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Uniwersytet ódzki 

Leona Platera droga do bohaterstwa.  

Z dziejów powstania styczniowego za D win  

Spolonizowany, inflancki ród Platerów w powszechnej wiadomo ci naro-

dowej kojarzy si  g ównie, o ile nie wy cznie, z Emili  Plater, poleg  w po-

wstaniu listopadowym bohatersk  dziewic , rozs awion  przez Mickiewiczow-

sk  mier  pu kownika. Liczne o niej prace, nie zawsze oparte na prawdzie hi-

storycznej, ale z uwagi na spektakularny charakter jej dziejów raczej na mitach  

i legendach, utrwali y barwny wizerunek kobiety- o nierza1, usuwaj c w cie  

pami  o innym Platerze zwi zanym z wydarzeniami na zad wi skiej prowincji 

z wiosny 1863 roku.  

S abo, jak dot d, rozpoznane w pi miennictwie historycznym2 wypadki  

z okresu powstania styczniowego na terytorium Inflant Polskich sprowadzaj  

si , nie licz c udaremnionych przygotowa  w Marienhauzie (u szambelana An-

toniego Rycka) oraz Wyszkach (u Stanis awa Mohla), do jednorazowej, ale bra-

wurowej akcji pod Kras awiem. W po owie kwietnia oddzia  polski dowodzony 

przez hrabiego Leona Platera z o ony z pó  setki ochotników dokona  napadu na 

rz dowy transport broni i amunicji. Kilku eskortuj cych ponios o mier . Za-

mieszanie to da o pocz tek ywio owym ruchom spo ecznym. Ch opstwo (kato-

liccy otysze), a zw aszcza starowiercy (ch opi rosyjscy, którzy przed prze la-

dowaniami znale li schronienie w okolicach Kras awia), ruszy o szturmem na 

dwory ziemia skie, grabi c je, pal c i morduj c ich mieszka ców. Wkrótce 

                                                 
1  Dekonstrukcj  mitu Emilii Plater przeprowadza brawurowo Józef Bachórz, O Emilii Plater  

i „ mierci pu kownika”. Narodziny i dzieje legendy, [w:] tego , Jak pachnie na Litwie Mickie-

wicza i inne studia o romantyzmie, Gda sk 2003.  
2  Zob. W. Przyborowski, Dzieje 1863 roku, t. 3, Kraków 1902, s. 50–60; por. B. Bre go, Z dzie-

jów powstania 1863 r. na Inflantach, [w:] Pami tnik IV Powszechnego Zjazdu Historyków Pol-

skich w Poznaniu, Lwów 1925; D. Fajnhauz, 1863. Litwa i Bia oru , Warszawa 1999. 



24 Dorota SAMBORSKA-KUKU  

dzi ki polowaniu na powsta ców uda o si  Rosji rozbi  oddzia  polski; przy-

wódcy zostali ukarani mierci  lub zes ani w g b Rosji, ocala e z po ogi dwory 

polskie skonfiskowano lub zasekwestrowano, a mieszka ców prowincji ob o o-

no surowymi karami. Taka by a oficjalna wersja wydarze  utrwalona w ród ach 

i przekazach. Wersja wygodna dla Rosji, która w sposób ewidentny sprowoko-

wa a ten samobójczy zryw powsta czy, a potem wyre yserowa a ch opsk  rebe-

li , aby zmie  z terytorium Inflant polskie dwory i wyp dzi  lub uwi zi  za-

mieszkuj cych tam polskich ziemian3. Penetracja r kopi miennych róde  oraz 

lektura wspomnie  naocznych wiadków pozwoli y na, w miar  obiektywne,  

a przynajmniej ramowe ustalenia co do faktycznego przebiegu i okoliczno ci 

zdarze  kwietniowo-majowych 1863 r., których bohaterem, a raczej ofiar , sta  

si  potomek arystokratycznego rodu – Leon Plater4.  

Najwi cej szczegó ów dostarcza wydana w 1939 roku 33-stronicowa ksi -

eczka bratanka i imiennika powsta ca, ksi dza Platera5, która stanowi zbiór za-

s yszanych od rodziny opowie ci oraz obficie cytowanych wspomnie  (m.in.  

z minipami tnika Wspomnienie z 1863 roku6) starszego brata Leona – Eugeniu-

sza. Rodze stwo Platerów by o bardzo zaanga owane w rejestrowanie zdarze   

z czasu powstania swojej prowincji, oprócz wspomnie  wymieni  nale y napi-

sany przez Ludwik  Platerówn  w latach 70. Dramat bez nazwy7, ca kowicie po-

wi cony tej e tematyce. Rodzinne zapiski, maj c charakter martyrologiczno- 

-gloryfikacyjny, wymagaj  sprostowa  w miejscach przesyconych subiektywi-

zmem, ale równie  naznaczonych nie wiadomo ci  autorów. Obszernymi i wa -

nymi g osami osób bezstronnych s  przede wszystkim publikowane anonimowo 

na amach „Przegl du Pozna skiego” Listy z Inflant Polskich8 pisane od 3/15 

kwietnia 1863 do 28 listopada/10 grudnia9 oraz Pami tniki Kazimierza Bujnic-

kiego10, który zaanga owany poprzez udzia  syna w ruchy powsta cze opowiada 

                                                 
3  E. Jekabson, Stosunki polsko- otewskie na przestrzeni dziejów, [w:] Polacy na otwie, red.  

E. Walewander, Lublin 1993, s. 31. 
4  D. Samborska-Kuku , Wydarzenia 1863 roku w Inflantach Polskich w relacjach i wspomnieniach, 

