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Od redakcji

Szanowni Państwo!
O burzliwej historii, bogatej kulturze i różnorodnym społeczeństwie największe-

go państwa Ameryki Łacińskiej można długo opowiadać, a i tak nie sposób wyczer-
pać wszystkich wątków i tematów, jakie kryje w sobie Brazylia.

Państwem tym zachwycili się już w XIX wieku Polacy, którzy pod wpływem tzw. 
„gorączki brazylijskiej” masowo do niego emigrowali. Brazylia niewątpliwie oczaro-
wuje także i dzisiaj, a szczególne miejsce jakie zajmuje w świecie, zawdzięcza nie tylko 
przykuwającemu uwagę, widowiskowemu karnawałowi odbywającemu się w samym 
jej sercu – gorącym Rio de Janeiro, spektakularnym rozgrywkom piłkarskim czy aro-
matycznej kawie. Niezwykle ważkie znaczenie mają intensywne procesy zachodzące 
w wieloetnicznym społeczeństwie, polityce i gospodarce, której dynamiczny rozwój 
powoduje, że państwo to nazywane jest wschodzącym mocarstwem i aspiruje do mia-
na jednego z filarów systemu międzynarodowego.

To właśnie spektrum zagadnień zainspirowało kilkunastu doktorantów i studen-
tów do podjęcia omawianej problematyki w ramach VI Konferencji z cyklu Regiones 
Mundi, która odbyła się w dniach 26-27 marca 2013 roku na Wydziale Nauk Społecz-
nych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Patronatem honorowym objęli ją: Jego 
Ekscelencja Ambasador Brazylii w Polsce Jorge Geraldo Kadri, Konsul Honorowy 
Brazylii w Krakowie Grzegorz Hajdarowicz, Prezydent Miasta Katowice Piotr Uszok 
oraz Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław 
Banyś, którym wyrażamy swoją wdzięczność. 

Wydarzenie uświetnili swoją obecnością i znakomitymi wystąpieniami wyjątkowi 
goście, wśród których znaleźli się między innymi: Ambasador RP w Brazylii (w latach 
2007-2013) Jacek Junosza Kisielewski, brazylijski muzyk i kompozytor Guil Guimarães, 
dyrektor Centrum Studiów Latynoamerykańskich dr Joanna Gocłowska-Bolek oraz 
Prezes Polsko-Brazylijskiej Izby Gospodarczej Marian Karolczak, którym organizato-
rzy raz jeszcze pragną serdecznie podziękować za przyjęcie zaproszenia.

Słowa wdzięczności pragniemy skierować także do wszystkich osób i instytucji 
zaangażowanych w organizację tego ogromnego przedsięwzięcia. W szczególności 
dziękujemy: Instytutowi Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UŚ, przedstawicielom 



Miasta Katowice oraz zaangażowanym organizacjom studenckim: Kołu Naukowemu 
Stosunków Międzynarodowych  UŚ,  Radzie Samorządu Doktorantów i Radzie Samo-
rządu Studenckiego Wydziału Nauk Społecznych UŚ, Uczelnianej Radzie Samorządu 
Studenckiego UŚ, Kołu Naukowemu  Historyków Sztuki UŚ oraz Fundacji Samorzą-
du Studenckiego UŚ Paideia. 

Pokłosie konferencji stanowi niniejsza publikacja, którą mamy zaszczyt i przyjem-
ność oddać na Państwa ręce. Swoje odzwierciedlenie znalazły w niej różnorodność oraz 
ważkość poruszanych przez prelegentów tematów. W zbiorze tym znajdują się artykuły 
obejmujące szeroki wachlarz zagadnień – począwszy od historycznych, przez związane 
z polityką wewnętrzną i relacjami zagranicznymi Brazylii, aż po poruszające proble-
matykę społeczną, zwłaszcza w kontekście sytuacji Indian Amazonii. W tym miejscu 
chcielibyśmy podziękować recenzentom publikacji, których uwagi przyczyniły się do 
podniesienia poziomu zamieszczanych prac. 

Niniejszy tom, będący kontynuacją tradycji „Pism Humanistycznych” wyda-
wanych pod auspicjami Wydziału Nauk Społecznych UŚ, jak i samo wydarzenie, 
którego stanowi owoc, powstały przy nieocenionym wsparciu Dziekana Wydziału 
Nauk Społecznych, prof. zw. dr. hab. Wiesława Kaczanowicza. Organizatorzy są mu 
niezwykle wdzięczni za uświetnienie konferencji swoją obecnością, a nade wszystko 
za okazywane zainteresowanie, pomoc i życzliwość, którymi czujemy się wyróżnieni 
i które motywują nas do dalszej pracy. 

Brazylijskie motto Ordem e progresso („Ład i Postęp”) inspirowane było słowami 
Augusta Comte’a: „Miłość jako zasada, porządek jako podstawa, a postęp jako cel”. 
Naszym celem jest natomiast, by lektura niniejszej publikacji okazała się ciekawą, 
spełniła Państwa oczekiwania, a także stała się inspiracją do pogłębiania wiedzy na 
temat tego fascynującego i zyskującego coraz większe znaczenie we współczesnym 
świecie kraju. 

Będziemy zobowiązani za wszelkie uwagi z Państwa strony, które wyrażać można 
poprzez wysłanie e-maila na adres pismahumanistyczne-wns@us.edu.pl. W imieniu 
autorów artykułów zachęcamy również do kierowania doń refleksji merytorycznych na, 
podane każdorazowo na koniec notki bibliograficznej, adresy poczty elektronicznej.  
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