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ARTUR GRUSZECKI

W kraju palm i słońca
    


W Bremie, na dworcu kolei żelazne , wielkim, obszernym, pokrytym dachem szklanym, Podróż, Emigrant
przepuszcza ącym mdłe światło, ścisk, gwar, hałas, ękliwe wołania podróżnych z czwar-
te klasy, ostre, rozkazu ące głosy żandarmów w połysku ących hełmach i gorączkowa
bieganina służby kole owe .

To nade ście pociągu z emigrantami do Ameryki.
Ruchem ręki, głosem nieznoszącym sprzeciwiania się wskazu e emigrantom służba

kole owa i żandarmi schody przeznaczone do wy ścia.
Z wielkimi tobołami, z kuferkami askrawymi, z rzeczami owiniętymi w brudne

płachty suną emigranci.
Już w Ruheleben, stac i za Berlinem, gǳie kole e, gromaǳąc wszystkich emigrantów,

podda ą dezynfekc i ich i ich rzeczy, sadowią się emigranci w wagonach podług o czystych
okolic i kupą trzyma ą się też w Bremie. Idą z niemiecka ubrani Ślązacy, prawie wszyscy
młoǳi, ǳielni, zdrowi, wszyscy do Stanów Z ednoczonych; pomięǳy nimi trochę ko-
biet w spódnicach krótkich, askrawych, suto fałdowanych. Następnie postępu ą ociężale
Niemcy znad Wołgi, z Besarabii, z guberni charkowskie , w charakterystycznych rosy -
skich stro ach, a choć mówią po niemiecku, nazywa ą siebie: „die Russen”¹ — ta partia
eǳie do Argentyny. Patrząc pode rzliwie na wszystkie strony, ostrożnie stąpa ą Słowa-
cy w stro ach narodowych; potem garść Żydów z Cesarstwa², z licznym, wrzaskliwym
potomstwem; wreszcie z ociąganiem, trwogą i niepoko em postępu ą chłopi z Galic i³
i Królestwa⁴.

Co chwila z tłumu wyrywa się nawoływanie matki, zrzęǳący głos o ca, płacz ǳiecka;
a wszyscy zmęczeni, niewyspani, brudni, z wypiekami na twarzy, z błyszczącymi gorącz-
kowo oczyma, wypatru ą upragnione Bremy.

W sali IV klasy szeregu ą i liczą roǳiny emigrantów, i bez pytania, ob aśnienia, często
wbrew woli, narzuca się emigrantom hotel, do którego muszą za echać, opłaca ąc życie
i mieszkanie. Lwią część emigrantów zabiera pan Missler, eden z ǳisie szych poten-
tatów bremeńskich, agent Towarzystwa „Norddeutscher Lloyd”⁵, posiada ący wyłączny
przywile bałamucenia, ściągania i wyzyskiwania emigrantów z Austrii, Węgier i Ros i.

— Nasze pakunki!
— Nasze kuy! — woła ą emigranci.
— Zna dą się w porządku! — odpowiada łamaną polszczyzną wysłannik p. Misslera

i wspomagany przez żandarmów wyprowaǳa część swego łupu na plac przed dworcem.

¹die Russen (niem.) — Ros anie. [przypis edytorski]
²Cesarstwo — tu: zapewne Cesarstwo Niemieckie, państwo powstałe w wyniku z ednoczenia Niemiec do-

konanego w latach – przez Prusy pod rządami Ottona von Bismarcka, albo też Cesarstwo Austrii, edna
z dwóch składowych Austro-Węgier. [przypis edytorski]

³Galicja — ziemie dawne Rzeczypospolite pozosta ące w latach – pod zaborem austriackim. [przy-
pis edytorski]

⁴Królestwo — tu: Królestwo Polskie a. Królestwo Kongresowe (pot. Kongresówka), utworzone na mo-
cy postanowień kongresu wiedeńskiego z terenów dawne Rzeczpospolite pod zaborem rosy skim, istnie ące
w latach –. [przypis edytorski]

⁵Norddeutscher Lloyd — dawne niemieckie oceaniczne przedsiębiorstwo żeglugowe z sieǳibą w Bremie, zał.
w , zlikwidowane w . [przypis edytorski]
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ǲień chmurny, dżdżysty, późne esieni, wilgoć przenika wszystko, osiada na zmię-
tych ubraniach, na zruǳiałych butach, ǳwoni w rynnach dachów, rozlewa się w kału-
żach po bruku. Na placu nowy poǳiał emigrantów: porządnie ubranych przeznacza ą Emigrant
do hotelów położonych w mieście, uboższych do hotelu zwanego „Warszawa”. Na wozy
wrzuca ą kuy, emigranci idą pieszo.

ǲiwnie i smutno odbĳa ą ci luǳie na tle bremeńskich ulic, czystych, ładnych, i ka-
mienic z lustrzanymi szybami, z białymi firankami, z kwiatami w oknach. Idą z tłumo-
kami, tobołami, brudni, pomięci, askrawo ubrani, nagleni przez przewodnika. Bremeń-
czycy, akkolwiek przyzwycza eni, przysta ą, patrzą ak na ǳiwowisko i wydyma ąc usta
wzgardliwie, szepcą:

— Emigranten!… Polen!…
Nareszcie dociera ą do hotelów. Są to domy wysokie, w których każde mie sce est

zużytkowane, byle przynosiło dochód właścicielowi, bez względu na niebezpieczeństwo
i aką taką wygodę podróżnych. Począwszy od poddasza zaczyna ą się dość obszerne sale,
przepełnione łóżkami, ak to bywa w czasie katastro; są to poko e noclegowe, osobne
dla mężczyzn, osobne dla kobiet. Na pierwszym piętrze sala adalna, zarazem poczekalnia,
kancelaria i szynk. Jeszcze gorszy tłok, brud i niewygoda w hotelu zwanym dla wabika
„Warszawą”.

Za tego roǳa u umieszczenie i lichą żywność płaci ednostka po dwie marki ( rub.)
ǳiennie. Łatwo obliczyć, ile traci roǳina, np. z pięciu osób złożona, gdy musi czekać dni
kilka na ode ście statku, a uż w tym głowa agentów p. Misslera, by przyspieszyć wy azd
emigrantów z kra u w niezawodne ob ęcia patrona.

Wokoło hotelów emigranckich snu ą się poczciwcy, ułatwia ący emigrantom nabycie
„amerykańskich” kapeluszy… butów… ubrań… i innych rzeczy, bez których nie przy mą
w Ameryce, kto wie czy nawet na okręt. Wreszcie zamerykanizowani emigranci idą do
biura p. Misslera, by wymienić prowizoryczne karty okrętowe⁶, dowieǳieć się bliższych
szczegółów o okręcie, zmienić swo ą gotówkę na amerykańskie pieniąǳe, pan Missler
bowiem stara się o wszechstronną wygodę swych ofiar w hotelach i biurach, za mu ących
cały parter własnego domu, w których pracu e sztab przeróżnych urzędników.

Emigranci wchoǳą do obszerne sali, a tuż za barierą z awia ą się urzędnicy, mówiący
po polsku i małorusku⁷, i z miną dobrodusznych poczciwców zada ą pytania emigrantom:

— A skąd wy?… Czy nikt nie wybiera się do Ameryki z te wsi lub okolicy?… A ak
mu na imię? A poczta? Wó t ak się nazywa?… — i wszystko przy dalszym stoliku notu e
inny skwapliwie, bo takie adresy to grosz gotowy dla agenta: uż ego biuro wyśle czułe
listy o Ameryce, o ra skie tam szczęśliwości, o naǳwycza nych wygodach podróży, gǳie
do woli rozda ą wino do wspaniałych obiadów, mleko świeże trzy razy ǳiennie roznosi
ǳieciom służąca, doktor est na zawołanie, służba czeka skinienia emigru ących.

Jednak należy być sprawiedliwym: to samo robią i inni agenci „Lloydu Bremeńskie-
go”… gdyż handel musi iść; a że chłopi są ciemni, głupi, wierzą cudacznym listom i łatwo
da ą się oszukiwać, czyż to wina agentów?

W obszerne , niskie brudne sali hotelu „Warszawa” — tłok, gwar; pozytywa⁸ wielka
wygrywa piskliwie różne melodie, w rogu za ladą bufetową rzędy ponętnych butelek,
beczki piwa i niewyszukane przekąski. W ednym rogu, unika ąc drwin, skupili się Żyǳi,
płacący tylko za nocleg po  fenigów⁹ od osoby; w drugim tłoczą się chłopki z ǳiećmi
na ręku, przy spódnicy, fartuszku, sieǳą a wzdycha ą, uspoka a ąc maleństwa.

W środku wielkie te izby gwarno, wesoło; co chwila idą gromadką do bufetu i żąda ą Emigrant, Chłop, Matka,
Żonawódki, piwa — wszyscy uradowani, weseli; na ustach tylko Ameryka, złoto, bogactwo,

życie bez troski, mnóstwo pienięǳy i dostatków!
— Macie, matko, kłopot z ǳiećmi…
Spo rzała trochę zǳiwiona, zmęczonymi, niebieskimi oczyma, poprawiła askrawą

chustkę i uspokoiwszy czworo drobnych ǳieci, odpowiada:

⁶karta okrętowa (daw.) — bilet na podróż statkiem. [przypis edytorski]
⁷małoruski — dotyczący Małorusi (hist.); ǳiś: ukraiński. [przypis edytorski]
⁸pozytywa (daw.) — urząǳenie mechaniczne, odtwarza ące muzykę zapisaną na spec alnych ǳiurkowanych

kartach, które steru ą piszczałkami. [przypis edytorski]
⁹fenig — dawna drobna moneta w kra ach niemiecko ęzycznych; od  fenig stanowił / marki nie-

mieckie , do czasu zastąpienia marki przez euro (). [przypis edytorski]
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— Ano, zachciało się memu, to i co robić?… ǲieci nie zostawię, akoś do eǳiemy…
— I kto was namówił do wy azdu?
— A któż by? Nikt, ot przyszło pismo do wsi, trafiła się książka… a u nas źle, Żyd

gniecie, pan nie pomoże, bo sam ma niewiele, to i wybraliśmy się.
— Dokądże eǳiecie?
— A gǳieżby? Do Ameryki.
— Do które ? Północne czy do Brazylii?
— Alboż a wiem? Agent dał bilet; może mó wie, a nie wiem.
W przeważa ące liczbie chłop, zwłaszcza z Galic i Wschodnie , nie wie, dokąd eǳie Emigrant, Chłop, List

i powtarza uporczywie: do Ameryki. Miałem w ręku list pisany z Argentyny, kolonia
Missionas, w którym po zwycza owym początku pisze kolonista, że: „Chwała Bogu, tu
w Kanaǳie est nieźle, eść est co, tylko o pieniąǳe trudno…”, a kończy podaniem
adresu: „Ameryka, Kanada, kolonia Missionas”.

— Co pan tam bęǳie gadał z babami! — woła niski, przysadkowaty Mazur¹⁰. —
Chodź pan do nas!

— Pan też do Ameryki?… Za chlebem?… Panu to ta¹¹ ciężko bęǳie, bo tam chcą ino¹² Emigrant, Chłop, Żyd, Pan,
Właǳachłopów; tam nie ma pana ani Żyda, ani podatków, tam kończy się wasze panowanie…

Głośny śmiech zadowolenia, radości i złote naǳiei rozlega się wśród podnieconych
emigrantów.

— Na pohybel panom i Żydom! — woła chłop, wznosząc w górę kieliszek wódki.
— Cicha ta!¹³ — miarku e go Mazur. — Toż i ten pan eǳie za chlebem, bo mu tu

ciężko.
Jaki taki wzdycha i podnosi się gwar skarg na biedę, nęǳę, złą dolę. Uro one i praw-

ǳiwe krzywdy płyną falą skargi i żalu. Na tęsknotę do kra u, którego macosze traktowanie
ma ą żywo w pamięci, eszcze za wcześnie; przeciwnie, radość i rozczulenie wzmaga się
podniecane kieliszkiem.

Z tłumu wysunął się emigrant w spencerze¹⁴ i biorąc kufel piwa, zawołał gromko:
— Zaś¹⁵ hoch¹⁶ Ameryka! Wiwat! — i przy dźwiękach katarynki sunąc do bufetu,

krzyknięto radośnie:
— Wiwat Ameryka‼

 
Wy eżdżamy z Bremerhaven¹⁷ na pełne morze. Po niebie przewala ą się szare i ciemne Okręt, Morze, Deszcz,

Wiatrchmury, pęǳone wiatrem zachodnio-północnym, który kiedy niekiedy siecze zimnym,
esiennym deszczem. Wielkie fale uderza ą o siebie z głuchym łoskotem, wyrzuca ąc bia-
łą pianę. Okręt, niedostatecznie wyładowany, zaczyna tańcować, a wśród szumu morza,
poświstu wiatru, nieustannego huku fal, warczenia machiny parowe rozlega się gwiz-
dawka oficera i marynarze, słania ąc się na wszystkie strony, śpieszą po rozkazy. Na po-
kłaǳie pusto, ciemno; czasem bryźnie fala, okręt się zakołysze, wiatr z deszczem zagra
na wyciągniętych linach masztu i znów szum, za adłe uderzenia o okręt i huczące zapa-
sy z nawrotami fal. Służbisty steward¹⁸, chociaż pasażerowie sieǳą po ka utach, ǳwoni
zawzięcie znak podawania obiadu, który zaczyna się milczeniem, a z adących parowcem
sieǳi przy stole sześciu gości. Kapitan niski, krępy kręci szpakowatą brodę, patrzy po
pustych krzesłach i mówi z głośnym śmiechem:

— Dopiero siedem, a uż chorzy; co bęǳie dale ?

¹⁰Mazurzy — mieszkańcy Mazowsza lub Mazur, regionu w płn.-wsch. Polsce, zasiedlonego w XIV–XVII
w. przez polskich osadników z Mazowsza; dawnie także: potomkowie osadników z Mazowsza mieszka ący
w Małopolsce nad Sanem, a także na Podlasiu i Wołyniu. [przypis edytorski]

¹¹ta (gw.) — tam. [przypis edytorski]
¹²ino (gw.) — tylko. [przypis edytorski]
¹³cichajta (gw.) — bądźcie cicho. [przypis edytorski]
¹⁴spencer (daw.) — krótka kurtka. [przypis edytorski]
¹⁵zaś (gw.) — tu w znaczeniu: więc, zatem. [przypis edytorski]
¹⁶hoch (niem.) — tu: niech ży e. [przypis edytorski]
¹⁷Bremerhaven (niem.: port Bremy) — miasto portowe w Niemczech, u u ścia Wezery do M. Północnego;

założone w  ako nowy port morski Bremy, stanowiło eden z głównych portów emigracy nych w Europie.
[przypis edytorski]

¹⁸steward — pracownik obsługu ący pasażerów na pokłaǳie statku. [przypis edytorski]
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W odpowieǳi śmie ą się z tego dowcipu, ak przystało na podwładnych, starszy me-
chanik okrętowy i doktor, elegancki, ładnie ubrany blondyn.

— Co znaczy siedem? — pyta mały, poważny Niemiec, nauczyciel z San Paulo w Bra-
zylii.

— Siedem⁉ — śmie e się wesoło kapitan. — To cya¹⁹, potem iǳie osiem… ǳie-
więć…

— Następu e — doda e mały profesor — ǳiesięć, edenaście, dwanaście, trzy…
— Dosyć! — przerywa mechanik. — Przekroczyliśmy granicę.
Po chwili dowiadu emy się, że w czasach, gdy żaglowce panowały na morzu, istniało Okręt, Wiatr, Burza,

Żywioły, Obycza eobliczenie siły wiatru w cyach, zastosowanych do stopniowego usuwania żagli. Cya
siedem oznacza wiatr „twardy”, osiem „burzliwie”, ǳiewięć „burza”, ǳiesięć „mocna bu-
rza”, edenaście „twarda burza”, dwanaście „orkan” i zwĳa się wszystkie żagle.

Nad ranem wiatr silnie szy, morze, ak okiem sięgnąć, bałwani się, tryska ąc białą Morze, Okręt
pianę przesłania ącą widnokrąg; chwilami zda e się, że gǳieś tam na nieboskłonie biele e
wielkie miasto, które, zaledwie do rzane, znika sprzed oczu. Płyniemy głębokim wąwozem
i tuż, tuż ruchome ściany ma ą nas nakryć, gdy okręt gwałtownym ruchem wspina się na
grzbiet nadbiega ącego bałwana, akąś chwilę kołysze się, wpada w głąb ǳiobem, a śruba
okrętowa huczy ze zgrzytem i świstem w powietrzu.

— Panie, ile mamy? — pyta oficera podróżny zaniepoko ony.
— Osiem, a może bęǳie ǳiewięć — odpowiada, śpiesząc dale .
Osiem trwa, okręt pod naporem rozhukanych fal ęczy, piszczy, trzeszczy, wyczuwa

się uginanie wiązań, akieś głuche trzaski w głębi okrętu, który to kłaǳie się bokiem,
to wspina się w górę lub pada w głąb. W sali adalne dźwięczą szklanki i talerze, a przy
drugim śniadaniu mimo przegródek i linii na stole przewraca ą się butelki i szklanki, zsu-
wa ą się talerze, ku rozweseleniu sieǳących. Rozmowa pod wpływem burzliwe pogody Okręt, Niebezpieczeństwo
obraca się tylko około wypadków nieszczęśliwych w czasie burz morskich. Kapitan ra-
zem z mechanikiem i starszym oficerem przesaǳa ą²⁰ się w opisach przygód na różnych
morzach pod różnymi strefami. Tam złamany maszt pogruchotał luǳi, ówǳie pęknięcie
śruby zabiło maszynistę i przeǳiurawiło okręt lub nabiegły bałwan zmiótł luǳi i rzeczy
z pokładu; a prawdopodobnie nie przez złośliwość, lecz z poczucia obowiązku służbowego
zapytu e kapitan:

— Czytaliście, panowie, przepisy ratunkowe? — i wskazu e wywieszone za szkłem
rozporząǳenia.

Zaczyna być duszno w sali, może nie tyle z powodu zamknięcia wszystkich okien, ile
te rozmowy.

Morze w swym gniewie est wspaniałe, wre szalonym życiem i ruchem; wznoszą się to Morze, Gniew
czarne, to śnieżne wzgórza, olbrzymie fale toczą walkę zapaśniczą na śmierć, tłuką o siebie,
walą, gruchoczą, przewala ą się, zwycięża ą, giną, zmartwychwsta ą i ma się wrażenie, że
ta walka toczy się pomięǳy ży ącymi i czu ącymi potęgami, że to nie płyn, nie woda,
lecz coś twardego, giętkiego, silnego, a ciągłość tego szalonego ruchu wywołu e wrażenie
czegoś trwałego, odwiecznego, nigdy się niekończącego.

Mimo te walki na morzu, huku, trzasku, łomotu fal rozbĳanych, pogwizdywania Morze
przeciągłego lin okrętowych, przechylania się, wznoszenia i opadania okrętu, nie ma się
wrażenia strachu, obawy, przerażenia i po chwilowym rozdrażnieniu następu e apatyczna
rezygnac a, poczucie zupełne bezsilności wobec ogromu sił morza, i patrzy się spoko -
nie z pewnym zaciekawieniem to na wysiłki nadmierne okrętu, to na ślepą wściekłość
wzburzonych toni.

A emigranci?
Po schodach czarnych, oślizłych wchoǳi się do ciemnawe przestrzeni, oświetlone Emigrant, Podróż

trzema okrągłymi oknami, zamkniętymi z powodu burzy.
To trzecia klasa, zwana Zwischendeck²¹. Z prawe i lewe strony wznoszą się rusztowania

ze sztab żelaznych, poǳielone na cztery dolne i cztery górne łóżka. Na siennikach, pod

¹⁹cyfra (daw.) — liczba, wielkość liczbowa; ǳiś popr.: po edynczy znak pisarski służący do zapisywania liczb.
[przypis edytorski]

²⁰przesaǳać się w czym — ǳiś: prześcigać się w czym nawza em. [przypis edytorski]
²¹Zwischendeck (niem.) — mięǳypokład a. mięǳypokłaǳie: pokład położony mięǳy głównym pokładem

a dnem statku. [przypis edytorski]
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kocami, leżą emigranci. Jest tu mroczno, duszno, brudno, choru ą wszyscy, mężczyźni
klną, kobiety ęczą, ǳieci płaczą, a dwa stewarǳi, przeznaczeni do usługi, rozmawia ą
przy schodach spoko nie, ak gdyby nie słyszeli i nie wiǳieli choru ących.

Po dwóch dniach morze zaczyna się uspoka ać, zawĳamy do Antwerpii, dla nabrania
ładunku i pasażerów.

W podróży z Antwerpii na Atlantyk pogoda sprzy a, zaroiło się też na pokłaǳie w ty-
le okrętu. Kobiety blade, zmęczone, nieustannie nachoǳą doktora, żąda ąc natarczywie
środka na mdłości i ból głowy: „bo cała choroba est z tego eǳenia na okręcie, ani
to chleba (żytniego), ani kwasu, pożal się Boże takie strawy”, narzeka ą na różne tony,
przypatru ąc się w przerwach skalistym wysepkom Holandii, biało-kredowym brzegom
Anglii z wyniosłym Doverem i zielonym wybrzeżom Franc i. Pomięǳy starszymi emi- Emigrant, Chłop
grantami re woǳi Piotr Stefański z Galic i, uczestnik gorączki emigracy ne w roku
, który wróciwszy z Brazylii, po trzech latach pobytu w kra u eǳie znów do Para-
ny²². Chłop wysoki, silny, rozprawia dużo o Brazylii, ob aśnia, raǳi, tłumaczy i trzyma
się kompanii szewca Małowskiego, którego kosztem eǳie, obiecawszy za tę cenę połowę
swego gruntu w Paranie.

— I wróciliście do Galic i swoim kosztem? Sami?
— Ee, to długa historia. Mówi mi mó kmotr²³ spod Przemyśla, tam, w Brazylii, że

zarobił w Bremie  guldenów²⁴…
— Tak dużo? I akim sposobem?
— Zarobił lekko, bo to Karesch i Stotzky, a także Missler, płacili za każdego czło-

wieka po pięć papierków. Co który chłop przy echał od niego niby od mego kmotra, do
Bremy, liczyło się kmotrowi pięć papierków. Skusiło i mnie, zostawiłem żonę na gruncie
i przy echaliśmy we dwóch z Brazylii do Bremy, no i do Galic i po luǳi; mnie zna ą, żem
nie oszukaniec, i zebrałem luǳi…

Wzdycha i smutnie kiwa głową.
— Cóż dale ? Przywieźliście?
— Iii, nie! Zwieǳiał się o mnie starosta, a że wyszedł rozkaz, aby nie puszczać luǳi

do Brazylii… to i biedowałem do te pory.
— A żona? ǲieci?
— Pisała mu żona — doda e z uśmiechem przysłuchu ący się szewc Małowski — że

kiedy nie szanował, co mu Bóg dał w Brazylii, niech sobie sam raǳi.
W ciągu podróży opowieǳiał dalsze szczegóły umowy ze wzmiankowanymi agen- Emigrant

tami. Płacono dostawcom, czy naganiaczom, po pięć guldenów za każdą dorosłą osobę,
wywożono ich podobno do Ameryki, ale on tego dobrze nie wie dokąd. Być może, iż
owi męczennicy z Haiti i inni, po plantac ach cierpiący, są owi opłaceni przez agentów
chłopi, gdyż nieświadomi nazw mie scowości, warunków, po mu ący Amerykę ako kra
za morzem mogli być kontraktowani, wywożeni i zaprzedawani plantatorom tak nie-
mieckim, ak i obcym. I ten ohydny handel ludźmi trwa po ǳiś ǳień na tych samych
warunkach, nie tylko w Bremie, lecz i w Hamburgu, zosta e pod opieką rządu i senatów
wolnych miast!

