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SYMPOZJUM „Z  HISTORII BRAZYLII ”  Z OKAZJI 

90. ROCZNICY  ŚMIERCI RUYA BARBOSY  
 
 
Szanowna Pani Dyrektor, 
Ekscelencjo, Panie Ambasadorze Brazylii, 
Ekscelencje, 
Panie i Panowie Profesorowie, 
Panie Dyrektorze L Liceum Ogólnokształcącego im. Ruya Barbosy, 
Szanowni Studenci, 
Szanowni Państwo, 
 

 W imieniu Towarzystwa Polsko-Brazylijskiego pragnę serdecznie podziękować 
dr Joannie Gocłowskiej-Bolek, dyrektorce Centrum Studiów Latynoamerykańskich 
Uniwersytetu Warszawskiego za zgodę na udział naszego Towarzystwa w organizacji 
sympozjum „Z historii Brazylii” z okazji 90. rocznicy śmierci Ruya Barbosy, wybitnego 
brazylijskiego męża stanu, polityka, żarliwego orędownika sprawy niepodległości Pol-
ski.  

 Ruy Barbosa całe życie poświęcił służbie sprawiedliwości i wolności. Sprawą 
przywrócenia niepodległości Polsce interesował się bardzo żywo w ciągu swej długiej 
działalności politycznej. Jako przedstawiciel Brazylii na II Międzynarodowej Konferen-
cji Pokojowej w Hadze w 1907 roku w swych przemówieniach wypowiadał się za 
przywróceniem niepodległości Polsce.  

 Walka Polaków o niepodległość była znana w brazylijskich kołach intelektual-
nych i politycznych. Do Brazylii napływały bowiem grupy uchodźców po powstaniach 
listopadowym i styczniowym oraz liczni imigranci polscy za chlebem z terenów pod 
zaborami. Kontakty brazylijskich środowisk kulturalnych i politycznych z krajami eu-
ropejskimi, zwłaszcza z Francją, również umożliwiały wiedzę o sytuacji Polaków pod 
zaborami i ich walce o niepodległość kraju. 

Już cesarz Pedro I podczas pobytu w Paryżu, gdy będąc w jednym z teatrów, tra-
fił na sztukę graną na rzecz polskich wychodźców z powstania listopadowego, wy-
krzyknął Vive la Pologne ku entuzjazmowi widowni. W 1877 roku cesarz Pedro II bę-
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dąc w Szwajcarii przyjął wybranie go na członka polskiego, emigracyjnego stowarzy-
szenia politycznego w Rapperswil. Dowodem tego jest nadanie mu dyplomu „Société 
Nationale Polonaise et des Amis de la Pologne”. Dokument ten został odnaleziony 
przez brazylijskich profesorów, Lucię Marię P. Guimarães i Isabel Gomes de Silvę 
w archiwach Instituto Histórico e Geografico Brasileiro w Rio de Janeiro. Kopia doku-
mentu została przekazana polskim naukowcom z prof. Andrzejem Dembiczem, dyrekto-
rem CESLA i prof. Marcinem Kulą z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszaw-
skiego uczestniczącym w Sympozjum pt. „Dialog Międzyregionalny Europa Środkowo-
Wschodnia – Ameryka Łacińska” zorganizowanym przez CESLA i Uniwersytet Stano-
wy w Rio de Janeiro w 1996 r.  

 Jeden z najwybitniejszych poetów brazylijskich okresu romantyzmu Castro 
Alves, żyjący w latach 1847-1871, napisał w 1868 r. wiersz „Do Matki Niewolnika” 
(A Mãe de Captivo), W motcie do swojego wiersza poeta przywołuje dwie strofy fran-
cuskiego przekładu poematu Adama Mickiewicza „Do Matki Polki”. Poeta chce, aby 
jego wiersz „Do Matki Niewolnika” był czytany jako przekład wiersza „Do Matki Po-
lki” ( A Mãe Polaca). Tłumaczem wiersza „Do Matki Niewolnika” i autorem komenta-
rza do niego jest Henryk Siewierski. 

 Inny wybitny brazylijski poeta i prozaik drugiej połowy XIX wieku, założyciel 
Brazylijskiej Akademii Literatury, Joaquim Machado de Assis w młodości interesował 
się losami Polski i podziwiał bohaterstwo Polaków w walce o niepodległość. W 1864 r. 
napisał poemat POLÔNIA („POLSKA), inspirowany zapewne docierającymi z Polski 
wiadomościami o upadku Powstania Styczniowego. 

