem żywo w trumnę.

Não queremos ir vivos para o túmulo.

Na Polski imię, na jej cześć

Em nome da Polônia, em sua homenagem

Podnosim czoła dumne,

Levantamos nossas testas orgulhosamente,

Odzyska ziemię dziadów wnuk.

O neto vai recuperar a terra de seus antepassados

Tak nam dopomóż Bóg! Tak nam dopomóż Bóg!

Que Deus nos ajude! Que Deus nos ajude!
Tradução livre – A Redação
* nesta época a Polônia ainda encontrava-se sob o domínio estrangeiro

Polska i My - Biuletyn Szkoły Języka Polskiego im. Jana Pawła II w Sao Paulo
Corpo editorial: Julio Brnadeburski, Rosane AP Mainieri, Barbara Rzyski, Lea Żułkiewicz
Proibida reprodução de qualquer tipo, sem autorização prévia do Corpo Editorial
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