Na pytania, kto i co ich skłoniło do emigrac i, odpowiada ą ogólnikowo, narzeka ą na
podatki, lichwę, ucisk, a ci z miast i miasteczek doda ą w dumnym samopoczuciu: „Już
my wiemy, dlaczego eǳiemy!” i patrzą porozumiewawczo na siebie.

Minęliśmy Zatokę Biska ską.
Jak daleko sięgnąć okiem, wokoło ciemnobłękitne fale Atlantyku, czasem gǳieś Morze

w oddali przemknie biały żaglowiec, zaczernie e parowiec z długą smugą dymu, nad-
biegła chmura odbĳe się na ruchliwe powierzchni morza, zaznaczy się ciemnym pasem
wśród błyskotliwych fal w słońcu, zaigra ą delfiny lub przeuną ryby lata ące; a zresztą²⁵

²²Parana — stan Brazylii położony na południu kra u; od  do  do Brazylii napłynęła edna z na -
większych fal emigracy nych z Europy Środkowe , obe mu ąca m.in. ponad  tys. Polaków, w większości
z przeludnionych wsi zaboru rosy skiego i austriackiego, którzy osiedlili się głównie w południowe części kra-
u, przede wszystkim w stanie Parana. [przypis edytorski]

²³kmotr a. kumoter (daw.) — kum, o ciec chrzestny; późnie również barǳie ogólnie ako poufałe określenie
grzecznościowe. [przypis edytorski]

²⁴gulden — srebrna moneta Austro-Węgier, używana do czasu reformy walutowe z , gdy w ego mie sce
wprowaǳono koronę austro-węgierską. [przypis edytorski]

²⁵zresztą (daw.) — co do reszty, poza tym. [przypis edytorski]
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spokó na bezmiarze przepięknych wód, dogrzewa ące słońce, błękit nieba i niestruǳony
okręt, pęǳony na odległy, bezkresny Zachód.

Emigranci dniu ą i nocu ą na pokłaǳie, zwierza ą się z przeszłości, a na częście mówią
z zapałem o promienne przyszłości.

Była południowa goǳina, promienie słoneczne odbĳały się świetlano od lekkich, nie- Emigrant
bieskich fal, poruszanych chłoǳącym wiatrem z Ayki. Pod rozpiętym płótnem u rzałem
skupioną gromadkę emigrantów; podszedłem bliże … Jeden z młodych czytał o prawach
i przywile ach emigrantów do Brazylii, o nadaniu obowiązkowym ziemi razem z domem
i narzęǳiami… Drugi, przerywa ąc poprzednikowi, czyta głośnie o diamentach, złocie,
srebrze i mieǳi w Paranie… Nie zna ąc stosunków Brazylii i Parany, wierząc w prawdo-
mówność podróżnika, którego książkę Opis stanu Parany emigranci właśnie czytali, tylko
z pewną nieśmiałością przestrzegałem emigrantów przed zbytkiem słodkich naǳiei…

Ci ednak wszelkie przestrogi i lekkie wątpliwości uważali ako osobistą obrazę, zży-
mali się, mówiąc z drwinami:

— Pan nie był w Brazylii, prawda? A ten pan był i wiǳiał, więc kto ma rac ę, on czy
pan?

To ich obrażanie się na uwagi krytyczne łatwo zrozumieć, każde bowiem przebuǳenie
z rozkoszy est przecież cierpieniem, a nikt nie chce cierpieć.

— A nie tęskno wam, matko, po córce?
— Źle e tam z mężem nie est, a ak tylko się rozwiem i roze rzę, poślę pieniąǳe,

to i zaraz przy adą — odpowiada, pełna wiary w szczęśliwą przyszłość.
Po kra u, po swoich pozostałych nikt nie płacze, nie tęskni, nie wspomina… Ży ą

i oddycha ą asną przyszłością. W Brazylii wiǳą zbawienie, szczęście, bogactwo. Jedni
marzą o bryłach złota i wielkich diamentach: „bo to za eden kamień można mieć krocie”,
starsi prawią o ziemi z lasem, kobiety o dostatkach i wygodach…

Jeǳiemy dale wśród nieustanne pogody. Okręt zawĳa do Wysp Kanary skich; bieli
się śniegiem szczyt Tenery, zielenią się wybrzeża i za eżdżamy do Portu Las Palmas,
miasta na wyspie Gran Canaria. Tylko zbyt wysoka cena łódki odstrasza emigrantów,
a są uż stęsknieni do ziemi. Od licznych przekupniów nadbiegłych na okręt kupu ą za
tanie pieniąǳe owoce i papierosy, a w poǳiw wprawia ą ich chłopaki nurku ący za każ-
dą monetą. Samo miasto, przeważnie z parterowymi domami i z okiennicami szczelnie
zamkniętymi, brudne, krzykliwe, handlowe, robi niemiłe wrażenie, którego nie zaciera
dość obszerny kościół z XVII w., gǳie chwalą się z posiadania śpiewnika liturgicznego
na pergaminie z ładnymi inic ałami.

Bliże równika upały są nieznośne, duszno w ka ucie, w sali; żaden wietrzyk nie po-
rusza lśniące w słońcu tafli morza, które zda e się, że usnęło i zaledwie dostrzegalnie
podnosi się drobną falą, aby znów usnąć. Gorąco trwa i w ǳień, i w nocy; grze ą rozpie-
czone ściany okrętu, podłoga na pokłaǳie, rury, wentylatory, wszystko, a powtarza ąca
się rada nauczyciela z San Paulo: „Kommen Sie auf Bord ein wenig frisch Luft schnappen!”²⁶
wywołu e śmiechy i żarty całego towarzystwa, raczącego się lichym winem reńskim, po-
dawanym ednak z lodem. Woda w morzu ma ° ciepła, a w wannie kąpielowe dochoǳi
do °, zamiast odświeżyć osłabia i przy wy ściu ma się wrażenie, że z waru weszło się
w ukrop. Pot ścieka kroplami, każdy włos mokry, całe ciało oślizłe, gorące, niemiłe. Ko-
rzysta ąc z braku pań adących, choǳimy możliwie lekko ubrani. Zaprzestano wszelkich
gier, półmiski niemal nietknięte schoǳą ze stołu; wszystkich pali pragnienie.

U emigrantów narzekania na gorąco, nudy, brak za ęcia; kobiety wymyśla ą sobie Lekarz, Kobieta
różne dolegliwości, nachoǳą doktora, byle mieć rozmaitość, rozrywkę. Tylko Portu-
galczycy, którzy wsiedli w Las Palmas, weseli są, a ich towarzyszki wieczorami tańczą
i śpiewa ą. Nasi w zabawie nie biorą uǳiału; zmęczeni, znękani gorącem, ożywia ą się
wieczorami to fosforescenc ą morza, to znów spogląda ą na niebo, zǳiwieni zniknięciem

²⁶Kommen Sie auf Bord ein wenig frisch Luft schnappen! (niem.) — Niech Państwo wychoǳą na pokład, by
zaczerpnąć trochę świeżego powietrza! [przypis edytorski]
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Niedźwieǳicy i z awieniem się Krzyża Południowego²⁷, który ani tak pięknie, ani tak
asno nie świeci, ak nasz Wóz.

Za równikiem zaczyna wiać wiatr chłodny; ożywili się wszyscy, poweseleli, i znów
rozmowy, dopytywania się, tęsknota do Brazylii.

— A kiedy? Czy daleko? Może utro?
Miało się ku zachodowi; słońce, które na morzu przy pogoǳie zapada ak czerwono Słońce

żarząca się kula, bez blasków i promieni, ǳiś schowało się za chmury na kresach wid-
nokręgu i rozpoczęła się cudowna gra światła, wszystkie odcienie barwy czerwone , od
askrawopurpurowe do ciemnoamarantowe , zabarwiły zachód, poprzeǳielane szerokimi
pasami seledynowymi… Spośród tych blasków, barw, świateł, zarysowały się zygzakowa-
te, fioletowe szczyty gór…

— Brazylia!
Słowo to powtarzali ze drżeniem rozkoszne naǳiei wszyscy emigranci, matki podno-

siły ǳieci, młoǳi stali ak zaczarowani, bo oto przed nimi kra złota, szczęścia, rozkoszy…
— Brazylia‼!

 
Do portu Bahii²⁸ ze względu na spóźnioną porę nie wpuszczono nas te nocy; dopie-
ro rankiem w nieǳielę stanęliśmy przed miastem. I w te chwili obskoczyły nas łoǳie
przekupniów z ptakami, owocami, papierosami i różnymi łakociami, a prawie wszyscy
Murzyni ze zręcznością zaǳiwia ącą wdrapywali się po sznurach na pokład.

Wśród nawoływań, zachwalań towaru, gwaru rozmów odezwały się przerażone piski
i płacze kobiet i ǳieci emigrantów na widok czarnych postaci, kęǳierzawych czupryn,
białych zębów i lśniących białek oczu. Matki i o cowie uprowaǳali przerażone ǳieci,
chroniąc e pod pokładem, ednak po chwili przemogła ciekawość i rozpoczął się dość
ożywiony targ owoców i przysmaków brazylĳskich; zwłaszcza pomarańcze, ǳiesięć sztuk
za trzy kopie ki²⁹, miały odbyt³⁰ wielki.

Samo miasto składa się z dwóch części, połączonych ze sobą windą elektryczną. Dolna Miasto
część, pełna biur, sklepów i składów, barǳo ożywiona, est miastem portowym i handlo-
wym, niezdrowym i brudnym, a w górze, na wyniosłe płaszczyźnie, rozciąga się właściwa
Bahia z mnóstwem kościołów, klasztorów, z budynkami rządowymi i dość okazałymi,
choć askrawymi, mieszkaniami prywatnymi.

W dolnym mieście uliczki barǳo wąskie, zaledwie wozom dostępne, zabudowane
z obu stron kilkupiętrowymi kamienicami, nie tyle z braku lub drożyzny placów bu-
dowlanych, ile racze dla cienia, co istotnie mieszkańcy osiąga ą, cierpiąc natomiast brak
przewiewu i czystego powietrza.

Górne miasto, przestronne, z placami, z ulicami szerokimi, z kamienicami askrawo
malowanymi, mogłoby przypominać Europę, gdyby nie tłumy Murzynów, snu ących się
po ulicach. Z   mieszkańców ma być   Murzynów w mieście, liczącym
przeszło sześćǳiesiąt kościołów. Czym Kraków dla Polaków, Moskwa dla Ros an, tym
Bahia, urzędowo San Salwator zwana, dla Brazylii. „Pan Bóg mieszka w Bahii”, mówią
z dumą Murzyni, ciesząc się arcybiskupem, kościołami i klasztorami.

W kościele odmienne zachowanie się pobożnych aniżeli u nas. Wystro one askrawo, Religia
i zawsze askrawo, Murzynki, rozmawia ą dość swobodnie, śmie ą się, wita ą, żegna ą,
a kiedy niekiedy zwraca ą swe czarnoaksamitne oczy na askrawo ubrany posążek święte
lub świętego, wzdycha ą i modlą się. Przez drzwi otwarte słychać żarty, śmiechy, na-
woływania sto ących przed kościołem; często wpadnie pies, przez nikogo niewypęǳany,

²⁷Krzyż Południa (astr.) — na barǳie charakterystyczny, łatwo rozpoznawalny gwiazdozbiór nieba po-
łudniowego. Jego gwiazdy tworzą figurę krzyża, którego dłuższe ramię wskazu e w przybliżeniu południowy
biegun niebieski, podobnie ak na niebie północnym Gwiazda Polarna w Małe Niedźwieǳicy wskazu e biegun
północny. Na półkuli północne Krzyż Południa est widoczny wyłącznie w okolicach tropikalnych, położonych
nie dale niż ok. ° od równika, przez kilka goǳin nocnych zimą i wiosną, nisko nad horyzontem. [przypis
edytorski]

²⁸Bahia — dawna pot. nazwa miasta São Salvador da Bahia de Todos os Santos (Święty Zbawiciel z Zatoki
Wszystkich Świętych), położonego we wsch. Brazylii, nad Oceanem Atlantyckim; ob. nosi ono nazwę Salvador
i est stolicą stanu o nazwie Bahia (w dawne pisowni port.: zatoka). [przypis edytorski]

²⁹kopiejka — drobna moneta rosy ska,  kopie ek składa się na rubel. [przypis edytorski]
³⁰odbyt (daw.) — zbyt, popyt, pokupność, popularność wśród nabywców. [przypis edytorski]
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lub przeunie wielki owad, motyl, buǳąc głośne zaciekawienie małych Murzynków.
I wśród tego gwaru towarzyskiego ksiąǳ przy ołtarzu odprawia Mszę Świętą, a poni-
że stopni ołtarza klęczą z każde strony po dwa żywe czarne aniołki, ǳiewczynki, ubrane
w białe muślinowe sukienki, z przyprawionymi u ramion skrzydłami gęsimi czy czaplimi.
ǲiewczynki ma ą przywile iść w czasie proces i tuż przed monstranc ą i rzucać kwiaty.
Przy każdym ǳwonku ministranta obecni nasłuchu ą odgłosu puszczanych rakiet (por-
tugalskie foguete), niecierpliwiąc się głośno w razie opóźnienia. Owe barǳo częste rakiety
i wesoła muzyka organów, gra ących w przerwach tańce i melodie operetkowe, stano-
wi boda eden z na głównie szych czynników ściąga ących wiernych do kościoła. Ten
sam roǳa nabożeństwa, z mnie szą lub większą okazałością, powtarza się, naturalnie uż
z białymi aniołkami, i w innych miastach brazylĳskich, ku wielkiemu zgorszeniu naszych
emigrantów.

— Jakie to u nich nabożeństwo! Psom choǳić, nie katolikom! — mówią z obu-
rzeniem i est to edna z przyczyn, że stara ą się usilnie o własne kościoły, niechętnie
uczęszcza ąc do brazylĳskich mimo obecności polskiego księǳa.

Po koloniach, we własnych kościołach, panu e taki sam rygor, porządek i powaga ak
u nas w kra u i twierǳą, że dopiero u siebie, t . w swoim kościele, człowiek pomodli się
porządnie i należycie.

Patrząc na snu ący się tłum — Murzynki starsze i młodsze w żółtych, czerwonych,
białych, niebieskich sukniach, a Murzyni w asnych ubraniach — dozna e się wrażenia,
że ktoś dla żartu przebrał ich askrawo, by uwydatnić czarność ich twarzy i brzydotę ciała,
a est to tylko ślepe naśladownictwo dawnych ich panów. Te kręcone włosy, każdy z osob-
na, te grube, wywrócone, fioletowate wargi, te nieproporc onalnie długie ręce, chude
nogi, płaskie, wielkie stopy — mimowolnie nasuwa ą myśl o fizyczne i umysłowe niż-
szości czarne rasy i ostatecznie można zrozumieć stanowisko Europe czyków wobec nich
i niechęć do mieszania się z tą rasą. Ruchy ma ą szerokie, nieumiarkowane, rozmawia ą
krzykliwie, śmie ą się grubo i byliby barǳo niemili, gdyby nie oczy łagodne dobrego psa,
pewna dobroduszność w rysach twarzy i często miły grymas uśmiechu. W cieniu rozkła-
da ą na ziemi nakryte brudną chustką owoce, słodycze, pokro one ananasy, zachęca ąc
przechoǳących do kupna tonem śpiewnym.

Czasem przesunie ulicą Murzynka z ǳieciakiem, niosąc na głowie pełny kosz bana-
nów lub pomarańcz, woła ąc głośno: Acujare! (aykańskie: ǳień dobry), na co odpo-
wiada ą inne w tym narzeczu: Acubaba! (idź zdrowo); a w cieniu ledwie okryci żebracy
i żebraczki wsuwa ą przez drzwi, okna swą zewnątrz czarną, na dłoni żółtą rękę, z prośbą
o ałmużnę. Ile razy wiǳi się starszych Murzynów, czy to ubranych z przesadną eleganc ą, Kolonializm, Niewola
czy też okaleczonych, kulawych, ślepych, mimo woli przypomina się ich krwawa niewola
u fazendeiros, przed oczyma sta ą baty i męczarnie, bo przecież ludźmi wolnymi zostali
dopiero przed edenastu laty, rozporząǳeniem z  marca  roku, i zapomina się o ich
brzydocie, a pamięta o męce.

Liczba podróżnych pierwsze klasy powiększyła się o dwie pasażerki. Jedna z nich
— młoda, ładna Angielka, adąca do krewnych w San Paulo; druga, starsza, uroǳona
w Brazylii, mis onarka protestancka. Obie panie cieszą się względami i nadskakiwaniem
stęsknionych mężczyzn, ale nikt prawdopodobnie nie miał tak poważnych zamiarów, ak
emigrant z Królestwa, spod Pińczowa.

W drugim dniu podróży do Rio de Janeiro prosił mnie, bym się oświadczył w ego
imieniu.

— Wszystko mi edno, Angielka czy Brazylianka, aby kobieta, bo żonatym da ą grunt
i chałupę.

— Wątpię, czy zechce was która z nich…
— Iii, każde babie ckni się bez chłopa; abym się umiał rozgadać, uż by ona zechciała.
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Dobiliśmy wreszcie na zielone fale piękne i wielkie zatoki stolicy państwa, otoczone
półkolem gór skalistych, porosłych lasem, z których na ǳiwacznie szą est tzw. Głowa
Cukru³¹.

Emigranci, z książką p. J. Siemiraǳkiego (Opis stanu Parana) w ręku, żąda ą, abym Emigrant
się porozumiał z urzędnikami kolonizacy nymi na Wyspie Kwiatów³². Pytam celników
brazylĳskich — nie wieǳą o żadne kolonizac i, ale emigranci są uparci i nalega ą: wszak
tu iǳie o grunt na spłatę i czynną pomoc rządu! Wskazu ę dyplomatycznie sformułowany
przypisek o ustaniu bezpłatnego przewozu emigrantów, a oni odpowiada ą:

— Nam nie iǳie o przewóz, lecz o ziemię.
Na Wyspie Kwiatów (Ilha dos Flores), niegdyś targowisku niewolników, zapytany

urzędnik oświadcza, iż od roku  rząd zrzekł się kolonizac i; tę samą odpowiedź otrzy-
małem w wyǳiale ministerium³³, a ednak książka est z r. .

Emigrantom żal ziemi, zapomogi, no i smacznego pożywienia, zachwalanego przez
ową książkę, pozosta e im ednak zaczerpnięta z nie naǳie a, iż rząd stanu Parana przy mie
ich gościnnie, że agent bęǳie ich oczekiwał w porcie Paranagua³⁴, zawiezie bezpłatnie do
Kurytyby³⁵, a urzędnik odda im upragnioną ziemię z lasem.

Sześć dni należało czekać na parowiec „Itapacy”, ma ący nas zawieźć do Paranagua.
Punktem środkowym miasta Rio est ǳielnica przy porcie, gęsto zabudowana, ha-

łaśliwa, ro ąca się ludźmi różnych zabarwień, przesiąkła wstrętnymi wyziewami, a byłaby
eszcze brudnie sza, gdyby nie poczciwe, choć brzydkie urubu, spełnia ące bezpłatnie urząd
czyścicieli ulic.

Jest to gatunek zwyrodniałego sępa; czarny, bez połysku, większy od kruka, z lekko
zagiętym ǳiobem, na żółtawych nogach, plącze się wśród luǳi, ulic, bezpieczny, leni-
wy, bo za zabicie płaci się karę pięciu milre sów³⁶, a pełno go nie tylko w Rio, lecz we
wszystkich miastach Brazylii.

Ta część miasta, zamknięta górami niedozwala ącymi na przewiew, est stałym sie-
dliskiem febry żółte , ospy czarne i innych chorób epidemicznych, toteż zamożnie si
przemysłowcy i kupcy tu ma ą tylko swe biura i sklepy, otwarte mnie więce od ǳiesią-
te rano do trzecie popołudniu, a sami mieszka ą w innych, zdrowszych ǳielnicach. To
unikanie skupienia mieszkańców, zwłaszcza obowiązu ący w Brazylii zwycza budowania
domów w ten sposób, iż każdy współmieszkaniec ma odǳielny wchód, schody, ganek,
w ogóle, iż całe mieszkanie nie ma żadne łączności z sąsiednimi, est przyczyną, że Rio
wyda e się barǳo wielkim miastem, nieproporc onalnie dużym na   ludności.

Mieszkańcy wielkich miast posiada ą pewne odrębne cechy, które nowo przybyłych Miasto
uderza ą na samym wstępie: gorączka paryżan, zarozumiałość i systematyczność berliń-
czyków, dobroduszna wesołość i swoboda wiedeńczyków, uprze mość i powierzchowna
eleganc a warszawiaków, a w Rio chyba na ważnie szą cechą est lenistwo. Tragarz, do-
rożkarz, przekupień, urzędnicy w biurach rusza ą się ociężale, z wolna, z drażniącą ospa-
łością; cukiernie, piwiarnie, kawiarnie są przepełnione o każde porze ludźmi przesiadu-
ącymi bez celu i interesu; na ulicach na ruchliwszych i na barǳie eleganckich, ak rua
d’Ouvidor, Primoiro Março, tłumy pań, panów, idących ospale, przysta ących co chwila

³¹Głowa Cukru — góra w Rio de Janeiro w Brazylii, położona nad zatoką Guanabara, wznosząca się na
wys.  m n.p.m., ma ąca kształt, aki do pocz. XX w. nadawano cukrowi rafinowanemu na potrzeby handlu:
stożkowate bryły z zaokrąglonym wierzchołkiem. [przypis edytorski]

³²Wyspa Kwiatów (port. Ilha das Flores) — mała wyspa przy wybrzeżu zatoki Guanabara, w pobliżu Rio
de Janeiro, na które w  cesarski rząd brazylĳski zorganizował mie sce tymczasowego zakwaterowania dla
imigrantów, gǳie byli oni re estrowani, przyǳielano im ziemię, odbywali kwarantannę i aklimatyzowali się do
nowego środowiska; w latach – republikański rząd federalny przekazał odpowieǳialność za promowanie
imigrac i i przy mowanie swoich imigrantów poszczególnym stanom, które ednak z trudem ponosiły koszty;
w  ponownie scentralizowano politykę imigracy ną i zrestrukturyzowano placówkę na Wyspie Kwiatów.
[przypis edytorski]

³³ministerium (daw.) — ministerstwo. [przypis edytorski]
³⁴Paranagua — morski port miasta Kurytyba w Brazylii, odległy od niego o ok.  km. [przypis edytorski]
³⁵Kurytyba — miasto w płd. Brazylii, stolica stanu Parana; ob. główny ośrodek polonĳny w Brazylii. [przypis

edytorski]
³⁶milrejs (port. milréis) — dawna brazylĳska ednostka monetarna, równa  re sów (réis); na pocz. XX w.

 milre s miał wartość ok.  kopie ek. [przypis edytorski]
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przed wystawami, a z każde twarzy, ruchu wygląda zmęczenie i lenistwo. Czas, goǳina,
termin zda e się nie istnie ą tuta ; są tylko chwilowe porywy, roǳa ognia słomianego.