 Ruy Barbosa jako senator w swych wystąpieniach wielokrotnie wypowiadał się 
na rzecz przywrócenia Polsce niepodległości. W jednym ze swych przemówień w Sena-
cie w 1917 r. powiedział m.in.  

(…) Polska – skazana na zawsze – nie jest już Polską ze słynnego określenia Finis 
Poloniae. Ojczyzna Sobieskiego podnosi się ze swego grobowca, aby zająć należne jej 
miejsce w rodzinie narodów. 

Gdy ktoś w Senacie powiedział, że w sprawie niepodległości Polski należy za-
chować neutralność, Ruy Barbosa odpowiedział „nie masz neutralności między spra-
wiedliwością a zbrodnią”. 

 Ruy Barbosa udzielał zdecydowanego poparcia powstałym w 1917 r.: w Rio de 
Janeiro Komitetowi Narodowemu Polski, którego przewodniczącym został Jakub Ko-
siński oraz w Kurytybie Polskiemu Komitetowi Centralnemu w Brazylii, pod przewod-
nictwem znanego działacza polonijnego Kazimierza Warchałowskiego. 

 Kazimierz Warchałowski w swym wspomnieniu o Ruyu Barbosie, które nosi ty-
tuł „Wspomnienie o brazylijskim przyjacielu Polski” pisze m.in., że kiedy przyszedł do 
Ruya Barbosy, aby mu przedstawić sprawę Polski, ten powiedział, że Polska zawsze go 
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interesowała, że niepodległość Polski był to „złoty sen jego młodości”, że sprawą Polski 
zajmował się od dawna. 

 W 1917 roku, Polacy zamieszkali w Ameryce Południowej skierowali do Ruya 
Barbosy pismo, prosząc go o wsparcie dla słusznych żądań Polaków przywrócenia Pol-
sce niepodległości. 

 Z okazji uznania przez Brazylię w 1918 r. potrzeby utworzenia niepodległego 
państwa polskiego, Ruy Barbosa skierował do ówczesnego ministra spraw zagranicz-
nych Brazylii Nilo Peçanhi list, w którym udzielił zdecydowanego poparcia stanowisku 
rządu brazylijskiego. 

 W dużym stopniu dzięki jego stanowisku, Brazylia była pierwszym państwem 
Ameryki Łacińskiej, które uznało niepodległość Polski już w 1918 roku.  

 Po napaści Niemiec na Polskę, w dniu 9 września 1939 r. w Rio de Janeiro po-
wstał „Komitet Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce” w wyniku apelu Poselstwa RP 
w Rio de Janeiro. Komitet został zorganizowany przez wybitnych Brazylijczyków i 
przedstawicieli społeczności polskiego pochodzenia w Brazylii. W skład Komitetu Ho-
norowego wchodziła m.in. Augusta Ruy Barbosa, wdowa po Ruyu Barbosie.  

 W uznaniu zasług Ruya Barbosy dla sprawy niepodległości Polski, jego imie-
niem nazwano jedno z liceów w Warszawie, jest to L Liceum Ogólnokształcące im. 
Ruy Barbosy, którego dyrektora pana Wiesława Włodarskiego mamy zaszczyt gościć 
na naszym sympozjum. Liceum im. Ruya Barbosy popularyzuje wiedzę o Brazylii, jej 
historii i kulturze, o historycznych więzach łączących oba narody. Liceum utrzymuje 
bliskie kontakty z Ambasadą Brazylii w Warszawie.  

Towarzystwo Polsko-Brazylijskie utrzymuje bardzo bliską współpracę z liceum, 
za co chciałbym przy tej okazji bardzo gorąco podziękować. Chciałbym również gorąco 
podziękować Ambasadzie Brazylii za wspieranie inicjatyw podejmowanych przez To-
warzystwo Polsko-Brazylijskie. 

 Warto podkreślić także fakt, że pierwotna nazwa Towarzystwa Polsko-Brazylijs-
kiego, które powstało w listopadzie 1929 r, brzmiała „Towarzystwo Brazylijsko-Polskie 
im. Ruya Barbosy w Warszawie”. Nasze Towarzystwo od ponad 80 lat działa na rzecz 
szerokiego rozwoju bliskich relacji między obu krajami i narodami i popularyzacji wie-
dzy o Brazylii oraz o historii polskiej emigracji do Brazylii w różnych środowiskach 
społeczeństwa polskiego. 

Ruy Barbosa, gorący orędownik sprawy niepodległości Polski jest symbolem 
bliskich, historycznych więzi sympatii i przyjaźni, które łączą oba nasze kraje i narody.  

Dzisiejsze sympozjum jest wyrazem uznania dla jego nieprzemijających zasług 
w tym zakresie. 


