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contribution

Stosunkowo doŚĆ dużym zainteresowaniem cieszyła się w naszej historiografii nieudana próba stwoI"7"Jerua legionu polskiego w Portugalii
w latach 1832-1833. Pisał o tym Frejlich 1 w Legionie Jenerała Józefa
Bema. Cały rozdział poświęcił tęj sprawłe w Generale Józefie Bemie
Eligiusz Kozłowski. 2 Na kwestię legiO!llu, w związku z rolą, jaką w niej
odegrał W. Zamjoyski, zwróciła też uwagę Barbara Konarska w pracy
o Władysławie Zamoyskim. 3 Opracowania synt€tycz.ne, zajmujące się
dziejami porozbiorowymi Polski, 7JWYkle poświęcały uwagę sprawie legionu Bema.' Bogaty materiał źródłowy, na którym ba~owały powyższe
prace, to korespondencja A. J. Czartoryskiego z Bemem, wajdująca się
w Bibliotece Muzeum Czartoryskich w Krakowie. Źródło to zostało wykorzystane dość dokładnie przez wymienionych badaczy.s Warto jeszcze
zanalizować interesującą wypowiedź Bema o jego przybyciu do Porto,
wówczas zrwanego Oporto, w maju 1833 r. og~oszoną w piśmie "Feniks",
którego komplet jest rzadkością w bibliot€kach. Korzystaliśmy z egzeml

ską
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plarza ZJnajdująoego się W Bibliotece Polskiej w Paryżu. Na wypowiedź
Bema w "Feniksie" ZJWracano dotychczas minimalną uwagę. Kozłowski
zacytował z tej publikacji tylko kilka zdań. 6 Przytoczone prace polskie
p omijają kompletnym milczeniem opracO'Wania portugalskie, dotyczą ce
okresu walki o tron między dom Miguelem a donną Marią. Z nowszej
litera tury zasługuj e tu na uwagę twórczość Camposa 7, pułkownika artylerii, dyrektora Archiwum Historycznego Wojskowego Akademii Nauk
w Lizbonie. Campos jest autorem również i innych prac, dotyczących
t ak mał,o zJllanych u nas stosunków polsko-portugalsbch (ogólny ich zarys, przybycie w połowie XVIII w. 0.0. marianów do Portugalii). Campos
w pracy o legionie polskim przytoczył nieznany naszym historykom
tekst nieratyfikowanej umowy A. J. Czartoryskiego z ministrem d'Almeidą, dotyczący utworzenia formacji polskiej. Znajduje się on w Ar chiw um Historycznym Wojskowym w Lizbonie. O stosunkach polsko-port ugalskich z okresu już drugiej wojny światowej ogromny pamiętnik
napisał dyplomata S. Schimitzek 8, autor również obszernych wspomnie ń
o Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Warszawie. 9
E. K o z ł o w s ki : Genera! Józef Bem, Warsza w a 1958, 5 . 170.
H. de C a m p o s F e r r e i r a L i m a: ReLa~óes entre PortugaŁ e a PoLonia.
Vila Nova de Famalica.o 1934; i d.:Legiao poŁaca ou Legiao Da Reinha Dona Mariu
Segunda (1832-1833) Vila Nova De Famalicao 1932; 2-gie wydan ie: Vila Nova De
Famalicao 1936, przedruk [w:] "Boletim de Arquivo Histórico Militar", 1936, t. VI,
s. 1- 140; i d.: Batalhiio de Voluntarios Franceses [w:] Boletim de Arquivo Historico
MilitaT, 1934, t. IV, s. 1-139; i d. : Frei Casimiro de S. Jose Wys zynski (Polaco), introductor Da Ordem Dos Marianos em Portugal, Lizbona 1936 (odbitka z "Revista
De Arqueologia"). Wyliczone tu prace Camposa o Legionie Polaków i Batalionie
Ochotników Francuskich stanowią edycje źródeł ze wstępami. Z większych prac portugalskich odnoszących się między innymi do wojny między dom Miguelem a dom
Pedrą: S. J. S o r i a n o (Da Luz) Historia de cerco do Porto. Nova Edicao illustrada.
t. I, Porto 1889, t. II, Porto 1890; i d.: Historia da GuerTa Civil e de Estabelecimento
do Governo Parlamentar em Portugal 1777 a 1834, t. I, Lizbona 1866. W ciągu ostatnich stu lat powstało poza tym niemało prac portugalskich, poświęconych czasom
Marii II i dom Miguela: D. J. de A 1 m e i d a (1930), J. C o s t a (1947), A. F a r i a
(1897), A. I n g I e t e r r a (1928), M. D. O I i v e i r a L i m a (1933), C. de P a s s o s
(1936), A. P e r e i r a (1946), S. P i n t o (1880), M. S o t o m a i o r (1882), A . V i a n a
(1897). Os tatni z wymienianych autorów napisa ł biografię ministra skarbu, Jose da
Silva Garvalho na tle jego czasów, z którym spór gen. Bema był tragicznym finalem za biegów polskich o utworzenie legionu w Portugalii. Z prac nieportugalskich
wymienimy: A. II e r s c h e n: Dom Miguel konig von Portugal, Luxemburg 1908 ;
G. B o i s v e r e t: Emmanuel du Chillon-officier fran ~ais a u ser -r;ice de Dom Miguel ,
Lizbona 1960.
8 Na krawędzi Europy. Wspomnienia portugals kie 1939-1946, Warszawa 1970.
Autor wspom ina na s . 210 generałów-Polaków na ziemi portugalskiej po powstaniu
listopadowym: Chełmickiego, Bema, Ramorinę.
9
S. S c h i m i t z e k: Drogi i b ezd7'oża m i nion2j epoki. Wsp omnienia z l at pra·
cy MSZ 1920-1939, Warszawa 1976.
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Od r. 1828 Portugalia pr:l1eżywała walkę o tron pomiędzy zwolem1ikami małoletniej królowej Marii II a, uzurpującym sobie prawa do tronu, jej stryj-em dom Miguelem . Obóz Marii zgromadził w swych szeregach zwolenników ustawy zasadniczej, 'Oktrojowanej, dla Portugalii w
r. 1826 przez ojca Marii - cesarza Brazylii, dom Pedrę I, który zrzekł
się tronu portugalskiego na rzecz córki. Dom Miguel i jego ZlWo]ennicy
to obóz absolutystów. Za nim opowiadali się zdecydowanie rozbio'r cy
P,olski. Zwolemlicy dom Miguela wyparli ostatecz,nie siły Marii na Azory
(wyspa Terceira). Część ich :malazła się na emigracji w A.!nghi. N a początku lat trzydzJestych XIX w. nastąpiły jednakże duże przeobraż enia
w układzie sił międz)'lnarod:owych i w sytuacji wojennej. Są to: rewolucja
we Francji i zmiana gabinetu w Anglii. Nowe rządy są ni1e pnychylne
dla dom Miguela. Jego akcja represyjna wobec cudzoziemców, zajęcie
na morzu statków angielskich napotyka na akcję 'odwetową. Dni'a 1 lipca
1831 r. flota francuska forsuje ujście Tagu, doprowadza do uwolnienia
aresztowanych Francuzów i zabiera flotyllę portugalską . Dom Pedro
decyduje się na objęcie kiewwnictwa w akcji przeciw dom Miguelowi.
Dnia 2 lutego 1832 r. wydaje orędzie do narodu. Staje. się regentem swej
małoletniej córki, po upnednim zrzeczeniu się trO!l1u w Brazylii. Ma za
oobą pomoc Ainglii i Francji, bazy wyjściowe w tych krajach oraz własną
notę niedawno odebraną dom Miguelowi przez Francję. Dnia 9 lipca
1832 r. Oporto jest już w jego ręku. 10 Ale do 'ostatecZlnego z,wycięstwa
kO!l1i,e czna była pomoc obca. Dom Pedro bierze pod uwagę możliwość
uzbrojenia emigrantów polskich i stworzenie z nich legi'Onu. O waleczności polskiej vapewne wiele słyszał ten zięć Eug.e niusza de Beauharnais,
byłego wicekróla Włoch, pas~erba Napoleorna I. Dyplomaci portugalscy
w Anglii i Francji zaczynają rozmowy z przedstawkielami naszych obozów politycznych. Próby pozyskania dla koncepcji legionu wo jewody
Antoniego Ostrowskiego, dowódcy Gwardii Narodowej w roku 1831
i Joachima Lelewela, byłego prezesa Towarzystwa Patriotycznego w roku 1830/1831, czołowego działacza obozu demokratycznego, okazały
się daremne. Byli 'Oni prrecilWn~ka-mJi tworzenia polskich sił zbrojnych
w celu użyóa ich do walki 10 tron w Fortugalii. l1 Nat'o miast za koncepcją
legionu opowiedział się obóz A. J . Czartoryskiego. Rozgorzała na łamach
prasy emigracyjnej i w innych wy;powiedziach zacięta polemika za
i przeciw legionowi. Waż,nym argumentem wysuwanym przez ZlWolenników legionu była sprawa sZlk olenia kadr wojskowych przyszłej armii
powstańc2lej. Nie do pogardz·e nia wydawała się okazja stworzenia poligonu wojskowego, którym by były pola bitew w Portugalii. Władysław
Zamoyski mówił o potrzebie służby wojskowej emigrantów, choćby i w
lO