Oto w kawiarni przy stoliku sieǳi kilka osób; nagle eden zrywa się z krzesła, mó-
wi szybko, z zapałem, z ruchami aktora prowinc onalnego, a po chwili siada spoko nie,
z twarzą apatyczną, z widocznym zmęczeniem. Odegrał swo ą rolę: powieǳiał kupę pate-
tycznych azesów i skończył karierę. Jednak ożywia ą się Brazylĳczycy, chociaż na krótko,
np. w teatrze, na widok tańca machicho, barǳo lubieżnego, i przy walce byków, niegro-
żące śmiercią, bo końce rogów są ścięte, opatrzone poduszeczkami, i byka nie zabĳa ą.

Na placach, w cieniu pysznych drzew figowych i wspaniałych akac i, kwitnie wśród Gra, Los, Kondyc a luǳka
uboższych gra w karty, w kosze szczęścia, w lotery ki; po restaurac ach, piwiarniach, ka-
wiarniach sto ą na stoliku kupki skórzane z kośćmi do gry. W każdym mie scu chłopcy
i mężczyźni ofiaru ą natrętnie bilety lotery ne. Gra ą wszyscy w naǳiei zabezpieczenia so-
bie bytu bez pracy, gdyż im uboższy, lichszy, marnie szy człowiek, tym chętnie liczy na
przypadek szczęśliwy, wygrane, oǳieǳiczenie; est to roǳa popędu samozachowawcze-
go, ob awia ącego się w postaci gry, który umie ętnie bywa wyzyskiwany przez państwa
słabe, ubogie i nieudolne.

Przez czas mego pobytu nie tylko w Rio, lecz w Brazylii, nie zdarzyło mi się wiǳieć
wśród Brazylĳczyków twarzy wesołe , energiczne , tryska ące życiem, nawet u ǳieci.
Wszystkie zmęczone, ospałe, żółtawe; rysy są ednak delikatne, ładne, oczy przeważnie
piękne, choć bez wyrazu, i ubiór staranny. Ręce małe, nerwowe, z niesmacznym prze-
ładowaniem pierścionkami, i naǳwycza na staranność o zęby, ak mi mówił dentysta,
przeważnie sztuczne, którym nada ą przez plombę złotą pozory prawǳiwych.

A kobiety? Kobieta
Włosy i oczy prawie zawsze piękne, rysy filigranowe, postać szczupła; wielkie zami-

łowanie do błyskotek i ostrych barw, świecące kolczyki, błyskotliwe broszki, łańcuszki,
bransolety i pierścionki; tak choǳą po ulicach, w teatrach, na koncertach, a przede
wszystkim od rana do nocy przesiadu ą w oknach, które posiada ą w tym celu spec alną
barierkę, roǳa poręczy, dozwala ące opierać się wygodnie wygląda ącym przez okno.

Z wy ątkiem Europe ek i arystokrac i brazylĳskie , kobiety choǳą bez kapeluszów,
zwycza usprawiedliwiony temperaturą; i może też z powodu gorąca — panie i panny stro ą
w domu tylko głowy i popiersia, okrywa ąc resztę ciała nie zawsze czystą spódnicą białą
lub kolorową i przyszedłszy z wizytą, trzeba czekać co na mnie kwadrans na z awienie się
pań.

Wszyscy też bez wy ątku Europe czycy zarzeka ą się żenienia z Brazylĳkami, są bo-
wiem, ich zdaniem, zawadą, nieporządkiem i kosztem w życiu roǳinnym.

Piękne kobiety nie wiǳiałem ani edne , ponętnych dużo i może to było moim
chwilowym usposobieniem, akkolwiek dużo Europe czyków est tego samego zdania, że
w Brazylĳce prawie nie można odszukać równego sobie człowieka, tylko roǳa zabaw-
ki, coś podnieca ącego chwilowo i na chwilę. Być może, iż wczesna do rzałość i wczesne
zamążpó ście są przyczyną tego niskiego poziomu umysłowego, gdyż zazwycza w pięt-
nastym roku wychoǳą za mąż. Jeden z Brazylĳczyków, wprowaǳa ąc mnie do swych
zna omych, uznał za stosowne uprzeǳić:

— Może zastaniemy kilka panien.
— Czy córki?
— O nie, p. X. ma tylko edną, uż w latach… stara panna…
— Tak?… On wygląda ednak młodo…
— A córka ma uż ǳiewiętnaście lat — przerwał ze śmiechem — uż przekwita,

zobaczy pan sam.
Wiǳiałem też późnie mężatki i matki tak młode, że aż litość brała, gdy się na nie Młodość, Kobieta, Matka

patrzało, i łatwo się domyślić, ak takie ǳieci wychowu ą swe ǳieciaki, a w Brazylii można
liczyć tylko na wychowanie domowe, bo szkoły publiczne są liche, barǳo liche.

Moi nowi zna omi brazylĳscy odprowaǳili mnie do portu, żegna ąc się ze mną na
swó sposób. Po lekkim uściśnieniu ręki przysuwa ą się szybko korpusem i ręką prawą
klepią po lewe łopatce. Nie est to ani miłe, ani przy emne, zwłaszcza, że im silnie szy
ob aw uczucia, tym silnie sza klapanina łopatki i przyciskanie korpusem.
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Brudny statek brazylĳski „Itapacy” był przepełniony nie tylko emigrantami III kla-
sy, ale także liczne towarzystwo Brazylĳczyków z Rio Grande do Sul wracało po akimś
głośnym procesie do domu, z żonami i ǳiećmi.

Naturalnie zamiast o goǳ. drugie , wy echaliśmy zaledwie o piąte , a w malutkie ka-
ucie dostałem ako towarzysza księǳa Anzelma z Ameryki Północne . Szczupły, niski,
przeszło lat , szpakowaty blondyn z piwnymi, dobrymi oczyma, w czarne , lustryno-
we ³⁷ marynarce; gdyby nie obo czyk³⁸ księżowski, z trudnością można by w nim wiǳieć
księǳa: mógł być tak dobrze aktorem, nauczycielem, organistą…

Równocześnie przedstawił mi swego towarzysza, pana Z., człowieka młodego, z twa-
rzą zniszczoną, zmęczoną, płaską, chytrze uśmiechniętą; zwłaszcza miał chód charakte-
rystyczny, cichy, skrada ący się, trwożliwy. Usłyszawszy znane mi nazwisko, zapytałem,
czy pochoǳi z Królestwa.

— Proszę pana — odparł słodkawo — w Ameryce nie pyta się o nazwisko i krewnych.
Dobry ksiąǳ Anzelm z niewzruszoną łagodnością wziął mnie w barǳo troskliwą

opiekę i z mie sca ofiarował mi proszki, pigułki, ziółka, wszystko barǳo skuteczne i barǳo
cudowne.

Nie wiǳiałem człowieka, który by z równą słodyczą i powagą prawił tyle rzeczy od
rzeczy i tyle do rzeczy.

Z łagodnym uśmiechem, patrząc na mnie poczciwymi oczyma, mówi słodko po za-
choǳie słońca:

— Chodźmy, panie do ka uty (nb.³⁹ brudne , ciasne , duszne ), tu niebezpiecznie,
można dostać febry⁴⁰.

— ǲięku ę, zostanę na pokłaǳie.
— A to weź pan chininy⁴¹; oto kapsułka, zaopatrzyłem się w Bostonie.
— ǲięku ę, czu ę się zdrów.
— Nie należy tak mówić, życie i zdrowie w ręku Boskim, nie nadużywa Opatrzności…

weź pan… tylko połknąć i pomoże.
— ǲięku ę, nie lubię lekarstw… Czy wiǳi ksiąǳ tę śliczną fosforescenc ę?
— Gǳie? — pyta prawie z przerażeniem.
— Za śrubą parowca.
— Chodźmy uż, chodźmy — nalega tonem prośby — to właśnie na niebezpiecz-

nie sza chwila — i połyka pigułkę.
— Dlaczego?
— Bo pan nie wie, ale mówił mi stary kapitan w New Yorku, że śruba okrętowa

dobywa czasem z dna fosfor i on tak świeci… a nie trzeba chyba panu mówić, że fosfor
to trucizna… chodźmy uż…

— Zostanę.
— Ja nie mogę — i z westchnieniem współczucia opuszcza mnie.
Na drugi ǳień mówię:
— Jednak akie są zielone fale Atlantyku przy brzegach Brazylii.
— To dobrze, barǳo dobrze — odpowiada, nachyla ąc się nad barierą.
— Dlaczego?
— To i tego pan nie wie⁈… Fala morska dlatego est niebieska, że w nie est roz-

puszczony lapis lazuli⁴², no a ten to trucizna.
Bywały też rozprawy filologiczne, np. że litera „i” należy do spółgłosek.
— Ale dlaczego?

³⁷lustrynowy (daw.) — wykonany z lustryny, t . lśniące , cienkie tkaniny z wełny lub z bawełny. [przypis
edytorski]

³⁸obojczyk — tu: część ubioru księży katolickich noszona na piersiach, służąca do przypinania kołnierzyka;
niekiedy także: ta część razem z kołnierzykiem. [przypis edytorski]

³⁹nb. — skrót od łac. zwrotu nota bene (dosł.: zauważ dobrze), wprowaǳa ącego ważną wtrąconą informac ę,
używanego w znaczeniu: „warto zaznaczyć”. [przypis edytorski]

⁴⁰febra — malaria, tropikalna choroba pasożytnicza przenoszona przez komary, ob awia ąca się nawraca ącą
gorączką i silnymi dreszczami. [przypis edytorski]

⁴¹chinina — lek przeciwmalaryczny w postaci białego, gorzkiego proszku otrzymywanego z kory chinowca.
[przypis edytorski]

⁴²lapis lazuli — półszlachetny kamień ozdobny o intensywnie niebieskie barwie. [przypis edytorski]
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— Zaraz wytłumaczę — odpowiada z właściwą sobie łagodnością i powagą. — Wszyst-
kie inne samogłoski: „a”, „e”, „o”, „u”, „y”, wymawiamy bez pomocy ęzyka, a literę „i”…
— tu otworzył usta i pokazał wymawianie: — ruszyłem ęzykiem, a więc „i” est spół-
głoską.

Czasem zagłębialiśmy się w teologiczne subtelności, np. ak pogoǳić nieskończone
miłosierǳie Pana Boga ze sprawiedliwością…

Słucha ąc go, zrozumiałem, że M. Twain⁴³ nie przesaǳa w opisach Amerykanów; uż
ak się trafi oryginał, to na czystsze wody.
 
W zacieśnione górami płytkie zatoce sta e statek brazylĳski, ozna mia ąc swe przyby-
cie do Paranagua niemiłosiernym gwizdem, naśladu ącym miauczenie kota. Z awia ą się
kole no na małych parowczykach: rewiz a lekarska, celna i poczta; łódki przewoźników
oblega ą statek, zachęca ąc do korzystania z ich usług krzykiem i gestami wielkimi, nie-
umiarkowanymi, teatralnymi.

— Cinquo millreis! Tres!… Dois para persona!⁴⁴ — licytu ą przewoźnicy drapiąc się
na statek po linach i schodach.

Chwyta ąc za ramiona, ręce, suknie, woła ąc do ucha:
— Patron, vamos?⁴⁵
Wśród podróżnych trzecie klasy z awia się Niemiec, brunet ze słodkawym uśmie-

chem, i zaprasza polskich emigrantów do siebie barǳo lichą polszczyzną. Ci ednak
wzdraga ą się, oczeku ą obiecanego im przez książkę agenta rządowego; dopiero groź-
ny rozkaz kapitana zmusza ich do opuszczenia statku.

Przed okrętem, o aki kilometr, na niskich pagórkach bielą się domy Paranagua,
otoczone ubogą roślinnością, zdobne strzela ącymi w górę palmami.

Samo miasto z niskimi domkami, z biele ącą drogą i trotuarami wygląda na senną Miasto
osadę, a to wrażenie potęgu e się za zbliżeniem, gdyż niskie, parterowe domy ma ą okna
szczelnie zakryte okiennicami, żadnych dorożek, ruchu przechodniów, żadnego gwaru,
handlu i życia. Powietrze duszne, zacieśnione, przesycone wyziewami pobliskich bagien
i moczarów, usposabia do senności i lenistwa.

Przewoźnicy po krzykliwych zachętach do azdy uderza ą ospale wiosłami, nastawia-
ą żagle, klnąc głośno brak wiatru, a mieszkańcy nadbrzeżni w zacienionych zakątkach
sklepów zaledwie spo rzą na przybyszów.

Jestem więc w „Nowe Polsce” p. J. Siemiraǳkiego, a wieǳąc z dawnych oświadczeń
„Gazety Handlowo-Geograficzne ”, że Paranagua est „portem polskim”, szukam Polaków
i po długich dopytywaniach odnalazłem ednego, edynego, stolarza z Galic i, ożenionego
z Niemką. Trochę rozczarowany, idę na dworzec kole owy.

Tu, w edyne sali poczekalne ruch, gwar, ścisk. Różnokolorowi i różno ęzyczni luǳie
cisną się, krzyczą, grożą, popycha ą, roztrąca ą się, byle bliże drzwi wiodących na wąski
peron kole owy.

Emigranci, zawieǳeni w swych naǳie ach otrzymania biletów wolne azdy, klnąc,
kupu ą; eden tylko Hrymak z chorą żoną i czworgiem drobnych ǳieci nie ma pienię-
ǳy na bilet. Sieǳi chmurny i zrezygnowany pod stac ą. Na pytanie, co bęǳie robił,
odpowiada:

— Tu, czy tam umrzeć, wszystko edno, aby tylko śmierć przyszła.
Przy pomocy ks. Anzelma i składek eǳie i on z nami.
Pociąg ruszył.
Za miastem z edne i drugie strony toru kole owego roztacza swó wiosenny prze- Rośliny

pych roślinność poǳwrotnikowa: pysznie ulistnione drzewa, rozkwitłe oleandry, drzewa
fuks i amarantowe , fioletowym kwieciem osypane ihaca-tirano, białe liliowce, pąsowe
pasożyty ananasowe, złote kwiaty bagniskowe, smukłe palmy, rozłożyste palmity, laury,
pomarańcze, natłoczone kwiatem i owocami, przesuwa ą się przed oczyma.

⁴³Mark Twain, właśc. Samuel Langhorne Clemens (–) — amerykański pisarz, autor m.in. satyrycz-
nych opowiadań krytyku ących drobnomieszczaństwo amerykańskie. [przypis edytorski]

⁴⁴Cinquo millreis! Tres!… Dois para persona! (port.) — Pięć milre sów! Trzy!… Dwa za osobę! [przypis
edytorski]

⁴⁵Patron, vamos? (port.) — Szefie, iǳiemy? [przypis edytorski]
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Gǳieniegǳie w pobliżu stac i wśród drzew i kwiatów widać lichy, byle ak sklecony
domek kolonisty włoskiego z winnicą, z plantac ą bananów i ananasów. Włosi stanowią
znaczną większość kolonizatorów pobrzeża brazylĳskiego; pracowici, zabiegliwi, oszczęd-
ni, marzą niemal wszyscy o powrocie do swe o czyzny, toteż liczą się do na niestalszych
kolonistów.

Im wyże się wznosimy po krętym nasypie kole owym, palmy sta ą się rzadsze, mnie - Drzewo
sze, a ponad wszystkimi drzewami wznosi swó ǳiwaczny wierzchołek sosna brazylĳska
(Araucaria brasiliensis), wysokości – metrów, z pniem gładkim, równym, a dopie-
ro u wierzchołka wypuszcza konary długie, nagie, zakończone kiścią zielonkawoszarych
igieł. Robi wrażenie źle naśladowane , zmarniałe palmy królewskie : i tu, i tam pień nagi,
równy, gonny⁴⁶, tylko tam u wierzchołka liść pełny, zielony, błyszczący, a tu skarłowa-
ciały do kosmyka igieł szarawych, a i te z biegiem czasu odpada ą i tylko nagie konary,
zwrócone ku górze, zosta ą u wierzchołka. I stoi wysoka, naga, szara, smutna, istny trup
wśród przepychu zieleni i barw niższych drzew i krzów.

Pociąg z machiną sapiącą pnie się w góry, zatacza ąc kręgi, przesuwa ąc się nad przepa- Podróż
ściami, niknąc w tunelach licznych, a eǳie nieustannie wśród lasów, nagich skał i ponad
szumiącymi potokami, bryzga ącymi białą pianą na licznych wodospadach.

Kiedy niekiedy na zakrętach widać morze, odrzyna ące się od nieba fioletową linią,
a pomięǳy górami nadbrzeżnymi miasteczko Morretes, wygląda ące z te wysokości biało,
ładnie, schludnie.

Na . kilometrze podróżni cisną się do okien, by zobaczyć skromny pomnik pomor-
dowanych okrutnie w rewoluc i  r.⁴⁷: zwykły, czarny krzyż na postumencie cemen-
towym w głębi przepaści, nad którą przebiega pociąg. W eżdżamy na roǳa stepu wil-
gotnego, z ga ami sosny gęsto podszyte , i w dole biele e Kurytyba, stolica stanu Parana.
Domy rozrzucone, poprzecinane ogrodami, czynią na razie wrażenie rozległego i ludnego
miasta.
 
Wieǳąc z książki p. J. Siemiraǳkiego (Za morze, str. ), że „Brazylianie zna du ą się
w mieście w ogromne mnie szości” i „że na otwarciu pierwszego se mu prowinc onalnego
w Kurytybie Brazylianów wcale nie było, a republikę reprezentowało ǳiewczę w krakow-
skim stro u z brazylĳską chorągwią, w asystenc i konne banderii Krakusów… przeróżne
stowarzyszenia niemieckie, ancuskie, włoskie, a nawet szweǳkie i angielskie…” — by-
łem przekonany, iż rozmówię się z łatwością w Kurytybie, uż eśli nie po polsku, to
w innym europe skim ęzyku.

Przy eżdżam… wszęǳie ęzyk „brazylĳski”⁴⁸, idę ulicą edną, drugą, trzecią — sami
Brazylĳczycy, bruneci, szczupli, z rysami przeważnie typu semickiego, dość krzykliwi,
z ruchami szerokimi Południowców; wreszcie po długich poszukiwaniach znaleźliśmy
z ks. Anzelmem barǳo lichy, barǳo przewiewny i brudny pokó w hotelu niemieckim.
Rano idę na targowisko, szukam Polaków — i istotnie, naliczyłem wśród mnóstwa wozów
włoskich, niemieckich, brazylĳskich, może a może dwuǳiestą część wasągów⁴⁹ polskich
kolonistów, i to przy spec alnych posto ach obok sklepów, tzw. wend.

Sprawǳiłem też, że o przewaǳe Polaków w Kurytybie mowy nie ma, bo cała Ku-
rytyba posiada (w r. )  domów, z czego należy do Brazylĳczyków , Portu-
galczyków , Niemców , Włochów , Polaków , Francuzów , Szwedów ,
Anglików ; więc gǳie przewaga Polaków? gǳie ogromna mnie szość Brazylĳczyków?
skąd owe stowarzyszenia szweǳkie⁉ angielskie?

⁴⁶gonny — o drzewach: wybu ały, wysoki i prosty. [przypis edytorski]
⁴⁷Rewolucja Federalistów, port. Revolução Federalista (–) — rewolta przeciwko rządowi brazylĳskie-

mu, która wybuchła na południu kra u niedługo po proklamowaniu Republiki Stanów Z ednoczonych Brazylii
(), ma ąca na celu decentralizac ę państwa i uzyskanie autonomii dla stanów; mimo poparcia uǳielonego
rebeliantom przez Argentynę i Urugwa ich wystąpienie zakończyło się klęską; wo na domowa pochłonęła ok.
 tys. ofiar. [przypis edytorski]

⁴⁸język „brazylĳski” — w Brazylii, dawne kolonii portugalskie , ęzykiem urzędowym, obecnie o czystym
dla większości mieszkańców, est brazylĳska odmiana ęzyka portugalskiego, różniąca się od standardu euro-
pe skiego nieco odmienną fonetyką oraz dużym procentem słownictwa zapożyczonego z lokalnych ęzyków
indiańskich. [przypis edytorski]

⁴⁹wasąg — prosty wóz konny o burtach wyplatanych z wikliny. [przypis edytorski]
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Emigranci rozproszyli się, a Hrymaka wziął w opiekę konsul austriacki i obiecu e
wystarać się o grunt dla niego u prywatnego właściciela, co się równa dożywotniemu
poddaństwu, ale i to lepsze niż śmierć głodowa z ǳiećmi.

Samo miasto liczy co na wyże piętnaście tysięcy mieszkańców, posiada dwie główne
ulice i plac targowy, na których się koncentru e całe życie handlowe. Bruki liche, ale są,
a na wysokich trotuarach co kilka kroków umocowane kółka żelazne do przywiązywania
koni i mułów, na których w barǳo znaczne części przybywa ą okoliczni mieszkańcy.
I eszcze eden szczegół dla nas ǳiwny na razie: zupełny brak kominów, kuchenne bowiem
rury blaszane są umieszczone z boku, niemal niewidocznie.

Jednak szukam Polaków… Za miastem, w domu wyna ętym istnie e towarzystwo
„Zgoda i edność”. W dość obszerne , skromnie umeblowane sali zasta ę kilku mło-
dych mężczyzn: nauczyciel ludowy z Galic i i niegdyś praktykanci z różnych fachów…
Wszyscy rozgoryczeni, rozżaleni, wymyśla ą na „chamów” (kolonistów); zwłaszcza robią
to soc aliści; wszyscy są nieuznani, niedocenieni, pomarnowani. Każdy, ak żebrak swe
rany, pokazu e i obnosi swe cierpienia uro one i prawǳiwe… Przy echali tu na posady
ministrów, a przyna mnie starostów, radców szkolnych i gromowładnych ǳiennikarzy.
Żaden nie myśli wziąć się do pracy fizyczne … „Nie na to przy echałem tuta ”… „To nie
zgaǳa się z moim stanowiskiem”… — i zawsze w kółko skargi, pretens e i narzekania,
przekleństwa… Te niby inteligenc i est dość w Paranie i tylko mały procent pracu e
szczerze… inni dorywczo, aby z eść ǳisia . Do te grupy zmarnowanych przybyło ze mną
trzech, a ilu przy eǳie?

I co, kto, ak skłania i tych na poły wykształconych, i owych biedaków chłopów
bez żadnych środków, do emigrac i? Ci luǳie mogliby być przecież pożyteczni w kra-
u. Jedni z adących ze mną emigrantów, ak Jakubski, kamieniarz, zarabiał w roboczy
czas do dwóch złr. w. a.⁵⁰ ǳiennie, inni byli gospodarzami małorolnymi; owi trudnili
się szewstwem, malarstwem, tak iż ostatecznie mieli byt zapewniony i nie byli bez środ-
ków, opłacili bowiem kole do Bremy, prze azd okrętem ( rubli od osoby dorosłe )
i kole z Paranagua. Każdy też miał trochę grosza z sobą, z wy ątkiem Hrymaka Wasyla,
wiozącego chorą żonę i czworo ǳieci.

Nie należy zbyt przeceniać okrzyczane nęǳy, bo eśli w kra u trudno zarobić, zosta ą
zawsze Niemcy, cierpiący na brak robotnika rolnego.

A i w samym kra u z biedą można wyżyć. Oto list, eden ze stu, pisany do agenta: Chłop, List, Emigrant
„U nas nie ma rady dla nas, pany lasy poniszczyli, folwarki powystawiali, u nas nie ma
czym zapalić, ale roboty est, ǳięki Panu Bogu, dosyć, i est dosyć chleba, ǳięki Panu
Bogu, ale my dla panów wyrabiamy całe swo e zdrowie i nie ma rady dla nas i dla naszych
ǳieci”.

