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• 
Les evenements politiques en 1847-1848 dans les duches de Moldavie et de Valachie 

vus li travers les relations des Polonais 

Polacy 'Przebywający po upadku p<lwstania listopadowego na emigra
cji, daleko od kraju ojczystego, ze s::ocregóJmą uwagą śledzili wszelkie wy
darzenia politY;C7IDe rozgrywające się w Europie. Zwłaszcza od r. 1846 
wraz z narastającą na kontynencie europejskim falą rewolucyjną przy
gotowywali się do zbrojnego wystąpienia, które miało przywrócić im wol
ną ojczyznę· 

RO'Zległe działania na tym polu prowadził od pierwszych la1: tułacze
gp życia ks. A. J. Czartoryski, uznany przywódca Hotelu Lambert. Ra
z.em ze swymi współpraoow.:rUkami książe dużą uwagę przywiązywał do 
rozwoju wydarzeń I'ewollliCyjnych wśród narodów wchodzących w skład 
państwa tureckiego: Serbów, Bułgarów czy Rumunów. Dlatego też jesz
cze w ~im dz,iesięcioleciu XIX wieku wypracował ~w. bałkański kie
rUJnek działań politycznych Hotelu Lambert.! Wraz zaś z założeniem 

IW Konstantynop<llu polskiej agencji, na czele której stanął Michał Ozaj
krowski, coraz częściej Półwysep Ba~kański przemierzali polscy wysłan
nicy z Paryża. Starali się 'OIli, zgodnie z przyjętym przez Hotel Lambert 

l Obszernie na ten temat zob. J. S k o w r.() n e k : Polityka bałkańska Hotelu 
Lambert (1833- 1856), Warszawa 1976; M. H a n d e l s m a n: Czartoryski, Nicolae 
JEr et la Questio'll du Proche Orient, Paris 1934; i d. : Le Prince Czartoryski et la 
RO\l;manie 1834-50 [w:] La Polo{}ne au 7" Con{}res International Historique, War
szawa 1933. Już po oddaniu niniejszej rozprawy do druku ukazała się praca K. D a
c li a: Polsko-rumuńska współpraca polityczna w latach 1831- 1852, Warszawa 1981. 



320 Małgorzata Willaume 
~' ~----------------

programem, spleść sprawę polską z problemami narodowymi, wyraźnie 
dojrzewającymi wśród ludów podległych Turcji. W wielu wypadkach 
położyli podwaliny pod powstające tam, postępowe ugrupowania poli
tyC7Jl1e, często ilIlSpirowali wiele konkretnych wystąpień politycznych. 

Wśród narodów zamieszkujących Turcję również Mołdawianie i Wo
łosi budzili w polskim środowisku emigracyjnym pewne zainteresowanie. 
Może nie było ono tak silne jak w przypadku Serbów, ale w latach po
przedzających wybuch rewolucji 1848-49 wyraimie wzrosło. Do politycz
nego i strategicz.nego znaczenia tych terenów dużą wagę przywiązywał 
Michał Czajkowski, rozumiał je w pełni sam ks. Adam. Zgodnie z przy
jętą wcześniej praktyką, do księstw naddunajskich wysyłano specjalnych 
agentów. Jeszcze w r. 1838 nawiązali oni współpracę z działającą na Wo
łoszczyźnie tzw. partią narodową, której 'przywódcą był płk lon Cimpi
neanu.2 Długi też czas, mimo aresztowania Cimpineanu, Polacy utrzymy·· 
wali k.ontakt z liberałami wołoskimi: lonem Ghiką, N. Cretulescu, A. 
G. Golescu i innymi. Ci ludzie m. m. stanowili zespół, z którym pomimo 
pewnych przerw, współd~iałał Hotel Lambert. 

Swe spostrzeżenia i relacje z Bałkanów polscy wysłannicy przekazy
wali agemcji w Konstantynopolu, a za jej pośrednictwem kierownictwu 
Hotelu Lambert. Dzięki temu otrzymaliśmy ciekawy materiał dotyczący 
Mołdawii i Wołoszczymy w przededniu rewolucji 1848, jak i podczas wy
darzeń rewolucyjnych. Szczególnie interesujące wydają się memoriały 

~1ichała Budzyńskiego z 1847 r. oraz płk. Teofila Zabłockiego i Jana Lud
wika Gradowicza, kreślące przebieg rewolucji 1848 r. 

Michał Budzyński to jeden z wielu agentów, którego zadaniem było 
nawiązywartie wciąż rwących' się kontaktów politycznych z Rumunami. 
Po upadku powstania listopadowego przebywał on dłuższy czas w Galicji, 
gdzie zaangażował się w działalność spiskową polskiego węglarstwa 

Aresztowany w 7lWiązku z tym w 1834 r., trzy lata późmiej wyjechał do 
Anglii. W roku 1843 przeniósł się do Paryża i tu, deklarując slię jako z·wo
lenrtik ks. A. Czartoryskiego, wkrótce otrzymał stanowisko sekretarza 
agencji stambulskiej.3 Dopiero z Konstantynopola wysłany został w r. 1846 
do Dobrudży i Mołdawii, aby zapewnić Hotelowi Lambert be2Jpośredmą 
łączność z Galicją i Ukrai..ną poprzez agentów nadgranicznych. Działania 
jego zakończyły się fiaskiem, a intensywne poszukiwanlia policji zmusiły 

2 Pisał o tym P. P. P a n a i t e s c u: Planurile lui loan Ctmpineanu pentru uni
tatea nationalci a romdnilor, "Annuarul Institutului de Istorie Nationala", 1926, 
t. 3, CJuj; zob. M. H a n d e l s m a n: Adam Czartoryski, t. 2, Warszawa 1949, 
s. 82 i n. 

3 H. W li ę c k o w s k a: Michał Budzyński [w:] Polski sŁownik biograficzny, 

t. 3, Kraków 1937, s. 104. Por. deklaracja Budzyńskiego z 26 I 1844, Zbiory Czarto
ryskich w Krakowie (dalej - Z.Cz.), 5652, s. 543. Zob. M. B u d z y ń s k i: Wspom. 
nienia z mojego życia, t. l , Poznań 1880, s . 415-420 i n. 
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Budzyńskiego do opuszczenia wiosną 1847 r. Mołdawii.4 Dzięki jednak 
listom i raportom, składa1Jym zgodnie z przyjętymi zasadami co 10 dni, 
zarówno M. Czajkowski jak i władza Hotelu Lambert, mogli zorientować 
się w położeniu politycznym ówczesnej Mołdawii oraz otrzymali pewm 
informacje o przebywających tam Polakach. 

S~ośród wielu spostrzeżeń, które Budzyński przelał na papier w maju 
1847 r., na baczną uwagę, obok Wiadomości dla jadqcego na misję . do 
Mołdawii, zasługuje memoriał o sytuacji księstwa Mołdawii pod rząda

mi hospodara Mihaila Sturdzy.5 Chociaż wysłannik ks. Adama nie nawią
zał kontaktów z osobami o rozległych wpływach w państwie mołdaw
skim, to jednak na podstawie własnych obserwacji, a także rozmów 
z członkami miejscowej opozycji D. Raletem (Ralletem), Al. Moruzim 
i innymi, nakreślił obraz, który spotkał się z uznaniem władzy Hotelu 
Lambert.' 