11

F rej l i c h: op. cit., t. XIV, s. 101-121.
B. Konarska: op. cit., s. 68; Kozłowski: op. cit., s. 164-167.
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armii na stopie po~ojowej. W liście z dnia 30 czerwca 1835 r. do A. J.
Czartoryskiego Władysław Zamoyski pisał, że gdyby mwiodły próby
stworzenia legionu, to "cóż pozostaje czynić? Otóż nic i1!lll1ego, jak tylko
tak jak moima gromadzić się pod sztandarami Francji".12 Legioo miał
ponadto, według lroncepcji Zamoyskiego, p€ł!nić rolę trwałej organizacji
dla celów pohtycmych. W liście z 25 września 1834 r. tak pisał W. Zamoyski do Maurycego MochlIlackiego: "Ja myśl legii uważam zawsze jalro
myśl polityCmlą, przeto w moim systemie należałoby, aby legia ta nie
przestawała nigdy żyć życiem politycznym, najczęściej cichym, milczą
cym, ale istotnym, nieprrerwanym. Należałoby zatem, aby stała się przedmiotem dobrych życzeń każdego Polaka, gdziekolwiek by się on majdował. [... ] Gdybyśmy mieli legię polską, ileżby to kwestii tym samym było
rozstrzygniętych [ ... ]. To wszystko byłoby zawsze niedostateczne, 00 w
naszym położeniu jeden tyłko powrót do kraju zaradzi wszystkiemu, ale
póki ten nie zajdzie, ja sumi€'l1lIlie powtarzam, nie widzę nic lepszego, ani
nawet nic innego".u
Interesujący był pogląd na zadania emigracji, wypowiedziany przez
gen. Bema w memoriale z 26 lutego 1833 r. o ekspedycji do Turcji Podziehł on emigrantów na cztery grupy. Do pierwsZ€j naleiJeli "reprezentanci narodu". Ich właściwym miejscem pobytu była Francja lub
Anglia. Każdy z nich winien "ze swej strony starać się działać przez
mowę lub pismo tak na osoby rządowe, jak i na narody". Rozmaite zadania powierzał Bem drugiej grupie "wyższych urzędn~ków, literatów
i naczelników powstań". MiejscelT\ działalności dla trzeciej grupy ,,młodzieży sposobiącej się do 1łSług cywilnych" była Francja. Tu mieli
kształcić się w róimych dziedzinach. Żołnierze byli zaliczeni do czwartej
kategorii. "Podoficerowie i 'o ficerowie uczący się służby mają być kształ
ceni przez starych podoficerów armii Królestwa Polskiego, a następnie
ma się ich wysyłać wszędzie, gdzie tylko przeciw Rosji działać będzie
moma, mianowicie zaś w Szwecji, Turcji, Persji, a nawet w Chinach,
u Mongołów i Kirgizów". Zadaniem tych oficerów i podoficerów jest
kształcić tamtejsze wojsko, tworzyć polskie legiony, które "powiruly być
częścią naszego związku, który sam tylko dyrekcję nadawać im może".
Do wolności Polski - sądzi Bem - można dojść tylko "za pomocą F1rancji i Anglii.". Nie znaczy to jednak, aby arm/i.e tych krajów biły się za
Polskę, ale że rządy tych państw dyplomatycznymi krokami wspierać
będą polską siłę zbrojną. "Francja to najlepsze miejsce pobytu emigracji"
- stwierdzał Bem.
Reasumując konoepcje legiJOnowe obozu Czartoryskiego należy stwierdzić, iż była to myśl utrzymania jedności organizacyjnej emigracji w sze12

13

Cyt. za
Cyt. za

Konarską:

Konarską:

op. cit., s. 78.
op. cit., s. 73.
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re gach sprawnej formacji militarnej, zdobywającej wiedrLę .wcjskową teoretyczną i praktycmą i skupionej pod wodzą ks. Adama i najbliższych
jego współpTaroWll1ików. TlWorząc legiOlll :w Pcrtugalii Czartoryski i inni
politycy z jego 'Obozu 'Operowali argunnentem wspólnych dla l'lldów celów
walki o liberalne prawa, walki zabsolut~m, który popierała Rosja
i iInIlli mborcy. "Ile zaś interes Porlugalili - pisał 8 lipca 1833 r. Bem,
polemizując z K<Omitetem Dwemickiego może mieć wpływ na polską
sprawę, łatwo każdy pojmie, kto tylko zasta'l1OWTić się z'echc:e, iż wywróoony gdzie'ktolwiek despt'Ot~, który Rosja Iwszędzie popiera, podkopu.je
z gruntu zasady, któTe nas Q zgubę przywri.odły, a rząd kOll1StytUCyjilly
w Pc:rtrugalii ~ap1"'owadwny, rozszerzają·c spTawę 'WOlności, wzmoCilli sprawę ludów, a więc tym prędzej sprawę Polski wywoła". Bem uzasadniał
też sprawę legionu naiwną wi'arą w zobowiązanie Bo:rtrugaEi swcimi 'Ofiarami, tak jak zbbowiiązam.a została do angażowania się w sprawę Bolską
Fraillcja.
,,'l... ) starsi bracia nasi. - pisał w cytowanej wyżej wypowiedzi - wojując po
wszyslt'k ich prawie kuli .ziemsk,i ej zakątkach, nie pyłtali się, czy kraj nasz miał jaką
styczność z Hiszpanią, Egiptem, San Domingo, wszędzie szukali ojczyzny, czy to na
wyspach Oceanu, czy nad brzegami Tagu, czy w stepach Arabii i po.kazał skutek,
że czynd.li dobrze, bo ohoć to ich ,kosztowało dużo, skrępowali Francję obowiązkiem
sumienia ·i wdZ'ięcznośc.i, który dziś dość czę sto powtarzamy, na którym całe nasze
budujemy nadzieje q na którego zasadzie ,obraliśmy Francję za ziemię naszego tułactwa".

przy tym, że nie wszysttkie ,<>kazje, które się niedawno
nadarzyły, służenia polskich oddziałów obcYIDI siłom uważał za dobre.
"Byłem przeciwko Algierowi, bo illie widziałem mręcronej nam przez
Fraillcję ani wolności, ani narodowości, byłem przedwko wyprawom do
BoIski i Niemiec, bo wypra:wy te uważałem na,wet za łapki dl·a łatwlO
wiernych [... ]. Byłem przeciwko wypraw.ie d'O Portugalii, dopóki Bo·l ak6w jaklO towar i za pieniądze dostarczać chdano." Ił Ailltoni Os1Jrorwski,
w opublikowanym liście z dillia 12 lipca 1833 ir. do Michała Bodczaszyń
skiego, UistcSlllooował się negatyWlllie do P110'j ektu utwomeillia legiiOlnu
w Porlugalii, uzasadniając to następująco: "Zważyłem niepeWilloiŚd całej
wyprawy dom Pedra, boj aźlti,w,ość , z jaką silni jego sprawy protektoro-wie z osv:r:oŻinością, p'Odręczil11e i dwuznaC2lIli,e pomocy mu udzielać zdawali się, przetkJonany jak daleoe i!Tlil1e jest pO!WOłanie :naszej emigracji,
niżeLi rzucanie się na praWIO i lewo lub mieszaJllłe się w sprawy dotąd
obojętne, obrachorwa,w szy w ~li i wale'C2'lI1!ość rod'aików moich i jak niewi·elu nas zost·aŁo, że nadto każda hopla krwi walecznych jest dLa ojczyzillY skarbem, którym dowolillie s~afować niM nie ma prawa, wreszcie gdy
Bem

podkreślał

14
Cyt. za Frejlichem: op. cit., t. XV, t. 179-183; K o z ł o w s k i: op. cit., s. 191192; J. K u c h a r z e w s k i: Maurycy Mochnacki, Kraków-Warszawa 1918, s. 403.
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takim moje było weW1l1ętrzne przekonanie". Ostrowski wysuwa więc tu
przeciw udziałow,i w walce o tron w Portugalii następujące argumenty:
1) niepewność zwycięstwa dom Pedra, 2) obcość sprawy Portugalii dla
emigracji, 3) niebezpieczeństwo poniesienia ofiar w ludzia'ch. 15
Lelewel'o wski Komitet Narodowy Polski częściowo wysunął podobne
argumenty przeciw udziałowi w walce o tron w odezwie Do ziomków w e
Fmncji z dnia 25 września 1832 r., w Zdaniu spmwy z czynności swych
od 15 kwietnia do końca września 1832 r. oraz w Całorocznych trudach
Komitetu Narodowego Polskiego na dniu 8 grudnia 1831 r. we Francji
zwiqzanego 16:
,,[...J nie ma dostatecznej

ręk>ojmi stwierdzaj Kcnnitet w swym Zdantu sprawyprawa dom Pedra, mająca na celu zmienienie panującego w Portugali, była czystą wolności narodu sprawą. Lęka się tedy, czyliby Polacy podzielający tę wyprawę nie zostawili również w P ortugalii tak przykregQ wspomnienia,
jakie po:wstał<J w Hiszpanii od czasu, gdy się krew bezużytecznie dla sprawy ojczyzny i wolności w przejściach Samosderra przelewała. Wreszcie zbyt od ległe pole dział ań wojennych w Portugalii odrywałoby Polaka od ojczyz.ny, nad którą w niedoili
swej nieustannie czuwać powinien; od zdarzeń, które rychło zajść mogą, a które
go z bronią w ręku do ziem własnych powiodą. Bytność czterech lub pięciu tysięcy
Polaków, oczekujących tej chwili nie przeciąży zamożnej F ranc ji, której naród tyle
bohaterskiej sympatii okazujący, czterdziestoletnim doświadczeniem przekonany,
pewnie nie wymaga teraz, aby ta garstka, tak jak niegdyś legioniści z dala od
ojczyz.ny wyginąć miała".

wy ... -

ażeby

Wreszcie Komitet Narodowy Polski potraktował sprawy udziału Polaków w walce o tron jako rzecz nierealną. Nawet gdyby Portugalczycy
obiecywali osobną armię narodową polską:

.