Emigru ą bądź co bądź ednostki energicznie sze, ǳielnie sze, które by mogły i w kra u
i wy ść zwycięsko w walce o byt… a ako przyczyny pozosta ą: wroǳony popęd luǳki
do poprawienia swego losu; świadczy o tym wymownie powyższy list Pistuna i ǳiałanie
agentów.

O bremeńskich łowcach opowiadał uż Piotr Stefański, ale nigdy nie zamarzył ani
rząd centralny w Rio de Janeiro, ani rząd stanu Parana o tak czynnym, wpływowym
a bezinteresownym agencie, akim est książka Opis stanu Parana.

Agent Towarzystwa „Norddeutscher Lloyd” pokazu e mi list z Galic i: „…i żądam od
wielmożnego pana, niech bęǳie pan łaskaw dla mnie przysłać mapę o Brazylii, o które
rozpowiada ą luǳie, i całe o Brazylii opisy, i gǳie nasi emigranci pousiadali, to a bęǳie
się starać przyna mnie z parę familii sprowaǳić…”

— Czy pan mu co posłał?
— Człowiek nie z kamienia — odpowiada z miną świętoszka — bole ę nad cierpie-

niem luǳi i chociaż to mnie kosztowało, posłałem książkę i mapę.
— Jaką?
— Opis stanu Parana przez doktora Józefa Siemiraǳkiego.
Przede wszystkim historia te książki, wydane po polsku uż w drugim wydaniu.

⁵⁰złr. w. a. — dawny skrót: złotych reńskich waluty austriackie ; walutą Austro-Węgier były guldeny, zwane
też złotymi reńskimi, które po reformie walutowe w  zastąpiono przez korony; w życiu coǳiennym wielu
mieszkańców Austro-Węgier nadal liczyło w starych pieniąǳach. [przypis edytorski]
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Baron Serro-Azul, właściciel wielkich pustych przestrzeni i wysoki urzędnik w Pa-
ranie, chciał ściągnąć do tego stanu kapitały Ameryki Północne i pod ego wpływem
Manoel Correia napisał iście amerykańską reklamę stanu na wystawę w Chicago⁵¹. I tę
lichotę plantatorsko-kupiecką przetłumaczył p. Siemiraǳki, dał ą bezkrytycznie czytel-
nikom, dodawszy od siebie nieobowiązu ące uż (w r. ) przepisy emigracy ne i mapę!

Wyobraźmy sobie człowieka biednego, żądnego zmiany na lepsze, któremu ktoś czyta
lub któremu wpadnie do ręki ta książka, mówiąca o diamentach, złocie, mieǳi etc. (l.
c.⁵² str. ); o ułatwieniach przewozu, dostania ziemi, domu narzęǳi (str. –); gdy
wreszcie u rzy załączoną mapę z napisami „pola diamentowe” „złoto”, „miedź”, „rtęć” etc.
— akie myśli, marzenia, pragnienia, buǳą się w duszy? Czy nie rzuci na szalę swego
życia, szczęścia, uczuć? Jakich środków i dróg nie uży e, byle się tam dostać, gǳie leżą
skarby, oczeku ące tylko ego przybycia!

Złota poszukiwali akoby Amerykanie, o czym barǳo nie asno mówią notable⁵³ pa-
rańscy, ale zarzucili, gdyż nie opłacała się eksploatac a; diamenty są tylko małe i bezwar-
tościowe, są tacy, którzy e posiada ą, ale nie zna du ą kupca. I nikt, ak mówią ubile-
rzy, nie wierzy w diamenty parańskie, z wy ątkiem złuǳonych Polaków, przesyła ących
zwykłe krzemienie do ubilera⁵⁴, prócz p. Siemiraǳkiego, a i p. Kłobukowskiego, który
(Wspomnienia, str. ) chce mieć w rzece Tibagy⁵⁵ uż gotowe „brylanty”⁵⁶‼

O wydobywanie rtęci, mieǳi, żelaza etc. nikt nigdy się nie kusił w Paranie; nawet
naǳwycza bogate kopalnie w Minas Geraes⁵⁷ leżą nietknięte, bo nie ma robotników,
dróg i zbytu.

Następnie rząd centralny nie za mu e się emigrac ą, rząd Parany nie chce o nie wie-
ǳieć, emigranci od nikogo w niczym nie otrzymu ą na mnie szych ułatwień, wskazówek,
informac i, a prywatni właściciele zmienia ą wolnych emigrantów w poddanych wieczy-
stych.

W akim więc celu rozsiewa się łuǳące, a z gruntu fałszywe wiadomości o Paranie?
Komu i na co są potrzebne łzy i nieszczęścia luǳi, wywabionych z kra u?

P. E. Bendaszewski, który, zdaniem pana Hempla (Polacy w Brazylii, str.  i ),
był główną sprężyną ruchu emigracy nego w Królestwie w roku , dorobił się na krwi
i śmierci emigrantów znacznego ma ątku, a potępia ąc go bezwzględnie, można zrozu-
mieć pobudkę… Ale chyba tu nie zachoǳi kwestia zrobienia interesu i książkę tę, źródło
tylu nieszczęść i rozczarowań, należałoby wycofać z obiegu i zniszczyć ako zarazek cho-
robotwórczy.

 
Konstytuc a Stanów Brazylii est przetłumaczoną z małymi zmianami konstytuc ą Stanów
Z ednoczonych Ameryki Północne ; zapewnia ona obywatelom swobody wyznaniowe,
szkolne, ekonomiczne i sądowe. Każdy stan rząǳi się samoǳielnie, a do wspólnych spraw
państwowych są wybierani przez ogólne głosowanie senatorowie i delegaci.

Stan Parana posiada   kilometrów kwadratowych przestrzeni i   miesz-
kańców, w czym mieści się: Polaków około  ⁵⁸, Rusinów  , Włochów  ,

⁵¹wystawa w Chicago () — edna z wystaw światowych, wielkich mięǳynarodowych wystaw, organi-
zowanych cyklicznie w różnych kra ach, prezentu ących osiągnięcia kulturalne, naukowe i techniczne państw
świata. [przypis edytorski]

⁵²l. c. — skrót łac. loco citato: mie sce cytowane; skrót używany dla wskazania, że autor powołu e się na to
samo mie sce przytaczanego dokumentu, które wskazano w przypisie bezpośrednio poprzeǳa ącym; tu błędnie
użyty zamiast o. c. (opus citatum: ǳieło cytowane). [przypis edytorski]

⁵³notable (z .) — na znakomitsi obywatele. [przypis edytorski]
⁵⁴I nikt (…) nie wierzy w diamenty parańskie, z wyjątkiem złuǳonych Polaków, przesyłających zwykłe krzemienie

do jubilera — Poznański, ubiler z Rio de Janeiro, ul. Ourives nr , ma u siebie listy i krzemienie przesłane
z Parany przez Polaków ako diamenty do oceny. [przypis autorski]

⁵⁵Tibagy a. Tibagi — rzeka w płd. Brazylii, lewy dopływ rz. Paranapanema. [przypis edytorski]
⁵⁶brylant — oszlifowany diament, ma ący formę symetrycznego wielościanu zbliżonego do stożka, z wieloma

ściankami (fasetkami). [przypis edytorski]
⁵⁷Minas Geraes — ǳiś popr.: Minas Gerais, stan Brazylii położony w środkowowschodnie części kra u.

[przypis edytorski]
⁵⁸Polaków około   — obliczenia ilości osiadłych w Paranie Polaków dokonał p. Leon Bielecki, na

podstawie danych urzędowych i ksiąg parafialnych. Z rachunku tego wynika, że w Paranie ży e do  roǳin,
a licząc każdą roǳinę średnio po pięć osób, otrzymu e się liczbę   Polaków. [przypis autorski]
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Niemców  , innych narodowości , razem około   cuǳoziemców, a Pa-
rańczyków  . Językiem państwowym est portugalski, tu zwany brazylĳskim, i cały
rząd spoczywa w ręku tubylców.

Trudno zrozumieć i ocenić rolę ekonomiczną i cywilizacy ną naszych emigrantów bez
we rzenia na mie scu, w Paranie, w stosunki brazylĳskie, będące tłem, na którym zary-
sowu ą się koloniści. Parana dopiero w roku  została stanem samoǳielnym, a po-
przednio była częścią stanu San Paulo, mie sca wiekowe deportac i zbrodniarzy, włóczę-
gów i Żydów z Portugalii i Hiszpanii, którzy zmieszawszy się z Indianami, pierwotnymi
mieszkańcami kra u, wytworzyli ǳisie szych Paulistów i Parańczyków.

W roku , za panowania Jana III w Portugalii, upoważniono i zachęcono kapitanów
kolonizacy nych do używania niewolników, pierwotnie Indian, których w części musieli
też dostarczać na rynek Lizbony; późnie , od roku  — Murzynów aykańskich, i ten
stan trwał do r. .

Niewola zarówno upadla niewolników, ak i panów, którzy, ak Brazylĳczycy, przez
ten czas oǳwyczaili się od pracy osobiste , uważa ąc ą za hańbiącą wolnego człowieka;
nauczyli się żyć cuǳym kosztem, zadowalać swe zachcianki choćby drogą krwi i życia
niewolników, szukać z próżniactwa tylko rozkoszy i zadowolenia zmysłów, uważa ąc siebie
w stosunku do niewolników za coś wy ątkowego, uprzywile owanego, naǳwycza nego.

I taki naród, zmarniały praktykowaną niewolą, bez żadne własne cywilizac i i kultury,
przyzwycza ony od wieków do samowolności, otrzymu e nagle w roku  konstytuc ę
idealną, a pierwszy użytek, aki czyni ze swobody, est to czyn niesprawiedliwe zemsty,
wypęǳenie inic atora wolności niewolników, cesarza Piotra II.

Uogólnienia przemawia ą wy ątkowo; czyny, ilustru ąc, przekonywa ą. Oto kilka do-
rywczych ilustrac i:

W roku , wbrew woli wyborców stanu Rio Grande do Sul, prezydent Republiki
przeparł wybór swego faworyta, J. Castilhosa. Niezadowoleni, zebrawszy się w ma ątku
Maragate, wystąpili zbro nie przeciw centralnemu rządowi, wezwawszy na pomoc Paranę.
Rządowcy, zwani od czapek kolorowych pikapauami, zwyciężyli maragatów w r. .
Jedni i druǳy przesaǳa ą się w opisach popełnianych okrucieństw, strasznie szych aniżeli
ha damackie⁵⁹.

— Opowiadano mi ednak, że pikapauowie, mordu ąc wziętych w bitwie, pili ich krew
— mówię do gorącego zwolennika rządowców.

— Kłamstwo, bezczelne kłamstwo! — woła oburzony. — To robili tylko podli ma-
ragaci nad Yguassu⁶⁰.

— Oni twierǳą, że to wy pod miasteczkiem Lapą; ma ą świadków nawet…
— To wy ątek; pan przecież rozumie: człowiek nie odpowiada w pas i, w uniesieniu…

Ale u nich picie krwi było regułą.
Rozmowa na ten temat z maragatą kończy się podobnie, tylko, że „u nich” (pikapau-

ów) było to regułą, a „u nas” (maragatów) wy ątkiem.
To wypĳanie krwi zwyciężonego, aby ego odwaga ożywiła zwycięzcę, było zwycza em

ludów ǳikich, ale akże blisko są z nimi spokrewnieni ǳisie si Brazylĳczycy, pĳąc ciepłą
krew wroga!

Oba stronnictwa obchoǳiły się okrutnie z eńcami, mało których żywili, a zwykła
egzekuc a polegała na zmuszeniu eńca do wykopania grobu; stawiano go nad nim, pod-
cinano żyły niże kostki i żywego zasypywano ziemią. Tak pikapauowie, ak i maragaci,
pokazu ą mogiły w ten sposób pomordowanych.

Może ednak pikapau ma rac ę, mówiąc o „uniesieniu, pas i”… Otóż uż po wo nie do-
mowe . Vincente Machado z generałem Quadros wchoǳą ako zwycięzcy do bezbronne
Kurytyby i zaczyna się rząd pikapauów.

W mieście są bogaci i wpływowi luǳie, ak baron do Serro Azul, J. Fereira de Moura,
M. Gaedes, J. Schleder, B. Mindonca, A. Correia, spoko ni, dalecy od powstania, ale nie
pochwala ący surowości pikapauów.

⁵⁹hajdamaka — powstaniec kozacki, czyli uczestnik ha damaczyzny, ruchu chłopskiego przeciw uciskowi
szlachty polskie na Ukrainie w XVIII w. [przypis edytorski]

⁶⁰Yguassu — ǳiś popr. Iguaçu, rzeka w płd. Brazylii i płn. Argentynie, lewy dopływ rz. Parana. [przypis
edytorski]
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Jednego wieczora aresztu ą ich, by wysłać ako zakładników istnie ącego porządku do
Rio de Janeiro. Wsaǳa ą ich na kole w Kurytybie z eskortą oficera, któremu generał
Quadros wręcza list zapieczętowany z rozkazem otworzenia na . kilometrze.

Był to rozkaz pomordowania więźniów.
Oficer zdał całą sprawę sierżantowi, który zatrzymawszy pociąg na . kilometrze,

zaczął wraz z żołnierzami wyrzucać więźniów w przepaść, a opiera ących się mordować,
odcina ąc ręce, trzyma ące się kurczowo drzwiczek wagonu.

Hamownicy i dozorcy kole owi opowieǳieli naza utrz w Kurytybie całą scenę zabó -
stwa na . kilometrze i tylko edna pani do Serro Azul wykradła ciało zamordowanego
męża i pochowała pod kaplicą na górze Alto San Gloria w Kurytybie.

Morderstwo zostało bez kary, mimo próśb i wpływów, bo rządy faktyczne sprawował
p. V. Machado, na wpływowszy i na zaufańszy mąż stronnictwa pikapauów, i nikt nie
mści się nawet prywatnie, bo w parze z okrucieństwem iǳie tchórzostwo.

Już eśli kto ma być odważny, to chyba uzbro ona od stóp do głowy polic a i wo sko…
W r.  przy eżdża do Kurytyby Emilio Segneira de Arau o z Pernambuco, poszu-

kiwany listami gończymi za liczne morderstwa, ale listy gończe idą z wolna, bo Emilio
ma wpływowego wu a w Rio. Do kwietnia  roku ży e Emilio w Kurytybie, est na
usługach pikapauów… ale „przypadkiem” zabĳa opiera ącą mu się kobietę, wkrótce ginie
druga, a obrońcę morderca dźgnął nożem; ednak choǳi swobodnie. Obywatele zaczy-
na ą szemrać, więc pięćǳiesięciu odważnych z polic i i wo ska śleǳi śmiałka i da e ognia
do sto ącego w pobliżu katedry. Raniony ucieka konno do S. Jose de Pinhares⁶¹ i tu
z piwnicy dobywa ą go, ku ą i odstawia ą do Rio pod opiekę wpływowego wu a. Za kilka
miesięcy oczeku ą ego powrotu…

Oficer kawalerii Jambo wchoǳi na bal niemiecki i podniecony rani nożem dwuǳie-
stu eden luǳi; aresztowany, zosta e skazany na  lat więzienia… ale roǳina należy do
rząǳących, wyrok uchyla się z powodów formalnych, ma nastąpić rewiz a, a tymczasem
Jambo spaceru e w towarzystwie strażnika, uczęszcza do kawiarń i śmie e się, podkręca ąc
czarne wąsiki.

Sieǳimy w kawiarni „High Life”, utrzymywane przez Belgĳczyka. Wchoǳi wysoki,
dobrze zbudowany mężczyzna; wielki kapelusz filcowy przesłania oczy, spod narzucone
peleryny sterczy długi nóż i kolby pistoletów.

Żąda koniaku od pobladłego za ladą gospodarza, a że z wyciągniętego pugilaresu⁶²
wylatu ą papiery, więc przybĳa e nożem do lady. Gospodarz przy ruchu noża chwyta
pełny syfon, cofa się, sta ąc w pozyc i obronne … Wypił kilka kieliszków, schował nóż,
wbity w ladę, zapłacił i wyszedł.

— Kto to?
— Osio Melo de Castro, syn doktora; ednego zabił, trzech pokaleczył…
— I choǳi wolny?
— Bo ą się go zaczepiać, a przy tym o ciec ego ma wpływy… Ale wiǳieliście, pa-

nowie?… Byłbym mu syfonem rozbił głowę!… — chwali się Belgĳczyk.
Każdy mieszkaniec Parany dbały o swo ą całość tylko uzbro ony wychoǳi wieczorem

z domu; rewolwer tuż przy zegarku, a powyże , pod ramieniem wisi nóż.
W czasie wyborów, gdy nie wolno w ciągu ośmiu dni aresztować, rozstrzyga prawo

pięści. Oto grupa wyborców, białych, czarniawych i czarnych, kłócą się, po chwili roz-
ǳiela ą się na dwa stronnictwa. Lecą obelżywe słowa: „escrasado”, „ladrone”, „o diabo”
„filho da puta”…

Błyska ą noże… Murzyn wrzeszczy:
— Capoera! — est to taniec z brzytwami, przytrzymywanymi w dłoni, edna z na -

strasznie szych broni.
Nadeszli inni i na razie skończyło się na pogróżkach… Bywa ednak gorze i np. ed-

nemu z moich zna omych wykłuto oko w podobne bó ce.
Co chwila obiega ą wieści: zakłuto tylu a tylu; ten dostał kulą; tamtego pokra ano Sąd, Kara, Siła, Prawo

brzytwą…
Kogóż sąǳą i karzą?

⁶¹S. Jose de Pinhares — ǳiś popr.: São José dos Pinhais, brazylĳskie miasto w stanie Parana, ob. stanowiące
część metropolii Kurytyby, odległe o ok.  km od centrum. [przypis edytorski]

⁶²pugilares (daw.) — portfel. [przypis edytorski]
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Słabszych, bo za silnym est prawo.
Polic i i wo ska unika każdy, est to bowiem zbieranina na gorszych szumowin bra-

zylĳskich. Skazanym za kraǳież, rozbó , gwałt, kaleczenie zostawia się do wyboru: albo
odsieǳenie kary, albo odsłużenie e w polic i lub wo sku… a gdy zabraknie skazanych,
urząǳa się roǳa polowania na młodszych i kto się nie wykaże stałym za ęciem, zosta e
w szeregach.

Mnie więce  procent est Murzynów i Mulatów tak w polic i, ak i w „naszym
walecznym wo sku”.

O subordynac i w naszym rozumieniu nie ma ą po ęcia, choǳą ociężale, brudno, z ka-
rabinami zarǳewiałymi. Na posterunku sypia ą, ale iǳie odǳiał z oficerem na czele…
żołnierz, zgina ąc się, przysłania ąc ręką lewe ucho, wrzeszczy:

— As armas! (tzn. do broni).
Leniwo, przeciąga ąc się, zbiera się straż, prezentu ą broń… skończyli.
Zmęczony posterunek iǳie pokrzepić się wódką w pobliskim szyneczku⁶³, stawia

w budce karabin, mówiąc do towarzysza:
— Guarda o meu carabine (przypilnu mego karabina).
W koszarach trzyma ą papugi, małpy, z którymi się nie rozsta ą nawet w czasie służby.

Z powodu złego prowaǳenia się, nadużyć, tchórzostwa są w ogólne pogarǳie, a bywanie
oficerów w domu uważane est za rzecz nieprzyzwoitą i niewłaściwą.

A przekonania Brazylĳczyków?
Zupełna obo ętność pod względem religĳnym, granicząca z ateizmem, zaledwie formy Ksiąǳ, Obycza e

chrztu, ślubu, pogrzebu zachowu ą dla pozoru.
Ksiąǳ nie buǳi szacunku, poważania.
Jechałem przez trzy dni z biskupem Kurytyby ks. Jose de Camargo Barros; na pokła-

ǳie statku witały się z nim zna ome mu panie lekkim podaniem ręki, mężczyźni również,
nikt nie wstał, chociaż on, sto ąc, rozmawiał z nimi czas akiś, a innych księży tylko to-
leru ą, ednak bez przycinków lub złośliwych uwag.

Na próżno odczytywałem pilnie ǳienniki, dopytywałem się bliższych i dalszych zna-
omych, rozmawiałem z głównie szymi osobistościami stronnictw — nikt, ale to bez-
względnie nikt nie umiał mi wskazać różnicy zasad i dążności pomięǳy pikapauami
a maragatami.

Szło i iǳie tylko o osoby, a mianowicie, czy zwycięży dr Vincente Machado, czy dr
Pereiro. Mówiąc szczerze, istota stronnictw i całe wybory polega ą na tym, czy u żłobu
rządowego zostaną podtuczone pikapauy, czy dorwą się wygłodniali maragaci.

Lada zaburzenie uliczne, lada zmowa, nazywa się u nich una revoluçao, mówią o nie ,
komentu ą, rozprawia ą, oczeku ą większe z radością, bo ak mi mówił eden osiadły od
dawna Portugalczyk: „Brazylĳczycy przy mu ą chętnie formy cywilizac i, są z nich nawet
dumni, ale po pewnym czasie one ich męczą, nuǳą, przykrzą się i wtedy robią… rewoluc ę,
aby choć na chwilę zrzucić więzy form…”.

Brazylĳczycy nie za mu ą się handlem (nie liczę kilku nęǳnych sklepów), przemy-
słem, rzemiosłem, tylko albo piastu ą urzędy na rozmaitsze, dość dobrze płatne, albo też
sieǳą na swych wielkich, nieuprawnych posiadłościach.

Wszystko, co się nazywa interesem, pracą, przedsiębiorczością, postępem, est w ręku
Portugalczyków, Niemców, Francuzów lub Anglików.

W życiu towarzyskim naśladu ą barǳo licho szyk ancuski: są grzeczni aż do znu-
ǳenia, do mdłości; uczynni, ale tylko w słowach; są szczerze lekkomyślni; naǳwycza
próżni, chwalcy i mówcy z zacięciem patosu w na gorszym gatunku, nie liczą się bowiem
ze słowami. „Nie było i nie ma na świecie, w historii większego, lepszego, szlachetnie -
szego…” etc. etc., to znaczy po polsku w na lepszym razie: „dobry człowiek”.

A ǳienniki są tylko echem ich umysłowości; oto próbka: „Dwa tylko ideały, dwa
bogi, niezrównane, na doskonalsze, wieczne, posiada cała luǳkość: to Tiradentes i Chry-
stus”…

A Jose da Silva Xavier, zwany Tiradentes, wszczął w roku  w Minas Geraes zbro -
ny bunt przeciw Portugalii i zginął pod kołem… Iluż takich liczy… luǳkość, ale tylko
w Brazylii są Chrystusami.

⁶³szyneczek — zdrobn. od: szynk, podrzędny lokal sprzeda ący alkohol. [przypis edytorski]
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Wchoǳimy do salonu bogatego Brazylĳczyka. Trzy okna od ulicy otwarte, kinkiety
i lampy asno rozświetla ą pokó , a przechoǳąca publiczność zagląda, robi często głośne
uwagi. Pod ścianą na prawo od we ścia kanapa, po bokach dwa fotele, za ęte przez damy
starsze. Od ednego i drugiego fotelu, w linii równoległe rząd krzeseł, na nich młodsze
panie i panny. Stół przed kanapą pełen ciast, owoców; służąca roznosi czarną kawę.

W poko u adalnym, do którego nas proszą, sami panowie, panie uż adły; na stole, Jeǳenie, Obycza e
ak tu est zwycza em, ustawiono wszystkie potrawy od razu, służący zmienia tylko talerze.

