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S aw MILEWSKI 

Towarzystwo Rapperswilskie 

W adys aw Broel-Plater – za o yciel Muzeum 

Polskiego w Rapperswilu (zarys biografii) 

W roku 2008 min o 200 lat od daty narodzin hrabiego W adys awa Platera, 

za o yciela pierwszego polskiego muzeum narodowego – a w roku 2010 minie 

140 lat od dnia jego otwarcia. 

W eseju o tym muzeum, zamieszczonym w 1995 r. w „Muzealnictwie”, jego 

autor, Bogus aw Mansfeld stwierdzi  m.in., e hrabia W adys aw Plater nie do-

czeka  si  dotychczas monografii, na któr  z pewno ci  zas uguje. Min o kilka-

na cie lat i sytuacja ta nie uleg a zmianie. Ale – je li u wiadomimy sobie, e 

monografia cz owieka to obszerna, wyczerpuj ca rozprawa o jego yciu i dzia-

alno ci na tle epoki, i je li zapoznamy si  z zarysem biografii Platera, to stanie 

si  oczywiste, e opracowanie jego monografii po up ywie 120 lat od jego 

mierci, po zniszczeniu archiwów rodzinnych i archiwów muzeum rapperswil-

skiego, jest zadaniem niezwykle trudnym, pracoch onnym, wymagaj cym po-

szukiwa  archiwalnych w wielu o rodkach, z którymi Plater za ycia si  kontak-

towa . A nawet – nie mówi c o udokumentowanej monografii – trudno odtwo-

rzy  w miar  pe ny obraz jego ycia. 

Rodzina Platerów pochodzi a z Westfalii. W ko cu XIII wieku jeden z jej 

cz onków, Fryderyk, przeniós  si  nad D win , na ziemie b d ce przedmiotem 

rywalizacji mi dzy zakonem kawalerów mieczowych a arcybiskupem ryskim, 

i sta  si  protoplast  nowej linii rodu, zwanej pó niej polsko-inflanck . Zakorze-

nianiu si  Platerów w Inflantach z czasem, zw aszcza od XVI wieku i Unii Lu-

belskiej, zacz  towarzyszy  proces ich stopniowej polonizacji, b d cy w du ej 

mierze nast pstwem zawierania ma e stw z miejscowymi szlachciankami, a jak 

wiadomo, na wschodnich obszarach Rzeczypospolitej Obojga Narodów miej-

scowa szlachta pochodzenia litewskiego czy ruskiego tak e z czasem w rosn -

cym stopniu przesi ka a polsk  kultur  i uto samia a si  z przynale no ci  do 
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narodu polskiego. Nie zmieni o si  to po zaborach i znajdowa o wyraz m.in. 

w udziale w walkach o przywrócenie niepodleg o ci. I tak np. ojciec W adys a-

wa Kazimierz Plater uformowa  w asnym sumptem pu k walcz cy z zaborc  

o przywrócenie wolno ci ojczyzny. 

W adys aw Ewaryst hrabia Broel-Plater, syn Kazimierza i Apolinary z domu 

abówny, córki wojewody po ockiego, urodzi  si  7 listopada 1808 r. w Wilnie, 

gdzie sp dzi  te  lata dzieci stwa i nauki szkolnej. Jak odnotowa  Sz. Konarski, 

autor drzewa genealogicznego rodziny Platerów, W adys aw by  w roku 1824 

„celuj cym uczniem” w gimnazjum wile skim. Po jego uko czeniu przez rok 

„s ucha  kursu nauk wy szych w uniwersytecie wile skim”, a nast pnie w roku 

1827, zgodnie z ówczesn  praktyk  wielu zamo nych rodzin ziemia skich, wy-

jecha  „dla otarcia si  w wiecie”, najpierw do Petersburga, a nast pnie do kilku 

krajów Europy Zachodniej – Niemiec, Anglii, Szwajcarii. W toku tego pobytu, 

w roku 1827 studiowa  pewien czas na uniwersytecie berli skim. I to by  koniec 

jego nauki – dwa krótkie pobyty na wy szych uczelniach, a nie pe ny kurs stu-

diów zako czony dyplomem. Ale warto przypomnie , e w XIX wieku w jego 

rodowisku – nie tylko w jego pokoleniu, ale jeszcze w paru nast pnych – ko -

czenie wy szych studiów nie by o rzecz  powszechn . Panowie – jak to napisa  

we wspomnieniu o swym ojcu, urodzony u schy ku tego wieku te  na terenach 

b. Wielkiego Ksi stwa Litewskiego, ks. Walerian Meysztowicz – bardzo cz sto 

nabywali wiedz  nie przez programowo kierowane studia uniwersyteckie, ale 

przez prac  samodzieln , do której drog  otwiera a znajomo  j zyków. 