,,[...l nie

pozos tawałoby

by~o

KomitetOWi jak wywiedzenie zacnych Portugalczyków z błędu, że na próżno na polską pomoc liczą, bo ani tak licz.nego :bołni.er,la
w tułactwie, jak im s'ię zdawało nie ma, ani by się mogli w odleglejsze strony
puszczać Polacy, mając oko zwrócone na ojczyste str·ony [... l. Nie będzie winą Polaków jeśli się w ten moment zwodniczą łudzą nadzieją, że nie pójdą na wały OPOI"
to, aleby wina była, gdyby daleko odbiegli, a god71ina ich własnego działania n ie
zastałaby ich blisko".

Dnia 28 września 1832 r. ~ostała podpisam.a przez A. J. Czartoryskiego
i przedstawiciela Portugalii - d' Almjeidę, umowa o utw.orzeniu Legi'Onu
Polskiego w służbie portugalskiej,17 Tekst tej umowy nie był dotychczas
znany historykom polskim, jak stwierdzają Frejlich i K!Ozłowski 18 (pełny
tekst umowy cytujemy w aneksie za Camposem). Bliższe 'Omówienie warU!l1!ków, na których miało d okonać się, według powyższego aktu, ulor15

16
17

18

Cyt. za Frejlichem: op. cit., t. XIV, s. 243.
Cyt. za Frejlichem: op. cit., t. XIV, s. 243-245 i t. XV, s. 83-85.
C a m p o s: Legiao polaca, s. 40-42.
F rej l i c h : op. cit., t. XIV, s. 250- 251; K o z l o w s k i: op. cit., s. 167.
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mowanie i W dalszej przysz~ości - rozwiązanie Legii, odkładamy do
czasu rozważań nad następną umową, tym razem gen. Bema z władza
mi portugalskimi. Umowa z dnia 28 września 1832 r. nie została ratyfikowana. Mijały miesiące, a dom Pedro nie decydował się na zatwierdzenie jej. Potrzeba utworzenia Legii Polskiej istniała nadal, skoI1o w maju
1833 T. doszło do podpisania nowej umowy przez gen. Bema i mimistra
spraw zagranicznych Portugalii, de Loule'a. 19 Przyjrzyjmy się dokładniej
sytuacji wojskowej w momencie zawarcia tej ostatlIliej umo'w y, nadziejom: Bema i jego propagandzie prolegion'owej lI1<a podstawi'e listu opublikowanego w "Feniksie". "Feni'k s" był "jedynym konserwatywnym pismem zakonspirowanym" .28 Artykuły były anonimowe. "Feniks" wychodził tylko przez trzy miesiące. Ukazało się w tym 'c zasie osiem jego
numerów. Cz,ołową rolę w redakcji pisma odegrał Ksawery BI'onikowski.
Pomag'ał InIU Stanisław Kunatt. W jednym z numerów głosziono, "że historia narodów pTZ;edstaw~a sobą ciągłą i nieustanną walkę dwóch głów
nych systemów politycz.nych: jednego - uznającego wolę narodu za źró
dło najwyższej władzy, nazwanego "systemem panowalltia ludm" i drugiego - opierającego się na pra,w ie przemocy, prawie boskim itp.,
określanego mianem systemu panowania nad ludem". Autor pmvyiszej
wypowiedzi opowiada się za pierwszym systemem, gdyż opiera się 001
na "naturze człowieka". Do zwolenników pierwszego systemu "Fen~ks"
zalicza również twórców ~onstytucji 3 maja. 21 Wałka z d'OIXI( Miguelem
w imię zasad zwalczania absolutyzmu, wiąże się z przytoczonymi wyżej
wywodami o zmaganiu się współczesnych dwóch systemów. Szybki upadek pisma był spowodowany, między jlnnymi, niepopularmością głos·zo
nych przez nieg.o haseł. Uderza "informacja zamieszcZ'ona w "Tygodniku
Emigracji Polskiej", który mówi o "Feniksie" jako o organie, co "znikł
ze zjaw,ieniem się wyprawy gen. BemJa".22 Odezwy gen. Bema wzywaj,ące do zaciągu oraz litogTa,fo'w a1
na kopia umowy z don Pedrem pojawiły się w Paryżu ,właśnie 1 lipca 1833 r., t,o jest w następnym dniu po
wydaniu ostatniego numeru (ósmego) "Feniksa". Dla ZTozumienia upadku "Feniksa" ważne jest przyjrzenie się lis,t owi Bema ogłoszonemu na
jego łamach w przedostatnim, siódmym numerze i zatytułowanemu:
Wszechwładztwo Ludzi. Na początku listu BemJa, datowanego 18 maja
1833 r. autor stwierdza szczerze:
19
F rej 1 i c h: op. cit., t. XIV, s. 250-252 i 257-258; t. XV, s. 86-88; K 0narska: op. cit., s. 69; Kozłowski: op. cit., 5.167 i 171-172.
20
S. S Z o s t a k o w s k i: Z kart Wielkiej Emigracji. Prasa obozu arystokratyczno-konserwatywnego w latach 1832-1848, Olsztyn 1974, s. 82. Charakterystyka
"Feniksa" rówrueż w pracy M. S t r a s z e w s k i ej: Zycie literacl\:ie . Wielkiej Emigracji we Francji 1831-1840, Warszawa 1970, s. 111-112.
21
S z o s t a k o w s ki: op. cit., s. 87.
22
Ibid., s. 86.
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,,[ ... ] już od kilku miesięcy o sprawie portugalskiej myślałem, lecz dotąd z ofiarowanego miejsca w wojsku konstytucyjnym nie korzystałem, bo nadzieja stania
się użyttecznym . ziomkom moim z Francji zawsze mnie od teg<l kroku wstrzymywała. Ale kiedy na koniec z zat[r]wożeniem widziałem, iż z jednej strony rząd
francuski ooraz ostrzejsze środki przeoiWlko emigracji naszej pr.zedsiębierze, że z. drugiej strony część Polaków uwiedzionych niszczy swoim postępowaruem wszelkie
zabiegi i starania wiernych spraWlie i interesowi narodu, że na koniec upadła na
teraz. nadzieja organizacji wojskowej we Francji odpowiedndej życzeniom naszym,
a stąd coraz gorszej kolei lękać się wypada, opuściłem PaITYż dnia 23 kwietnia,
przejechawszy przez Londyn wsiadłem w Falmouth na statek parowy angielskJ, na
którym 8 maja sta1nąłem przed Oporto".
Dodać należy za Kozłowskim, że "wyjeżdżając via Londyn do Portugalii nie miał jedm.ak Bem wielkiej nadziei pomyślnego załatwienia sprawy".23 W tym czasie rod:mły się już wątpliwości u dom Pedra i francuskieg'O ministra Soulta, czy Polacy rzeczywiście srormują legię . Angażo
wano polski~h 'o ficerów bezpośredni'O do wojska portugalskiego. Organizowanie przez Bema legii we Fran~ji przebiegało bardzo powo1i ze wzglę
du na duże opory emigracji polskiej i rządu f'r ancuskiego, obawiającego
się reakcji mocarstw II'OZbi'o rowych, oraz ze względu na niełatwe warunki
materialne dla stworzenia 't ej formacj,i. Passus cytowany w liście Bema
o "części P'Olaków uwiedzionych, (która) niszczy sw'Oim postępowaniem
wszelkie zabiegi i staralnia wiernych sprawie i interesowi narodu" odnosi
się oczywiście do obozu demokratycznego, któreg'O aktywność spowooo-wała represje rządu francuskiego. W Po!rto czekało Bema bardzo serdeczne przyjęcie zarówno ze strony Portugalczyków, jak i marszał1ka
Soligna~ oraz oficerów francllS'k..ich. Przez tych ostatnich był traktowany "jak daWil1y towarzysz broni". Bard1jo interesująca jest następnie
sformułowana ocena sił i możliwości armii dom Pedra.

"Najpierwszym i najgłów.niejszym staraniem moim - pisał Bem - było przezaraz z początku bez przesądu i bez uprzedzenia i dojść prawdy prze!.
zgłębienie wszystkiCh okoliczności. W rOZllTlyślaniu moim nad stanem Portugalii nastręczały mi się zawsze dwa główne pytania: Jeżeli sprawa dony Marii jest sprawą
wolności i sprawą narodu, dlaczego dotąd cały naród nie połączył się z konstytucjonalistami i tej wojny już nie uk'ończyl. Jeżeli sprawa dony Marii nie jest sprawą narodową, dlaczego przez 10 miesięcy mala garstka konstytucjonalistów nie
może być pokonana od wojsk dom Miguela, który całego kraju jest panem i wszelkie
resursa do tego ma w ręku? Nie będę się w tej mierze ze zdaniem moim rozwodził,
ale ci przedstawię fakty, a z nich łatw<l wniosek wyciągnąć potrafisz".
konać się

N astępnie w kilkru zdaniach Bem scharakterywwał sytuację w P'Ortugalii od r. 1828: przywłaszczenie tronu prrez dom Miguela, 2'Jniesienie
lronstytucji oktI1ojowanej przez dom Pedra, 'Opór stawiany prnez zwolenników dony Marii, wypareie ich na Azory i emigrację do Anglii. Bem,
23