Gdyby nie wstrętny zapach tłuszczu, nie da ący się zabić ostrymi przyprawami, to
może mogłaby smakować kuchnia brazylĳska, ale zawsze i wszęǳie czu e się ten tłuszcz,
nawet w palmitach. Jadłem e, skuszony znakomitym opisem ednego z podróżników,
który znalazł w nich „smak mięǳy grzybami, śleǳiami, szparagami, kwaszoną kapustą”
— nic z tego: co na wyże przypomina ą surowe głąbie kapusty.

Jemy, pĳemy zupełnie bez dam; rozmowa, po wyczerpaniu możliwe i niemożliwe
krytyki przeciwników politycznych, kule e. Nagle wsta e eden z gości i słowami w su-
perlatywie wypowiada mowę na cześć gospodarza, inni eǳą, skończył… nadpito szklan-
ki… Potem wsta e drugi, trzeci i tak zabawialiśmy się od siódme do ǳiewiąte wieczór;
następnie kawa, panie się ubiera ą… To nazywa się barǳo przy emny wieczór.

Gdy razem są panie i panowie, rozmowa toczy się na temat przewinień stronników
politycznych, o zmianach w urzędach; często padnie dwuznacznik przy ęty wesoło i za-
bawy towarzyskie w roǳa u pierścionka, mruczka itd.

Kobiety, póki młode są i ładne, w ogóle bywa ą pilnowane, strzeżone, pode rzewane Kobieta
— czy słusznie, nie wiem, ale że nie grzeszą zbytnią pruderią, można poznać z żartów
często zbyt swobodnych, i np. na pokłaǳie statku, a była to arystokrac a z Rio Grande
do Sul, choǳiły w białych kaanikach barǳo luźnych, w sukniach zbyt przylega ących,
bo bez spódnic, w pantoflach przydeptanych i obchoǳiły się bez żeńskie obsługi.

— Czy stewarǳi obsługu ą panie?
— Naturalnie… steward to prawie niewolnik.
Miłość bywa podobno u obo ga barǳo gwałtowna i namiętna, ale owych serenad

pod balkonami, mandolin, nie słyszałem ani wiǳiałem. Jeden, edyny raz śpiewał piosnkę
zakochany młoǳieniec pod oknem brunetki ładne , z pięknymi, czarnymi oczyma i po
czułych nazwach kończył:

Todo o dia eu non desejo
Nada. De noite so peço um beĳo
E logo — pois non verao os pais

Um pouco mais

Zda e się, że Brazylĳczycy do rozróżniania siebie według nazwisk eszcze nie doszli;
zawsze mówią do siebie i o kimś po imieniu; nawet na poczcie spis listów nadeszłych
formu e się tylko według imion chrzestnych. Pod względem imion i nazwisk są w wyborze
dość wybredni i ak zawsze patetyczni; oto kilka dla przykładu: Franklin Washington
Botafogo, Rubens Aristides de Conceiçao (Poczęcie), Joan Cicero de Deus, Paulo Jesus
de Assumpçao (Wniebowzięcie) itd.

Do tych Brazylĳczyków, ledwie pokostowanych obcą cywilizac ą, należy doliczyć na
pół ǳikich, barbarzyńskich mieszkańców lasów i stepów: caboclos, którzy nie zdołali esz-
cze przyswoić sobie tych okruchów cywilizacy nych, będących współuǳiałem ich braci
z miast i wielkich ma ątków, tzw. fazendeiros, od słowa fazenda, ma ątek, własność ziem-
ska.

Jest to społeczeństwo w chaosie, licho zorganizowane, bez indywidualności cywiliza-
cy ne , bez przemysłu, rolnictwa, handlu i prawdopodobnie przy swym wstręcie do pracy
osobiste , przy ubóstwie dróg kształcenia (na całą Brazylię dwa gimnaz a rządowe w Rio)
może ulec w walce o byt z innymi narodami.
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Ale dość uż tych Parańczyków, ich kuchni, ich stolicy Kurytyby — na kolonie! „Mnie
tu nuda zabĳe…”⁶⁴ zwłaszcza w towarzystwie zawsze dobrego i słodkiego ks. Anzelma.

Być może, iż systematyczność est dobra, pożądana, konieczna, iż est zaletą, łaską,
cnotą… ale est ona zabó cza, gdy się z nią ży e w małżeństwie, i w ǳień, i w nocy.

Coǳiennie ks. Anzelm buǳi się o goǳ.  rano, przemawia do mnie cicho, głośnie ,
eszcze głośnie , wreszcie buǳi.

— Kochany pan trzyma źle głowę; zbuǳiłem, bo to szkoǳi, o, barǳo szkoǳi!
Albo też:
— Mamy ǳisia prześliczny ǳionek.
Albo:
— Pa ąk był tuż nad kochanym panem.
Następnie wsta e, choǳi boso, ako zwolennik metody Kneippa⁶⁵, modli się, a o go-

ǳinie  min.  zaczyna się umywanie, wycieranie, spluwanie, płukanie, przebieranie;
i tak z zegarkiem w ręku, ǳień w ǳień, o minutę nie chybi, a również pytania:

— Jak się kochanemu panu spało?… Jak zdrowie?… Raǳę wziąć pigułkę, mam zapas
z Bostonu… A może chininy, tylko połknąć, febra to choroba niebezpieczna… A może
kropelkę esenc i koprowe , doskonała na… uwolnienie się od złego powietrza w żołądku.

I te nieustanne uwagi higieniczne przy eǳeniu:
— Tego nie raǳę eść… O, proszę nie pić… Na to nie pozwolę, z tego ból… żołądka…

głowy… serca… oczu… rąk i nóg…
Oczywista, wszyscy i wszystko, est lepsze, doskonalsze, zdrowsze… „u nas w Texas⁶⁶…

u nas w Bostonie… u nas w Chicago…”, a przy tym zawsze łagodny, dobry, poczciwy
i oszczędny.

Z Brazylĳczykami trzeba się koniecznie targować: to zasada, które trzyma się stale,
i pierwsze słowa po usłyszeniu ceny są nieodmienne: o muito caro! (za drogo) — edyny
azes⁶⁷ brazylĳski, którego się nauczył dotychczas.

Kole do Rio Negro⁶⁸ ( km), posiada ąc zagwarantowane od rządu %, nie dba
zupełnie o rozwó i pociągi osobowe wysyła co drugi ǳień. Z tego powodu zawsze ścisk
na kolei i pogoń za mie scem. Nie mogąc dostać się do kasy, uprosiłem księǳa Anzelma,
by kupił bilet i dla mnie. Ksiąǳ żąda biletów do Rio Negro, urzędnik wymienia należną
sumę.

— O, muito caro! — woła ksiąǳ odruchowo i chowa pugilares.
Kas er wybucha gniewem, następnie usuwa księǳa, i z trudnością dobiliśmy się bi-

letów.
W wagonie ks. Anzelm, chcąc mi widocznie zrobić przy emność, prowaǳi rozmowę

literacką:
— Czy czytał pan Zolę⁶⁹?
— ?
— Nie zna pan? To Żyd, mason, podobno pisze i układa gazety, rząd wypęǳił go

z kra u.
— Za co?
— Za masoństwo… chciał napisać i publicznie drukować Fertile Évangile⁷⁰, o, to znany

mafia, ła dak, tak nazwać świętą Ewangelię… u nas zlinczowanoby takiego zbrodniarza…

⁶⁴Mnie tu nuda zabĳe — cytat z poematu Kirgiz () Gustawa Zielińskiego. [przypis edytorski]
⁶⁵Kneipp, Sebastian (–) — bawarski ksiąǳ katolicki, propagator hydroterapii, urozmaicone i pełne

diety oraz ziołolecznictwa. [przypis edytorski]
⁶⁶Texas— Teksas, stan w południowo-środkowe części Stanów Z ednoczonych; do  prowinc a Meksyku,

w ęz. hiszpańskim nazwę Texas wymawia się: tehas. [przypis edytorski]
⁶⁷frazes (daw.) — zdanie, zwrot; ǳiś: stwierǳenie bez głębsze treści, slogan. [przypis edytorski]
⁶⁸Rio Negro — mie scowość w Brazylii, w stanie Parana, nad rzeką Rio Negro, ok.  km na płd.-zach. od

Kurytyby. [przypis edytorski]
⁶⁹Zola, Émile (–) — ancuski pisarz, główny teoretyk i przedstawiciel naturalizmu. [przypis edy-

torski]
⁷⁰Fertile Évangile (.) — Płodna Ewangelia; Émile Zola od  pisał cykl powieściowyCztery Ewangelie (Les

Quatre Évangiles), w którym odszedł od naturalizmu na rzecz utopĳnego przedstawienia rzeczywistości idealne ;
do śmierci zdołał ukończyć trzy pierwsze tomy, noszące tytuły: Płodność, Praca i Prawda, oraz naszkicować
czwarty, Sprawiedliwość. [przypis edytorski]
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Słucha ąc oburzeń na tego masona, który, ak donoszą „nasze gazety”, pisze ednak
„niezgorze ”, patrzę przez okno na rozległe stepy, poprzerzynane parowami, z ga ami
podszyte araukarii⁷¹, z trawą ostrą, bu ną, kupkowatą, z licznymi, do dwóch metrów
wysokości, kopcami termitów. Ptactwa barǳo mało, tylko wielkie astrzębie, to się ważą
pod asnym niebem, to leniwo podnoszą się z ziemi.

Kiedy niekiedy gǳieś w oddali błyśnie dom fazendera; czasem wstrzyma się pociąg,
by przepuścić stado bydła, wielkie krowy z rogami nadmiernymi, ku sobie zwiniętymi,
pyszne i dumne stadniki⁷², rosłe cielaki, ssące eszcze, a wszystko popęǳane przez kon-
nych pastuchów, w towarzystwie psów małych, złych, z lisimi pyskami. To znów zadudni
ziemia od stada mułów lub koni, lecących na oślep w step szeroki. Nie est to step ukra-
iński, bezbrzeżny, z falu ącą roślinnością; przypomina racze Podole swymi parowami
i żółtoczerwonawą, czasami czarną glebą.

Jesteśmy na stac i, wszystko edno ak się nazywa, Araucaria czy Gua uvira⁷³, na każde
tuż za budynkiem kole owym bufet.

Jest to budka zbita z tarcic nieheblowanych, z ladą pierwotną⁷⁴ na słupku, a na nie
kilkanaście filiżaneczek do czarne kawy, uż osłoǳone , nalewane z wielkie blaszanki;
na przekąskę biszkoptowe ciasto — oto wszystko co da e stac a za stosunkowo drogie
pieniąǳe. Przy budce zawsze ścisk, gwar, potrącania, wyrywa ą sobie filiżanki, byle dostać
się do kawy.

Jeǳiemy pierwszą klasą, bowiem na kole ach brazylĳskich istnie ą tylko dwie kla-
sy: I i II, tym się różniące, że w II są podłużne ławki z desek, a w I wyplatane. Mimo
okien otwartych na przestrzał gorąco, duszno, zwłaszcza gdy wsiedli caboclos, wszyscy bo-
so, co na wyże w patynkach⁷⁵; zapach potu końskiego, czosnku, tłuszczu i brudu drapie
w gardle, męczy, sta e się nieznośny.

— Niech się pan nie wychyla, to niebezpiecznie… Zamknę okno! — grozi ze słodką
powagą ks. Anzelm.

Wreszcie Rio Negro, mała mieścina nad spławną rzeką tegoż nazwiska, z ludnością
przeważnie brazylĳską, w bliższych okolicach kolonie niemieckie.

Do Luceny⁷⁶ eszcze trzyǳieści trzy kilometry końmi, i po długich dopytywaniach,
odna du ę za azd Luceniaków u Andréego, Żyda z Ros i, uda ącego niezgorze , natu-
ralnie Brazylĳczyka. Wyna mu ę wielką budę towarową, należącą do kolonisty Polaka, Ksiąǳ, Kobieta
zaprzężoną w cztery wcale dobre konie.

Przed naszym wy azdem raniutko na drugi ǳień z awia się w za eźǳie młoda kobieta,
żona pracu ącego przy kolei i prosi naszego furmana, rosłego, silnego szatyna z brodą,
o podwiezienie e do roǳiców.

— A proście pana — i zwraca do mnie przy emną twarz, ze szczerym, dobrym uśmie-
chem.

— Spytam księǳa, pewno pozwoli.
W głębi, pod budą płócienną, sieǳi ksiąǳ Anzelm; usłyszawszy propozyc ę, zawołał

z energią, które nie przypuszczałem:
— Co? Ja? Ksiąǳ? Z kobietą⁈
— Spieszno e do roǳiców…
— Nie, nigdy, niech zosta e, niech iǳie pieszo, ale nie ze mną!
— Tyle mie sca…
— Wiem a, wiem, do czego prowaǳi kobieta! — woła z błyszczącymi od gniewu

oczyma. — Wszystko złe od nie … wybiera pan: albo a, albo ona!
Jeǳiemy, a gdy się udobruchał, pytam o przyczynę te niechęci.

⁷¹araukaria — roǳa drzew iglastych rosnących na półkuli południowe ; w płd. części Brazylii rośnie arau-
karia brazylĳska, nazywana w innych mie scach tekstu „sosną brazylĳską”. [przypis edytorski]

⁷²stadnik — samiec rozpłodowy bydła hodowlanego. [przypis edytorski]
⁷³wszystko jedno jak się nazywa, Araucaria czy Guajuvira — araukaria to drzewo iglaste występu ące w płd.

Brazylii, zaś guayuvirá to potoczna nazwa drzewa Patagonula americana. [przypis edytorski]
⁷⁴pierwotny — tu: prymitywny. [przypis edytorski]
⁷⁵patynki — tu: proste, płytkie obuwie skórzane. [przypis edytorski]
⁷⁶Lucena — osada kolonistów w płd. Brazylii, w stanie Santa Catarina, niedaleko od granicy ze stanem

Parana; założona w  lub , zapoczątkowała obecne miasto Itaiópolis. [przypis edytorski]
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— Bo a znam świat… zaczyna się od rozmowy, potem żarty, zgorszenie, Sodoma
i Gomora⁷⁷! — aż pobladł z oburzenia.

— Ale tu nie było tego niebezpieczeństwa, a ona się zmęczy, tyle kilometrów.
— Lepsze zmęczenie od pokusy i grzechu — odpowieǳiał twardo.
— A wy dawno w Brazylii? — pytam woźnicy.
— Iǳie rok ǳiewiąty.
— Jakże wam się powoǳi?
— Chwała Bogu nieźle, szakier (portug. chacra, własność ziemska) est, chudoba⁷⁸

także, to i co ma być źle?
— Więc wam dobrze?
— Dobrze, niedobrze: eść est co, ale o pieniąǳ trudno. U wendysty (sklep) wszystko

dostanie, ale wszystko za żyto, za milię (portug. milho, kukuryǳa), za ziemniaki…
— To uż byłoby lepie sprzedać…
— I komu? Taki wendysta także nie ma pienięǳy, i on za towar da e towar. I to na -

gorsza bieda, bo trudno oszczęǳić. Czy myśli pan, że złakomiłbym się na te dwaǳieścia
pięć milre sów, gdyby to nie gotówka?

— Zawsze to dobry zarobek…
— Lepie by mi było zawieźć towar do wendy, ale gotówka gotówką.
— To tak trudno o pieniąǳ w Brazylii?
— A skąd ma być, kie ⁷⁹ tylko my robimy, a te Brazyluchy po mieście patrzą tylko

rządowe kasy!
— No, nie wszyscy…
— Pan myśli o „borowych” (Brazylĳczyk mieszka ący na wsi, pod borem caboclos).

— Uśmiechnął się: — Taki nie imie⁸⁰ się żadne roboty, on wszystko bierze w wenǳie
na herwę (gatunek herbaty brazylĳskie ) — i wskazał batem liczne drzewa przy kolonii
niemieckie .

Drzewo to (Ilex paraguanensis⁸¹) średnie wysokości, z korą szaro-białawą, którego
liście a owate, obcinane co cztery lata z gałązeczkami, da ą herbatę, zwaną herva matte,
rozpowszechnioną i używaną w południowe Ameryce.

— A wy macie herwę?
— Mamy, ale ak nam co trzeba u wendysty, patrzym na ręce i iǳiem na robotę;

a taki borowy bęǳie marł głodem, a nie pó ǳie. On patrzy herwy.
— Cóż sie ecie?
— To, co i u nas. Koło domu warzywo, a dale ziemniaki, żyto i milię.
— Powinniście saǳić bawełnę — zaczyna ksiąǳ Anzelm i długo, szeroko, rozwlekle

opowiada o korzyściach bawełny.
Chłop słucha, potaku e duchowne osobie, ale swo ą drogą mówi na każdy zarzut:
— My znamy się z tym, co sie emy; może tamto i lepsze, ale co swo e, to swo e.
Za eżdżamy na popas⁸² do wendysty Niemca, który swo ą główną izbę przyozdobił

portretami całe generac i Hohenzollernów⁸³ i askrawo kolorowanymi arkuszami żoł-
nierzy pruskich.

Przed nami las po obu stronach drogi mieni się odcieniami zieleni.
Chcę wreszcie być sam, biorę rewolwer i idę naprzód. Po chwili słyszę tupot pospiesz-

nych kroków, odwracam się: to poczciwy, dobry ks. Anzelm, który dysząc ciężko, mówi
z przerwami:

— Odda pan rewolwer… oto laska kochanego pana, to lepsza broń na węża… odda
pan… albo lepie a pó dę z panem, trzyma pan rewolwer, a a laskę, łatwie się obronimy.

⁷⁷Sodoma i Gomora— biblĳne miasta będące symbolami grzechu i zepsucia, zniszczone przez Boga deszczem
ognia i siarki. [przypis edytorski]

⁷⁸chudoba (gw.) — zwierzęta stanowiące dobytek gospodarski, głównie bydło i konie. [przypis edytorski]
⁷⁹kiej (gw.) — gdy, kiedy. [przypis edytorski]
⁸⁰imać się czegoś (daw., gw.) — zabierać się do czegoś, brać się za coś. [przypis edytorski]
⁸¹Ilex paraguanensis (łac., bot.) — ostrokrzew paragwa ski; ego potoczna hiszpańska nazwa to yerba mate,

a portugalska erva-mate. [przypis edytorski]
⁸²popas — postó w czasie podróży w celu nakarmienia koni i odpoczynku. [przypis edytorski]
⁸³Hohenzollernowie — niemiecka dynastia, które przedstawiciele panowali w kra ach niemieckich (m.in.

w Brandenburgii i w Prusach), ako cesarze niemieccy (–) oraz w Rumunii (–). [przypis edy-
torski]

  W kraju palm i słońca 



— Wróćmy chyba do fury; tam bęǳie na bezpiecznie .
— To samo chciałem powieǳieć; wraca my, o! bo z wężami nie ma żartów, to chytry

gad.
Usiedliśmy, eǳiemy dale drogą niemożliwych wybo ów, w których cuchnące błoto

sięga koniom po tebinki⁸⁴, wóz piszczy, słania się, trzeszczy.
— Niech się ta ksiąǳ dobroǳie nie boi, nie wywrócę; albo mi to pierwszy raz echać?
— U nas w Texas są doskonałe drogi, nie takie okropne.
— Ja do takie z maleńkości przywykły, akurat od mo e wsi do Włocławka była taka

droga, ino mosty gorsze.
— To wy spod Włocławka?
— Dlaczegóż by nie? — westchnął pełną piersią, zaciął konie i zwrócił się do mnie:

— A pan z Polski? To może zna omy w Dębnikach?
— Słyszałem…
— Czasem, ak człowiek wspomni, to ino zęby zaciska i aż ręce świerzbią na tych

Brazyluchów, co lud zmanili⁸⁵ tuta , w te puszcze.
— To wróćcie do nas.
Spo rzał, zaśmiały mu się oczy, potem westchnął i rzekł półgłosem:
— Już a niedopasowany… He , siwy! Wio, kary!
— Więc nie chcecie wrócić? — dopytywał się ksiąǳ.
— Chcę, nie chcę? Albo to edno człowiek chce, a ak nie może, to i nie poraǳi. Już

a tam niedopasowany.
— Jak wam tu dobrze, to zostańcie — doraǳał ksiąǳ.
— Iii… źle by nie było, aby tylko był aki rząd a porządek: masz recht⁸⁶, rób sobie sam

sprawiedliwość, a nie masz go, to i tak nic ci nikt nie zrobi, abyś miał fakę (faca de mato
po portug.: nóż do lasu, kordelas) — i uderzył po długim nożu w pochwie, zatkniętym
za pasem.

— Luǳie powinni żyć w zgoǳie i miłości chrześcĳańskie — zaczął ksiąǳ tonem
kaznoǳiei.

— Niby to tak, ale z Brazyluchami inacze .
— Od tego est kościół, a akże u was z parafią?
Spo rzał trochę niedowierza ąco, trochę ironicznie na księǳa, mówiąc:
— A przyszedł ci tu do nas niby ksiąǳ, czysto wygolony, ak dobroǳie , pobożny,

przykładny, a gadał tak, że zaraz u ął wszystkie baby…
— I co?
— Ano, sieǳi w parafii, bierze na msze święte, spowiada, da e śluby, wszystko przy-

kładnie, aż tu mówią luǳie… Wio, siwy! Ten bestia zawsze leniwy!
— Cóż mówią luǳie?
— Mówią, że to nie est nasz ksiąǳ, ale taki obieżyświat, pono⁸⁷ w Ameryce wy-

święcony.
Ksiąǳ Anzelm drgnął, przybladł i zaczął gorliwie:
— I w Stanach Z ednoczonych są zacni biskupi i księża, prawǳiwi katolicy… A ak

on się nazywał?
— Ksiąǳ Pilszak… Wymanił on od luǳi sporo milre sów, aż go biskup wypęǳił Ksiąǳ, Konflikt

i dał nam naszego, sprawiedliwego księǳa. Co prawda, nie chciały baby puścić tamtego,
a temu odgrażały, ale poraǳiło się babom i est spokó .

W rzeczywistości ksiąǳ Pilszak, należąc do kościoła niezależnego, ob ął w kwietniu
 roku Lucenę, rozkazu biskupa opuszczenia parafii nie chciał usłuchać, a przysłanych
wysłanników, trzech księży, koloniści w obronie swe niezależności parafialne przy ęli
zbro no i nie dopuścili do kościoła; wówczas biskup, korzysta ąc z bytności w Kurytybie
ks. Cezarego Wyszyńskiego z Królestwa, wysłał go w listopaǳie  r. do usunięcia ks.
Pilszaka i ob ęcia parafii.

⁸⁴tebinki a. tebenki (daw.) — skórzane ęǳle i inne ozdoby zwiesza ące się z siodła; pot.: pośladki. [przypis
edytorski]

⁸⁵zmanić (daw.) — zmamić, zwieść fałszywymi pozorami, oszukać. [przypis edytorski]
⁸⁶recht (niem.) — słuszność, prawo. [przypis edytorski]
⁸⁷pono (daw., gw.) — ponoć, podobno. [przypis edytorski]
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W mieście Rio Negro administrac a wo skowo-policy na ofiarowała księǳu Wyszyń-
skiemu pomoc swo ą, które nie przy ął, mówiąc:

— Polski ksiąǳ do polskiego ludu iǳie z krzyżem.
I istotnie wystarczyło edno przemówienie, aby koloniści sami usunęli wǳiercę i od-

dali klucze ks. Wyszyńskiemu.
Jest to eden i edyny z księży polskich w Paranie, przed którym uchyli się czoło

z szacunkiem szczerym; inni są aż nadto askrawo grzesznymi ludźmi, a parafianie, od
których edynie zależy obsaǳanie probostw, znoszą ich błędy z szemraniem, ale znoszą,
bo nie ma innych.

