
Portugalia - kraj odkrywców i fanów piłki nożnej
Wydaje  się,  że  Portugalia  cieszy  się  małym  zainteresowaniem  wśród  Polaków.  Mamy  spore 

problemy, żeby wymienić ich cechy narodowe, powiedzieć kilka stów o ich kulturze, czy podać choćby trzy 
miasta (oprócz stolicy - Lizbony), znajdujące się na terenie tego europejskiego państwa. Jeśli ktoś się nas 
spyta o Francuzów, to powiemy mu, że są zakochanymi w sobie kucharzami, lubującymi się w dobrym 
winie i tzw. „haute, couture", czyli modzie z najwyższej półki. Z określeniem, dajmy na to Hiszpanów, też 
nie mamy  kłopotu:  są to ludzie pełni  temperamentu,  uwielbiający  walki  byków i  produkujący tysiące 
gatunków różnych wędlin. Właściwie o każdym państwie europejskim Polacy mają jakieś pojęcie, jedna 
tylko Portugalia pozostaje zagadką. Tak się składa,  że znam dobrze pewnego Portugalczyka o imieniu 
Sergio, który opowiadał mi co-nieco o swoim narodzie. Chcecie posłuchać?

MISTRZOWIE  NAWIGACJI

Choć niewiele osób o tym w Polsce wie, z powodu dezinformacji podręczników, to Portugalia jako 
pierwsza wyruszyła na „podbój" świata w okresie wielkich odkryć geograficznych. Stało się tak głównie 
dlatego, że Portugalczycy chcieli znaleźć inną drogę prowadzącą do Indii (importowano wtedy stamtąd 
wiele przypraw i innych produktów), płynąc bowiem przez Morze Śródziemne trzeba było płacić każdemu 
państwu po kolei pieniądze za przepłynięcie przez ich wody terytorialne, l w  ten sposób Portugalczycy 
opłynęli Afrykę (udało im się jako jedynym pokonać Przylądek Dobrej Nadziei), docierając drogą okrężną, 
choć tańszą, do Indii.  Po drodze marynarze portugalscy odkryli  m. in.:  dzisiejszą Brazylię,  Urugwaj i 
Argentynę, wiele lądów należących do Afryki oraz jeszcze inne kraje. Wszędzie, gdzie byli, zostawiali po 
sobie wbite w ziemie flagi Portugalii. Do dzisiaj w większości tych krajów język portugalski (czasem w 
zmienionej formie) jest  językiem urzędowym.  Jako ciekawostkę można dodać, że znalezione dzienniki 
pokładowe  portugalskiego  żeglarza  Yasco  da  Gamy  potwierdzają  od  dawna  przez  Portugalczyków 
powtarzany pogląd, że Yasco da Gama odkrył Amerykę Północną na około 30 lat przed Kolumbem. Są też 
jednak i złe strony tych wypraw: Portugalczycy zapoczątkowali masowe niewolnictwo, które również wtedy 
było nielegalne i ukrywane przed papieżem.

ODKRYCIA - TAK, PODBÓJ - NIE

Istnieje  tak  naprawdę  niewiele  rzeczy  wspólnych  łączących  Polskę  z  Portugalią,  jednakże  jest 
jedna, która od wieków przybliża do siebie te dwa kraje: Portugalia, tak jak i Polska, jest  narodem 
głęboko religijnym i katolickim. Portugalczycy od dawien dawna bardzo liczyli się z opinią papieża. Z tego 
właśnie powodu, portugalskie odkrycia nie prowadziły nigdy do podboju autochtonów. Portugalia dążyła 
raczej do podniesienia kultury ludów zamieszkujących eksplorowane ziemie. Nigdy nie byli nastawieni na 
poszerzanie  granic  swojego  kraju,  a  jako  naród  prawdziwie  katolicki,  pragnęli  przede  wszystkim 
kultywowania innych ludów.
A JACY ON l SĄ?

Portugalia to kraj paradoksu - jest to jedno z najmniejszych państw Europy, a mimo to wypadają 
całkiem dobrze na arenie międzynarodowej. Byli pierwsi w odkryciach geograficznych, są dość zamożnym 
państwem o bogatej kulturze, a oprócz tego odnoszą wiele sukcesów w sporcie. Ich drużyny piłkarska i 
siatkarska stanowią  nie  lada wyzwanie  dla  najlepszych ekip  europejskich.  To  pewnie  z  tego powodu, 
Portugalczycy  mają  wręcz  obsesje  na  punkcie  piłki  nożnej,  to  ich  pierwsza  miłość  -  nazwę  klubu 
wymieniają zaraz za członkami rodziny. Ponieważ w Portugalii  przeważają zalesione niziny i wyżyny, a 
brak tam jakichkolwiek gór (śnieg u nich jest taką samą rzadkością jak u nas -20°C), toteż Portugalczycy 
nie uprawiają praktycznie w ogóle sportów zimowych.

Kolejnym ewenementem jest fakt, że w Portugalii mieszka więcej kobiet niż mężczyzn. Jest to 
wyjątkowa sytuacja,  bo w każdym innym państwie europejskim  jest  dokładnie  na odwrót.  Ten stan 
demograficzny prowokuje sytuację, w której każda niemal Portugalka czuje się jak księżniczka, o którą 
zabiega trzech facetów naraz (jeśli już znajdzie się taka, która jest wolna).



Kiedy już uda się Portugalczykowi umówić z taką księżniczką na randkę, wtedy koniecznie musi się 
na nią spóźnić, i to co najmniej piętnaście minut! l tu objawia się kolejna cecha narodowa Portugalczyków, 
według mnie całkiem zabawna: istnieje u nich niepisana umowa, że niegrzecznie jest przyjść na spotkanie 
na czas (to musi być nie do pomyślenia dla Niemca).

ZAROBKI W PORTUGALII

Ostatnio niezwykle popularne stały się tzw. sezonowe prace za granicą. Coraz więcej Polaków 
wyjeżdża w wakacje  na dwa lub trzy miesiące za granicę,  by podratować nieco swój  budżet.  Należy 
jednak uprzedzić wszystkich tych, którzy chcą w tym celu wyjechać do Portugalii: jest to kraj o najniższej 
w Unii Europejskiej płacy minimalnej, a przy tym wynajęcie mieszkania nie kosztuje wcale mniej niż w 
innych państwach. Nie mówiąc już o znajomości języka portugalskiego.

JĘZYK PORTUGALSKI

Wbrew   opiniom   niektórych   ludzi,   jeśli   ktoś potrafi mówić  po hiszpańsku,  to wcale jeszcze 
nie znaczy, że dogada się z  Portugalczykiem. Mimo, iż oba te języki wywodzą się z łaciny i należą do 
grupy  języków   romańskich,   przez   co   są  zbliżone   w pisowni, to  jednak zmiany w pisowni są na 
tyle  daleko idące, że rzadko który Hiszpan zrozumie język   portugalski   (choć   Sergio   twierdzi,   że
większość  Portugalczyków     jest     w     stanie     
zrozumieć język hiszpański).