K o z ł o w s k i: op. cit., s. 169.
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Ironstytucjonalistów w tej pierwszej fazie wałki,
podkreśla ich zaskoczenie przez dom Miguela, nieprzygotowanie do oporu i pomoc Hiszpanii dla napastnika. Dodajmy też, że powodem tłuma
czącym łatwość sukcesów dom Miguela, było nieuświadomieiIlie mas
chłopskich Portugalii i słabość popierającej donnę Marię burżuazji: ,,[ ... l po
zniszczeniu konstyt'ucj,i przez d'Om Bedra d. 29 kwietnia 1829 r. Portugalii
nadanej i po zaprowadzeniu rządu despotycznego, 'Oparła się część narodu
i wojska tak niespodziewanemu wypadkowi. Jenerałowie: Villaflor, 801denella, Valdez, Saraiva, Cabreira i i!nni walczyli prze:ciw przemocy, popieraJl1ej przez Hiszpanię, ale rozproszeni i nieprzygotawalIli, schronić się
musieli na koniec do obcych krajów". Bem przedstawia dalej sukcesy
dom Pedra w r . 1832, jego udaną wyprawę z wyspy Terceiry do Oporto
i opór stawiany w tym mieście przez dziesięć miesięcy. W opisie tym
uderza zupełone pominięcie pomocy angielskiej i francuskiej. Następnie
Bem charakteryzuje stan obu walczących z sobą armii:
"Don Miguel nie mając zaufania w iI'egulamym wojsku swoim, którego prawie
wszyscy dawni oficerowie z konst)'ltucjonalistami się znajdują, nie wysyła go nigdy
inaczej, jak: między swoimi ochotnikami lub między milicją. Ostatnio te dwa korpusy wbią jedynie służbę zewnętrzną, a wojsk<l liniowe s.toi z tyłu, gdyż ile razy
naprzód g,o posuną, zaraz w znacznej liczbie do armii oswobodzicielskiej przechodzi.
Milicja, na której cała potęga dom Miguela spoczywa, składa się z ludzi mających
wewnątrz kraju :bony, dzieci i gospodarstwa. Jest to jednym słowem gwaTdia narodowa, która gwałtem w pole wyprowadzona, musi mu wierną pozostać, bo okrutny
óom Mdguel na ksz;1;ałt onego Mikołaja, każe posiadłości każdego milicjanta zabrać,
dom zniszczyć, a żonę i dzieci do kolonii zamorskich eksportować. Ochotnicy za:;
królewscy są to ludzie werbowani po różnych miastach Królestwa, po większej
części z hultajów złożeni lub z milicji gwałtem na ochotników wybrani. Taki jest
skład wojska dom Miguela, dlatego też pierzcha zawsze przed słabymi siłami armii
oswobodzicieiskiej i przez 10 miesięcy zupełnie otwartego prawie miasta wziąć nic
może. Zobaczym teraz, jaki jest stan wojska konstytucyjnego. Wylądowawszy ono
w liczbie około 7000 głów, składa się dzisiaj z kilkunastu tysięcy, chociaż i w boju
i przez choroby dużo utraciło. Powiększa się przeto, kiedy wojsko nieprzyjacielskie
C() dzzień się zmniejsza. Brak zupełny kawalerii w pierwszym momencie nie dozwolił
iść naprzód, a więc naród nie mógł się połączyć z wojskami, bo miasto otoczone
od armii nieprzyjacielskiej natenczas około 4000 wynoszącej, wszelką komunikację
ma przeciętą. Szukali wprawdzie konstytucjon:iści zasilku w ludziach za granicą, ale
że ochotników zagranicznych drogo opłacać potrzeba, a skarb konstytucjonistów niebogaty, nie mogli przeto i tą drogą sił swoich o tyle powiększyć, żeby kroki zaczepne rozpocząć [... j teraz komenda wojska oddana jest marszałkowi Solignacowi
doświadczonemu, utalentowanemu i niezmiernie czynnemu jenerałowi , ster armii
konstytucyjnej zupełnie inną przybrał postać, bo tutaj na cnotach, na waleczności,
na poświęceniu bez granic nikomu nie zbywa: tu na każdy odgłos do boju wszyscy
za br<>ń Chwytają, wszyscy na Unii stają i wszyscy chętnie za sprawę wolności, za
sprawę narodu życie swoje w ofierze niosą. Obywatele z bronią w ręku śpieszą
jaiko ochotnicy i po bitwie znowu spokojnie ~ bez chłepliw{)śc.i z ,całą skromnościq
wysokim cnotom właściwą do swoich domów powracają i na zniszczenie siedzib
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swoich przez nieprzyjacielskie pociski, tudzież śmierć i rany spółobywateli cierpli wie patrzą [... ] o wszystkich tych wysokich cnotach, o wszystkich czynach heroicznych w Europie nawet mało kto wie, bo Portugalczycy, zajęci ciągle bitwami, służbą,
o udzielaniu wiadomości o sobie nie myślą. Takie jest rzetelne połori:enie narodu
i wojska, sprawa przeto narodu i wolności górę wziąć musi w Portugalii, bo ludzie
tacy upaść nie mogą. Nie upadną, bo przekonawszy s ię, że tylko na swoje siły rachować mogą, nie wierzą już obiecywanej interwencji, której by próżne oczekiwanie, tak jak Pol skę o zgubę tylko przyprawić mogą i w szelkiego u siłowania dokła
dają, aby sami rzecz swoją ukończyć byli w stanie. Kraj cały sprzyja sprawie wolnośc.i kQnstytucyjnej, a najlepszym tego dowodem jest, że dom Pedro bez żadnej
prawie obcej pomocy, bez żadnej prawie pożyczki wszystkie potrzeby wojska i floty
ze s kładek dobrowolnie przysyłanych zaspokaja, tak dalece, że dzisiaj wojsko dobrze ubrane, dobrze żywione , najregularniej płatne, również jak i flota najlepszym
są ożywione duchem 24, ltiedy przeciWlnie armia dom Miguela, z której kilkuna::: tu
dezerterów sam widziałem, od siedmiu miesięcy nieplatna, odarta bić się nie chce
i przed daleko słabszymi silami pierzcha".
Dodać tutaj jednak należy, że Bem w swej wypowiedzi w "Feniksie"
nie mówił nic o małej liczbie wojska dom Pedra. Sprawę tę porusza
w liście z dnia 19 maja 1833 r., pisanym do Czartoryskiego: "Dzisiaj
widziałem wojsko całe prawdziwie piękne, tylko go niewiele, szczególniej
zaś celują pułki portugalskie" .25 "Choć Oporto jest teraz otoczone i ledwo
nie co dzień bombardowane, trzymać się jednak może jak najdłużej, bo
obszerne miasto z kamienia budowane i ogrodami zapełnione od bomb
się nie zapali i mało cierpi bo mieszkańcy tak są do pocisków przyzwyczajeni, że już wcale na nie nie zważają, mor~em wszystko dostarczają,
a linii obszernych nieprzyjaciel atakować nie śmie i nie może." Z kolei
autor listu przewiduje rozwó~ działań wojennych w kierunku Lizbony,
stwierdzając "że koniecznie [... do niej] dojść trzeba, aby tę rzecz ukończyć,
rozpoczną się przeto niebawem kroki zaczepne". Autor przewiduje, że
"armia oswobodzicielska", o ile lepiej wykorzysta sytuację niż 'na wiosnę
1831 r. armia polska, to "wątpić nie można, że w ciągu dwóch miesięcy,
może nawet i prędzej chorągiew swoją na J:Il(Urach Lizbony zatknąć bę
dzie mogła". Ocena nastrojów ludności portugalskiej wewnątrz kraju
i możliwości st'o sowania przeciw dom Pedrowi partyzantki jest u Bema
ogromnie optymistyC7IDa:
24
Podobnie charakteryzuje wojsko Bem w liście z 15 maja 1833 r. do A. Czartoryskiego: "J'ai trouve les choses fi Oporto dans le meilleur etat, la garnizon
animee des meilleurs esprits, bien nourrie, bien habillee et desirant le combat; l'on
attendait jusqu'ici l'arrivee de la flotte, qui prend des vivres fi VJgo, ainsi que le
transport des volontaires fran~ais, que l'on debarque ce soir pour prendre l'offensif
[...]. J'ai trouve ici dans tout le monde beaucoup de bonne volonte et beaucoup de
noblesse". (Biblioteka Czartoryskich w Krakowie, dalej używam skrótu: B.C. rkps
5483, s. 135). Z tego listu tylko pierwszych kilka słów cytuje Frejlich: op. cit.,
t. XIV, s. 258 i Kozłowski: op. cit., 5.170.
25
B.C., rkIJ6 5483, s. 138-139.
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skutku wojny. Widzia-

łem pr-ośby przychodzące do Ministeri.um tutej sźego o kontrakly na różne dostawy

z samej Lizbony i ju ż za mojej tu bylności dwa okręty neutralne
z tej stolicy dezerterów, jeden sześć dzie sięc iu , drugi pięćdziesięciu kilku.
Rodzaj wojny, który Portugalczyków szczególniej odznacza, jes t len co gerylasów
tak s łaWll'lymi czynił. Strzelcy doskonali biją si.ę n a jlepiej pojedynczo i w rozsypce;
za lada krzakiem, za drzewem, za murem, za kupką ziemi wystawnej trzymają siG
do ostatniego i ciągle s trzelają. Zasadzają nawet swój h onor na tym, aby jak n aJwięcej trafnych strzałów zrobić w ciągu bitwy. Rozwo żą im amunicję na mułach,
aby nie potrzebowali jej sz ukać",
i