„Zapiski Historyczne” 2008, z. 4; tej e, 1863. gada Po u sacelšan s notikumi Latgal  aculiecinieku 

liec b s un atmi s, prze . E. Jekabsons, „Latvijas Vestures Instituta Zurnals”, 2012, z. 3. 
5  L. Broel Plater, Leon hr. Plater – bohater powstania 1863 roku w Inflantach Polskich, Lwów 

1939. Praca ta sta a si  podstaw  streszczenia J. Krajniaka (Bohater powstania styczniowego w 

Inflantach Polskich, „Mówi  Wieki” 1990, nr 10), powielaj cego b dy i niedomówienia 

utrwalone w literaturze przedmiotu. 
6  E. Plater, Wspomnienie z 1863 roku, [w:] Z okolic D winy. Ksi ga zbiorowa, Witebsk 1912, to  

wydane samodzielnie jako broszura Powstanie na Inflantach Polskich i mier  Leona Platera w 

1863 roku. Ze wspomnie , Pozna  1922. 
7  Pierwodruk Dramatu bez nazwy znajduje si  w „Przegl dzie Polskim” 1875, wydanie ksi ko-

we pochodzi z r. 1893. 
8  Listy z Inflant Polskich, „Przegl d Pozna ski” 1863, t. 36, s. 221–240. 
9  Wersja r kopi mienna Listów znajduje si  w Bibliotece Polskiej w Pary u, sygn. 545.  
10  Kazimierz Bujnicki (1788–1878) – animator ruchu umys owego w Inflantach w po . XIX wie-

ku, pisarz, autor wielotomowych powie ci obyczajowych o yciu ziemia stwa w Latgalii (tak e 
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o zdarzeniach, nie szcz dz c detali. Gar  nowych szczegó ów zawieraj : niepu-

blikowany memuar Kazimierza Girdwoyni11, wspomnienia Stanis awa Man-

teuffla-Szoege12 oraz reminiscencje ksi dza Józefa Borodzicza [Aleksandra 

Mohla]13 i fragmenty z pami tnika Jakuba Gieysztora14. 

Leon Joachim B a ej Broel Plater urodzi  si  w Kombulu 3/15 listopada (lub 

15 lutego) 1836 roku jako najm odszy syn hrabiego Józefa Kazimierza Donata 

Platera (1796–1852) oraz Antoniny z Pere wit-So tanów Platerowej (1800–

1871)15, rodziny ultrakatolickiej o tradycjach patriotycznych (ojciec wskutek 

pomocy, jakiej udzieli  powsta com 1830, zosta  zes any do Smole ska). Józef 

Plater, marsza ek szlachty powiatu rze yckiego, by  cz owiekiem przedsi bior-

czym, wiat ym, o wielkiej kulturze. Zgromadzi  w Kombulu ogromn  bibliote-

k  z XVI-wiecznymi unikatami16 i za o y  znany pó niej w ca ych Inflantach 

park z kilkunastoma gatunkami drzew. Wybitny znawca rolnictwa i pisarz kieru-

j cy praktyczne porady dla ludu, którego by  przyjacielem, wyda  w Wilnie efe-

merydy: „Rocznik Gospodarski” (1839), „Czytelni  dla S u cych” (1842) oraz 

„Czytanie na Dni Niedzielne i wi teczne” (1845), wspó pracowa  z „Athenaeum”  

i „Tygodnikiem Petersburskim” oraz z lokalnym pismem „Rubon”. Rodzina Jó-

zefa i Antoniny Platerów by a jednak do  nietypowa. Tradycj  by o tu: po 

pierwsze – uprawianie literatury, po drugie – niezawieranie ma e stw. Wi k-

szo  Platerów z linii kombulskiej pisa a i wydawa a17, prawie wszyscy pozo-

stawali w stanie wolnym. Leon podporz dkowa  si  drugiemu prawu, o pierwsze 

nie dba . Z zapisków rodzinnych mo na odnie  wra enie, e nie mia  zami o-

wania do zdobywania wiedzy, a intelektualny tryb ycia nie by  jego marzeniem. 

Jako ma y ch opiec przebywa  kilka miesi cy z ojcem oraz bratem Micha em  

i siostr  Helen  w Smole sku (od lipca 1843 do marca 1844)18. Uczy  si  (od 

1850 r.) w gimnazjum w Rydze, ale nauka mu nie sz a, zw aszcza za  wykazy-

wa  ra cy brak zdolno ci do nauk cis ych, przejawia  natomiast predyspozycje 

                                                 
powie ci historycznej z XVII wieku Pami tniki ksi dza Jordana), wydawca „Rubona”, t u-

macz. Zrekonstruowany raptularz wspomnie  pt. Pami tniki (1795–1875), wst p i oprac.  

P. Bukowiec, Kraków 2001, uznany za zaginiony, zosta  odnaleziony w 1999 w Rydze. 
11  K. Girdwoy , Pami tnik doprowadzony do roku 1876, rkps BN II 6461. 
12  S. Manteuffel-Szoege, Ze wspomnie , [w:] Inflanty, Inflanty. Wspomnienia rodzinne, zebr.  