Mihail Sturdza starał się wyrwać Mołdawię z zaniedbania gospodar
czego i korzystając ze sprzyjającej koniunktury przeprowadzał szereg 
reform. Przy pomocy pracy przymusowej budował drogi, rozbudowywał 
służbę pocztową, stawiał pierwsze szpitale. Cieszył się z Jednej strony 
pełnym poparciem władz rosyjskich , z drugiej zaś uwolnił się w znacz
nym stopniu od ingerencji tureckiej. Popularności jednak w księstwie lIlie 
miał, gdyż jego chciwość przyczyniła się do wzrostu przekupstwa w pań
stwie. 

W :swej relacji M. Budzyński potwierdził narastające w społeczeń . 
stwie Mołdawii niezadowolenie z rządów hospodarskich Sturdzy. Pierw
szym problemem, który oburzał . światłe umysły, było stale rosnące prze
kupstwo. Proces ten zaszedł tak daleko, że nie widziano możliwości jego 
rady~hnego rozwiązania. Bylo to tym bardziej trudne, że patronował 

temu sam.książę.7 
Stu:rdza, mimo to, rządy w księstwie trzymał silną ręką. Wyrazem tego 

były m. in. zachwiane proporcje między lic-z,bą deputowanych do Zgro
madzenia, z których aż 14 pochodziło z Jass, a zaledwie 16 z prowincji.8 

ł Na temat misji obszerniej pisze S. S k o w r o n e k: op. cit., s. 124-125; M. 
W i 11 a u m e: Polskie misje polityczne w Mołdawii w l. 1846/1848, "Ann. Univ. 
Mariae Curie-Skłodowska", sectio F, voJ. XXXI, 7, 1976, s. 127-130. W artykule tym 
zakradły się dwa istotne błędy zecersklie, !które należy sprostować. Budz.yński wy
jechał z KQ1lstantynopola 25 VIII 1846 a nie 15 VIII, list do ks. Adama pisał 16 V 
1847 a nie 26 V tego roku. 

s Le gouvernement de Michel Stourdza en Moldav.ie - mes'ures a prendre pour 
annuler l'influence russe dans les deux Principautes, Z. Cz. 5405, s. 11-24; 5408, 
s.413-440. 

6 W i 11 a u m e: op. cit., s. 130. 
7 Z. Cz. 5405, 6. 12-13. 
8 Z. Cz. 5405, s. 14; J. D e m e 1: Aleksander J. Cuza książę Rumunii, Ossoli

neum 1977, s. 175. 

21 Annales, sectio F, vot. xxxvn 
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Bojarzy starali się przeciwstawić takiej polityce, uznając konieczność 

wprowadzenia w społeczeństwie pewnych zmian, zg-odnych z duchem 
epoki. Celowi temu miało służyć stworzenie silnej opozycji. Próby, pod
jęte w r. 1842 przez grupę liberalmą z T. Balsem na czele, nie powiodły się. 
Rozbiły się one, podobnie jak i kolejne wystąpienia, nie tylko o zdecy
dowane stanowisko Sturdzy, ale także w wyniku interwencji konsula ro
syjskiego DaszkQwa.9 

Nowa fala opozycji wzrosła, gdy do Mołdawii zaczęła powracać mło
dzież studiująca na zachodzie Eurqpy "przynosząc do kraju nowe idee 
i miłość ojczymy [ ... l Obraz nędzy Mołdawii pogrążył tych młodych ludzi 
w bólu; w swym zapale czuli się na siłach przeprowadzić całkowitą zmia
nę rządu, a nawet usunięcie księcia".1' Nastąpił wówczas ważny moment 
w dziejach Mołdawii - coraz wyrażmiejsze ścieranie się tzw. młodych 
i starych, dwóch ugrupowań działających wśród bojarów. W efekcie z'wy
ciężyły nowe, pełne optymizmu poglądy młodych liberałów mołdawskich. 
Stałe spotkania w majątku postępowego bojara Costache Negri przyczy
niały się do krystalizacji ich poglądów na polityczne położe;nie oraz sy
tuację wewnętrzną Mołdawii.ll Jednak władza księcia wciąż była jeszcze 
bardzo sHna i wszelkie próby zwrócenia uwagi na nieprawidłowości w 
funkcjonowaniu aparatu państwowego kończyły się fiaskiem. 12 Słuszmie 

więc sądził Budzyński, że Sturdza nie będzie chciał zmienić istniejącego 
stanu rzeczy. Poddając myśl zdetronizowania księcia, nawet przy pomo
cy zamachu stanu (wynikającą zapewne z sugestii młodej opozycji), Bu
dzyński stwierdzał, że niestety nie ma osoby, która miałaby na tyle silne 
wpływy wśród bojarów, by .{OOgła ubiegać się o władzę w księstwie. 13 

Uwagi skreślone przez polskiego wysłannika bezpośrednio po za
kończeniu pełnionej w Mołdawii misji należy uznać za dość reaJ.ne od
malowanie ówczesnej rzeczywistości. Nie odbiegają one bowiem w spo
sób zasadniczy od naszej wiedzy o położeniu Mołdawii w latach poprze
dzających wybuch rewolucji 1848 r. Potwierdza więc Budzyński pogłę
bienie się wpływów rosyjskich na tych terenach, ale jednocześnie na
kreśla rozwój i narastanie opozycji, która mimo wielu prób okazała się 

zbyt słaba, skoro na krótko przed wybuchem Wiosny Ludów część jej 
cz~onków musiała opuścić Mołdawię. 

O zjednoczeniu obydwu księstw rumuńskich wiele mówiło się w Ho
telu Lambert. Również jego wysłaIl11l1ik. w Mołdawii podkreślał, że "oby-

9 Z. Cz. 5405, s. 15. 
10 Z. Cz. 5405, s. 17. 
11 N. B A l c e s c u : Opere, Bucure~ti 1952, s. 19-20. 
12 M. in. wystosowania memoriału na temat sytuacji w księstwie. Z. Cz. 5405, 

s .19-20. 
13 Z. Cz. 5405, s. 21- 22. 
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dwa księstwa złączone osobą dziedzicznego księcia, ze zrefonnowaną kon
stytucją, mogłyby bez trudności utrzymać stałą 50 tys. annię, podniesio~ 
ną w razie konieczności do 100 tys., i być dla Turcji rowrue silnym wałem 
obronnym przecilW Rosji, jak obeorrie jest Belgia dla Francji [ ... ]".l4. Pro
pozycja ta była wykładnikiem poglądów Hotelu Lambert na kwestię 

związania problemu rumuńskiego ze sprawą turecką . 