przedsięwzięcia

przywiozły

To podkreślenie umiejętności strzeleckich i zaciętości partyzantki
portugalskiej potwierdzają pamiętnikarze franouscy z okresu obrony
Portugalii przed inwazjami napoleońskimi. 26 "W ten moment -- czytamy
w końcowym ustępie listu Bema -- dostajemy wiadomości, że eskadra
Sartoryusza się ukazuje; a to dla spotkalThia się z flotą dom Miguela,
która także na morze wyszła". Bem nie wątpi w ostatnim zdaniu listu,
że te przewidywane i wkrótce mające nastąpić operacje lądowe i morskie
"będą korzystne dla sprawy libe-r alnej".
Występujące kilkakrotnie w liście analogie polsko-portugalskie są zapewne wynikiem automatyczny.ch skojarzeń bohatera niedawnej polskiej
kampamii 1830/ 1831 r., a umieszczenie tych amalogii miało na celu wywołanie sentymentów rodaków, mających zbliżyć do nich sprawy portugalskiej walki o tron li koncepcję stworzenia legionu _p olskiego przy boku
armii walczącej o sprawę wol'llości. W liście spotY'ka~ kilkakrotnie
passusy mówiące o tej sprawie, która, jak podkreślali zwole!lliIlicy legionu, była sprawą wspólną dla Portugalczyków i Polaków. "Nieporównane
cnoty rewolucji polskiej przypominają się w Portugalii w całej swej
mocy" -- stwierdza Bem .
.. [... ] naj piękniejsza młodzież i :zmaczna liczba oficerów armii formują korpusy
ochotników, część artylerii złożona jest z młodzieży uniwersyteckiej, a osoby najdystyngowańsze narodu stają chętnie w szeregach pod dowództwem tych, których
za zdatniejSZYCh uważają. Z uwielbieniem widzieć moiJna na przykład jak jenerał
V.maflor, dzisdejszy książę Terceiry a dawniej wódz naczelny, pełni z najprzykladniejszym poświęceniem służbę jenerała dywizji pod rozkazami naczelnego wodza,
któremu chętnie i sam dobrowolnie jako doświadczonemu wojownikowi komendy
odstąpił; jak minister marynarki di San-ogueira straciwszy rękę na początku kamparili, zaraz po wyzdI'OWiieniu w udo ranny, już znowu do boju gotowy, w pierwsze)
może bitwie trzeci postrzał dostanie. Mało takieg<l oficera znależć można, żeby nie
był raalny".

Bem widzi też analogię w oczekiwaniu na pomoc obcą Portugalczyków (początkowo) i Polaków walczących w 1830/ 1831 r. oraz brak odpowiednich generałów: "tak jak w naszej ostatniej wojnie niedotTzymy26

119.

J. J. N a y l i e s [de]: Memoires sur La guerre d'Espagne, Paris 1817, s. 118-
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wane obietnice obcych mocarstw łudziły tylko łatwoWLiemych i mało id'
o zgubę nie pr2lYProwadziły, do CZ'ego tailde tak jak i u nas brak doświad·
cwnych jenerałów niemało się przyczynił". Bem wyraża żal, że nie umieliśmy prowadzić takiej wojny w oparciu o lmrzys1me warunki terenowe,
jak robi1i to gerylasi w Portugalii. "Gdyby Litwa nasza, tudzież inne
prowincje leśne, błotniste lub górzyst€ obeZll1ane były z tym rodzajem
wojowania, powstania nasze mogłyby były zadawać Rosji ciosy najdotkliwsze. Tak to brak doświadczenia zniweczyć może najlepsze chęd
i naświetniejsze poświęcenia narodu". Jeśli idzie o aktualną sytuację
wojskową w Portugalii, to Bem porównuje ją z sytuacją na froocie powstańczym polskim w marcu 1831 r.: "TeraŹl11iejsze położenie armii konstytucyjnej porównać moma rupełll1ie z położeniem ar.mii naszej przed
31 marca. Pierwsza wycieczka powinna być tak stanowcza, jak była nasza pod Wawrem iDembem".
Reasumując ogólne wni~ski z listu Bema, należy stwierdzić ogromny
optymizm cechujący ocenę sytuacji: przewidywane wkrótce zajęcie Lizbony. Serdecz.ne przyjęcie Bema nasuwało Wil1iosek o chęci wcielenia
Polaków do legiO'l1u. Za utworzeniem legionu przemawiały tu diwa wySlUnięte jeszcze raz argumenty: p~kOOlanie, że walka po stronie dom
Pedra to walka o wolność oraz że udział w wojnie domowej spowoduje
nabranie doświadczeń parr tyzanokich (gerylra sówka) potrzebnych w przyszłej walce powstańczej na ziemiach polskich. Bem, przedstawiając tak
optymistycznie możliwości osiągnięcia prędkiego zJWycięstwa dotychczasowymi siłami dom Pedll"a, w dziWil1Y sposób nie zdawał sobie sprawy,
iż Polacy w tej sytuacji mogą być najprawdopodobniej już wkrótce niepotrzebni. Potwierdziły to dalsZe wydarzenia. Serdec7lIlość oficerów francuskich nie poparta jednakże konkretną umową i sprecyzowanymi w niej
możliwie dobrymi warunkami utworzell1ia formacji polskiej, nie była
sprawą istotną. Właśnie tak sympatyC7Zlie przyjmujący Bema w Op!o rto
generał Solignac, w czasie rozważania postanowień układu w sprawie
legioou polskiego zajmie dla niego stanowisko niekorzystne. "Konwencja - pisał Bem do C:młrtoryskiego - już była ,n apisana i do ratyfioka,c ji
podana, kiedy marszałek Solignac na wiadomość o chorągwi i nazwisku
Legii Polskiej tyle hałasu narobił, że się cesarz zląkł i na żaden sposób
na te wall"Ull1'ki przystać nie chciał. Chorągiew musieliśmy zupełll1ie opuś
cić, a po [...] dyszkutacji sam na sam z cesarzem ledwo na tym stanęło,
że się ma naJZywać "LegiJon d€ la Reill1e oomposee de Polooods".27
Umowa p'Odpisana przez Bema i de Loule'go 19 maja 1833 r., ratyfikowana 24 maja 1833 r. przez dom Pedra 28, nazywała nową formację
Cyt. za Kozłowskim: op. cit., s. ' 170; F rej l i c h: op. cit., t. XIV, s. 258.
F rej l i c h: op. cit., t. XIV, s. 338-340; t. XV, s. 85-88 (tekst umowy) ;
vide: Aneks nr 2.
27

28
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Legionem Królowej Marii II. Oficerowie i podoficerowie Legionu mieli
być Bolakami. Jeśli idzie nabomiast o szeregowców, to część ich mogli
stalIlowić Francuzi i Niemcy. Mundur, jego OaTwa i odznaki wojskowe
miały być polskie, kokarda natomiast portugalska. Obowiązywał kodeks
karny francuski. Dowódcą miał być generał polski mia;nowooy spośród
korpusu oficeTSkiego Legionu. W celu udzielania dowódcom Legionu odpowiednich 1nforma'cji miał być do niego przydzielony jeden ofioer portugalski lub więcej. Po wojnie umowa obiecywała założenie szkoły WlOjskowej dla legionistów, jak również dopuszczenie dwudziestu czterech
Polaków do szkoły morskiej. Po wyzwo1eniu kraju Legilo n miał pozostać
nadal w służbie Bortugalii jako wyodrębniona fOTIIlacja w tym samym
składzie, co w czasie wojny. Legionistom umlowa zapewniała moimość
opuszczania swej formacji, ale nie w(!ześniej niż po wyzwoleniu Lizhony.
" Zastrzega się - było zaznaczone w przedostatnim aI'tykule Konwencj.i - ze
Legia Kró[.owej uformowana ma być przed 31 lipca b.r., że maksimum jej składu
wynooić ma trzy tys iące d\l,'ieście głów, zaś minimum tysiąc sześć<kiesi.ęci u czterech
podoficerów i żołnierzy. Po upłynięciu tego czasu nie wolno będzie przyjmować
nikogo bez szczególnego pozwolenia rządu, a jeżeli w czasie tu wyrażonym mimmum zapelndone nie będ:me, rni.niejsza Konwencja uważać się ma za niebyłą, ChOciażby część Judzi zaciągnionych już było".

Tekst umowy był Zll13CZJIlie IDll1iej korzystny niż pierwszej umowy
zawartej przez Czartoryskiego z d'Almeidą.29 Legion nie został nazwany
tak, jak w umowłe poprzedniej, Legionem Po19kim. Umowa poprzednia
nie zawierała również postanowienia o minimalnej liczbie legionistów.
Nie istniał też w dawnej umowie zakaz opuszczania przez Legion Portugalii przed zdobyciem Lizbony. W umowie Czartoryskiego byk> zastrzeŻO!l1e dla oficerów i podoHcerów prawo opuSlz'CZ8Jnia Legionu każdego
roku w okresie od 1 styC2'll1ia do 1 marca. Bostanowienie ooal.ogiczme
wPrawdZJie istniało ale z uściśleniem, że takie wystąp1enie z szeregów
legionistów mogło nastąpić po zakończeniu obecnej wojny i w czasie
pokoju. Natomiast w umowie poprzedniej zapewniano władzom portugalskim moŻll1ość rozwiązania Legilo nu po przywróceniu władzy dom Pedra ("la restauratiO'11 effectuee en Portugal"). Strona portugalska zobowiązywała się w tarkim wypadku do odpowied!niego zaopatrzooia materialnego oficerów i szeregowych, a w sz(!zególności, zapeWlnienia im
środków umożliwiających powrót do Francji. Zapewne wład~e portugalskie, ze względu na mocarstwa rozbiol'lcze, ni'e chciały kategoryC1lnie
obiecywać pozostawienia Legionu Polskiego. Natomiast umowa Bema
stawi ała sprawę ·i naczej. Legion Królowej Marii II (już nie Legion Polski) miał pozostać po wojnie w tym samym składzie, co w czasie wojny
~ł

Vide: Aneks, nr 1.
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jako jednostka odrębna ("corps separe") w annii portugalskiej; ale mógł
dobrowolnie opuścić Portugalię. Umowa Czartoryskiego z d'Almeidą zapewniała, mimo zastrzeżonego w niej prawa rozwiązania Legionu przez władze portugalskie, możność pozostania w dotychczasowych
szeregach i utrzymania nadal odrębnego korpusu, egzystującego na
podobnych warunkach co poprzednio .. Jak można było pogodzić wobec powyższego prawo rozwiązania Legionu Polskiego przez władze
i prawo pozostania żołnierzy w fo·r macji. Otóż wydaje się, że wyjściem
byłaby tu zmiana charakteru Legionu. Formacja istnieć mogła nadal
na życzenie dotychczasowych legionistów, ale nie byłby to już Legion
Polski, którego warunki istnienia ustaliła umowa Czartoryskiego z d' Almeidą. W umowie Bema zamaczono:
również

"Rząd [... ] Królowej Marii II wyda patenty oficerom i urzędnikom wymienionego Legionu Królowej na WIIliosek komendanta Legii, pod warunkiem, że wymienieni oficerowie i urzędni cy będą zobowiązani do przedstawienia patentów czy in nych tytułów , na podstawie których można będzie legalnie stwierdzić ich stopnIe
i czas służby (»a~ciennete«) w armii polskiej".