Naprawdę nie wiem i nie rozumiem powodu, dlaczego i w akim celu tak pewne
gazety, ak i niektórzy podróżnicy rozpisu ą się szeroko i robią reklamę tute sze rzekomo
inteligenc i w Paranie. Poznałem mnie więce wszystkie osoby wymienione w książkach;
prócz kilku pracowników na chleb reszta przy na lepsze chęci, przy barǳo skromnych
wymaganiach, za inteligenc ę nie może uchoǳić.

Jedną, edyną prawǳiwą inteligenc ą, z którą rachować się należy i trzeba, są tute -
si koloniści-chłopi. Nadmierną pracą dążą do utrwalenia rozwo u i bytu materialnego,
czu ą, wbrew pewnym luǳiom i agitatorom soc alistycznym, swą odrębność narodo-
wą, pragną szkół i kształcenia praktycznego, bez oglądania się na pomoc czy ąkolwiek,
a przede wszystkim wierzą w siebie i w swo ą przyszłość.
    
Lucena, miasteczko w przyszłości, prócz posterunku polic i posiada kilka ładnych dom- Emigrant
ków niemieckich i włoskich, hotel polski z wendą i dosyć małych dworków kolonistów
polskich; od nie ciągną się drogi w różnych kierunkach, wiodące do poszczególnych
grup kolonii. Takich grup est czternaście, istnie e tysiąc ǳiałów, każdy mnie więce od
 hektarów (hektar równa się , mrg. nowop.⁸⁸). Wzdłuż kilometra drogi osaǳa się
z reguły czterech z edne , czterech z drugie strony, z odpowiednią ilością gruntu; stąd
wielkie odległości od centralnego punktu, dochoǳące  kilometrów.

O ile takie odosobnienie ǳiałów wpływa korzystnie na możność dowolnego rozwo u
gospodarki polne , usuwa nieporozumienia i kształci samopomoc, o tyle znów wzmacnia
i tak uż silny popęd indywidualizac i, a ǳieciom utrudnia naukę szkolną, tak że na -
właściwszą formą byłyby pens onaty półtygodniowe, które przy naǳwycza ne taniości
produktów spożywczych pociągnęłyby koszt mnie szy aniżeli wysyłanie ǳiecka o ǳie-
siątki kilometrów.

Na wyna ętym koniu puściłem się do kolonii Polonia, o akie pięć kilometrów od
Luceny, gǳie mieszka kolonista Jan, który nas przywiózł. Po droǳe, w głębi — do-
my, w roǳa u dworków szlachty zagonowe ⁸⁹, ogroǳone, a tuż grządki warzyw i kar-
tofli. Gdym otwierał wrota, wybiegł gospodarz, twarz ogorzała, przy emna, roz aśniła się
uśmiechem.

— Niechże Bóg da zdrowie, że pan przy echali! — wołał, ściska ąc rękę serdecznie.
Dom ani gorszy, ani lepszy od innych, może tylko starannie utrzymany. Z lewe

strony przed domem palma, z prawe , za sztachetkami, wysoki, osypany kwiatami ole-
ander, dale drzewo mirtowe i sad z fig, pomarańcz, czereśni (portug. cereja) i śliwek
(portug. ameixas), ani tak smacznych, ani przy emnych, ak nasze; w głębi za domem
sosny brazylĳskie.

Wyszła i gospodyni, matka czworga ǳieci, zaprasza ąc do domu.
Z sieni, idące na przestrzał, z lewe strony mała kuchenka, w które nikt nie sypia,

obok pokó do przy ęć; naprzeciw kuchni z prawe — sypialnia, a dale warsztat gospo-
darski.

W świetlicy krzesła wyplatane i gładkie, z foremną, drewnianą kanapką, stolik nakryty
serwetą, na ścianie Matka Boska Częstochowska, św. Anna i św. Józef, akieś zblakłe
fotografie i lusterko.

Gospodyni zakrzątnęła się i wniosła po chwili a ecznicę, masło, twaróg i chleb żytni, Gospodyni

⁸⁸mrg. nowop. — skrót od: morga nowopolska (dawna ednostka powierzchni gruntu, równa , ha).
[przypis edytorski]

⁸⁹szlachta zagonowa — drobna, uboga szlachta, utrzymu ąca się z własne pracy na małym kawałku ziemi.
[przypis edytorski]
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wszystko na białych talerzach.
— To uż rzadkość w Brazylii masło i twaróg! Poznać doskonałą gospodynię.
— Iii, aka a tam gospodyni, chowa ą się krowy, to i est — mówi zadowolona.
— Nie ma co i gadać, o lepszą trudno — chwali się mąż żoną.
ǲieciaki czysto ubrane, umyte.
— A gǳie Józek? — pyta o ciec. — Idź no, Walek.
Wszedł wysoki, trochę niezgrabny wyrostek.
— To mó syn.
— Ależ wyrósł! Ileż ma lat?
— Bęǳie piętnasty. Na słońcu, to i rośnie. Ten eden z kra u.
— Miałabym ich ośmioro, ale czworo mi zmarło, edno na morzu, a tro e w te nęǳy,

cośmy przeszli — żali się matka. — Reszta to tute sza.
— Ale zawsze Polaki — doda e o ciec.
Wyszliśmy.
— Ładną macie palmę, gospodarzu.
— Drzewo nicpotem⁹⁰, lepsza nasza wierzba, ale aby było co wziąć na Palmową⁹¹, to

i rośnie sobie.
Oglądam gospodarkę. Sta enka mała nie pomieści koni i bydła.
— To tylko dla źrebiąt i cielaków — ob aśnia gospodarz — bo całe gado (portug. gado,

bydło) przez rok na kiempie (portug. campo, pole, pastwisko), a ak koniom w drogę, to
dam milii i azda!

Krowy wielkie z małymi wymionami pasą się w zagroǳeniu.
— Na tu, siwucha! — woła gospodyni. — Miałam, panie, kłopotu co niemiara, nim

z tych ǳikusów zrobiłam krowy. Teraz to eszcze przypuszczam cielęta, ale Pan Bóg da
doczekać, to odłączę, aby było ak u nas.

Zwrot: „ ak u nas” est ciągle na ustach kolonistów. „U nas” zawiera wszystko dobre, Chłop, Emigrant, O czyzna
porządne, uczciwe — to cała cywilizac a, którą wyniósł chłop z kra u, to cała przeszłość,
którą przeżył, która przez morza i lądy wyda e mu się czysta, asna, brylantowa.

Iǳiemy w pole: żyto ładne, wysokie.
— Jak przyszliśmy, żadnym ǳiwem bywało sto dwaǳieścia ziarn, a ǳisia da sześć-

ǳiesiąt, może więce , a może mnie .
Obszerny grunt, cały pokryty świeżo ściętymi krzami, z ledwie więdnie ącymi liśćmi;

gǳieniegǳie leży spróchniały pień grubego drzewa.
— To „rosa”… ak przeschnie potęga (portug. putinga, gatunek trzciny drzewiaste ),

podpalę. Rola pod milię byłaby dawno gotowa, ale deszcze przepada ą.
Portugalskie roça, uprawianie gruntu przez trzebież, roǳa ugoru trzy do czterolet-

niego, bywa na powszechnie używane przez kolonistów, którzy po spaleniu, poruszywszy
lekko motyką, saǳą w otwory, zrobione kołkiem, po kilka ziarn kukuryǳy.

— Ileż wam da e milia?
— Bywa po sto pięćǳiesiąt ziarn, ak pod aki rok. Aby nie te małpy, bo to takie

zmyślne nikie ⁹² chłopcy psotniki! Nawiążą to sobie snop milii i hyc w las, a stróżliwe…
no i te ptaszyska zielone — wskazał papużkę — i te psu ą, ale zawsze ostanie⁹³ dla nas
dosyć, aby dopilnować.

— Może byłoby lepie uprawiać z roku na rok pole, a dodawać popiołu, kiedy po
spaleniu roǳi.

— Abo a wiem, czy z popiołem uroǳi? — uśmiechnął się. — A gruntu i tak dosyć.
— Ale ak syn dorośnie i ożeni się?
— Zrobię ak inni: wezmę mu nowy szakier, niech pracu e.
Chłop nasz przywiózł do Brazylii umie ętność gospodarczą, aką posiadł w kra u. Tu,

bez względu na glebę i stosunki atmosferyczne, wciska swo e zboża i warzywa. Nikt che-
micznie nie zbadał te nowe roli, nikt mu nie poraǳił, nie pomógł, a że z wy ątkiem

⁹⁰nicpotem (daw.) — do niczego; nic nie wart. [przypis edytorski]
⁹¹Palmowa — Nieǳiela Palmowa, święto chrześcĳańskie przypada ące  dni przed Wielkanocą, obchoǳone

na pamiątkę przybycia Jezusa do Jerozolimy i rozpoczyna ące Wielki Tyǳień, związane z tradyc ą wykonywania
palm wielkanocnych. [przypis edytorski]

⁹²nikiej (gw.) — niczym, tak ak. [przypis edytorski]
⁹³ostać (gw.) — zostać. [przypis edytorski]
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batatów⁹⁴, nic tu nie znalazł nowego, nic też sobie nie przyswoił. Chwila, gdy zna ǳie
stosowne do klimatu i gruntu produkty, bęǳie przełomowa w gospodarstwie Parany;
ǳiś gospodaru e on tu i nad morzem (kolonia Capivary, pod Santos⁹⁵, klimat tropi-
kalny), ak mu każe tradyc a, a ma ąc pod dostatkiem ziemi, ugoru e, marnu ąc dużo
zabiegów, pracy i czasu.

Już i południe, słońce pali, z ziemi bĳe parne gorąco, owady lecą z bzykiem, pięk-
ne motyle uwa ą; ale gorąco nieznośne, na które mó gospodarz, w grube kamizeli,
spodniach, podtrzymywanych pasem, w butach wysokich, wcale nie zważa ani narzeka.

Jak wielki chrabąszcz zabrzęczał nad kwiatem koliber; trzepocąc nieustannie skrzy-
dełkami, zaglądał w ten i ów kwiat. Stanąłem.

— To burczak, panie, drobną ptaszyna. Jeden miał gniazdko w szopie, na włosku to
wisiało.

— ǲieci nie zd ęły?
— Zakazałem… Wiǳi pan, ak zagląda w każdy kwiatek i z ada muchy: takie to małe

a przemyślne!
Iǳiemy dale .
— Ach, akie gorąco! — narzekam.
— Teraz to nic. Na gorszy u nas czas to marzec i kwiecień: wyspy (portug. vespa, osa,

mucha z adliwa) ćma⁹⁶, chrobaków moc… a wtedy i żniwa.
— Jakich chrobaków?
— To nie byle akie chrobaki — śmie e się gospodarz — to gady; ak utnie, to tylko

wypalić.
— I często kąsa ą?
— Jak nadepnąć, to i ugryzie, a niedawno ednego Brazylucha ciapnął w twarz,

i umarł.
— Nachylił się? Spał?
— Nie, ino gad był na drzewie, a on go potrącił.
— A zwierzyny w lasach dosyć?
— At, co ta za zwierzyna tuta : świnie i kociska! Ale spyta pan Grzeli, ten rozpowie,

bo temu las zawsze pachnie — i wskazał ręką eźdźca, który krótkim galopem (to zwykły
chód tute szych koni) zbliżał się do domu.

Wkrótce podała gospodyni obiad; była kura gotowana, czarna fasola, nazywana z por-
tugalska fe żonem (feĳao), z mięsem suszonym, zwanym przez kolonistów siarką (port.
charque, mięso węǳone i osolone). Był w gościnie Grzela, a późnie przybyli konno trze
inni osadnicy, wszyscy uzbro eni w faki i pistolety. Luǳie z poczuciem samoǳielności,
z ruchami przy emnymi, ubrani po mie sku, czysto i dostatnio.

— Cóż tak zbro no? W biały ǳień?
— Kto ta wie, co kogo może spotkać: albo buger za ǳie z boku, albo borowy zacznie

zwadę.
— No i biszo się trafi — zaśmiał się Grzela.
— Co to est biszo?
— Tak Brazyluchy nazywa ą zwierza.
— Po cóż wyraz brazylĳski?
— Już a to panu wytłumaczę — pospieszył wysoki, chudy, żylasty blondyn z wąsem

zawiesistym.
— Gada cie, Adamie — zachęcił gospodarz.
— U nas, panie, zwierz to wilk, lis, sarna, ǳik, ale tu takich nie poświci⁹⁷. Ot, kociska,

puma bo aźliwa, tygr, co go zwą aguarem, żbik ak nasz wielki kot i małe ǳiki…
— A małpy, a ry owce, a kapibary⁹⁸ — przerwał mu Grzela.

⁹⁴batat — roślina uprawiana w strefie mięǳyzwrotnikowe , posiada ąca adalne, mączyste bulwy, nazywana
też słodkim ziemniakiem. [przypis edytorski]

⁹⁵Santos — miasto w płd.-wsch. Brazylii, w stanie São Paulo, nad Oceanem Atlantyckim. [przypis edytorski]
⁹⁶ćma (daw.) — tu: chmara, mnóstwo. [przypis edytorski]
⁹⁷nie poświci (gw.) — nie poświeci, t . nie ma ani śladu czegoś lub kogoś. [przypis edytorski]
⁹⁸kapibara (biol.) — roǳa lądowo-wodnych gryzoni mieszka ących w Ameryce Płd.; kapibara wielka est

na większym z ży ących gryzoni (do  kg). [przypis edytorski]
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— Iii… małpy to bez mała człowiek, ino, że leśny, z ogonem; no, a te szczurzyska, co
z nich komu? — odparł lekceważąco.

— Po cóż biszo?
— Bo u nich biszo (portug. bicha, robak, wąż, zdrobniale każde zwierzę) to gad,

zwierz, wszystko, co ży e w lesie.
— A może panu herwy? — spytała gospodyni.
Poǳiękowałem, nie zna du ąc w nie nic przy emnego.
— E, da spokó z herwą! — dodał mąż. — Lepsza kawa, bo herwa to nie przymie-

rza ąc nasza woda ze stawu, tyle co osłoǳona.
Wszyscy obecni zaśmiali się, przytaku ąc tym słowom.
Posypały się pytania o kra u, o naszych uroǳa ach, pogoǳie, o wsi, miastach, kole-

ach.
— No, a akże z podatkami, z wo skiem? — dopytu ą, przeszedłszy bowiem sami

naǳwycza ne zmiany w ciągu kilku lat, przypuszcza ą, że wszystko inne musiało się także
zmienić.

— Podatki są, ak były, a do wo ska biorą rekruta.
— To tuta lepie ; nie znamy uż tego.
— Aby tylko był rząd i porządek!
To żądanie stawia ą wszyscy koloniści, ako luǳie uspołecznieni.
— Więc wam tu dobrze?
— Hm… teraz to nieźle, Bogu ǳięki, ale zobacz pan cmentarz, spyta pan, ilu zginęło,

zmarniało, przepadło: to bez mała co ǳiesiąty z nas ży e tuta .
— A pan tu na robotę czy z fachem?
Gdy się dowieǳieli, że wracam, po krótkim zǳiwieniu widać było zazdrość, a potem Emigrant

nauki i przestrogi.
— A niech pan luǳiom rozpowie, że w Brazylii ciężko.
— A bez grosza niech nikt nie eǳie, bo sparszywie e i zginie.
— Teraz gruntu darmo nie da ą!
— I żadne roboty na przeżywienie.
Pĳemy piwo, warzone w domu, przybyli nowi goście i rozmowa schoǳi na politykę

tute szą.
— Co mi tam te brazylĳskie wybory! Niech bierze ten albo ów pens ę z kasy, ale

niech drogi naprawi, mosty połaǳi…
— Słyszałem w mieście — oǳywa się eden — że ak wybierzemy doktora (przywódca

maragatów, dr Pereira), to zmaże nam cały dług za ziemię.
— To samo mówi i adwokat! (W. Machado, przywódca pikapauów) — zaśmiał się

drugi.
— Ot, puste gadanie: i tak nie płacimy.
— Jak to, nic nie płacicie? — spytałem, wieǳąc, że kolonista powinien rządowi

zapłacić za ziemię, dom i zapomogę, razem  milre sów w sześciu ratach rocznych.
— Z początku to i niektóry zapłacił, ale akeśmy się zwieǳieli, co to za rząd, nikt nie

płaci.
— A ak się upomni, est na egzekutora sposób! — i ze śmiechem podniósł pięść

w górę.
Już ściemniało, zdecydowałem się zostać na noc, aby rankiem pó ść z Grzelą w las

ǳiewiczy.
Na krótko przed rozstaniem wyprowaǳił mnie Adam z poko u, by pomówić ze mną

na osobności.
Wieczór był bezksiężycowy, tym aśnie błyszczał na niebie Krzyż Południowy i Tró -

kąt. Ze wszech stron słychać było piewiki (cykady), wyǳwania ące ednosta nie, a w za-
roślach, na krzach⁹⁹, wokoło przeuwały świetliki (Elateridae), niektóre tak asne, że
rzucały odblask na bliższe przedmioty.

— Śliczny wieczór — rzekłem, zachwycony nowym wrażeniem i widokiem.
— Ale nie nasz — westchnął Adam.
— O czymże mieliśmy mówić? — spytałem po chwili.

⁹⁹kierz (daw., Msc. lm: krzach) — krzew. [przypis edytorski]
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— Ja, panie, szlachcic z Łomżyńskiego, trudno było wyżyć z familią na czterech mor-
gach, przy echałem do Brazylii… Co pan gadał, to dla nich, aby chłopy rozumieli; a co
mi pan teraz powie? Co tam u nas?

— …
— Bo wiǳi mi się, że pan coś ukrywa; bo i po co było panu przy eżdżać aż do Brazylii,

takie morza, taki kra świata? Jeśli pan po luǳi przy echał, a, panie, zaraz gotów wrócić.
— Istotnie, nie rozumiem.
Odciągnął mnie spod domu aż pod palmę i szepnął:
— Powieǳ pan prawdę. Jeśli u nas zaczęła się uż ruchawka, zaraz adę z synami, bo

co Polska, to Polska!
  
Na pierwsze we rzenie przedstawia las ǳiewiczy bezładny, szalony swym bogactwem Las
i rozmaitością chaos krzewów, roślin, zieloności, barwnych liści i askrawych kwiatów.
Robi on wrażenie olbrzymie fali wybu ałe roślinności, zwarte , skłębione , splątane ,
dążące z niesłychaną siłą do światła, do słońca.

A ponad tą masą zieleni, purpurowych, złotych, pomarańczowych, fioletowych, błysz-
czących, akby lakierowanych i matowych liści przeróżnych kształtów, wśród strzela ących
kwiatów białych, różowych, amarantowych, błękitnych, złotych wznoszą się w górę, ak
maszty zatopionego okrętu, rozpaczliwie ku niebu wyciągnięte, trupie, obdarte, białawe
konary olbrzyma-drzewa. Zginął w śmiertelnych uściskach lian, pyszniących się w a-
skrawobiałym słońcu barwnymi kwiatami, a z każdego górnego załomu pnia krwawią się
koronami kwiatów, na częście purpurowych, pasożyty.

Mie scami, gǳie padł niedawno zmurszały olbrzym leśny, ciągnąc za sobą ku ziemi
wrogów, którzy go zgłaǳili, tworzy się szczelina, roǳa okienka, dozwala ącego spo rzeć
w tę puszczę leśną. Zrazu aśnie szy, głębie ciemny mrok panu e, chociaż wierzchołki
iskrzą się w słońcu. Tam wiǳi oko akieś wiotkie pnie, ciemnozielone krzewy, girlandy
zielone, poprzerzucane z drzewa na drzewo, i ak węże zwiesza ące się gałęzie, czy olbrzymie
ssawki lian.

W taki to las wybrałem się wczesnym rankiem z młodym kolonistą Grzelą, śmigłym,
silnym, zwinnym góralem spod Nowego Sącza, który od ǳiecka, bo od ǳiesiątego roku
życia zżył się uż z tym lasem i est namiętnym myśliwym.

Wąską ścieżyną weszliśmy w las, który w niczym nie przypomina naszych borów; ani Las
szumu, orzeźwienia, zapachu; wilgoć tylko i woń rozkłada ących się trupów roślinnych;
światło zielonkawe, nieprzy emne, i wokoło nieda ące się prze rzeć ściany roślin i krzewów.

O trzy, cztery kroki kończy się siła oka i tak est przed nami, za nami i z boków. Cicho,
słychać szelest rozsuwanych gałęzi, trzask suchego drzewa pod nogą i tylko czasem gǳieś
niewiǳialny, bo sieǳący nad zielonym sklepieniem, zaświergoce ptak, i znów cisza.

Nagle gǳieś w oddali rozległ się krzyk, gardłowy wrzask: „mhii… huuu”, z wciąga-
niem w siebie drugie części, a powtórzyły go liczne głosy.

Grzela stanął.
— To małpy wrzeszczą… może się uda… Pan pó dą tą pikadą (portug. picado, ścieżka),

a a bokiem, ino ostrożnie, bo psie pary okrutnie stróżliwe.
— Iść prosto czy skręcić?
— Jedna pikada, i te pan pilnu . A bacz pan, aby gada nie nadepnąć, bo schwyci

szelma; puść go pan spoko nie w las.
— A ak małpy podchoǳić?
— Mądre są bestie, stawia ą straż, a i na zwiady wysyła ą, ale póki wrzeszczą, można

iść śmiało.
— Gǳie się spotkamy?
— Już a pana zna dę… a pikadą zawsze można wrócić.
Z pewnym wahaniem poszedłem ścieżką, po chwili dopadł mnie Grzela:
— A pilnu pan dobrze: bywa, że i kocisko podchoǳi małpy… he , gdyby go ustrzelić!

— zaśmiały mu się oczy.
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Zostałem sam na wąskie , kręte ścieżynce, ledwie znaczne ¹⁰⁰ po krótsze , pomięte
roślinności. Posłuszny wskazówce, gdy małpy przestały wrzeszczeć, stanąłem. Spo rzałem Drzewo
wokoło: co za przepych, bogactwo, rozrzutność form i barw i aka szalona, przeraża ą-
ca swą bezwzględnością walka o byt, o każdą piędź ziemi, o każdy promyczek światła,
ak wyzyskana każda podpora! Tuż przy mnie zdobi swó wierzchołek, na wzór palm,
drzewiasta paproć, obok osypana kwiatami barwnymi wysoka fuks a, głębie w drzewo
urosłe rozłożyste mirty, bogate rycynusy, wspaniałe oleandry i tysiące roślin, kwiatów,
prawie wszystkie bez zapachu, bo tu, w tym słońcu, zaledwie cień zapachu posiada ą róże
i magnolie, reszta oddała swą duszę gorącym promieniom słońca.

Pod nogą mam drzewo do dwunastu cali¹⁰¹ obwodu, z korą spękaną, szarą; śleǳę e
i o kilka kroków u rzałem e owinięte o wspaniały pień cedru: to liana, przez kolonistów
powrozem zwana, uż dosięgła połowy pnia żywego i spuszcza na dół mocne, chociaż
wiotkie ramiona, czyha ące, by oplątać nową ofiarę.

Czasami wiatr, krzew pomoże do schwycenia innego drzewa albo też, dosięgnąwszy
ziemi, pełza, posuwa ąc się cieniutkimi korzonkami.