R. Manteuffel-Szoege, oprac. Z. Szopi ski, Warszawa 1991. 
13  J. Borodzicz [Aleksander Mohl], Pod wozem i na wozie […] czyli kilka lat pracy duszpaster-

skiej na Litwie, Bia ej Rusi i w g bi Rosji, Kraków 1911 oraz tego , Kartka z dziejów Inflant 

Polskich, Chrzanów 1911. 
14  J. Gieysztor, Pami tniki, t. 1, Wilno 1921. 
15  S. Konarski, Platerowie, Buenos Aires – Pary  1967, s. 113. 
16  R. Aftanazy, Kombul, [has o w:] Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczpospolitej, t. 3, 

Wroc aw 1992, s. 316–317. 
17  Zob. D. Samborska-Kuku , Dzia alno  literacka Platerów kombulskich – rekonesans, [w:] 

Stan bada  nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. 3: Inflanty Polskie, 

red. W. Walczak, K. opatecki, Bia ystok 2012. 
18  J. Plater, Moje notatki od 1843 roku, „Athenaeum” 1847, t. 2, s. 156, 181. 
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techniczne i upodobanie w pracach r cznych. Tylko dzi ki pilnemu nadzorowi 

starszego brata Augusta, Leon poradzi  sobie w pierwszych latach edukacji, 

wkrótce jednak, nie mog c sprosta  wymaganiom ryskiego gimnazjum, zosta  

przeniesiony do szko y w Mitawie, któr  uda o mu si  szcz liwie uko czy . 

Po mierci ojca, osi gn wszy pe noletnio , tj. ok. 1854 roku, odziedziczy  

maj tek Kazanow (w pó  drogi pomi dzy Kras awiem i Kombulem), gdzie za o-

y  i sam skonstruowa  warsztat tokarski. Pozbawiony niemal zupe nie rodowej 

dumy, nawi zywa  bliskie, poufa e i za y e kontakty ze s u b  dworsk , a nawet 

ch opami. Czas wype nia y mu polowania, na które je dzi  z prawdziw  pasj . 

Tryb ycia oraz pogodne, beztroskie usposobienie zjednywa y mu przyjació   

i sprawia y, e by  lubiany przez wszystkich. Taki modus vivendi prowadzi  Pla-

ter przez blisko dziesi  lat, ani my l c, jak wi kszo  jego rodze stwa, o za o-

eniu rodziny.  

Sielank  wiejskiego ycia zam ci y niepokoje zapowiadaj ce ruchy spo ecz-

ne i narodowe. Nastroje patriotyczne splot y si  z okoliczno ciami uw aszcze-

niowymi. Gdy bogate ziemia stwo sprzeciwi o si  postanowieniom Rz du Tym-

czasowego Polskiego, który zabroni  ziemianom obiera  pa szczyzn  i serwitu-

ty, walka narodowowyzwole cza Polaków i mo liwo  wskrzeszenia Rzeczpo-

spolitej zacz a kojarzy  si  ch opom ze wzmocnieniem w adzy panów i jeszcze 

wi kszym uciskiem. Wyst pie  przeciw Rosji nie postrzegali w o cianie jako 

próby narodowego wyzwolenia si , ale przeciwnie, jako krok panów ku uzyska-

niu przywilejów i w adzy nad warstw  ch opsk . A g o ne obietnice rz du rosyj-

skiego podsyca y tylko niech  ku „tyranom” z s siedniego dworu. 

Ziemia stwo inflanckie sympatyzowa o ze stronnictwem Bia ych, ywi c 

przekonanie o zbytniej s abo ci narodu polskiego wobec Rosji, podzielaj c s dy 

o konieczno ci uprzedniego gruntownego wzmocnienia si  i starannego zorgani-

zowania, tak e w zwi zku ze skomplikowan  sytuacj  spo eczn  i coraz cz ciej 

manifestowan  (nie tylko skrycie) niech ci  okolicznych w o cian. Bracia Leona 

Platera oraz zdecydowana wi kszo  szlachty prowincji sta a na stanowisku 

wstrzemi liwo ci wobec radykalnych posuni  i przestrzega a przed otwartym 

buntem, mog cym przynie  same szkody. T  rezerw  pot gowa a niezwykle 

o ywiona i podejrzana dla wielu dzia alno  przyby ego wiosn  do Inflant Józe-

fa Ponseta, emisariusza wyst puj cego pod pseudonimem „Dembowski”. 

To samo  Ponseta nie jest jednoznaczna. Walery Przyborowski, na którego 

powo uje si  ksi dz Plater w swojej broszurze o stryju, pisze, e Ponset zosta  

wys any do Inflant i przez Wydzia  zarz dzaj cy prowincjami Litwy mianowany 

komisarzem, poniewa  z uwagi na jego radykalne, rewolucyjne „czerwone” po-

gl dy by  w Wilnie niewygodny19. Podejrzliwi wobec emisariusza s  Ludwika  

i Eugeniusz Platerowie. We Wspomnieniu z 1863 roku czytamy tak  jego cha-

rakterystyk : „zr czny i przystojny m odzieniec, bardzo pewny siebie i umiej cy 

                                                 
19  W. Przyborowski, Dzieje 1863 roku, s. 51, por. L. Plater, Leon hr. Plater…, s. 10. 
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zaimponowa ; robi  propagand  i bywa  przewa nie w domach, w których móg  

rachowa  na wi ksze poparcie; rozs dniejszych za  i tych, o których wiadomo 

by o, e ogólnego nie podzielali sza u i przeciwni byli miejscowemu powstaniu, 

unika ”20 i nazywa  pogardliwie targowiczanami. W Dramacie bez nazwy poja-

wia si  – jako Jozefat – zawsze wtedy, gdy sta  si  ma jakie  nieszcz cie, jest 

z ym duchem wprowadzaj cym chaos w spokojne ycie Inflantczyków. 