Wśród licznych spostrzeżeń, dotyczących politycznego położenia Moł
dawii, Budzyński zwrócił również uwagę na to, że s~gól!nie po r. 1831 
dużą sympatią cieszyli się tu Polacy. Z jednej strony zapewne wynikało 
to ze zrozumienia polskich dążeń niepodległościowych. Z drugiej zaś ze 
stałych, na poły prywatnych na poły oficjalnych kontaktów z Polakami. 
Jak wspomina wysłannik ks. Adama, wielu Mołdawian zdobywało swe 
wykształcenie w szkołach lwowskich, wielu z nich mówiło zupełnie do
brze po polsku. Pewna ich część starała się utrzymywać kontakty z pol
ską sz.lachtą zamiesz.kującą Galicję. Osoba zaś księcia Czartoryskiego nie 
była im obca, a wśród młodych bojarów dobrze mana.1S Na tej podsta
wie Budzyńsk:i sądził, że z Mołdawią będzie moiJna nawiązać trwałe 

zwią7lki polityczne. Niestety, pisząc te słowa nie wziął pod uwagę , bo 
przecież nie zapomniał, silnych i doŚĆ rozbudowanych w tym księstwie 
wpływów TowaTZYstwa Dem'O'kratyC1lI1ego Polskiego. W wyniku działal
ności emisariuszy z TPD lTlie mógł bowiem doprowadzić do końca powie
rzonej mu misji. Choć sam popełnił wiele błędów i politykiem ok,azał 

się lIliedoskonałym, to jednak należy UZ'l1ać, że dostarczone przez niego 
informacje o Mołdawii były jednymi z pierwszych, a z pewnością naj
pełniejszymi, jakie Hotel Lambert otrzymał od 1842 r.16 

ZaiJllteresowanie księstwami naddunajskimi nie spadło, a raczej wzro
sło, gdy w r. 1848 fala rewolucji zaczęła rozlewać się po Europie. Po wy
buchu w czerwcu powstania na WołoszczyŻlTlie, obóz ks. Adama aktywnie 
przystąpił do działania. W zwią7Jlm z tym do Bukaresztu został skierowa
ny mjr Teofil Zabłocki, który przy powstałym tam rządzie tymczasowym 
miał pełnić rolę dm-adcy woj~wego.l1 

u Ibid., s. 23. 

15 Ibid., s. 22. 

16 o cWiałanliach demokratów zob. K. D a c h: Południowa Legia Rzeczypospo
lite; Polskie; (1841-1848), "Kwartalnik Historyczny', 1977, z. 1, s. 35--56. W 1842 r. 
przebywał na Wołoszczyźnie Ludwik Lenoir-Zwierkowski, który poczynił wiele in
teresujących obserwacji, zob. M. W j 11a u m e: Działalność polityczna Hotelu Lam
bert w Mołdawii i Wołoszczyźnie w latach 1840-1846, "Ann. Univ. Mariae Curie
-Skłodowska", sec. F, vol. XXXlII!XXXIV, 1978/ 1979, s. 61- 63. Na temat Mołdawii 
ostatnie wiadomości otrzymał Hotel Lambert od F. Colsona w 1839 r., Z. Cz. 5408, 
De l'oppostion en Moldavie (przepisane z manuskryptu ud:cielonego przez Pana 
Colso-na byłego agenta w Bukareszcie, 1839), s. 367-383. 

17 Z<>b. S k o w r o n e k: op. cit., s. 142, (Nb. Zabłocki miał na imię Teof.il a nie 
Józef). Wyjazd ten nastąpił w wyniku porozumienia polsko-wołoskiego, do którego 
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Zgodnie z umową przesyłał on do Konstantynopola listy pełne infor
macji o bieżących wydarzeniach, a ponieważ był niezłym obserwatorem, 
więc i raporty jego zawtierały wiele ciekawych wiadomości. Jednak w 
ostatnich miesiącach swego pobytu na Wołoszczyźnie Zabłocki coraz wy
raźniej w swych poglądach odchodził od zasad polityki Hotelu Lambert. 
W znacznym stopniu rozczarowała go też postawa Wołachów. W rezul
tacie w grud:niu 1848 r. zrezygnował z pełnionej funkcji i postanowił wró
cić do Fran<:ji. Przed opuszcreniem placówki sporządził obszerny raport, 
kreśląc w nim przebieg wydarzeń na Wołoszczyźnie.18 

Jako bezpośredni uczestnik tych wydarzeń, stykał się na co dzień od 
21 lipca 1848 r. z członkami rządu tymczasowego w Bukareszcie; mógł 
nie tylko zdobywać wiele cennych informacji, ale też wyrobił sobie zda
nie o ' c~ołowych przywódcach wołoskich. Będąc zaś wojskowym, łatwo 
ocenił stan wołoskich sił zbrojnych, a wreszcie nie pominął w swym ra
porcie również kwestii społecznych. Choć uwagi swe spisywał wkrótce 
po zakończeniu działań rewolucyjnych na Wołoszczyźnie, styl ich odzna
cza się dużą powściągliwością. 

Rewolucja, która wybuchła na Wołoszczyźnie w czerwcu 1848 r. przy
czyniła się do wprowadzenia szybkich zmian we władzy wykonawczej 
tego księstwa. Początkowo powołany wstał nowy rząd, o wyrawym cha
rakterze liberalnym, którego członkami wstali m.]n. 1. Eliade-Radulescu, 
Stefan i Nicolae Golescu, I. Odobescu, gel1l. G. Magheru, C. A. Rosetti, N. 
B~ilcescu. Panujący zaś tutaj od 1842 r. hospodar G. Bibescu, nie widząc 
mo'żliwości utrzymania się przy władzy, szybko abdykował. Tymczasowy 
rząd wołoski, z którym w lipcu r07JpOCzął współpracę Zabłocki, miał 

o wiele bardziej umiarkowane oblicze I aniżeli rząd powołany w dniach 
czerwcowych. W miarę upływu czasu wśród jego członków przeważała 
tendencja do zaniechania radykalnych reform politycznych i społeąnych, 
wysuw:anych zaróW\I1o przez N. B iilcescu , jak i C. A. Rosettiego. Niewąt
pliwie duchowym przywódcą wydarzeń rewolucyjnych, który jeszcze w 
Paryżu przygotowywał rodalków do tak zdecydowanego kroku, był N. Bal-

doszło w Hannowerze 1848 r. między ks. Adamem a N. Bllcescu i A. G. Golescu. 
Zob. H a n d e l s m a n : Adam CzaTtoTyski, t. 2, s . 29~00; B ci l c e s c u: OpeTe, 
t. l, Bucure~ti 1974, s. 285--286; L. B o i c u : EmiaTałia polond ~i TclTHe Rom4ne in 
VTemea TevohJ.tiei din 1848-1849 (I), "Annuarul Institutului de istorie !Ii arheologie 
A. D. Xenopol", 1981, t. XVIII, s. 101; por. WYCi ąg z depeszy Z. Cz. 5399, 6 I,V 1848, 
s. 66- 67, to samo 5422, s . 495-497. 