W umowie Czartoryskiego wystarczał do wydania patentu wniosek
komendanta Legionu. Inne dowody stopni wojskowych nie były wymagane. Obecnie władze portugalskie zaostrzyły czujność, bojąc się bezprawnego podawania stopni przez komendanta legronu.
W. Zamoyski, w liście do A. J. Czartoryskiego z dnia 16 czerwca
1833 r., krytykował w następujących słowach umowę zawartą przez Bema: "Jakaż rękojmia, że warunki konwencji dopełnione będą. Jakim sposobem jen. Bem po przyjęciu 'służby portugalskiej mógłby upomnieć się
o niedopełniony warunek, kiedy by wstawał pod bezpośrednim rozkazem
miJnistra wojny i pod rygorem pra'w a wojskowego [... ] Podstawa pierwsza
jest traktowanie między dwoma rządami [... ] Zawarcie obcej konwencji
zatraciło najwaimiejszy warunek już zezwolony uznania w księciu reprezentanta czyli zastępcę rządu polskiego" .30
Bem po powrocie z Francji rozpoczął żywą akcję, objeżdżając zakłady
emigracyjne i agitując tam za werbunkiem do Legionu. Natrafił jednak
na kontrakcję Komitetu Dwernickiego i obozu d emokora tycZlIle go. Wśród
mas emigracyjnych idea Legionu miała bardzo niewielu zwolenników.
W Mehun podporucznik P. Pasierbski dokonał nieudanego zamachu na
życie Bema. Zwerbowanych wychodźców gromadził Bem, zgod!l1ie z decyzją władz francuskich, na wyspie Belle Ille, a potem w Rochelles
i Nantes.
Termin zorganizowania Legionu przed 31 lipca 1833 r. nie został dotrzymany przez Bema i w sierpniu władze portugalskie zawiadomiły
30

K o n a r s k a : op. cit., s. 69.
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o rozwiązwniu Konwencji. Lizbona była już zdobyta, a ewentualne wojsko
polskie nie stanowiło obecnie wobec powyższej sytua<:ji wojennej tej
wartości co prze~tem. Dom Pedro obawiał się reakcji Austrii i Rosji,
gdyby została powołana polska formacja. W tej sytuacji władze francuskie zaczęły robić trudności 'o chotnilmm Bema, ograniczając przyznawa'n e zapomogi pienięŻlIle i przerywając od połowy sieI1pnia wydawanie
paszportów. Niewielka grupa ochotników do Legionu zaczęła się rozchodzić . Bem postanowił jeszcze raz osobiście pertraktować z władzami portugalskimi. Dnia 24 października 1833 r. 10p'uścił Francję i udał się do
Portugalii. Na czas jego nieobeoności dowództwo nad ochotnikami obj ą ł
pułk'owni'k FeliJks Breański. Liczba tych ochotników zmniejszyła się do
garstki oficerów i kiLkunastu szeregowych. Bemowi nie udało się zawrzeć
nowej um owy. Nadaremnie domagał się on równi eż, przebywając w L izbOlnie, zwrortu kosztów poniesionych na organizację Legionu. W związku
z tą ostatnią sprawą nastąpił ostry zatarg Bema z ministrem portugalskim, Jose de Silva Carvalhą i uwięzienie polskiego generała w marcu
1834 r. w wieży Belem w Lizbonie, gdzie przebywał miesiąc. Wyjechał
ze stolicy Portugalii 21 kwietnia. Zwrot kosztów poniesionych na utworzenie LegiOlIlu nie nastąpił nigdy.3l
Mimo niepowodzenia wy:Hłków stworzenia Legionu Polskiego w P ortugalii Polacy w.a1eźli się w s:reregach wojsk dom Pedra, służąc w ochotniczych oddziałach cudzoziemskich. 32 Udział ich powim.ien stać się przedm iotem oddzielnych badań. Sprawę tę naszkicował Campos 33 i poruszył
króciutko Frejlich. 34 Spośród wybitniejszych uczestników kampanii portugalskiej należy wymienić: Chełmickieg,o i MichalowSikiego. Sławą okryli
się Polacy z trzeciego batalionu Movela w obronie Serra de Pilar i zyskali
zaszczytne miano Polaków da Serra. W Vila Nova de Gaia is1mieje ulioa
tak właśnie nazwana. Niektórzy z Polaków, walczący przeciw absolutyzmOlW'.i w PoT'tugaliIi, po zakończen~u wlo jny po"ootali !na P,óŁwyspie Pirenejskim. 35
F rej l i c h: op. cit., t. XIV, s. 344-364; t. XV, s. 70-83; K o n a r s k a: op
Kozł{)wski: op. cit., 5. 172-188.
32 F rej l i c h: op. cit., t. XV, s. 73. Bem w liś cie do A. Czartoryskieg{) z 22 luteg{) 1834 r., przytoczonym przez Frejlicha, podaje według swoich obliczell liczbę
około 10 oficerów i 40 podoficerów polskich, zaangaż owa nych w ochotniczych si ł ac h
cudzoziemskich ws pierających dom Pedra.
33
C a m p o s: BataLhao de VoLuntarios Franceses.
34
F rej l i c h : op. cit., t . XV, s. 73.
35
Wincenty Chełmicki - inżynier, który zaczął służbę w wojsku portugalskim
jako podporucznik, a skończy ł jako generał, wykonywał don iosłe prace kartograficzne dla armii. W r. 1856 został inspektorem dróg i mostów, a potem budynków
rząd-owych d pornniJkÓw. O publikował Memoria sobre aqued-u to generaL de LisboCJ.
i Esboco sobre a defeza de Portugał. Był założycielem "Rivdsta Militar" (ElI1cyklo31

cit., s. 70-71;
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Obóz Czartoryskiego, po nieudanej próbie legi()ll1owej Berna, zwrócił
z kolei uwagę na możliwość st'Worzema rorrnacji polskiej w Hiszpanii
i tam skierował z nieco większym powodZ€'Iliem swoje wysiłki. 36