Wobec te rozhukane roślinności i walki na śmierć i życie czu e się człowiek mały
i prawie bezsilny, a ednak polski chłop nie uląkł się ani ǳiewiczego lasu, ani tego wiecznie
odnawia ącego się wroga, zagłusza ącego ego posiewy. Wściekłą pracą zdobywa kawałek
lasu, broni go przeciw Indianom, robactwu, małpom, ptakom, i nieustannemu naporowi
dawnych panów te ziemi, leśnym bracatingom, tacuarom, putingom i ak się tam nazywa
ten plebs poprzeǳa ący wspaniałe drzewa lasu ǳiewiczego. Zdobył tę ziemię i trzyma całą
siłą mięśni i mózgu.

Znów małpy wrzasnęły, idę dale i coraz barǳie est mi obco, przykro, niemiło; wo-
koło siebie czu ę zdradliwe, wrogie siły, które mnie zdepcą, zduszą, zmiażdżą. Nasłuchu ę
rozpaczliwego wrzasku małp, z przygłuchym, wciąganym wyciem: „huuu!…” i ogarnia
mnie akiś lęk, że do te natury, do tego lasu, do tych małp wkradam się bezprawnie, że
te wszystkie drzewa, liście, kwiaty patrzą na mnie i szeptem pyta ą: skąd, po co, dlaczego
tu przyszedłem?

Stanąłem… Gǳieś w górze skrzek, potem ednosta ny świegot ptaka, żadnego śpiewu, Ptak
żadne melodii, gdyż z wy ątkiem gatunku drozda i kosa wszystkie inne ptaki świegocą
w roǳa u naszego trznadla. Było to trochę widnie sze mie sce i co za wściekła walka Rośliny, Walka
roślin: trzciny, bambusy, palmy, fuks e, embu e¹⁰², fikusy, paprocie splątane, wyrywa ą
sobie uż nie ziemię, lecz powietrze.

Patrzałem z przykrością na tę niemą walkę na śmierć i życie, w które słaby pada,
a mocny ginie zdraǳiecko w uściskach pĳawek lian, pięknych orchidei, błyszczących,
ananasowatych pasożytów. I porwała mnie niewysłowiona tęsknota do pól, do zagonów,
do „srebrnego żyta, złote pszenicy”¹⁰³, do słońca, do swoich. Dokuczały mi kształty,
drażniły kwiaty, bolał przepych… zapragnąłem słońca i ziemi, nasze ziemi!

Padł strzał Grzeli… małpy wrzasnęły i umilkły.
— Był kot — mówił zdyszany — ale nie dostał w komorę i śmignął w bór… nikie

cielak dobry… szkoda, okruteczna szkoda…
— Wraca my.
— Już?… Pó dźmy nad wodę, może co ustrzelimy… wstyd z pustką wracać. Rozpowie

pan tam, u nas, i śmiać się będą.
ǲiwnie smutna, przykra woda, podobna do oka pokrytego czarną kataraktą¹⁰⁴, po- Woda

sępna, czarnawa, odbĳa ciche drzewa nadbrzeżne, wybu ałą roślinność i ciemne sklepienie
z lian niedopuszcza ących tu słońca.

Gǳieś na skra u wrzask ǳiecka małego, męczonego przez oprawców: to głos żaby,
a tuż odezwały się młoty w kuźni, huczące, z przytłumionym dźwiękiem: to bracia i siostry
ǳiecka rzewnie płaczącego.

¹⁰⁰znaczny (daw.) — wyróżnia ący się, widoczny. [przypis edytorski]
¹⁰¹cal — ednostka miary długości równa ok. , cm. [przypis edytorski]
¹⁰²embuya a. imbuia (port.) —Ocotea porosa, gatunek drzewa rosnącego w płd. Brazylii, zwany także orzechem

brazylĳskim, ponieważ ego twarde drewno przypomina drewno orzechowe. [przypis edytorski]
¹⁰³srebrnego żyta, złotej pszenicy — odniesienie do agmentu poematu Mickiewicza Pan Tadeusz: „Do tych

pól malowanych zbożem rozmaitem, / Wyzłacanych pszenicą, posrebrzanych żytem”. [przypis edytorski]
¹⁰⁴katarakta — zaćma, zmętnienie soczewki oczne . [przypis edytorski]
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Stało się zadość ambic i Grzeli: zabił szarą czaplę i wielkiego nura.
Wyszliśmy z lasu ǳiewiczego… Oddycham w słońcu!

 
Kole z Rio Negro do Kurytyby stoi czas dłuższy na stac i Serinha. Na peronie tłum lu-
ǳi, bo to czas świąteczny przed Bożym Naroǳeniem. Włosi wrzaskliwi, rozmachani;
Brazylĳczycy z miną panów; kabokle w patynkach, boso, śmiali, ogorzali, uzbro eni no-
żem i rewolwerem, z naha ką skórzaną w ręku, krzyczą głośno, owinięci w palię, roǳa
szala kro em i sposobem wkładania przypomina ący ornat; kilku kolonistów. W tłumie
spostrzegam młodego, przy emnego blondyna.

— Pan Polak? — pytam.
— Poznał mnie pan? Poznał, żem Polak? — woła ucieszony. — I po czym?
— Różni się pan od nich — wskazałem na tłum.
— I a tak myślę — odpowiada z dumą.
— Skądże pan eǳie?
— Jadę do domu, do Abranches (kolonia pod Kurytybą), z Rio Negro. Tam służę

przy kolei; ak oni nazywa ą, estem capataz, a u nas werkma ster.
— Ależ licha kole !
— Cóż ǳiwnego? — odpowiada z uśmiechem lekceważenia — W Brazylii wszystko

bez porządku, nie tak ak u nas.
— A pan dawno przybył?
— Ja tu uroǳony. Starszy ostał na gruncie, a nas czterech we fachu.
— To pan tute szy?
— Nie, panie, a Polak, tylko tu uroǳony.
W Kurytybie czekała mnie niespoǳianka, naǳwycza miła i przy emna, gdyż zaled-

wie rozgościłem się w tak zwanym „Grande Hotel”, pierwszorzędnym, ale też brudnym
i pełnym barratas, małych aszczureczek, tysiąconogów i moskitów — gdy z awili się
w progu dwa nie tylko Europe czycy, nie tylko Polacy, lecz i Warszawiacy: panowie
Bielecki Leon i Dmowski Roman.

Kto nigdy nie był na dalekie obczyźnie, wśród obcych duchem, cywilizac ą, tempe-
ramentem luǳi, kto nie wiǳiał wokoło siebie natury odmienne , niezrozumiałe i przy-
gnębia ące swym bogactwem barw i form, ten nie po mu e, aka ciężka, nieprze ednana,
bliska obłędu tęsknota, aki głęboki smutek bez słów i skargi, akie wrażenie pustki i osa-
motnienia, niemocy i zapomnienia przez wszystko i wszystkich opanowu e człowieka.

I w takie właśnie chwili przypadek stał się wybawieniem i pociechą: oba przynosili
z sobą Warszawę, pola, śniegi, słońce i mowę, mowę polską.

Naturalnie pro ektu emy wspólne zwieǳanie pobliskich kolonii polskich, a na uczcze-
nie dnia wspólny obiad, który ma przygotować Barczak, gospodarz Towarzystwa „Zgoda
i Jedność”, mały, czarniawy, były kolonista.

— My, Polacy, adamy zawsze barszcz, więc, panie Barczak, barszcz być musi —
rozporząǳa p. Bielecki.

— A następnie?
— My, Anglicy — oǳywa się pan Dmowski tonem gentlemana, nieznoszącego opo-

zyc i — adamy mięso, więc, panie Barczak, mięso być musi.
— A do mięsa?
— My, Francuzi, adamy sałatę, więc, panie Barczak, sałata być musi — uzupełniam

obiad.
Barczak namyśla się i mówi z pewnym wahaniem:
— A eśli czego zabraknie? Bo a dałbym, ale nie wiem, czy dostanę…
— Nie ma u nas zwycza u więce dawać, niż się ma — decydu e p. Bielecki.
— Tak to co innego — uśmiecha się gospodarz i znika.
W poko u, ustro onym kwiatami róż, werben, begonii, oleandrów i storczyków, przy

palących promieniach słońca, gdyż w cieniu est  °R¹⁰⁵, emy wigilię, a mówimy i ma-

¹⁰⁵ °R — autor używa tuta dawne skali termometryczne wprowaǳone w  przez ancuskiego fizyka
Réaumura i używane w Europie Środkowe eszcze na początku XX w.;  °Ré odpowiada  °C. [przypis
edytorski]
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rzymy o naszych bliskich, tam, na północy, wśród śniegu, mrozu, pod zimnym, mgli-
stym, chmurnym słońcem.

Wy eżdżamy na kolonie konno, gdyż drogi są w stanie opłakanym. P. Dmowski,
ako sokół lwowski, na siwym, ładnym koniu, który ednak na dale na dwuǳiestym ki-
lometrze rozpiera się i bezwzględnie żąda odpoczynku; pan Bielecki ze względu na urząd
kwatermistrza echał na doskonałym mule, którego po ętność, ostrożność i wytrzymałość
poǳiwiamy przez całą drogę.

— Czy wszystko dobrze? — pyta pan Dmowski tonem wątpliwości i współczucia.
— Barǳo dobrze — odpowiadamy niepewnym głosem.
Jeǳiemy.
Spotykamy ładnego blond chłopca, bawiącego się z Murzynkiem.
— He , mały! Daleko do Orleans?
— E, nie, przez kiempę (step), las, pole i zaraz kościół.
Murzynek w uśmiechu pokazu e białe zęby.
— Nauczże tę czarną małpę po polsku!
— Już umieć! — wykrzyku e wesoło Murzynek.
Na stepie falistym, porosłym ostrą, kupkowatą trawą, drzewiastymi roślinami, pasie ǲiecko

się stado krów pod dozorem dwo ga ǳieci. ǲiewczynka nakrywa się od mżącego deszczu
askrawą chustą matki, a chłopczyna w kapeluszu słomianym, bosy, przepasany kra ką,
wygwizdu e oberka. Polskie ǳieci… I gdyby nie sosny brazylĳskie, podszyte barwnie
kwitnącymi krzewami, gdyby nie krowy wielkie z ǳiwacznymi rogami, korowód mułów
ob uczonych, przemyka ące się sylwetki caboclów, miałoby się złuǳenie, że się est gǳieś
w Królestwie… wśród swoich.

Na droǳe leśne co chwila mĳa ą nas wasągi. Dobre konie w lic¹⁰⁶, w krakowskich Śpiew
lub mazurskich chomątach, a adą ostro, śmiało, mimo wybo ów, korzeni, błota; wesoło,
ze śmiechem, śpiewkami, z fantaz ą, że mimo woli dźwięczy w uszach:

A z góry, z góry,
Jadą Mazury…

— Jechaliście o ciec do kościoła ak szlachcic.
Spo rzał butnie i rzekł drwiąco:
— Nasz szlachcic echał ci co prawda do kościoła w cztery konie, ale miały dwa oczy,

a my w osiem oczu — doda e dumnie.
Przed kościołem ro no, tłumno; mężczyźni z mie ska ubrani, kobiety przeważnie

w barwnych, askrawych spódnicach kro em polskim; twarze wesołe, zadowolone, śmia-
łe; młoǳież rosła, doskonale odżywiona, zdrowa; gwar, swoboda, wesołość: zupełnie ak
na odpuście naszym. A gdy w kościele śpiewa ą: „Gwiazdo morza…” przed cudownym
obrazem Matki Boskie Częstochowskie , ustro onym w kwiaty, zdobnym w wota, to
można zapomnieć o morzu, Brazylii, Paranie i czuć się u siebie, wśród swoich.

Pomięǳy wotami są okręty „za szczęśliwą podróż”, nóżki, rączki, niemowlęta, ofia-
rowane Cudowne Maryi Pannie, i są serca ze wzmianką o swoich, o kra u…

— Panowie z kra u?… Bo a estem empregado publico¹⁰⁷ nad tute szą szkołą. Szkoła, Emigrant
— Ile ǳieci uczęszcza? — pyta pan Bielecki z przygotowanym ak zawsze notesem

i ołówkiem.
— Zwykle trzyǳieści, ale bywa i pięćǳiesiąt; za ǳiecko dwa milreisy miesięcznie.
— Czego pan uczy?
— Uǳielam sześć razy na tyǳień ęzyka brazylĳskiego po dwie goǳiny. Rozumiecie,

panowie, ako empregado publico uważam tę naukę za na ważnie szą.
— A polskiego?
— Coǳiennie goǳinę, to wystarcza.
— ǲieci zdolne?
— Po polsku, to aby im raz pokazać, uż i dobrze, ale państwowy, brazylĳski ciężko,

choć im kładę w głowy ak łopatą, a ako empregado publico chcę i muszę uczyć tego ęzyka,
bo on im w życiu konieczny.

¹⁰⁶w lic (daw.) — o zaprzężonych koniach: w le cach. [przypis edytorski]
¹⁰⁷empregado publico (port.) — pracownik publiczny. [przypis edytorski]
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— Pan dawno tu nauczycielem?
Spo rzał z politowaniem, uśmiechnął się ironicznie i rzekł:
— Nauczycielem był tylko Chrystus Pan; a estem profesorem.
— Pan dawno profesorem? — pyta niezmieszany pan Dmowski.
— Już pięć lat oświecam ten naród.
U wendysty na razie pusto, on sam stoi poważny, zamyślony, za ladą.
— Jakże panu iǳie interes? — pyta pan Bielecki z notesem w ręku.
— Hm… kaszas, piwo, drobne rzeczy idą ako tako, ale łokciowe¹⁰⁸ ak z kamienia.
— I dlaczegóż to?
— Moda, panie… Wszystko u bab robi moda — westchnął ciężko, rozkłada ąc ręce

na znak bezsilności.
— Należałoby się zastosować…
— I a to wiem… Ot, przed rokiem cioteczna żony przywiozła z kra u dwie paki

towaru… Panie! W ciągu dwóch dni utargowałem tysiąc dwieście milreisów — opowiada
z błyszczącymi oczyma. — Te spódnice, fartuszki, ubki, chustki, to wszystko z mo e
wendy… a teraz ani za rzą do mnie.

— Bęǳie lepie — mówi pan Dmowski z miną Anglika, którego słowo oznacza czyn.
— Towar się sprowaǳi i za rok, za półtora, dostanie go pan w Kurytybie.

— Da Boże, da Boże…
Do wendy wszedł kolonista, kupu ąc drobnostki dla ǳieci: ǳiewczyna lat , chłopak

może .
— O ciec, a ǳieci choǳiły do szkoły? Emigrant, Szkoła, Nauka
— To się wie, a bez¹⁰⁹ cóż by nie?
— I umie ą co?
— Po polsku to czytać i pisać potrafią, a akże…
— A po brazylĳsku?
— Hm… to wiǳi pan tak: chłopak choǳił cztery lata do te szkoły, a ak przy -

ǳie coniebądź pogadać z Brazyluchem, to ani weź! Niby mó gada, cóż, kie tamten nie
rozumie.

— To ǳiwne, bo przecież był w szkole.
— Nasz profesor niby uczy i pilnie, cóż, kiedy bez nĳakiego pożytku dla ǳieci.
Ksiąǳ proboszcz, ucieszony naszym przybyciem, chwali się kościołem, ładnymi drzwia-

mi, zrobionymi przez kolonistę z motywem tute sze przyrody, i prosi na obiad.
Plebania ładna, wygodna, z ogródkiem pełnym bratków, malw, georginii, gwoźǳi-

ków, modraków¹¹⁰…
— Ależ tu ładnie!
— Hawok¹¹¹ byście zobaczyli mó ogródeczek, aż się serce radowało… a tu, ot i spo -

rzeć nie ma na co.
Po obieǳie ksiąǳ wziął skrzypce do ręki, śpiewa o „Janosiku”, o „wirchach” i „ha-

lach”, a z twarzy i ruchów widać, że go z ada tęsknota do swoich.
Przy czarne kawie weszła i siostra księǳa.
— Co proszę?… Panowie do nas?… To może i Lwów znacie? — zaśpiewała przeciągle.

— Bo dla mnie Lwów, ta daru ę wszystko.
Tę tęsknotę do swoich, do kra u, mnie lub więce uzewnętrznioną, spotyka się wszę-

ǳie u kolonistów.
Natury tute sze koloniści nie lubią, nie zżyli się z nią, wyda e im się wroga, niemiła.

Liczne węże, aszczury, napełnia ą ich trwogą; dokucza im mnóstwo owadów z adliwych
lub obrzydliwych, ak wielkie karaluchy brazylĳskie barratas, barǳo liczne i mnożne
(Blatta orientalis), uwa ące, a dochoǳące do  cm długości; moskity drażniące; ma-
tucos, gatunek bąków, składa ących a eczka pod skórą ukąszonego; szkodliwe mrówki
(Formica cephalotes); małpy, niszczące zasiewy, i wielkie koty drapieżne.

¹⁰⁸łokciowe towary (przestarz.) — tkaniny, wstążki itp. sprzedawane w sklepiku na łokcie, t . odwĳane z beli
i przycinane do długości pożądane przez klienta. [przypis edytorski]

¹⁰⁹bez (gw.) — przez, z powodu. [przypis edytorski]
¹¹⁰modrak (reg.) — chaber, bławatek. [przypis edytorski]
¹¹¹hawok a. haw (gw.) — tuta , tu; w tym mie scu na wyraźnie zamiast haniok: tam, daleko. [przypis edy-

torski]
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— Co tu lubić w te Brazylii?… Aby nie ziemia dobra, to tylko splunąć i uciekać.
Po ogródkach u naszych kolonistów spotyka się niemal wszęǳie malwy, bratki, fiołki,

modraki, laki i lewkonie, wyrosłe w drzewka, chociaż wokoło ma ą pysznie ubarwione
kwiaty. Jedynie drzewo mirtowe, oleandry i fuks e przy ęli z tute sze flory.

*

Wiezie mnie Pikusa, młody, ǳielny, wesoły kolonista, wasągiem w lic. Powozi śmiało,
z fantaz ą krakowską, strzela przy mĳaniu z bata ak z pistoletu.

— A dawno w Brazylii?
— O cowie sieǳą tu od dwuǳiestu trzech lat.
— Ileż wam?
— Dwaǳieścia trzy.
— Toście wy Brazylianin?
— Bogu chwała, nie — i śmie e się głośno, wesoło: — Ja tam nie żaden Brazyluch!

Matka mnie w łonie przywiozła.

*

Ładna, młoda ǳiewczyna przy mu e dość lekko i obo ętnie umizgi dwóch chłopców.
— Panna może pó ǳie za Brazylianina? — zażartował ktoś.
Odęła usta, zmarszczyła się i z gniewem odpowieǳiała:
— Żeń się pan z Brazylianką!… Lepsza mi śmierć.
— Chociażeś mo a, a wolałbym cię na marach¹¹², ak z Brazyluchem — przyzna e

o ciec.
A tak zwana inteligenc a mówi głośno:
— Nic mi nie pozosta e, tylko ożenić się z bogatą Brazylianką.

*

W szkółkach polskich uczą się ǳieci z elementarzy galicy skich, poznańskich, war-
szawskich.

ǲieci, które nie wiǳiały nigdy wierzby, brzozy, naszych łąk, wróbli, srok etc., etc.,
uczą się o nich. Elementarz, zastosowany do stosunków brazylĳskich, est barǳo po- Szkoła, Książka
trzebny i konieczny. Mała stąd pociecha, że Brazylĳczycy w szkołach swoich posiada ą
obowiązu ące czytanki (edyc a : Primeiro livro da leitura i Segundo livro, obie nagro-
ǳone), traktu ące obszernie o przepiórkach, eleniach, żniwach, bławatkach etc., książki,
zapożyczone od Francuzów i ślepo stosowane w Brazylii.

*

Koloniści i rzemieślnicy w ogóle są zamożni, a w okolicach Kurytyby posiada ą drobne
kapitały.

— Dlaczego synów nie posyłacie do szkół wyższych?
Zawsze odpowiada ą, że w brazylĳskich prócz lenistwa niczego się nie nauczą, a innych

szkół, pożytecznych, rozumie ą: praktycznych, nie ma wcale w Paranie.
Koloniści nie potrzebu ą ani żąda ą składek, ofiar, dobroǳie stw macierzystego kra u,

w którym tylu, aż tylu est analfabetów, celem utworzenia szkół w Paranie. Ma ą z cze-
go zapłacić i zapłacą, ale niech ktoś założy szkołę, nie ako łaskę, ako szczególny ob aw
poświęcenia, ofiary, lecz ako interes dobry. Niech ta szkoła da chleb wychowańcom,
możność zarobkowania, niech się przystosu e do warunków tute szych — a może liczyć
na powoǳenie pod każdym względem.

*
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W stosunkach handlowych są dalsze kolonie na łasce i niełasce wendystów, u któ- Żyd, Handel
rych się zaopatru ą drogą handlu zamiennego w ubrania i artykuły spożywcze. Bliżsi, pod
Kurytybą, są przeważnie w ręku pośredników: o ca i syna Rosenmannów i Flachsa. Ci
trze Żyǳi skupu ą produkty rolne i dyktu ą ceny. Tę samą rolę w Rio Negro odgry-
wa Andrée. Chłopi, podobnie ak u nas, drwią sobie z Żydów i ich brazylĳszczyzny, ale
z nimi nie zrywa ą.

Zarząǳa ący sklepem Żydek, uda ący Brazylianina, nazywa siebie caséiro (portug.
rządca), a pies po brazylĳsku est cachorro.

— He , kaszoro, dawa mi pręǳe , bo czasu nie mam! — woła kolonista.
— Ja nie kaszoro, ale kaze ro.
— Co ty mnie bęǳiesz uczył! Kasze ro czy kaszoro to wszystko edno.
— Was zawsze trzyma ą się żarty — mówi, wręcza ąc towar — a a przecież kaze ro.
— Tak czy siak, Żydem zostaniesz — A wszyscy obecni, śmie ąc się, dogadu ą.
Czy koloniści ma ą długi, est rzeczą wątpliwą; nie mówię o drobnych w sklepie.

Dochoǳenie długu i egzekuc a est w Brazylii długa, kosztowna i… bądź co bądź „faka
rozstrzyga, kto ma recht”. — Zapewne z tego powodu stosunkowo tak mało Żydów tuta .

Wyzwolenie kolonistów z ekonomiczne zależności od wendystów, ułatwienie im
sprzedaży produktów rolnych, puszczenie w obieg gotówki, wytworzenie polskiego domu
handlowego est rzeczą nie tylko potrzebną i pożądaną, lecz konieczną, bo z ekonomicz-
nym rozwo em kra u wzrośnie w stosunku geometrycznym liczba pośredników i może się
powtórzyć w Paranie gospodarka galicy ska: bez przemysłu, bez handlu, niewola u drob-
nych kapitalistów.

*

Po dość sutym, chociaż przypadkowym przy ęciu u kolonisty, pytam:
— Wy tak wszyscy ży ecie?
— Wszyscy nie wszyscy, no i nie w każdy piątek est świątek — uśmiecha się, patrząc

na mnie ako na gościa.
— A aki est zwykły porządek?
— Rano to u każdego kawa (kilo kawy kosztu e mnie więce  do  kop.) i chleb Jeǳenie

z omastą¹¹³, a nim z południa słonko przygrze e, to z emy fiżon, kartofle albo pataty, no
i u bogatszych siarkę.

— I znów do roboty?
— Ee, nie; toż okropa, aki gorąc: legniem chwilę, potem kawa z chlebem, robota,

no i kolac a.
— Jaka?
— Fiżon, niebądź kasza i ak czasem mięso.
— Ho, ho, to dobre eǳenie!
— Ii, byłoby dobrze, aby nie gorąc: tuta słonko wyssie z człowieka wszystkie siły;

nie pod adłszy, to i zmarniałby człowiek do szczętu.