18 Wypadki na Wołoszczyźnie w 1'.1848 [w:] P. P. Panaitescu: EmiaTa~ia 
polona §i Tevolutia romdnd de la 1848. Studiu §i documente, Bucure~ti 1929, s. 83-
99, Raport opublikowany z depesz wschodnich (Z. Cz. 5425) nie pozbawiony jest licz- ' 
nych błędów w odczytaniu polslkiego tekstu. Jego kopja znajduje się również w Zbio
rach Czartorys kich pod sygn. 5407, S. 51-68. O przesłMtiu raportu donOSIił Zabłocki 

lis tem z 17 XII 1848, Z. Cz. 5425, s. 29. 
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cescu. Elokwencją i umiejętnością skupiania wokół siebie znacznej liczby 
zwolenników odznaczał się L Ehade-Riidulescu, najbardziej umiarkowany 
wśród członków bukareszteńskiego rządu. Gdy Biilcescu dążył do jak 
najszybszego przeprowadzenia uwłaszczenia chłopów, widząc w tym ko
nieczność dziejową, to Riidulescu sądził, że należy poprzestać na zmia
nach Wiprowadzonych rewolucją czerwcową, a kwestię chłopską p ogrążył 

w pracach spe<:jalnie powołanej komisji.19 

Nie ma tu miejsca na rozważanie dziejów rewolucji wołoskiej. Inte
resujące wydają się jednak spostrzeżenia Polaka o tych ważnych dla W 0-

łochów wydarzeniach. Uwagę czytelnika przyciągają wypowiedzi Zabłoc

kiego o poszczególnych członkach rządu tymczasowego. W wielu wypad
kach odznaczają się one dużą trafnością. 

Poczet sylwetek otwiera krótka, acz treściwa, charakterystyka L Elia
de-Riidulescu. Dzięki swym dziełom poetyckim, a także umiejętności po
zyskiwania przyjaciół, cieszył się on dużą popularnością, a w peWlIlym 
okresie stał się dla młodzieży wołoskiej macznym autorytetem. Choć na
leżał do różnych tajnych związków, okazało się, że "jest tchórz w najwyż
szym stopniu, lubiący próżność i czasami strachem przejęty rezonuje jak 
człowiek z gminu nieoświecony".2o Niezdecydowana postawa Eliade-Ra
dulescu spowodowała wycofanie kierującego się z Mołdawii na pomoc re
wolucji wołoskiej polskiego legionu.!1 

Bardziej wnikliwie przyjrzał się Zabłocki dwom generałom wołookim: 
Ch. Tellowi i G. Magheru. Tell, jako miJnister wojny w powołanym ga
biJnecie, był, zdaniem Zahlookiego, człowiekiem zdolnym, mającym zupeł
nie dobrze sztu!kę wojowania. "On jeden może w milicji zrozumiał, że nie 
na próżno mUlI1dur nosi".22 Nie miał jednak większego doświadczenia w 
prowadzeniu ~ampanii przeciw nieprzyjacielowi, a na dodatek nie cieszył 
się popularnością u Wołochów . 

Przeciwieństwem gen. Tella był G. Magheru. Pochodził 0IIl z pograni~ 
cza siedmiogrod2'lko-wołoskiego, wywod~ił się z niebogatej rodziny. Po
siadał on umiejętność oddziaływania na masy, a powszechnie uznawany 
był za bohatera. To niewątpliwie ułatwiło mu działalność polityczną. Nie
stety, w przeciwieństwie do Tella, nie posiadał żadnych wiadomości woj
skowych. W miarę upływu czasu zaczął natomiast, zdaniem Zabłockiego, 
przejawiać coraz większe ambicje polityc2'Jne. "Mimo całego braku wia-

II 1. H e l i a d e - R A d u l e s c u: Memoires sur ~'histoire de ~a reoo~ution rou
maine, Paris 1851, s. 269; por. C. D. A r i c e s c u: Chestiunea proprietcItii dezbdtutcI de 
proprietari ~i p~ugari ~a 1848, Bucure§ti 1862. 

20 P a n a i t e s c u: Emigratia po~ond ... , s. 84. W tekście jest "z gIlliewu nieoświe
cony", a winno być "z gm.inu lIllieoświecony", por. Z.Cz. 5407, s. 51. 

21 Dokładniej D a c h: Po~u.dniowa Legia ... , s. 50-52 n. 
22 P a n a i t e s c u: Emioratia potoncI ... , s. 84. 
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domości i zdolności, zdaje się jednak, że nie wahałby się przyjąć a nawet 
opanować najwyższą władzę.23 Zdecydowane działania w tym kierunku 
zaczął prowadzić po wycofaniu się z Wołoszczyzmy, a bezpośrednim tego 
wyrazem stały się noty przesyłane mocarstwom zachodnim, opracowane 
bez porozumienia z pozostałymi członkami rządu. Zabłocki, widząc nie
właściwość postępowania Magheru, namawiał go, aby działał wspólnie 
ze swymi kolegami, "że połączonymi siłami pracując, mogą jedynie słu
żyć użytecznie sprawie narodowej, a rozdzielając się przybierają postać 
intrygantów".2ł 

Reprezentantem "młodych" w rządzie był Nicolae Golescu, jeden 
z czterech braci biorących czynny udział w wydarzeniach rewolucyjnych. 
Słu.s7Jl1ie zauważył Zabłocki, że choć rodzina N. Golescu była n iezamożna , 
cieszyła się na Wołoszczyźnie powszechnym szacunkiem. Goleskowie bo
wiem byli przedstawicielami tej nowej warstwy społeczeństwa wołos
kiego, która dzięki odbytym na zachodzie Europy studiom, wniosła en
tuzjazm i chęć wprowadzenia zmian w państwie; N. Golescu nie odzna
czał się jednak silnym charakterem. 

Wspomniani czterej członkowie rządu, jak trafnie skonstatował Za
błocki, "ciągle odgrywali role znakomitsze i udawali republikanów, bo to 
było d l'ordre du jour". Prawdziwymi zaś republikanami byli S. Golescu, 
C. A. Thosetti czy Dimitrie i lon Bratianu. Prawdopodobnie też, ci trzej 
ostatni, przygotowywali się do przejęcia władzy na drodze zamachu, a ce
lem ich miało być WlpTowadzooie terroru rewolucyjnego.2G 

Ciekawe, że Zabłocki wiele uwagi poświęcił najbard:z.iej liberalnym 
członkom rządu tymczasowegQ, natomiast wszystkich, którzy wyznawali 
bardziej rad)"kalne poglądy, skwitował kilkoma jedrn.ozd.aniowymi uwaga
mi. NajprawdopodO'bniej w)'lnikało to z faktu, że formalnie od 9 VIII 1848 
N. Balcescu, C. A. Rosetti, S. i A. Golescu 'nie byli członkami rządu. 
Wówczas to bowiem powołana 2lOStała regencja, w skład której weszli 
tylko I. Eliade-Radulescu, N. Golescu i Ch. Tell. Ponieważ jednak Za
błocki przedstawił z dużą dokładnością przebieg rewolucji od dnia jej 
wybuchu aż po upadek, przypuścić należy, że sam nie sympatyzował 
z lewi'cą rewolucji wołoskiej. Na marginesie sprawy przyszłego ustroju 
Polski, wypowiedział się dość jasno twierdząc, że daleki jest od wyzna
wania poglądów republikańs:kich.26 

Rząd wołoski starał się nawiązać kontakty nie tylko z przedstawicie
lami Hotelu Lambert, ale i Towarzystwa Demokratycznego Polskiego. 