PE3IOME

TeMa Hey~a"łHoK nOIlbITKH C03~aHH8 B 1832-1833 rr. B IIopTyl'amm UOJIbCKOro
J1erHOHa nOJlh30BanaCh y HCTOplłorpa<PoB 60JlhWOK nonyJl~pHOCThlO. ABTOP HacTORll.\eK CTaThH BOCIlOJIh30BaJlC8 HOBhlMH HJlH MaJIOH3BeCTHbIMH MarepHaJlaMK. IIoJIbCKHe HCTOpHKH yMaJl'DI:BaJlH o pao()Tax nOPTyraJlhCKHX HCCJIe~OBaTeJIeK Ha 3Ty TeMY,
lil3 KOTOphIX oco6oro BHlilMa.HHR 3aCJly:lKlilBalOT Hay'iHhle ny6mm:a~HH nOJlKOBHHKa
KaMIloca, ~eKTOpa BoeHHO-HCTOpH'ieCKoro apXHBa AKa~eMHH HayK B JIHcca60He,
aBTOpa HeCKOJlhKHX pa60T, nOCB8ll.\eHHbrx nOJIbCKO-nopTyraJlbCKlilM OTHOWeHH8M.
B pa60Te o nOJlbCKOM JIerHOHe KaMIloc ony6JlHKOBaJl TeKCT HepaTHq)H~BaHHOro
~roBOpa A. "'IaprophIKcKoro c M.HHHCTpoM ~'AJIbMeHAoM o <PoMHpOBaHiHH nOJIbCKXX
BOKCKOBhlX 'iaCTeK. Co~ep:lKamte 9TOro ~orOBOpa ~o CHX nop nOJlbCKlilM HCTOpHKaM
6hIJlO lleH3BeCTHO. CJle~lOll.\HK ~oroBOp, 3aKJIIOQeHHbIK c nOpTyraJIb~aMH BeMoM,
6hIJl ~Jl8 nOJlRXOB y:lKe MeHee 6JlaronpHJiTeH. KpoMe TOro, aBTOp aHaJlH3HpyeT HHpedia Wojskowa, l I, Warszawa 1931, s. 643); C a m p o s: Legiio polaca, s. 22--23;
i d.: Rela~oes •.• , s. 11 (tu wspomina o artykule pułkownika P iresa Monteiro zamieszczonym w r. 1928 w "Rivista Militar" Um polaco no Exercito portugues a general
Chelmicki fondator da "Rivista Militar"). Kapitan Franciszek Michałowski, kawalerzysta zac iągnął sdę w Londynie w r. 1832 do wojska d'om Pedira i służy I w nim
do r. 1849. Następnie opuścił Portugali ę. Bem wspomi.na o nim w swej korespondencji z A. Czartoryskim (B.C. rkps 5483, s. 247). W liście z 22 lutego 1834 r. pisze,
c·o następuje: "W pul!ku ułanów <Bng~elskich ma teraz jeden szwadron kapitan Mi cha~owskd z sześćdziesięciu kilku koni, w którym jest ty~o kilku Polaków, a reszta
z Belgów, Francuzów i Niemców". W swej pracy F.rejlich (op. cit., t. XV, s. 73)
przytacza powyu;zy list, ale proporcje P'OlaJków i innych narodowości tu zacyltowany·c h nie są podane. Bem wspomdna również o Michałowskim w swej wypowiedzi
umieszczonej w "Feniksie'. a Michałowskim pisze C a m p o s: Legiio poZaca, s. 22.
a Polakach w obronie Serra de Pila'r C a m p o s: R e la~oes ... , s. 12; Le Polonais,
t. II, Paryż 1834, s. 284, wymienia w notatce NouveHes diverses DZiierzawskiego
i Urbańskiego. a Alojzym Dzierzawskim wspomina C a m p o s: Legiio pOlaca, s. 22;
Rela~oes ... , s. 12. Syn Alojzego D:cieTzawooego li wnuk, który żył jeszcze okoolo 1934 r.,
służyli w wojsku portugalskim. Jan Józef Urbański pułkownik portugalski przeszedł potem do służby wojsk.o wej i cywilnej hiszpańskiej (gubernator prowincji de
S. Tome e Principe). a nim pisze C a m p o s: Legiio polaca, s. 22; E. W r 6 b l e ws k a: Emigranci polistopadowi w Hiszpanii Iw:] "Rozprawy z dziej6w XIX i XX
wieku przygotowane dla uczczenia pamięci profesora. Wdt.olda Łukaszewicza", Toruń 1978, s. 101.
3G
Z dawniejszych prac: J. G r o b i c ki: Pułk ułanów polskich Legii Cudzoziemskiej w czasie walk karlistowskich w Hiszpani i 1836-1838 [w:] "Przegląd Historyczno-Wojsk·o wy", 1930, t. 3; M. P a w l i c o w a: 100 lat temu. a Polakach
w legii francuskiej i hiszpańskiej 1834-1839 [w:] "Przegląd Historyczny", 1935,
t. XXXIII, z. 2. Z nowszych prac: Konarska: op. cit., s. 76-80; J. H. Kaszn i k: Między Francją a Algierią, Wrocław 1977; E. W r 6 b l e w s k a: Emigranct
pOlistopadowi w Hiszpanii.
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TepecHoe BbICKa3blBaHll.!e BeMa o npe6blBaHffi1 ero B Mae 1833 r. B OUOpTO (IIOpTO),
o cwryaIV'IH B IIoPTYramrn: H o B03MO:lKHOCTH C03~aHHSI 3~ecb UOJIbCKOl'O JIerll.!OHa,
ouy6Jll1.!KOBaHHOe B 2KypHaJIe ,,<peIUlKC". 3TOT mypHaJI peAKO BCTpe'iaeTCSI B 6l1.!6mwTeKaX IIOJIbIllH, aBTOp HarneJI ero B IIOJIbCKOH 6H6JIHOTeKe B IIapH:lKe. 11.0 ClI.!X nop
lI.!CCJIe,llOBaTeJIH 06pa~aJIlI.! MaJIO BHHMaHHSI Ha 9TO BbICKa3blBaHHe BeMa. BCKope
JKypHaJI rrpeKpaTHJI CBoe cy~ecTBOBaHHe, 'iTO 6bIJlO BbI3BaHO aenouyJUlpaOCTblO nPH3blOOB BeMa H 'ipe3MepHbIM OnTHMH3MOM aBTOpa BblIlleyKa3aHHOro 3aSIBJIeHHSI o 003MO}KHOCTM C03~aHHSI B IIOPTyraJIHH nOJIbCKoro JIerJroHa.

RESUME
Une tentative echouee de creer la legion polonaise au Portugal dans les annees
1832--1 833 suiscitait l'interet considerable dans notre historiographie. Dans ci-pre-

sent article, l'auteur se bas'e sur les sources ignorees ou peu etudiees jusqu'a present
par nos historiens. Les travaux polonais passaient sous silence les publications
portugaises, par mi lesquelles les ecrits du colonnel Campos - directeur des Archives Historiques Militaires de l'Academie des Sciences li Lisbonne - se pretent
a etre analyses attentivement. Campos est l'auteur de quelques textes consacres
aux relations polono-portugaises. Dans le travail sur la legion polonaise, il a cite
le texte du contrat non-ratifie d'A. J. Czartoryski et du ministre d'Almeida, concernant la creation de la formation polonaise. Le teneur de ce contrat etait jusque-la inconnu aux hiistorlens polonaJis. Le contnlt signe ensu~ te par Bem avec
les Poriugais etait beaucoup moins avantageux. L'auteur s'interesse egalement
li ce que dit Bem sur son arrivee a Oporto (Porto), sur la situation du Portugal
et les possibilites de creer la legion polonaise - tout Lnsere dans la revue "Fenix"
qui ne se rencontre que rarement dans la Bibliotheque Polonaise li Paris. Jusqu'a
maintenant, on ne pretait guere attention a ce texte de Bem. Une prompte chute
de "Fenix" apres la publication de l'article de Bem a ete due, entre autres, li l'impopularite des idees y proclamees ainsi qu'a l'optimisme exagere de l'auteur pour
ce qui etait des possibilites de creer la legion.

ANEKS l
H. de C a m p o s, F e r r e i r a L i m a: Legiiio polaca ou Legiao Da Reinha Dona
Maria Segunda (1832-1833), Vila Nova De Famalicao 1932.
Legiao
Projecto de conven~ao don Francisco d' Almeida Plenipotenti aire de Sa Majeste Imperial Le Duc de Braganqa, Regent du Royaume de Portugal, au nom de
Sa Majeste Tres Fidele La Reine de PortugaZ et des Algarv es etc. d'une part et Ze
Prince Czartoryski au nom de ses Compatriotes cl'autre part, sont conv enus des
ArticLes suivants:
ArticLe 1

Les corps Polonais qui seront formes pour le service de Sa Majeste Tres FidtHe
La Reine Marie II porteront Ze Titre de Legion Polonaise. Cette Legion sera CompQsee 'd'Officiers et de sous-Officiers de la Nation PoZonaise; les soldats seront en
partie Polonais et en partie d'av.tres Nations.
18 Annales, sectio F, vol. XXXVII
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ArticLe 2

Le costume et Les marques distinctives mititaires, La couLeur des uniformes seront
conformes aux usages et aux regLements militaires Polonais. L'on conservera Le
Code PenaL Fran~ais. Le dit Code sera imprime et pubLie.
ArticLe 3

Le Commandement de La Legion sera donne d un GeneraL Polonais.
ArticLe 4
Les Polonais armes pour La defense de La Liberte du Portugal jouiront de tOl1.S Les
droiis de Citovens Portugais dont Les E trangers natl1.ra Lises peuvent jouir d'apres
ce qui se trouve etabLi dans La Charte ConstitutioneLLe de La Monarchie Portugaise.
ArticLe 5
L'organisation, La so Lde et tout ce qui est accorde aux Troupes de S.M.T.F. La
Reine Marie II sera commun li La Legion PoLonaise. La soLde commencera pour
chaque individu de La Legion du moment ou il sera sense etre entre en activite
de service, c'est-d-dire, de La date de son enregistrement et La cessation de seCOUTS
dont iLs jouissent en France.
ArticLe 6

Le Gouvernement de S.l\I.T .F. nommera un Commissaire Payeur pour La Legion,
avec LeqtLeL Les Chefs s'entendront pour tout ce qui regarde La comptabiLite, L'etape
et les fournitures de toute espece.
ArticLe 7

Le Gouvernement de S.M.T.F. nommera un ou pLusieurs officiers Portugais pour
donner aux chefs des eclaircissemens dont ils auraient besoin sur des obje ts de
service, et Leur servir en meme temps d'interpretes. Ces officiers seront attaches
d la Legion.
ArticLe 8
Le reglement pour Les exercices, Les evolutions etc. sera accommode d L'ordonnance
Portugaise: Les voix de commandement seront en Polonais, neanmoins chaque commandant de BataiLLon ou Escadron et de compagnie devra connaltre Le commandement Portugais.
ArticLe 9
l,es vacances des Officiers en generaL seront remplies par les individus de la
Legion d'apres leur anciennete d la proposition du Chef de La Legion, ou bien sur
le Champ de batailLe pour recompenser un fait d'armes. L'avancement des Classes
inferieures aura lieu d'apres Les regles etablies li l' Armee portugaise.
ArticLe 10
La Restauration effectuee en Portugal, Les Polonais armes pour La defense du Tróne
Constitutionel de S.M. la Reine Marie 11 jouiront, comme il a dejd et€ stipule
dans l'article 4me de la presente Con'Uention, des droits de Citoyens Portugais, mais
le Gouvernement Portugais aura la faculte de congedier la Legion aux conditions
suivantes:
1. D'al/ouer aux officiers une gratification pecuniaire egaLe d dettx annees de
Leur solde respective.
2. D'allouer attx sous-officiers et soldats une semblabLe gratification egale li six
mois de Leur pave.
3. De Leur fournire les movens de retourner en France; neanmoins, s'iŁ y avait
des Polonais qui desirassent se fixer pour pLus long-temps en Portugal et s'y vouer
au service de S.M .T.F., Le Gouvernement Portugais aurait egard d ce de sir et Les
Polonais qui resteront en Portugal continueront li former un corps separe, S01'S de
conditions pareiLLes d ceLLes, contenues dans La presente Convention".
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Article 11
En cas de btessure ou de mort au service et pour la cause de S.M.J.F. la Reine
Marie II, on accordera des pensions ou des indemnites aux incLi1:idus ou ci Leltrs
familles conformement aux ordonnances Portugaises.
Article 12
En cas de concurrence de deux ou ptusieurs Officiers des memes rangs, Portugais
et Potonais, L'anciennete r eglera la precedence.
Article 13
Les Officiers Portugais attaches ci la Legion PoLonaise, resteront soumis aux Lois
et Tribunaux.
Article 14

Le Gouvernement Portugais nommera un Commissaire, qui conviendra avec Le Generat polonais des moyens tes pLus efficaces pour acceLerer la formation, l'armement et !'embarquement de la Legion et pour reduire Les depenses ci son minimum.
Le GeneraZ polonais fera toutes ses demandes par ecrit au dit Commissaire du Roi,
sans lesquelles celui-ci ne fera aucune depense pour la dite Legion.
Article 15

Le Gouvernement portugais fournira ci la Legion les moyens necessaires pour etablir,
apres ąue Za guerre sera terminee, une ecole miZi.taire. Le persomtet sera compose
d'un Officier superteure, Directeur d'etude, d'un secretaire et d'un adjoint, ces deux
derniers seront des Officiers subalternes.
Article 16

Le Gouvernement de S.M.T.F. la Reine Marie II delivrera [es brevets a'lLX otficiers
et employes de la dite Legion sur la presentation du commandant de ta Legion.
En attendant, it sera detivre aux officiers des avis signes par le Commandant de
la Legion et contresignes par Commissaire du Gouvernement portugais. Aucun
Officier ne pourra etre recu sur Zes batiments de transport sans cet avis ci double
signature.
Article 17
Vingt ąuatre jeunes Polonais seront admis ci l'ecole de Marine. Ils seront ensuite
employes dans la marine, comme les indigenes, et y resteront aussi longtemps
ąu'iIs vou.dront.