Ponset szybko zaprzyja ni  si  z rodzin  znanego w okolicy literata, Kazi-

mierza Bujnickiego, go ci  w Dubnie, w domu jego wnuczek, sióstr Benis aw-

skich21, a z jedn  z nich, m od  wdówk  Ludwik , mia  romans. W ko cu 

wszed  w bli sze kontakty z najm odszym synem Bujnickiego – Zygmuntem, 

uwa anym powszechnie za niezbyt inteligentnego miejscowego rozrabiak   

o niechlubnej przesz o ci wojskowej22. Pos uguj c si  wznios  retoryk  roman-

tyczn  i igraj c ze sk onnymi do poddawania si  emocjom m odymi lud mi, 

przekona  Ponset do sprawy grup  zapale ców i roztoczy  przed nimi wizj  po-

wszechnej szcz liwo ci w granicach przedrozbiorowej Rzeczpospolitej, zapew-

nia  równie  o mo liwo ci uzyskania wolno ci z pomoc  Francji. Gdy nie 

wszystkich argumenty te przekonywa y, ucieka  si  do przymusu – wci ga  do 

spisku pod przysi g , a potem pod gro b  kary mierci zmusza  do wykonywa-

nia zada . Nie inaczej by o z rozkazem dla Leona Platera, cz owieka – jak okre-

la go brat – mi kkiego i s abego charakteru. Ponset od pierwszych chwil przy-

bycia na teren Inflant zabiega  o wci gni cie hrabiego z Kazanowa do organi-

zowanego tu powstania. Pocz tkowo projekt ten udawa  si  Ponsetowi, ale gdy 

Leon, pod wp ywem rozmów z bra mi i zaniepokojenia coraz bardziej agresyw-

nymi zachowaniami miejscowych starowierców rosyjskich, postanowi , zamiast 

na miejscu organizowa  ruch powsta czy, przedrze  si  ze s u b  na Litw  i po-

czy  z parti  Ludwika Narbutta, otrzyma  nakaz  

pod gro b  natychmiastowej mierci, gdyby nie pos ucha , aby si  w przeci gu paru dni 

przy czy  do partii […] Bujnickiego, maj cej w lesie Balty skim, na pocztowej drodze, 

napa  na transport rz dowy broni, konwojowany z fortecy dyneburskiej do Dzisny, ode-

bra  bro , przedosta  si  przez Wyszki, maj tek mianowanego naczelnikiem powiatu 

Stanis awa Mohla, gdzie mia y czeka  przygotowane konie dla powsta ców, za D win , 

na Litw 23.  

                                                 
20  E. Plater, Wspomnienie z 1863 roku…, s. 102. 
21  W Dubnie mieszka y wnuczki Kazimierza Bujnickiego, córki Marii z Bujnickich i Urbana Be-

nis awskiego: Aniela ( ona Jana Manteuffla, brata Gustawa), Helena i Maria ( ony braci Za-

lewskich) oraz Ludwika, wdowa po N. 
22  Zygmunt Bujnicki (ok. 1825 – po 1878) – zdymisjonowany kapitan kawalerii w wojsku rosyj-

skim. Jego ojciec ogl dnie wspomina o „wielkim niepowodzeniu”, jakie poniós  Zygmunt  

„z w asnej winy”, a tylko protekcja Jana Suchozaneta wybawi a go z opresji i oszcz dzi a kon-

sekwencji (K. Bujnicki, Pami tniki, s. 226). By  Bujnicki jednym z niewielu ochotników- 

-powsta ców, maj cych jako takie przygotowanie wojskowe. 
23  E. Plater, Wspomnienie z 1863 roku…, s. 103. 
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Od tej chwili wypadki potocz  si  b yskawicznie. W sobot  13/25 kwietnia 

oddzia  insurgentów, dowodzony przez Zygmunta Bujnickiego, dokonuje owego 

planowanego napadu, w którym bierze udzia  i Plater. Bro  udaje si  odbi ,  

a kilku eskortuj cych zostaje rannych, mo e nawet zabitych24. Fatalna organiza-

cja akcji skutkuje ucieczk  paru Rosjan, którzy przedar szy si  do Kras awia, za-

czn  rozg asza  o napadzie i zidentyfikuj  powsta ców. Po sko czonej akcji 

uczestnicy rozpraszaj  si  po okolicznych lasach. Plater wraz ze swoimi lud mi 

ma jednak zosta  na miejscu i udzieli  pierwszej pomocy rannym, co skutkuje 

znacznym opó nieniem jego ucieczki. Tymczasem podbuntowani przez Rosjan 

ch opi, zebrawszy si  w uzbrojone grupy, tropi  powsta ców i odstawiaj  ich  

w wyznaczone na wi zienia miejsca, przy tym napadaj  na dwory, które pusz-

czaj  z dymem, nie oszcz dzaj c ich mieszka ców25. Rozw cieczona i dna 

krwi masa ch opska ch tnie wyr cza zaborc  równie  w dokonywaniu egzeku-

cji. Ofiar  t umu w o cian pada i Leon Plater, gdy osamotniony usi uje przedo-

sta  si  do Wyszek. Zostaje pojmany, zwi zany i doprowadzony do stacji du-

bie skiej do genera a Paw a Szuwa owa. Podczas przes uchania bierze ca  win  

na siebie, ochraniaj c prawdziwego dowódc , Bujnickiego. Wskutek rezultatów 

wst pnego ledztwa zostaje uznany za prowodyra i osadzony w dyneburskiej 

twierdzy. Osamotniony, opuszczony przez faktycznych organizatorów zrywu, 

ma nadziej , e wszystko si  jako  wyja ni. 