*

— To pan wraca ą do Polski?
— Wracam.
— A będą pan w Częstochowie?
— Będę.
Wyszła, po krótkie chwili wróciła.
— Już mo e oczy pewno nie obaczą cudownego obrazu… niegodnam tego — mówi

prawie ze łzami. — Niechże pan to daǳą na ofiarę — i wyciąga milreisa oszczęǳonego.
— Pozwólcie, matko, że uż was sam wyręczę i dam.
— Nie może być.
— Toż na milreisach tam się nie zna ą.

¹¹²mary — nosze do przenoszenia zmarłego; podwyższenie, na którym stawia się trumnę. [przypis edytorski]
¹¹³omasta — tłuszcz dodawany do potraw, np. masło a. smalec, którym smaru e się chleb. [przypis edytorski]
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— Prawda… Niechże pan da za mnie, eśli łaska… i życzę panu dobrego rozstania.
— ?
— Z Brazylią… bo tu o choroby i śmierć nietrudno; moich czworo umarło, a co po

luǳiach, to i nie zliczyć.
— ǲięku ę matko, za życzenie; dokuczyła mi uż Brazylia.
— My tam e nie hańbu em — oǳywa się mąż. — Ziemia dobra, aby ino luǳie

i porządek był inny.

*

Poważny i zamożny kolonista, wspomina ąc czasy swego przybycia do Parany, mówi:
— Zaś akośmy z echali ze Śląska, w roku tysiąc osiemset siedemǳiesiątym czwar-

tym, to oni (Brazylĳczycy) roli i pługa nie wiǳieli, żyli w budach bez okien; murowanych
ani poświecić¹¹⁴; choǳiło to, i na większy pan, w patynkach, chleba zaś nie znali, tylko
placki z milii; kawy nie pĳali, tylko swo ą herwę. My zaś nauczyliśmy ich, co to rola, co to
gospodarka, co cegła, co szyby, co talerze i szklanki; że są na świecie buty i chleb, i kawa.
Chociaż ci z lasu zawsze lgną do herwy, a ak ma buty, to uż wielki pan — zaśmiał się
z ironią.

Caboclos
Po miastach, stac ach kole owych, częście na drogach stepowych i leśnych, spotyka się
na mułach, rzaǳie na koniach, luǳi zaciekawia ących swym niezwykłym wyglądem.

Muł biegnie krótkim galopem, strzygąc uszyma, a na nim eźǳiec, okryty palią w pa-
sy, w kapeluszu wielkim, filcowym, z podniesionym nad czołem rondem, zawsze uzbro-
ony w długi nóż i pistolety; w ręku bat z surowca¹¹⁵ z rączką ciężką; sieǳi na kulbace
przykryte skórą z włosiem, a w małych strzemionach bose nogi, rzaǳie w patynkach,
na rzaǳie w butach, ale zawsze z ostrogami, czasem tylko z edną przytwierǳoną rze-
mykami do bose nogi. To caboclo, obywatel brazylĳski, właściciel zwykle znaczne prze-
strzeni ziemi, potomek rasy mieszane , europe sko-indy skie ¹¹⁶. Rysy twarzy zazwycza
ładne, czasem klasyczne; oczy czarne, niespoko ne i pode rzliwe; kolor ciała lekko brunat-
ny; smukły, zwinny, trudni się polowaniem, czasem pasterstwem lub zbieraniem herwa
matte, a wy ątkowo kobiety uprawia ą grządkę kukuryǳy i patatów.

— Gospodarzu, a nie zaprowaǳilibyście mnie do kabokla?
Stary, siwy, spod Tarnowa kolonista spo rzał zǳiwiony, pokręcił głową:
— I po co panu? Mieszka to w buǳie, ży e ak poganin, mówi tylko po brazylĳsku,

przy mie to herwą, a posaǳi to na ziemi albo kości.
— Jednak…
— Hm… kiedy pan prosi, to cóż robić? Pó dę… ale to kawał, aż pod naszą milią…

Matka, da przyoǳiewek aki.
Dowieǳiawszy się o co iǳie, rzekła:
— Ty, ociec, siedź w domu. Miguelo krzyw¹¹⁷ na ciebie za muła, coś za ął z milii.

Strzelić u takiego nic… pó dę a z panem.
Iǳiemy, gospodyni przez grzeczność puszcza mnie przodem. Otóż i mieszkanie ka-

bokla.
— Teraz a pó dę pierwsza: pana może ustrzelić, a a znam ich zwycza e.
Sta e dość daleko przed furtką ogroǳenia pierwotnego z poziomo położonych, ścię-

tych drzew, wspartych na wiązadle mięǳy drążkami pionowymi, i klaszcze w ręce: est to
sposób anonsowania się przy ęty w całe Brazylii; bez klaskania nikt nie otworzy domu.

Klaszcze powtórnie.
Chata przede mną zbudowana z nieociosanych, łupanych kołków, wbitych w ziemię,

przeplatanych w pośrodku akąś lianą, bez okien, nakryta palmowymi liśćmi.

¹¹⁴ani poświecić kogoś a. czegoś — nie napotka się, nie ma ani śladu czegoś lub kogoś. [przypis edytorski]
¹¹⁵surowiec — tu: surowa, niegarbowana skóra. [przypis edytorski]
¹¹⁶indyjski (daw.) — indiański, związany z Indianami. [przypis edytorski]
¹¹⁷krzyw (daw., gw.) — pogniewany, urażony. [przypis edytorski]
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Wreszcie uchyla ą się drzwi,i gospodarz w koszuli i ha dawerach¹¹⁸ krótkich, brunet
z brodą, z pistoletem w ręku, pyta:

— Quem e? (kto tam?)
Poznawszy sąsiadkę, mruknął pozwolenie, a ta, nim przeszła furtkę, wytłumaczyła mu

cel mego przybycia.
Uśmiechnął się na mó ukłon, schylił głowę, mówiąc łagodnie i z ładnym gestem:
— Faça favor! (proszę, dosłownie: zrób pan łaskę).
Kobieta przez drogę informu e mnie szybko, półgłosem:
— Daǳą panu papierosa, pal pan; każą cykać, cyka pan.
Wchoǳę do pierwszego przeǳiału, skręca ąc od drzwi na lewo. Światła tyle, co ze

szczelin w ścianach, na których wiszą surowce, uźǳienice i kulbaka, srebrem suto nabi-
ana.

Gospodarz z uśmiechem przy aznym prosi mnie sieǳieć. Stołek est czaszką krowy,
nakrytą akąś derą pomięǳy rogami; sam, wpół leżąc, usiadł na ziemi, przysłonione
ǳiurawą płachtą.

Mo a gospodyni poszła w głąb chaty, roǳa em wąskiego korytarzyka pod prawą ścia-
ną. Za nami, za przepierzeniem z kołków w trzech czwartych całe długości chaty, słychać
półgłośne kobiece rozmowy i głosiki ǳieci.

— Amancia! — zawołał gospodarz.
Weszła natychmiast kobieta, uż niemłoda, z twarzą pomarszczoną; włosy czarne,

ledwie nad czołem przyczesane, w kaaniku brudnym, w kolorowe spódnicy, i nim
wychyliła się z narożnika przepierzenia, spytała chrapliwie:

— Que?
Skłoniłem się pani domu, otrzymawszy nawza em skinienie głową.
— Charutos…
I tuż weszła, skręciła papierosa w liść kukuryǳiany, zapaliła i podała mi z ukłonem,

a drugi mężowi.
Gościnny gospodarz rozmawia ze mną o koniach, siodłach, mułach i polowaniu.
Mo ą prośbę, aby pozwolił się odfotografować, przy ął chętnie. Poszedł w głąb, po

chwili wrócił, a tuż za nim żona, niosąc w ręku dość wielką tykwę, zwaną cuia, w które
zaparza się herwę, i edną rurkę z trzciny, opatrzoną sitkiem tzw. bomba, którą pĳe się
mattę.

Usiadła na drugie czaszce, pociągnęła napo u i podała mi z uśmiechem zachęca ą-
cym. Cykałem, ak mi raǳiła gospodyni, i z ukłonem podałem gospodarzowi, który
to wǳięcznie przy ął. Już trzy razy obeszła cuia. Z utęsknieniem czekałem uwolnienia.
Spostrzegł gospodarz mo ą niecierpliwość:

— Zaraz wy dą senhoras (panie); muszą się ubrać.
Wy aśniłem, że ego wpierw mogę sfotografować.
Poszedł się przebrać w odświętne szaty, w kapeluszu, z faką, nawet w patynkach. Już

mam fotografować… zapomniał pistoletów… Po chwili przypomniał sobie, że nie trzyma
surowca… Nareszcie skończyłem.

Wyszły senhoras, ubrane we względnie czyste spódnice; edna z małym ǳieckiem na Kobieta, Mężczyzna
ręku, przysto na, z ostrym, gniewliwym wyrazem twarzy; druga, ładna brunetka, młoda
ǳiewczyna, trzecia sama pani i czworo ǳieci.

Pozwolono mi zwieǳić cały dom. Przepierzenie tworzy małą, wewnętrzną izbę za-
suwaną, w nie skóry stanowiące łóżka; druga część, te same wielkości co i pierwszy
przeǳiał, est kuchnią, z ogniskiem otoczonym kamieniami, nad nim kociołek, na pół-
kach tykwy przepołowione — to talerze; łyżek nie spostrzegłem.

Wyszliśmy.
— Żona ego wcale nie młoda.
— One, panie, wszystkie takie: aby uroǳiła trzy, cztery bachory — uż po nie , bo

to nĳakie wygody ani statku¹¹⁹.
— A tamte?

¹¹⁸hajdawery (daw.) — obszerne spodnie. [przypis edytorski]
¹¹⁹statek (daw.) — mienie, dostatek. [przypis edytorski]
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Mo a przewodniczka spo rzała mi w oczy, ścisnęła ramionami, a poprawia ąc na głowie
kraciastą chustkę, rzekła:

— Taki poganin, czy on ta wie, co córka, co siostra, co obca; ży ą z sobą ak psy, —
kończyła oburzona.

Byłem późnie u kilku innych kaboklów: to samo ubóstwo, brak śladu kultury, nasze
etyki, uspołecznienia…

— Czy kradną?
— Co z chaty, to nic nie ukradnie — odpowieǳiała z uznaniem. — Ale co na polu,

to poǳieli się sprawiedliwie.

Jadąc konno do edne z kolonii, spostrzegłem z daleka grupę półnagich luǳi, którzy za
naszym zbliżeniem szybko ukryli się w lesie.

— Co to za edni?
— Indianie. — A wiǳąc mo e zǳiwienie, dodał przewodnik: — „Oswo eni”, pewno

idą do miasta.
W południowe Brazylii przebywa przeważnie szczep indy ski Tapuyów, t . obcych,

wrogów, który się ǳieli na ǳikich Botokudów, zwanych tak od ozdoby drewniane (por-
tug. botoque), noszone w przeǳiurawione niższe warǳe, i na Corroados, spoko nie -
szych, którzy wspólnie z plemionami Guarany i Cayguas ży ą w osadach.

Botokudów nie wiǳiałem wcale; podobno, ak mi mówili koloniści w Lucenie, któ-
rych kilkakrotnie napadali ci ǳicy, mieszka ą oni w głębi lasów i ma ą obozowisko pod
górą Ta ol, którą mi wskazywano. Do te góry nikt ednak nie dotarł, a edyne Boto-
kudki, która schwytana ǳieckiem¹²⁰, służy obecnie w Rio Negro, ładne ǳiewczyny, nie
zdołałem nakłonić do odfotografowania.

Wiǳiałem późnie w Kurytybie Indian Corroados, tych niegdyś panów i ǳieǳiców
Brazylii południowe .

Wzrostu średniego, włosy sztywne, czarne; rysy twarzy normalne, prócz zbyt sze-
rokich nozdrzy; kolor ciała asnobrązowy; wzrok pokorny, niespoko ny; przesyceni za-
pachem tytoniowym, naciera ą bowiem całe ciało sokiem tytoniu, by uchronić się od
owadów. Ubrani niedostatecznie, kobiety tylko w koszulach, nie barǳo wstydliwe; męż-
czyźni albo w roǳa u płacht, albo w uproszonych, starych ubraniach europe skich.

Mężczyźni pysznili się na ulicy zarǳewiałymi kapiszonówkami¹²¹, po edynkami¹²²;
nie mieli na sobie żadnych ozdób, tatuowań. Kobiety, wiecznie uśmiechnięte, nosiły na
szyi nanizane na nitkę czarną błyszczące ziarenka.

U siebie w osaǳie, ak mi opowiadał mieszkaniec kolonii wo skowe Jatahy, choǳą
nago, trudnią się rybołówstwem, polowaniem, uprawą tytoniu i wy ątkowo kukuryǳy.
Są gościnni i spoko ni. Małżeństw trwałych nie zawiera ą; pozornie, ale barǳo pozornie
należą do chrześcĳan.

Ci, których wiǳiałem w Kurytybie, znali eden wyraz: reis, i wyciągali rękę po ał-
mużnę.

A niegdyś! Tapuyowie, do których należą i bitni Aymorowie, byli przed czterystu laty
postrachem innych szczepów indy skich i Europe czyków, którzy aż do czasów ostatnie
konstytuc i ogłosili byli Botokudów proscrito, t . będących poza prawem, a nawet wy-
tworzyli odrębny roǳa za ęcia: myśliwców¹²³ na Indian.

ǲiś eszcze ani Brazylĳczyk, ani kaboklo nie odważa się osiedlać w bliskości Botoku-
dów, bo zawsze w grę wchoǳi głowa. Jedynie chłop polski za ziemię nie pożału e krwi,
mienia, trudu… Napada ą go, zabĳa ą, ak w Mohemi, kolonii polskie , ale on trzyma
ziemię.

¹²⁰schwytana ǳieckiem (daw.) — schwytana, kiedy była ǳieckiem. [przypis edytorski]
¹²¹kapiszonówka (daw. pot.) — strzelba kapiszonowa: długa broń palna z zamkiem kapiszonowym, w które

odpalenie następu e przy użyciu kapiszona, mieǳiane miseczki zawiera ące piorunian rtęci; wynaleziona w ,
wyparła broń skałkową, również ładowaną od strony wylotu lu, po czym w drugie połowie XIX w. została
z kolei wyparta przez broń odtylcową na nabo e zespolone. [przypis edytorski]

¹²²pojedynka — strzelba o edne lufie. [przypis edytorski]
¹²³myśliwiec (daw.) — myśliwy. [przypis edytorski]
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Ogólne wrażenie, akie się wynosi po bliższym poznaniu życia kolonistów polskich, est
dodatnie. Chłop nasz, zahukany, pokorny, często głodem przymiera ący w kra u, tu,
w Paranie, nabiera sił fizycznych i poczucia godności własne , est wybornym materiałem
cywilizacy nym, a wśród tego otoczenia wpływowym czynnikiem kulturalnym.

Z emigrac ą ako ednym z ob awów życia społecznego każdy liczyć się musi; przelud-
nienie i coraz trudnie sze warunki bytu, pomĳa ąc inne przyczyny, wywołu ą w normal-
nym odpływie ludności z kra u bądź nagłe wybuchy, zwane gorączką emigracy ną, bądź
też pozorny zastó .

W nasze literaturze posiadamy, o ile wiem, edną tylko pracę źródłową i bezstron-
ną w sprawie emigrac i; est nią książka Romana Dmowskiego Wychoǳtwo i osadnictwo,
w które autor, opiera ąc się na wymownych cyach statystycznych i analogiach z ościen-
nymi państwami europe skimi, podda e wszechstronne krytyce z awisko emigracy ne.
Pan R. Dmowski, uzasadnia ąc statystycznie i logicznie swó pogląd, twierǳi, że prze-
ważna¹²⁴ część ludności polskie , szuka ące ǳiś zarobku w Niemczech, z chwilą gdy nie-
zwykły i prawie anormalny wzrost przemysłu niemieckiego ulegnie zwycza ne w takich
razach obniżce, musi się zwrócić do emigrac i zamorskie , kra bowiem macierzysty nie
zaspokoi ich potrzeb życia.

Poǳiela ąc ten pogląd R. Dmowskiego, należy się przygotować na ob awy znacznie -
sze emigrac i, liczyć się z tym faktem i ile można odǳiałać na kierunek drogi i wybór
mie sca.

Parana i w ogóle południowa Brazylia, za swym barǳo luźnie zorganizowanym społe-
czeństwem, bez kultury i cywilizac i własne , zatem słaba pod względem asymilacy nym,
posiada w stosunku do innych kra ów dość korzystne warunki narodowościowe i kli-
matyczne dla naszych emigrantów. Ameryka Północna i Australia ze swą dominu ącą
cywilizac ą anglosaską uż w drugie lub trzecie generac i wynarodowi naszego chłopa;
to samo da się powieǳieć o innych kra ach, w których bądź silny rząd, bądź też wyższość
cywilizacy na łatwo zniesie różnice narodowościowe.

Wielką usługę mógłby oddać sprawie wychodźstwa przewodnik popularny dla ludu,
który by ednak był szczery i prawǳiwy w szczegółach, daleki od bałamuctwa i kłamli-
wego ra u brazylĳskiego. Uzna ąc bowiem emigrac ę przy pewnym stopniu rozwo u życia
społeczno-ekonomicznego za z awisko społeczne, est obowiązkiem proste uczciwości
wskazanie luǳiom bezwiednym i idącym na oślep drogi prawǳiwe , ze szczerym odsło-
nieniem trudności, pracy, kosztów, łatwości wyzysku ich przez luǳi złe wiary itd.

Taki przewodnik, którego zasadą bęǳie bezwzględna prawda, może powstrzymać lek-
komyślnych od wy azdu, a dla zdecydowanych bęǳie nieocenioną wskazówką.

Prócz przewodnika drukowanego est, moim zdaniem, rzeczą barǳo potrzebną osa-
ǳenie w Bremie, w Rio de Janeiro i w Kurytybie sumiennych, chociażby płatnych dorad-
ców i opiekunów, którzy by nie dopuszczali wyzysku emigrantów, niestety, zbyt częstego,
ak się sam naocznie przekonałem.

I naprawdę, szkoda naszego ludu, by marniał i ginął uż nie co ǳiesiąty, ale co czwar-
ty lub trzeci na obczyźnie, wabiony marą łatwego nabycia ziemi i do ścia do dobrobytu.
Jeśli uż emigrac a est rzeczą konieczną i nieda ącą się powstrzymać, obowiązkiem na-
szym est otoczyć tych biednych opieką przyna mnie moralną i nie wydawać ich na łup
spekulantom pracy i krwi.

Ta Parana — to okienko, przez które możemy spo rzeć w przyszłość naszego chłopa,
akim bęǳie i akim mógłby uż być. Trzeba wiǳieć ten wściekły temperament w pracy,
w zabawie, w hulatyce, tę przytomność umysłu w niebezpieczeństwie, umie ętność ra-
ǳenia sobie w ciężkich prze ściach, szaloną wytrwałość i inteligenc ę, by nabrać zaufania
do asne przyszłości i boleć nad stratą każde ednostki.

Jesteśmy kra em stosunkowo przeludnionym, bo gdy na kilometr kwadratowy liczą
Prusy wschodnie  mieszkańców, Królestwo ma , a Galic a . Brak przemysłu, wiel-
ka podaż rąk roboczych, trudność zarobku powodu ą głód i nęǳę, a to są źli doradcy
w życiu i skłania ą biedaków do bezwzględne wiary w każdy promyk naǳiei poprawienia

¹²⁴przeważny (daw.) — przeważa ący. [przypis edytorski]
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losu, choćby za ǳiesiątymi górami i morzami, bez względu na oczeku ące ich cierpienia,
choroby, głód, a barǳo często śmierć.

Trzeba posłuchać kolonistów z Rio Claro i Prudentopolis, aką okropną nęǳę prze-
szli… Gotowali agody nieznane, chorowali na biegunkę krwawą, ratunku nie było, umie-
rali… Zasłyszeli o palmitach, więc edli gotowany miąższ palm, pochorowali się i umierali;
kradli bydło kaboklom, uciekali w lasy, by ginąć z głodu i rozpaczy. Po prostu mrowie
przechoǳi na myśl, ak, ile i co przecierpieli ci emigranci.

Z tego byna mnie nie wynika, że estem przeciwnikiem każde ǳiałalności w kierun-
ku emigrac i i emigrantów. Powtarzam, że z tego, co wiǳiałem i doświadczyłem, uważam
Paranę za kra odpowiedni dla nasze emigrac i, że roztoczenie opieki moralne i material-
ne nad emigrantami tak w droǳe, ak i na mie scu, est rzeczą konieczną i potrzebną, że
wreszcie   Polaków za morzem, i w dodatku tak ǳielnych i energicznych, stanowi
dla nas poważny zawiązek i nie wolno nam o nich zapominać.

Każdy naród posiada swe ideały życia praktycznego i dąży wytrwale w tym kierunku. Chłop, Emigrant, Pozyc a
społecznaDla Niemca wystarcza mieć handelek, pewny dochód, kufel piwa i spokó ; dla Francuza

— zostać kapitalistą, mieć domek i ogródek; a nasz chłop, skoro poczu e byt zapewniony,
chce mieć syna… panem, ze smakiem, manierami, nawyknieniami pana szlachcica.

Nie inni są i nasi koloniści, a eśli iǳie o utrzymanie ich narodowości, to est rzeczą
konieczną dać tym kolonistom wzory, noszące wysoko sztandar nasze cywilizac i i nasze
narodowości; w przeciwnym razie ich synowie będą się musieli z konieczności dociągać
do „panów” brazylĳskich, zarzucą swó ęzyk i utoną w brazylĳszczyźnie.

Ale na to nie trzeba wspaniałych delegatów ani komiwo ażerów z próbkami towa-
rów, ani twórców partii soc alistyczne w Paranie, gǳie każdy zna ąc stosunki, przy pracy
posiąǳie ziemię i niezależność; nie trzeba znakomitych agitatorów, nie potrzeba protek-
c i ministrów, łaski Brazylĳczyków, sążnistych biletów wizytowych — tylko luǳi czynu
i pracy. W Paranie, mówiąc z chłopska, choćbyś ręce po łokcie urobił, eszcze barǳo
dużo się zna ǳie: tu roboty nie przerobisz.

Dość prze ść się po składach większych domów handlowych: od igły do kapelusza, od
papieru do perkalu, wszystko z Europy sprowaǳane. Szkół nie ma, gospodarstwo iǳie
po omacku, handel eszcze zamienny; oprócz kilku gorzelń, browarów i edyne fabryki
zapałek — pustki; przy wielkich pastwiskach brak mięsa i nabiału; gǳie spo rzeć, czego
tknąć… wszędy brak.

Tylu luǳiom, ǳielnym, inteligentnym, est za ciasno w kra u, niedobrowolnie czy
dobrowolnie — wszystko edno, a w Paranie obszerne pole do pracy we wszelkich moż-
liwych kierunkach, ekonomicznych i intelektualnych.

Ludność, bez napływu, a ten est nieustanny, podwoi się w ciągu  lat, bo ǳiesię-
cioro i więce ǳieci to zwykła cya, a ludność zamożna, lgnąca do cywilizac i i kultury…
i komu tu naprawdę za ciasno, ten może i tam w obranym kierunku pracować.

Ale w Paranie potrzeba luǳi, aby czynem, nie słowem, pokazali kolonistom, że nasza
polska cywilizac a est istotnie piękna, dobra i czyni człowieka poważanym i cenionym.

ǲiś koloniści, podobnie ak lud na Śląsku, w każdym surdutowcu, w każdym boga-
tym, wykwintnym wiǳą cuǳoziemca; i to powinno się zmienić.
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