Article 18
rout Officier, Sous-officier et SoWat sera libre de quitter Le serivce chaque annee,
depuis Ze l-er Janvier jusqu'au l-er Mars.
Article 19
Les Officiers condamnes par un Conseil de guerre ci etre rayes du Contrale, perdront
tous leurs droits aux avantages stipulees par la Convention et seront renvoyes hors
du Royaume de Portugal.
28 septembre 1832 r.

ANEKS 2
J. F rej 1 i c h: Legion Jenerała Józefa Bema, "Przegląd Historyczny", t. XV, 12,
s. 86-88. Tekst cytowany zB.C., rkps 5365, s. 4-6, druk.
Convention

Le Marquis de LouLe, Pair du royaume de PortugaŁ, Ministre et Secretaire
d'etat des affaires etrangeres, en vertu de Z'autorisation, qui Zui est accordee par
S.M.J. le Duc de Bragance, Regent au nom de Za Reine Marie II d'une part, et
le GeneraZ Joseph Bem, ancien Commandant en chef, Ze Corps d' Artillerie de l' Armee l)olonaise d'autre part, sont convenus sur les articles suivants:
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Article l-er

Le Gouvernement de S.M.J.F. recevra d son serv'ice un COTPS de troupes avec la
denomination de "Legion de la Reine Marie II", formee d'apres l'etat ci-joint signe
et approuvee par le Ministre de la guerre, et qui sera censee faire partie de cette
convention et sera compose d'Officiers et Sous-officiers polonais. Les soldats peuvent
etre en partie Polonais, et en partie Franc;ais ou ALlemands seulement, les deux
langues etant famiZie7'es aux Otticiers et Sous-oHiciers polonais.
Article 2-e

Le Costume et les marques de distinction militaire, la couleur des uniformes,
seront conformes aux usages et aux reglements miZitaires Polonais. L'on conserveru
Ze Cod e penal Franc;ais. Le dit Code sera imprime en Polonais. La Cocarde sera
Portugaise.
Article 3-e
Le Commandant de la Legion de la Reine ne pourra jamais etre donne qu'd
un General polonais, pris dans la Legion meme, au choix de S.M.J. sans meme
s'attacher d l'anciennete.
Article 4-e
Les Polonais, armes pour la defense de la Ziberte du Portugal, jouiront etant
qu'ils resteront en Portugal de tous les droits de Citoyens portugais, dont les etrangers naturalises peuvent jouir d'apres ce qui se trouve etabH dans la charte constitutionelle de la Monarchie portugaise.
Article 5-e
L'organisation, la Solde et tout ce qui est accorde aux troupes de S.M.J.F.
la Reine Marie 11 sera commun d cette Legion. La Solde commencera poUr chaque
individu de la Legion de la Reine du moment, ou iZ sera cense etre entre en activite de service, c'est-d-dire de la date de san enregistrement et de la cession de
secours, don t iZ jouit en France.
Article 6-e

Le Gouvernement de S.M.J.F, nommera un Commissaire paye pour la Legion
avec lequel les Chefs s'entendront pour tout ce qui regarde la Comptabilite, Z'etape
et les fournitures de toute espece.
Article 7-e

Le Gouvernement de S.M.J.F. nommera un ou plusieurs Officiers portugais,
pour donner aux Chefs les ec!aircissements, dont iZs auraient besoin, sur des obje ts
de service, et leur servir en meme temps d'interpretes. Ces Officiers seront attaches
d la Legion de la Reine.
Article S-e

Le reglement pour les exercices, les evolutions dit(s), sera accorde d l'ordonnance Portugaise; les voix de Commandement seront en polonais; neanmoins, chaque
Commandant de BataWon au Escadron et de Compagnie devra connaltre les Commandements portugais.
Article 9-e

Les vacances des Officiers en general seront remplies par les individus de la
Legion de la Reine d'apres leur anciennete, d la proposition du Chef de la Legion,
ou bien sur le Champ de bataiZle pour recompenser un fait d'armes. L'avancement
des Classes inferieures aura lieu d'apres les regles etablies d l' Armee portugaise.
Article lO-e

La restauration effectuee en Portugal, la Legion de la Reine sera libre de rester
en Portugal tant qu'il lui conviendra, dans la meme composition et formant toujours
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un Corps separe. Si, au contraire, eUe voulait quitter le Portugal, le Gouvernement
portugais se charge de fournir aux individus qui la composent les movens pecuniaires qui seront necessaires pour se transporter d tel port de mer qui conviendra
aux voeux du Conseil forme par les Generaux et Commandants des Corps. Toutefois,
il est expressement decZare que Ze depart de la Legion de la Reine ne pourra avoir
lieu avant la liberation de Lisbonne, et il est en outre declare, qu'apres sa sortie
du Portugal, elle n'aura droit de rien reclamer de plus du Gouvernement portugais
d quel titre que ce soit.
Article ll-e
En cas de blessure 01.1 de mort au service et pour la cause de S.M.J.F. la Reine
Marie II, on accordera des pensions 01.1 des indemnites atLX individus 01.1 d leurs
familles conformement aux ordonnances Portugaises.
Article 12-e
En cas de concurrence de detLX 01.1 plusieurs Officiers des memes rongs, Portugais et Polonois, l'anciennete reglera la precedence.
Article 13-e
Les Officiers Portugais attaches d la Legion de Reine, resteront soumis aux
lois et TribunatLX Portugais.
Article H-e
Le Gouvernement Portugais nommera un' Commissaire qui conviendra avec Ze
General polonais des movens les plus efficaces pour accelerer la formation, l'armement et l'embarquement de la Legion de Za Reine, et pour reduire les depenses d
son minimum. Le General polonais fera toutes ses demandes par ecrit au dit
Commisaire, sans lesqueHes celui-ci ne fera aucune depense pour la dite Legion.
Article 15-e

Le Gouvernement portugais fournira a. la Legion de la Reine les movens necessaires pour eta bUr, apres que la guerre sera terminee, une ecole militaire. Le
personnel sera compose d'un Officier superieur, Directeur d'etude, d'un secretaire
et d'un adjoint; ces detLX derniers seront des Officiers subalternes.
Article 16-e

Le Gouvernement de S.M.J.F. la Reine Marie II delivrera les brevets oux
Officiers et employes de la dite Legion de la Reine sur la presentation du Commandant de la Leoion, d conditions que les dits Officiers et Employes seront tenus de
presenter les brevets ou d'autres titres au moyen desquels iLs puissent prouver
legalement leur orade et anciennete dans l' Armee polonaise. En attendant, il sera
de liv re aux Officiers des avis signes par Ze Commandant de la Legion, et contresignes par le Commissaire du Gouvernement Portugais. Aucun Officier ne pourra
etre re(;U sur les b4timents de transport sans cet avis d double sionature.
Article 17-e
Vingt quatre jeunes Polonais seront admis d l'ecole de Marine, ils seront ensuite employes dans la Marine, comme les indig enes et y resteront aussi longtemps
qu'iLs voudront.
Article 18-e
Tout Officier, Sous-officier et Solda t sera libre de quitter Ze service chaque
annee depuis Ze l-er Janvier jusqu'au l-er Mars, apres la guerre actueHe et en
temps de paix.
Article 19-e
Les Officiers condamnes par un Conseil de guerre d etre raye du Contróle,
perdront tous leurs droits aux avantages stipules par la Convention et seront renvoyes hors du Royaume de Portugal.
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ArticLe 20-e

H est convenu que la Legion de la Reine doit etre organisee avant Ze 31 JuiZlet
de cette Annee et qu'eUe doit etre composee dans son maximum de trois mi!Le deux
cents nommes, et dans son minimum de mi!Le six cents quatre vingt quatorze Sous-officiers et Soldats; apres la susdite epoque, il ne sera procede d Z'enróZement d'aucun
individu, sans Za permission speciaZe du Gouvernement, et si d Z'epoque, ci-dessus
specifiee, Ze minimum n'est pas rempU, Za presertte Com:ention sera tenue comme
non avenue, queZque soit aZors Ze nombre d'individus dejd enróZes.
A rticLe 21-e
Cette Convention est obZigatoire pour Ze Gouvernement de S.M.J.F. Za Reine
Marie II et pour ceZui de ses Successurs .
Fait doubZe d Oporto, Ze 19 Mai 1833.
(signe) Ze GeneraZ Bem
(signe) Marquez de LottZe.
Approvo et ratifio a Convent;ao supra Porto 24 de Maio de 1833.
D. Pedro Duque de Bragant;a.