Ruchy powsta cze w Inflantach oraz spektakularna, krwawa ch opska rebe-

lia i po oga ziem zad wi skich staj  si  g o ne nie tylko na Litwie i na ziemiach 

polskich26, ale i w ca ej Europie. Zw aszcza nazwisko Platera, potomka arysto-

kratycznego rodu z tradycjami z poprzedniego powstania, zaczyna o utrwala  si  

w wiadomo ci powszechnej jako osoby g ównego organizatora, wodza i boha-

tera, co dla niego samego stawa o si  coraz gro niejsze. Tym bardziej, e w ma-

ju genera -gubernatorem mianowany zosta  Micha  Murawiew, s yn cy z barba-

rzy stwa satrapa i wróg polsko ci. 

Pocz tkowo beztroski, jak zwykle, Leon nie przewidywa  tragicznych skut-

ków fatalnego przyznania si  do nie swoich win i nie przeczuwa  przysz ych 

zdarze . Rosja bowiem postanowi a wykorzysta  spraw  Platera jako przestrog  

i skaza  go na mier . Rozpocz o si  ledztwo, które mia o, po pierwsze udo-

wodni  win  wszystkich trzech braci, oprócz najm odszego Leona – tak e Euge-

niusza i Micha a, co skutkowa oby straceniem wszystkich i napi tnowaniem ro-

du, po drugie, uzna  Leona g ównym naczelnikiem powstania i winnym bestial-

skiego mordu na rosyjskich o nierzach pod Kras awiem. Wówczas dopiero za-

                                                 
24  E. Jekabson, Stosunki polsko- otewskie…, s. 8. 
25  Wskutek tych dzia a  spalonych zostaje kilkadziesi t dworów, m.in. Mohlów, Bujnickich, Pla-

terów, Zyberków, Kibortów, Reutów. 
26  wiadcz  o tym cho by szeroko komentowane na bie co zdarzenia z wiosny 1863 r. na a-

mach wa niejszych czasopism polskich, zob. m.in. obszerne, bogate faktograficznie i opatrzone 

komentarzami raporty wojenne w dzienniku „Czas” (1863, od 2 maja do 24 czerwca). 
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wis y nad Platerami prawdziwie czarne chmury. Czas mia  pokaza , jakie 

straszne skutki wywo a a nierozwaga Leona i naiwna wiara w spraw . Gdy uda-

o si  braciom dowie , e w czasie napadu przebywali w swoich maj tkach  

i z akcj  nie mieli nic wspólnego, ca a nienawi  skupi a si  na Leonie. Uznano 

go za szczególnie niebezpiecznego rewolucjonist  i organizatora obu (sic!) na-

rodowych zrywów, a zebrawszy sfa szowane poszlaki jego przewin, skazano na 

mier , najpierw przez powieszenie, w ko cu na rozstrzelanie. Nie pomog a 

próba ratowania skazanego, jakiej podj a si  ona Bujnickiego, która dostarczy-

a komisji ledczej list m a napisany z Telsz na mudzi, w którym przyzna  si  

on („jako miertelnie ranny”27) do zorganizowania akcji28; stronniczy Rosjanie  

w ogóle nie wzi li go pod uwag . Stracenie by o przes dzone. 

Dramatyzm wypadków oddaj  wspomnienia Eugeniusza Platera: 

W ko cu maja dowiedzieli my si  z przera eniem, e Leon zosta  nagle pod siln  eskort  

przeprowadzony z wi zienia na przedmie ciu, gdzie przebywa  z politycznymi wi nia-

mi, do wi zienia fortecy pod nr 1. Tam mu 26 maja oznajmiono, by by  gotów, gdy  na-

zajutrz rano mia  by  stracony. Zastano go spokojnie z piórem pisz cego na papierze. 

Poprosi  o ksi dza; przyzwolono na to, i pe ni cy obowi zek proboszcza ks. Boles aw 

Aleksandrowicz […] otrzyma  pozwolenie od komendanta sp dzenia z nim nocy przed-

miertnej. W najwy szym skupieniu, na ci g ej modlitwie zesz a ta noc ostatnia. Leon 

spowiada  si , otrzyma  ostatnie sakramenta, darowa  winy tym, którzy si  przyczynili do 

jego zguby, dzi kowa  Bogu, e mu pozwoli  by  ofiar  w dobrej sprawie, ofiarowa  

mier  swoj  za Ojca wi tego i nieprzyjació  Ko cio a i Ojczyzny, i tak pokrzepiony na 

duchu doczeka  ranka. Prosi  o widzenie si  z matk  i siostrami, które w tym celu przy-

by y ze wsi do Dyneburga i o po egnanie si  z nami, bra mi. Tego ostatniego jemu i nam 

odmówiono; otrzymali my tylko od niego karteczk  po egnaln  (któr  chowam w meda-

lionie wraz z jego w osami) nast puj cej tre ci: „Kochani, drodzy moi bracia! Nie s dzo-

no nam widzie  si  na tej ziemi – mocno mnie to boli. Przyjmijcie moje uci nienie, cho  

tylko listowne. B ogos awi  was, przyciskam do serca. Do widzenia w lepszej kiedy  

krainie. Kochaj cy was brat, Leon. 27 maja 1863 r.”. 