23 P a n a i t e s c u: Emigratia polona ... , s. 85. 
24 Ibid. Większość odpisów tych not znajduje się w Z. Cz. 5407. 
25 Ibid., s. 86. 
26 Ibid., pisał on "jako dobry Polak żądam widtieć mój kraj pod inną formą 

rządu !1Iiżeli republikańską", s. 86. Por. B o i c u: op. cit., s. 103. 
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Zmalazło to wyraz w wielu posunięciach m. in. w zwróceniu się do lwow
skiej Rady Narodowej z propozycją współpracy. Głównym jej zwolenni
kiem był C. A. Rosetti. Zabłockiemu, jako wysłannikowi ks. Czartorys
kiego nietrudno było zwrócić uwagę na tę linię postępowania Wołochów.z1 

We wrzeŚlniu sam był świadkiem dyskusji członków rządu, zastanawia
jących się, z którym z polskich stronnictw politycznych należałoby pro
wadzić rozmowy w sprawie ewentualnej misji wołoskiej do Galicji. "Wi
dzę to ostatecmie, że mimo tego wszystkiego, co im się mówi - pisał 

wówczas Zabłocki - oni partią księcia uważają za arystokratyczną i jako 
nie mającą wielkiego odgłosu" w kraju.Z8 

Najciekawsze są jednak te fragmenty opisu wydarzeń rewolucyjnych, 
które dotyczą wołoskich sił zbrojnych. Zabłocki, który przebywał z gen. 
W. Chrzanowskim w Turcji, skorzystał zapewne wiele od swego przeło
żonego. Od tłumaczenia też jego podręcznika taktyki i kompletowania 
map rozpoczął przecież swą pTacę jaklO ekspert wojskowy.2' Nie tyle pod
czas swej bytności w Bukareszcie, co dopiero w obozie generała Magheru 
mógł ocenić przygotowania Wołochów do walki W lif>cu 1848 r. rząd tym
czasowy wysłał gen. Magheru do Małej Wołoszczymy, by tam organizo
wał siłę zbrojną, która mogłaby stanąć w obronie rewolucji. Podczas gdy 
w Bukareszcie sądzono, że udało się tam z.gromadzić 8-10 tys. ochotni
ków, przybyły w końcu sierpnia (24 VIII) Zabłocki stwierdził obec:oość 
w obozie 200-300 pandurów. Generał Magheru ze spokojem stwierdził, 
że pozostała część ochotników zapisana czeka tylko jego rozkazu, prze
bywając tymczasem w swych domach.38 

Oddajmy głos płk. Zabłockiemu, który doŚĆ lakonicmie opisał obóz 
przygotowujący się do ewentualnej walki. "Obóz nasz składał się z pułku 
piechoty, mniej więcej 1000 ludzi, ten przybył po mnie w dni kilka, 
z szwadronu jazdy regularnej 160 koni., z tych ledwo 50 było dobrych, 
reszta stare, niezdatne do służby. Artylerii 72 ludzi z dwoma oficerami 
do usługi 4-ch dział zaprzężonych. Prócz tego było dwa działa stare 
w złym stanie bez usługi, bez nabojów i ciągnięte przez konie chłopskie . 

Artyleria nigdy nie strzelała ostrymi ładunkami, nikt celować nie umri.al, 
nawet P.P. oficerowie. 200 do 300 pandurów. Nie było czasu zwoływać 
zapisanych ochotników. Przybyło później 7 do 800 ludzi, ale bez broni, 
odesłano ich do domów. Tak więc, gdy Turki i Moskale byli oddaleni od 
nas o kilka dni drogi obóz nasz liczył blisko 2000 ludzi. Magazynów ni
gdzie nie było przygotowanych [ ... ]".31 

27 P a n a i t e s c u: Emigrafia polond ... , s. 86. 
Z8 Raport Zabłock i ego 21 IX 1848, Z. Cz. 5424, s. 163-164; 5406, s. 18~187. 
21 P a n a i t e s c u : EimgTufia polona ... , s. 60. 
30 Ibi d., s. 93. 
31 Ib id., s. 93-94. 
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Z punktu widzenia obrony równie nieumiejętnie, zdaniem Zabłockie
go, wybrano teren walki. Mała Wołoszczyzna, pełna wysokich pasm gór
skich, mocno zalesiona, o licznych rzekach, wymagała wystawienia do 
obrony o wiele większej armii. Walka partyzancka, bo i taką brał pod 
uwagę Zabłocki, nie miała tutaj szans, szczególnie porą jesienną, gdy co
raz częściej padał deszcz, a nawet śnieg. ~bliżająca się zima przekreśla
ła - zdaniem Zabłockiego - możliwość prowadzenia walki. O słusmości 
ostatniego stwierdzenia można .wątpić. Gdy Zabłocki mówił o trudno
ściach prowadzenia walki partyzanckiej, brał być może pod uwagę słabo 
przygotowane zaplecze u ludności miejscowej. Stwierdzając w raporcie, 
że zbliżała się "niestosowna pora fIOku'! okazał postawę typową dla ofice
ra sztabowego. 

Krytyczne uwagi polskiego wysłannika o stanie obrony militarnej na 
W ołoszczyżnie potwierdzał również częstokroć M. Czajkowski, który w 
Konstantynopolu utrzymywał ożywione kontakty z RumUll1ami. W jednej 
z.e swych wypowiedzi wręcz zarzucił Rumunom brak energii w zdobywa
niu broni dla walczących rewolucjonistów.32 

Trudno jednak dziwić się tym opiniom. Tworzące się wojsko rumuń
skie było bardzo młode. PraW!l1ie powołane zostało jako tz.w. milicja ziem
ska (pamintelIle§ti) w r. 1831. Do tej pory Wołosi i Mołdawianie służyli 
jako ochotnicy bądź warmii austriackiej, bądź rosyjskiej. Oblicza się, źe 
armia wołoska w przededniu rewolucji liczyła ~608 osób, z których znacz
na część przypadała na piechotę, bo aż 4869 a tylko 574 wchodziło w skład 
kawalerii. Liczba oficerów też nie była wysoka: 146 oficerów niższych 
i 18 wyższych rangą.3a Dane tę zasadniczo znajdują potwierdzenie w uwa
gach poczynionych przez Woronicza w r. 1838 "Wojskio w Mołdawii skła
da się z jednego pułku jazdy na kształt kozaków, a z dwóch pubków pie
choty. W Wołoszczyźnie z jednego takiejże jazdy, a 3 piechoty, lecz pułki 
mniej j'ak na stopie pokoju trzymane, nie z systematu, lecz przez niedbal
stwo. Oficerów tylko jest dostatek, można by rzec, więcej niż żołnierzy, 
bataliony nie mają i po 300 ludzi [ ... ]".34 Podczas rewolucji starano się 
przeprowadzić w wojsku wołoskim konieczne zmiany. Jeden z projektów 
utworzenia :;iilnej armii wołoskiej opracował m. in. płk Ludwik Bystrzo
nowski, który uważał, że Wołoszczyzna jest w stanie wystawić 100-ty
sięczną armię.ss Dla wzmocnienia armii wołoskiej korzystano z pomocy 

32 Ibid., S. 60; por. Z. Cz. 5400, 27 IX 1848, s. 124-125. 
33 C. C a z a n i s t e a n u, M. C u c u, E. P o p e s c u: Aspecte mititare ale re

voh4iei din 1848 in Tara Romdneascd, Bucure~ti 1968, s. 11. 
34 J. W o r o n i c z: O Wołoszczyźnie i Multanach, kopia, Z. Cz. 5408, s. 113-

114. Jest to z pewnością raport sporządzony przez Woronieza, wskazują na to ostat
nie fragmenty tego tekstu. Por. S k Q W r o il1 e k : op. cit., s. 46, przypis 53. 

35 Aspecte militare ... , s. 48. Projekt Bystrzonowskiego, błędnie przypisany M. 
CzajkowsJciemu przez wydawcę zbioru źródeł Anul 1848 in Principatele Rom4ne 
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specjalnych instruktorów, oficerów francuskich Dessaina, Sabathiera i Le
fran~ais reprezentujących różne specjalności wojskowe.s6 Wszyscy oni, 
podobnie jak płk Zabłocki , zostali przez rząd skierowani do obozu, który 
fonnował się w okolicach Riureni i Rimnic Vilcea. 

Według danych oficjalnych pod koniec sierpnia w całym obozie mia
ło być ok. 6 tys. ludzi, a we wrześniu liczba ich wzrosła do 10 tys., by 
w rezultacie osiągnąć 30 tyS.37 Na podstawie zapisek polskieg<> wysłanni

ka sądzić należy, że gen. Magheru wysłał do Bukaresztu sprawozdall1ie , 
w którym podał planowany stan żOłnierzy odbiegający nieco od rzeczy
wistości. Z zapisanych w sierpniu 8 tys. ludzi gen. Magheru miał przy 
sobie zaledwie 300 pandurów, podczas gdy w Bukareszcie sądzono, że 

zg.romadził już ok. 10 tys. Należy przypuszczać, że sporząd7JOne przez 
niego sprawozdania były zawyżane. Nawet gdyby Zabłocki celowo zani
żył podaną liczbę żołnierzy, chociaż nie miał w tym najmniejszego inte
resu, przecież nie umknęłyby jego uwadze dane o znacznych siłach zgro
madzonych w obozie. Chlyby pisał tylko o wojsku regularnym, moima by 
przypuszczać, że był bliższy prawdy (podaje się 4 tys.). W swej relacji 
nO'tował, że "nie było czasu zwoływać zapisall1ych ochotników", co oma
cza, iż w wyniku ~ybkiego biegu wydarzeń nie zdołall1o 'Zwołać planowa
nych sił do obozu Riureni.38 Właśnie tutaj bowiem miała gromadzić się 
ludność chłopska, wojsko nieregularne i gwardia narodowa. 

Chociaż Zabłocki pozytywnie oceniał szereg rozporządzeń władz re
wolu<:yjny<:h, a szczególnie konstytucję wołoską z r. 1848, to jednak wska
zywał na brak stanowczości rządu. Bardzo wyraźnie wystąpiło to, gdy 
próbowano na Wołoszczyźnie rozwiązać kwestię chłopską. Pomimo za
wartej w konstytucji obietnicy zniesienia pańszczyzny, bojarzy wołoscy 
nie zdecydowali się na ten krok. Komisja zaś zajmująca się tymi spra'-
"'0mi mówiła tylko o wykupie ziemi od właściciela.39 • 

Jak twierdzi Zabłocki, tylko Cyganie skorzystali z nadanej im wol
ności osobistej. "W Bukareszcie na jednym placu postawiono posąg wol-

t . 3, Bucure~ti 1910, s. 115, spowodował powtarzanie tego błędu . Ostatnio jedynie 
1. P e t r i c li [w:) Confluente culturale romdno-polone, S. 43 przypuszcza, że autorem 
był Bystrzonowski. Sprawę potwierdzają dokumenty m. in. Z. Cz. 5409, S. 119-122. 
Z.Cz. Ew. 1251 Z tek Kukiela. b. pag., por. Skowro.nek : op. cit .• 5. 163. 

36 Aspecte militare .... S. 49. 
37 Ibid., S . 114-115. 
31 Por. raport Czajkowskiego 4 X 1848, Z. Cz. 5424, s. 457. "Konsul Cohun [Col

qoun - M. W.) wysłany w negocjacji do P. Magero, by nie atakował Turków 
w miej sce owych uzbrojonych 8 tys. pandurów zastał 300 ludrz:i". W rezultacie jak 
poda je Zabłocki, w relacji do k s. Adama w Siedmiogrod uie "znalazły s.j ę 4 pułk i 

piechoty. trzy wołoskie, mają wielu oficerów Wołochów [ ... 1", Z. Cz. 5407, Zabłock i 

do Czartoryskiego (kopia), 17 XII 1848, S . 49. 
SI P a n a i t e s c u : Emigratia poZond ... , s. 96. 
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ności, przed nim widziano nieraz biednych Cyganów na kolanach ze łza
mi w oczach. Niektórzy wołali: wolności, wolności, czemu tak późno do 
nas przybyłaś!" .. 

Relacja T. Zabłockiego rzuca ciekawe światło na wydarzenia rewolu
cyjne na Wołoszczyźnie. Jako wojskowy i przedstawiciel ks. Czartorys
kiego podczas pobytu w Bukareszcie, a następnie w obome gen. Magheru 
stykał się na co dzień z przywódcami rewolucji. Jeszcze w Paryżu otrzy
mał listy polecające do N. Balcescu u i innych osób. Uczestniczył w obra
dach wołoskiego rządu tymczasowego. Można więc powiedzieć, że był 

w samym centrum tych wydarzeń. 
Zabłocki nie był jedynym Polakiem, który wstawił opis wypadków 

na WołoszczyŹll1ie w r. 1848. Obszerną relację spisał w trzy lata po upad
ku rewolucji wołoskiej JaIll L. Gradowicz. Od 1846 r. przebywał on j.ako 
urzędnik konsulatu francuskiego w Bukareszcie i podobnie jak Zabłocki 
miał powiązania z bardziej wpływowymi osobistościami.u Przede wszyst
kim znał dobrze stanowisko Francji, a zapewne też i Anglii, wobec rewo
lucji wołoskiej. Przypuszczalnie podczas samych wydarzeń zachował po
zycję obserwatora. Nie omieszkał obok dokładnego opisu zdarzeń skreślić 
kilku uwag na temat ogólnej sytuacji, w jakiej toczyły się działania re
wolucji. 