[…] Matk  i siostry, jako  kilku krewnych, których do niego dopuszczono, przyj   

z najwi ksz  pogod  i spokojem, prosi , aby si  nie martwi y, bo ta mier  to dla niego 

szcz cie. Zrobi  uwag , e on drugi z rodze stwa umiera mierci  gwa town , bo jeden 

brat starszy, Kazimierz, temu lat par , uton  w jeziorze, k pi c si . Czule si  z nimi po-

egna , nie zwlekaj c, bo ju  nastawali, aby jecha . 

Siad  z ksi dzem, który przez ca y czas ez swych pohamowa  nie móg , na wóz, i nie 

okazuj c najmniejszego strachu, dojecha  na miejsce, gdzie mia  by  stracony, za fortec , 

na piaskach, na lewo od toru dynebursko-ryskiej kolei; tam mu w o ono koszul  mier-

teln  po zdj ciu wierzchniego odzienia i salwa z karabinów po o y a w jednej chwili ko-

niec temu szlachetnemu yciu. […] Dzia o si  to o jedenastej przed po udniem. […] Na-

                                                 
27  By a to mistyfikacja Bujnickiego. Jego ojciec wspomina bowiem, e bezpiecznie dojecha  on 

do Pary a (K. Bujnicki, Pami tniki, s. 141). Tak e niezale na dokumentacja za wiadcza o tym, 

e domaga  si  wsparcia finansowego (Pro ba Z. Bujnickiego o wsparcie z funduszu Komitetu 

Frankopolskiego, rkps BN, sygn. 419).  
28  Tre  listu zamieszcza W. Studnicki (Rok 1863. Wyroki mierci, Wilno 1923, s. 91a–92a). 
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tychmiast po rozstrzelaniu Leona zakopano zw oki i wywieziono, – dok d? nikt si   

o tym, pomimo starannych poszukiwa  i bada , nie móg  dowiedzie 29. 

Inne szczegó y dotycz ce zdarze  przed egzekucj  podaje Leon Rzewuski 

korespondent krakowskiego „Czasu”: 

Leon Plater umar  jako ofiara Polskich Inflant, za wolno  ca ej Polski! Byli my z dala,  

a widzieli my jak ukochane dzieci  ca ych Inflant nie zl k o si  katów, jak po przeczyta-

niu wyroku (a czytanie trwa o 14 minut) Leon ukl k , modli  si , uca owa  swego spo-

wiednika, jak sam wdzia  koszul  – zbójcy zawi zali mu oczy kapturem, i tak zaprowa-

dzili wi cej 40 kroków, jak szed  mia o, jak niezachwianie stan  u s upa mierci. Za-

grzmia y strza y, my wznie li my ze z  w oku cich  modlitw  i po egnali my go po 

strza ach wiecznym odpoczywaniem. Wnet zbójcy rzucili si  do zw ok, wrzucili do ja-

my, zasypali i postawili wart ! Tak post powali z m czennikami pierwszych wieków, l -

kaj c si  chrze cijan bezbronnych, wykradaj cych zw oki m czenników30. 

Zgodnie z przypuszczeniami bratanka, zw oki zabitego z o one zosta y  

w okolicach bastionu nr 3 dyneburskiej twierdzy, gdzie w mi dzywojniu wmu-

rowano pami tkow  tablic . Rodzina Platera, staraj ca si  dochodzi  sprawie-

dliwo ci przez blisko 10 lat po straceniu, nie zdo a a nic osi gn , o czym 

wiadcz  ocala e akta sprawy31. Tymczasem prawdziwi dowódcy i pod egacze 

znajdowali si  na wolno ci. Losem hrabiego nie przej  si  aden z organizato-

rów akcji pod Kras awiem. Bujnicki, pod pretekstem walki na mudzi, b yska-

wicznie uciek  do Petersburga, gdzie czeka  na niego wyrobiony, dzi ki stosun-

kom siostry, paszport do Francji. A Ponset…? Ciekawym i niepokoj cym przy-

czynkiem do ycia i dzia alno ci tej osoby s  wspomnienia Józefa Wojdackiego, 

w których czytamy, e Józef Ponset z radomskiego zosta  zamordowany przez 

kozaków ju  4 marca 1863 r. w bitwie pod Pieskow  Ska 32. Tak wi c ów przy-

by y na teren Inflant na prze omie marca i kwietnia rzekomy emisariusz Józef 

Ponset móg  by  kim  zupe nie innym33. Czy kto  podszy  si  pod personalia po-

leg ego Ponseta. Kto? Móg  to by , jak sugeruj  niektórzy komentatorzy, rosyj-

                                                 
29  E. Plater, Wspomnienie z 1863 roku…, s. 106–107. 
30  L.R. [Leon Rzewuski], Z Inflant Polskich, 7 czerwca, „Czas” 1863, nr 135, s. 2. 
31  Do nich nale  rosyjskie dokumenty (zw aszcza raporty) pozostaj ce w r kopisach Lietuvos 

Valstyb s Istorijos Archyvas w Wilnie (F 375); zob. te  Sprawozdanie witebskiego gubernato-

ra o powstaniu w Inflantach w r. 1863, oprac. R. Mienicki, „Ateneum Wile skie” 1924, z. 4/5, 

s. 234–246. 
32  J. Wojdacki, Z o nierskich wspomnie , [w:] Mówi  ludzie roku 1863. Antologia nieznanych  

i ma o znanych g osów ludzi wspó czesnych, oprac. J. Jarz bowski, Londyn 1963, por. 

http://www.powstanie1863.muzeumhistoriikielc.pl [stan z 30.01.2013]. 
33  O rodzinie Ponsetów, zwi zanych z powstaniem styczniowym, pisze S. Kotarski (Opatów  

w latach 1861–1864, Opatów 1935), wymieniaj c ojca: Edwarda, naczelnika powiatu opatow-

skiego oraz dwóch synów: Aleksandra i Edwarda jr.; por. Z. Kolumna [A. Nowolecki], Pa-

mi tka dla rodzin polskich, t. 2, Kraków 1867, s. 219. Jeszcze jednego Ponseta (bez imienia)  

z tego czasu równie  notuje A. Nowolecki, Pami tka dla rodzin polskich, t. 1, s. 125, by  nim 

lekarz z Wo kowyszek, aresztowany w kwietniu 1863, zmar y w wi zieniu w Grodnie w lipcu 

tego  roku. 
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ski agent. Przypuszczenie to potwierdza  mog  tak e jego dalsze losy, o których 

wspomina cytowany ju  Plater: 

Nieszcz sny Ponset, który by  sprawc  i g ównym motorem tego chybionego na Inflan-

tach pseudopowstania, zosta  schwytany i jako delegat Rz du Narodowego s dzony na 

mier , a w drodze u askawienia zes any do katorgi, ale przez krewn , któr  by a ona 

jednego z ministrów w Petersburgu, ju  w ci gu roku zdo a  si  wykr ci  i bezpiecznie 

dosta  do Krakowa, gdy tyle ofiar jego niedarowanej, grzesznej i lekkomy lnej zarozu-

mia o ci pokutowa o i yciem przyp aci o pok adane w nim zaufanie. W pi  lat potem 

spotka em go w Krakowie w ogrodzie publicznym; udawa , e mnie nie pozna 34. 

Zatem obu – Ponseta i Bujnickiego uratowa a od konsekwencji ona mini-

stra w Petersburgu. Czy by Anna Wa ujewa, najbli sza przyjació ka siostry 

Bujnickiego, Heleny, a ona wp ywowego ministra Piotra Aleksandrowicza Wa-

ujewa35? Je li tak by o w istocie, ca a sprawa musia a by  wcze niej zr cznie 

obmy lona. Celem by  przecie  nie tylko Plater, ale w ogóle polscy ziemianie, 

zgodnie z tez  Erica Jekabsona, e „w Latgalii wykorzystano polskie powstanie, aby 

zaatakowa  ziemian Polaków, spali  i zniszczy  ich maj tki, a ich samych uwi -

zi ”36. Mózgiem by by wówczas Ponset, wykonawc  Bujnicki, a Plater ofiar .  

Tyle historia zapisana w dokumentach i reminiscencjach. Literackim komen-

tarzem do tragicznych dziejów Leona Platera jest wzmiankowany ju  utwór sce-

niczny jego siostry, pisarki i publicystki37. W Dramacie bez nazwy Platerówna 

dokonuje rozpisanego na g osy sprawozdania z traumatycznych wypadków od 

chwili otrzymania przez brata rozkazu udzia u w akcji po jego rozstrzelanie. 

Dramat stanowi bogaty w realia osobliwy pami tnik rodzinny, w którym „ludzie 

s  […] odfotografowani, a ich s owa stenografowane”38. Identycznie jak we 

wspomnieniach Eugeniusza Platera, przedstawia autorka swego brata jako ofiar  

nieszcz snego, bezsensownego zrywu, jako pechowca, którego wywiedziono  

w pole; wyrachowanym organizatorom pomog o jego usposobienie i chwiejny, 

podatny na wp ywy charakter. Dramat bez nazwy pokazuje narodziny legendy 

m odego powsta ca, ods aniaj c prywatn  histori  jego bohaterstwa39. Zarówno 

                                                 
34  E. Plater, Wspomnienie z 1863 roku…, s. 107. 
35  Anna z Wachulskich Wa ujewa (1830–1883), druga ona Piotra Aleksandrowicza Wa ujewa 

(1814–1890), rosyjskiego polityka, gubernatora Kurlandii (1853–1858), ministra spraw we-

wn trznych (1861–1868), cz onka Komitetu Urz dzaj cego ds. Królestwa Polskiego (1864–

1871), premiera Komitetu Ministrów Rosji (1877–1881). Por. J. Gieysztor, Pami tniki, s. 381. 
36  E. Jekabson, Stosunki polsko- otewskie…, 31. 
37 D. Samborska-Kuku , Nieznana pisarka z Inflant Polskich – Ludwika Platerówna, [w:] tej e, 

Jak rekonstruowa  biografi  i jak opisa  twórczo  XIX-wiecznego pisarza minorum gentium? 

(metodologia, ród a, struktury narracji), ód  2012.  
38  S. Ko mian, List do Pana Ignacego Skrochowskiego o „Dramacie bez nazwy”, „Przegl d Pol-

ski” 1875, z. 11, s. 263. 
39  Zob. D. Samborska-Kuku , „Dramat bez nazwy” Ludwiki Platerówny – glosa do powstania 

styczniowego w Inflantach, [w:] Dramat w historii – historia w dramacie, red. K. Latawiec  

i inni, Kraków 2009. 