Wydawałoby się, że w jej przededniu :zmaczne wpływy rosyjskie nie 
pozwolą na rozwój silnej partii opozycyjnej. Tymczasem wypadki czerw
cowe wykazały słabość partii prorosyjskiej, co wyraźnie zaznaczył Gra
dowicz. Wspomina również, iż pod wpływem francuskiej rewolucji luto
wej, pragnąc zmian we własllym kraju, rewolucyjni bojarzy finansowo 
wspierali przygotowania do jej wybuchu.'3 

Gradowicz, podobnie jak Zabłocki, w wielu posunięciach tymczasowe
go rządu wołoskiego dostrzegał niezdecydowanie i brak konsekwencji. 
Gradowicz sądził, że wołoscy działacze mieli świadomość, iż ruch ich nie 
będzie mógł dłużej przetrwać. "Wołoszczyzna bowiem żadnych sił nie 
miała, nie było ani broni, ani amunicji, ani zaso'oow; skarb był pusty. 

40 l bid., s. 97 . 
• 1 W liście z 25 VII 1848 do Czajkowskiego pisał : "Pan Balcz.esko, członek rtądu 

tymczasowego, mówił mi z wielkimi pochwałami o Panu. PoWliada 00, że Pan, po
pierając dobrze ich interesa w Stambule, wielką ich sprawie oddałeś usługę { ... J", 
Z.Cz. 5423, s. 926. Por. Panradte scu: Emigratia polond ... , s. 8; Petr ica: op 
cit., s. 42. 

u W. K n a p o w s k a: Jan Ludwik Gradowicz [w:] Polski słownik bio{1raficz
nu, t. 8, Kraków 1959-60, s. 529. Knapowska w bibliografi.<i podaje wspomniany ra
port Gradowicza, pt. Krótm rys wypadków zaszłych w roku 1848 na WołoszczyźniE' 
pisanych przez Gradowicza w Paryżu dnia 24 listopada 1851 r., Z. Cz. 5660, s. 373-426 . 

• 3 Z. Cz. 5660, s. 382; 1. Odobescu, Cantacuzino, Al. Ghica i inni mieli złożyć 
ok. 8 tys. dukatów na uzbrojenie wojska. 
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W ojska i to lichego zaledwie garstka, trudno było także spodziewać się 
ażeby Turcja ten ruch wołoski popierać chciała kosztem wojny z Rosją· 
Zgoła upadek był nieuchronny ( ... ] ale patrioci wołoocy założyli sobie ra
czej cel moralny, aniżeli praktyczny. Chcieli oni obudzić iskrę życia w 
uśpionym narodzie i dać mu do zasmakowania owoc wolności [ ... ] a zara
zem okazać światu, że jest naród zapomniany w kącie Europy, dławiony 
szponami Rosji, który ma swoją lIlarodowość odrębną i dąży do samoistne
go życia [ ... l"." Jak wynika z tej wypowiedzi, Gradowicz rozumiał koniecz
ność rozwiązania narastającego z dużą siłą problemu narodowościowego 
wśród Rumunów. Rok 1848 przyniósł pierwszą w dziejach tego ludu re
wolucję, która miała stać się przyczyną zmian politycznych i społecznych 
w Mołdawii i na Wołoszczyźnie. Słusznie więc zauważył Gradowicz, że 

obywatele tych dwóch księstw chcieli zaakcentować swą odrębrność naro
dową. Chociaż, jego zdaniem, rewolucja wołoska nie wyszła od ludu, to 
jednak "miała cechę ludową, bo celem jej było głównie jego dobro".45 

Skreślone przez obydwu Polaków relacje z wydarzeń r. 1848 na Wo
łoszczyźnie uzupełniają się w swych spostrzeżeniach, a współczeSll1ym 

z kręgu Hotelu Lambert dały w miarę obiektywny opis rewolucji woł,os

ki.ej. W poszukiwaniu dróg odzyskania własnej niepodległości zawędro
wali Polacy w owych latach na Bałkany. Wielu, jak Budzyński czy Za
błocki, po wypełnieniu powierzonych zadań wracało na zachód. Inrni, 
a wśród nich Gradowicz, zostali na tych terenach, by w latach później
szych !'O'zwijać ożywioną działalność polityczną. Pozostawione przez nich 
dokumenty stanowią ciekawy przyczynek do dziejów polskiego tułactwa 
w minionym stuleciu. 

PE310ME 

IIoJUIKH. npe6bIBaWll\l'le nOCJIe nopa1KeHJUl HOR6pbCKOro BOCCTaHIDI B 3MHl'pal\KH, 
BHHMaTeJlbHO CJleAH.lIH 3a BceMH nOJIHTK'leCKHHH Co6bITHRMH B EBpone, OOO6eHHO 
nOCJle 1846 r. HaOJIlOAaH poCT peBOJllOl\HOHHoro ABHJKeHHR Ha KOHTHHeH're, nOJIHKH 
l'OTOBMJIHCb K BOopyJKeHHoMy BOCCTaHHIO. B CBH3HC 9THM JOe BHHMaHMe 6blJIO Ha
npaBJleHO Ha BaJIKaHCKKI1: nOJIyoCTpoB, Ha MOJIAaBHIO H BaJIaXHlO. 

IIoJlbcKHe nOCJIaHHHKH 'iaCTa nOCe:t.l\aJIH 3TH 3eMJIH, a CBOH AOHeCeHH$ł H 3aMe
'iaHMIł OHM nepeAaBaJlH npeABO,lIln'eJlIłM "OTeJlR JIaM6epT" B IIapHJKe. 0OO6bm HH

Tepec, no MHeHHIO aBropa CTaTbH, npe,llCTaBJIHIOT AOKJIa,llHble 3aITHCKH M. BY,lI3K1U.
CKoro Le gouvernement de Michel Stourdza en Moldavie - mesures a prendre pour 
annuler l' influence russe dans les deux Principautes «847), nOJllOOBHHKa T . 3a-
6Jlol\Koro "C06bITIDI B BaJIaXHH B 1848 r." (1848) H H. JI. rpa,llOBH'ła "Kpa'I1K.Hlł O'lepK 
Co6blTHH, npoHCXO~Iłll\JOe B 1848 r. B BaJIaXHH, HanHCaflHbm l'pa):\OBH'IeM B IIapHJKe 
24 HOR6plł 1851 r.". 

44 Z. Cz. 5660, s. 391. 
45 S. Łuk a s i k: Rumunia a Polska w XIX wieku, Kraków 1929, s. 35. 
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M. BYA3KHbCKHH, CeKpeTapb areHTCTBa B CTaM6yJle, B CBOeM AOKJlaAe AaJl AO
BOJlbl l'O BAYM'IKByIO KapTJłHy IIOJlO:lKeHKfl MOJlAaBKK IIOA BJla~IO C. CTPYAbI, OT
MeTKJI B HeM rrpK'łKHbI nOpaJKeHKH nonbITKK 003AaHKH B 1842 r . Onn03KqHK, KOTOpaa 
nOA BJlKliHKeM MOJlO.zu,IX AeMOKpaTK'łeCKKX AeaTeJleH Ha'IaJla <PoPMJq)OBaTbcH Jll1.Illb 
uaKaHyHe peBOJlIO~KK. 

C KIOJlH 1848 r. B ByxapecTe HaXOAKJlCH T. 3a6J1o~KKH, BOeHHbtH COBeTHKK Bpe
MeHHoro rrpaBKTeJlbCTBa. OH Ile TOJIbKO co6KpaJl l.\eHHble CBeAeHKH, HO K Ha6mOAan 
3a AeHCTBKflMK BeAYll.\lIX BaJlaXCKKX npeABOAHTeJleH, Ol.\eHKBaJl HX. B ero AOHeCeHHJłX 

MbI BCTPe'IaeM pa3BepHyTble XapaKTepKCTKKH JiI. JiIJlKaAe-PaAYJlecKy, X. TeJlJIH, 
r . M arepy. Meubwe BHHMaHHH nOCBJłTKJI 3a6J1oIJjKKH H . BaJlbl.\ecKy, I.:(. A. POCCeTH, 
6paTbSlM BpaTHaHy, 'ITO BblTeKaJlO, OAHaRO, H3 nOJlKTK'łeCKHX B3rJIHAOB 3a6JIol.\Koro. 
JiIuTepecHbl AOlleceHKfl 3a6J101.\KOrO o nOArQTOBKe BaJIaXOB K o60poHe B ByxapeCTe, 
a nOTOM B JIarepe reHepaJIa Marepy B MaJloH BaJlaxKK. JiI XOTJł OH nOJlOJKKTeJlbHO 
Ol.\eHKBaJl AeHCTBKJł BaJlaXcKoro peBOJlIOI.\KOHHOro pyKOBOACTBa, oco6eHHO BaJlaxcKyIO 
KOHCTHTyLV1IO 1848 r ., HO OTMe'IaJl HeDOCJleAOBaTeJlbHOCTb H HepeWHTeJIbHOCTb npa
BHTeJlbCTBa, 'ITO OC06eHHO OT'IeTJlHBO npoSlBHJIOCb BO BpeMJł peweHKJł !CpeCTbSlHĆKOro 

Bonpoca. 
HepelllHTeJlbllOCTb H HenOCJleAOBaTeJIbHOCTb BaJIaXcKoro npaBHTeJlbCTBa OTMe'laJl 

TaKJKe H. JI. fpaAOBK'I. OH DKcan, 'ITO BaJlaxcJOte nOJlKTK'łecKHe AeJlTeJlH 6bIJIH 
yaepeHbl B TOM, 'ITO KX ABHJKeHHe DOTeplIKT nOpaJKeHHe H n03TOMy CBOeH rJlaBHOH 
l.\eJlbIO C'IHTaJlH npo6YJKAeHHe HapoAa, nOKa3aHHe eMY nyTK, no KOTOpOMy OH AOJIJKeH 
nOHTK, 'IT06bI 3aBOeBaTb CB060AY. 

)J;OHeceHHH o60HX nOJlHKOB o co6blTKflX 1848 r. B BaJlaXHH AOnOJlH1łJIK APyr 
APyra, a CTOpoHHKKaM "OTeJlH JIaw6ePT" AaBamł Oth.eKTKBHYIO KaPTHHY BaJI8XCKOH 
peBOJlIOl.\KK. 

Rf;SUMf; 

Les Polonais, qui apres la dHaite de l'insurrection de novembre emigrerent 
a l'etranger, suivaient attentivement le cours des evenements politiques en Europe. 
Des 1846 surtout, comme le mouvement revolutionnaire s'y accroissait, ils orga
nisaient l'insurrection armee. I1s s'interesserent donc particulierement aux pays 
de la peninsule des Balkans de meme qu'a la Moldavie et a la N"alachie. 

Les emissaires polonais y arrivaient de plus en plus souvent et transmettaient 
leurs relations et remarques aux dirigents de l'Hotel Lambert. Les memoires les 
plus interessants paraissent ceux de M. Budzyński Le gouvernement de Michel 
Stourdza en MOldavie - mesures d prendre pour annuler Z'influence russe dans 
les deux Principaut~s (1847), du colonnel T . Zabłocki Les evenements en Valachie 
en 1848 (1848), et ceux de J. L. Gradowicz Bref esąuisse des ~v~nements de 1848 en 
Valachie fait par Gradowicz le 24 novembre 1851 d Paris. 

M. Budzyński, a cette epoque-Ia secretaire de l'agence de Stamboul, presenta 
dans ses memoires une image assez detaillee de la situation politique en Moldavie 
soos le regime de M. Stourdm. 11 S<liUJiignait, entre autres, l'insucces u e li la 
tentative de creer l'opposition liberale en 1842 qui ne commen~a a prendre sa 
forme qu'a la veille de la revolution, sous l'influence des jeunes militants-demo
crates. 

T. Zabłocki sejournait a Bucarest li partir de juillet 1848; ił Y etait conseiller 
militaire du gouvernement provisoire. GrAce a sa fonction, ił pouvait non seule
ment recueillir bien d'importantes informations, mais avoir aussi son propre jugement 
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sur les chefs principaux de Valachie. Il n'y a rien d'etonnant, si nous trouvons 
dans sa relation des caracreristiques detaillees de I. Eliade-Rlidulescu, de Ch. Tell 
et de G. Magheru. Les portraits de N. Blilcescu, C. A. Rosetti ou bien des freres 
Brlitianu y occuperent considerablement moins de place, mais ce fait-Ia ne resulta 
que de la position politique de l'auteur lui-meme. I1 offre, enfin, une vue inte
ressante sur les preparatifs de la Valachie de la defense a Bucarest, ensU!ite - dans 
le camp du general Magheru sur le territoire de la Petite Valachie. Quoiqu'il con
siderat bien de reglements des autorites revolutionnaires comme utiles, speciale
ment Ja constitution de la .valachie de 1848, ił soulignait le manque de fermete 
de la part du gouvernement qui se manifesta le plus distinctement lorsque l'on 
essayait de resoudre le probleme des paysans. 

J . L. Gradowicz appercevait aussi l'indecision et le manque de consequence 
dans bien de decisions du gouvernement de Valachie. II croyait que les mi1itants 
furent conscients d'une prompte chute de Jeur mouvement. Tandis qu'ils prirent 
pour leur but principal de reveiller le peuple et de lui montrer la voie vers la liberte. 
Ces deux relations des Polonais qui traitent des evenements de 1848 en Valachie, 
se completent pa!ffaitement quant aux remaJrques ; aux dirigents de ['Hotel Lambert, 
ils presenterent une description objective de la revolution en Valachie. 