32 Dorota SAMBORSKA-KUKU  

bowiem w memuarze brata, jak i fikcjonalnym tek cie siostry w osobowo ci Le-

ona zachodz  pewne procesy, które mo na by nazwa  dojrzewaniem w krótkim 

czasie. Z lekkomy lnego i naiwnego w a ciciela tokarni, zaprzyja nionego ze 

s u b  m odego paniczyka, poluj cego na zaj ce nudz cego si  m odzie ca wy-

rasta narodowy heros. Zabieg ten, charakterystyczny dla literatury pokazuj cej 

m odych ludzi dorastaj cych do zada  politycznych w sytuacji szczególnego 

momentu historycznego, z którym musz  i chc  si  zmóc, w którym pragn  si  

sprawdzi , wydaje si  w prezentacji Platera ma o przekonuj cy. Przeanielenie 

Leona odbywa si  zbyt po piesznie, metamorfozie tej nie towarzysz  w a ciwie 

adne emocje, poza do  zaskakuj cym wyznaniem przekazanym przez Euge-

niusza, i  „ta mier , to dla niego szcz cie”40 oraz smutn  konstatacj  wypo-

wiedzian  w dramacie: „Dziwno to jednak tak zdrowemu bez adnej choroby i  

na tamten wiat!”41. Wybaczenie przewin krzywdzicielom i ca onocne modlitwy 

z duchownym s abo koresponduj  z wrodzonym usposobieniem Leona, a prze-

miana w wi tego czyni z niego posta  papierow , nie za  prawdziwego bohate-

ra, idealist  silnego moc  przekona , przepe nionego buntem wobec Rosji – 

k amcy i kata. Obydwa teksty rodze stwa Platerów nie oddaj , jak si  zdaje, ca-

ej prawdy, s  jednym g osem stawiaj cym veto surowemu prawu zapomnienia, 

s  wype nieniem powinno ci, aby ocali  od zag ady pami  o bracie, nies usznie 

skazanym na mier  i publiczne pot pienie. A tak e po to, aby opowiedzie   

o martyrologii rodu mimo woli uwik anego w niepotrzebne za D win  powstanie.  

Legenda powsta ca stanie si  tematem oralnych wersji, które przyjm  osta-

teczny kszta t w ludowej Pie ni otewskiej na rozstrzelanie Leona Platera42 – 

swoistym odpowiedniku mierci pu kownika. Niestety, na j zyk polski dot d 

nieprzet umaczonej. Trzeba by o a  150. rocznicy powstania, a eby nasza zbio-

rowa pami  si gn a za D win , albowiem dot d po Leonie Platerze zosta o 

niewiele: dla zwiedzaj cych Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie – tylko 

wi zienne ubranie, w którym prowadzony by  na mier , dla odwiedzaj cych 

dynebursk  twierdz  – zmursza y lad po onegdajszej (erygowanej w 1923 r.) 

tablicy upami tniaj cej jego stracenie. 8 czerwca 2013 r. prezydenci Polski i o-

twy ods onili now  tablic  po wi con  Platerowi, a zorganizowane z tej okazji 

seminarium naukowe od wie y o pami  tamtych dni, odtwarzaj c okoliczno ci 

smutnej dla Inflantczyków wiosny 1863 roku. 

 

                                                 
40  E. Plater, Wspomnienie z 1863 roku…, s. 107. 
41  [L. Platerówna], Dramat bez nazwy, „Przegl d Polski” 1875, z. 10, s. 283. 
42  Pie  otewsk  na rozstrzelanie hr. L. Platera w czasie powstania w 1863 w Dyneburgu wyda-

no jako druk ulotny w Rydze w 1871 r. 
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Summary 

Leon Plater’s Way to Heroism. From the History of January Uprising  

behind the Daugava 

The national uprising of 1863 in the Inflanty voivodeship was neither widely discussed nor 

particularly productive. Apart from preparatory conspiracies in a few estates, major events in-

cluded the assault at a forest near Kras aw, organised by Zygmunt Bujnicki, an ex-military who 

commanded over 50 volunteers, in which a consignment of armaments was seized, with a few 

casualties on the part of the escort. The defendant in that case, however, was not the actual leader 

of the bunch, but a lesser figure, one Leon Plater (1836–1863), a local aristocrat by birth. He 

pleaded guilty, was thrown into the Dinaburg fortress and presently shot dead by a firing squad. 

The memories and drama of Plater’s sister (Ludwika) show Leon as a man growing to heroic 

deeds gradually, as a man who succumb to outside influence and mystery of time. They show the 

birth of a legend. 

All available data on these occurrences, apart from documentation, has been sourced from 

memoirs and oral accounts provided by witnesses and participants, including those by Ludwika 

and Eugeniusz Plater, sister and brother to the court-martialled soldier, the leader’s father Kazim-

ierz Bujnicki, Aleksander Mohl and Stanislaw Weyssenhoff. It transpires from these writings that 

the uprisings on the Inflanty voivodeship territory were a Russian provocation, while their instiga-

tor Józef Ponset may have been a conman, possibly a spy. The revolt was immediately stifled, with 

the help of local peasantry, particularly Orthodox schismatics, who supported the Russians in their 

acts of destruction by ambushing insurgents, demolishing estates and brutally murdering the local 

gentry immediately after the Kraslaw events. The accounts under scrutiny, detailed, dramatic and 

unedited, testify to the martyrology of Polish families inhabiting the Latgalia region, folk who lost 

everything due to a suicidal act of rebellion. 

The examined sources bear out historical accounts of „pseudo-uprising” (cf. E. Jekabson), 

whereby the occupant made deliberate use of Polish patriotism and political naivety in order to ex-

pel Polish noblemen from the Latgalia neighbourhood – hence the Platers, associated with the pre-

vious uprising, clever use of Romanticism slogans, a sly demagogue and a culmination of the 

apocalypse in the form of subornation of the peasants under the post-enfranchisement conditions. 

 