Wybuch powstania listopadowego zasta  Platera w Londynie. Na wie  o nim 

z pocz tkiem 1831 r. wróci  do Warszawy. Krótki czas pracowa  w biurze spraw 

zagranicznych Rz du Narodowego. Potem wst pi  do wojska Królestwa Kon-

gresowego, w którym zosta  adiutantem pu kownika, a pó niejszego genera a 

Samuela Ró yckiego podczas jego wyprawy na Litw . 

Gdy Sejm postanowi  rozszerzy  swój sk ad o przedstawicieli Ziem Zabra-

nych (to znaczy tych, które przed rozbiorami wchodzi y w sk ad Rzeczypospoli-

tej Obojga Narodów, a po Kongresie Wiede skim nie wesz y w sk ad Królestwa 

Polskiego, lecz pozosta y prowincjami Cesarstwa Rosyjskiego), w sierpniu 1831 r. 

W adys aw Plater przyj  propozycj  powo ania na pos a z województwa mi -

skiego, w którym znajdowa  si  maj tek jego rodziców. Maj c dwadzie cia trzy 

lata, by  jednym z najm odszych pos ów, ale zarazem i jednym z bardziej ak-

tywnych. 

Aktywno  polityczn  kontynuowa  tak e po upadku powstania – na emi-

gracji. Wkrótce po opuszczeniu kraju uda  si  do Anglii i tam (u ywaj c wspó -

czesnej terminologii) prowadzi  umiej tnie propagand  sprawy niepodleg o ci 

Polski. Jego przemówienia na organizowanych w tym celu zgromadzeniach bu-
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dzi y du e zainteresowanie i emocje w ród s uchaczy i przyczyni y si  do po-

wstania podpisanego przez oko o stu tysi cy Brytyjczyków na pergaminie o 40- 

-metrowej d ugo ci „Adresu do Narodu Polskiego” (przechowywanego nast p-

nie i eksponowanego przez wiele lat w muzeum rapperswilskim). 

Na d u sz  met  Plater osiedli  si  jednak, jak du a cz  emigrantów, w Pa-

ry u. Tam pocz tkowo wspó dzia a  z ksi ciem Adamem Czartoryskim i z Niem- 

cewiczem, popiera  Niemojewskiego przeciw lewicy, wraz z bratem Cezarym 

za o y  Towarzystwo Litewskie i Ziem Ruskich, a od 1833 r. wydawa  po wi -

cony sprawom polskim a adresowany do Francuzów i innych cudzoziemców 

miesi cznik „Le Polonaise. Journal des interêts de la Pologne”. Przez trzy lata 

by  naczelnym redaktorem tego pisma, a cz onkami jego redakcji byli m.in. po-

eta i publicysta Stefan Witwicki, genera owie Józef Bem i Henryk Dembi ski, 

a tak e znani cudzoziemcy – m.in. Francuzi hr. Karol Montalembert, Karol Saint- 

-Beuve, W och hr. Mamiani Della Rovere, Hiszpan margrabia Miraflores (pó -

niejszy prezes parlamentu), portugalski pisarz Pinheiro Ferrera. Uprawia  te  

dzia alno  wydawnicz , a w jej ramach odtworzy  teksty wyk adów paryskich 

Adama Mickiewicza (Cours de la litterature slave) i doprowadzi  do ich wydania. 

By  konserwatyst , ale – cho  jako wydawca korzysta  z subwencji Czarto-

ryskiego – nie zawsze prowadzi  pismo w pe ni zgodnie z jego lini  i intencjami, 

tak e po kilku latach utraci  t  subwencj  i musia  przerwa  wydawnictwo. 

Nadal jednak na ró nych polach stara  si  s u y  Czartoryskiemu a  do 1842 r., 

w którym skrytykowa  go na amach wydawanego przez siebie „Dziennika Na-

rodowego”, co spowodowa o zerwanie wspó pracy. W 1843 r. bezowocnie usi-

owa  reaktywowa  na emigracji Sejm Królestwa Polskiego. 

W tym te  czasie o eni  si  z niemieck  aktork  Karolin  Bauer. Pochodzi a 

z Badenii. By a córk  rotmistrza. Pozna  j  kilkana cie lat wcze niej, w okresie 

studiów w Berlinie, i ju  wówczas nawi za a si  mi dzy nimi wzajemna ni  

sympatii. Dalsze jego podró e, powrót do kraju w celu udzia u w powstaniu, 

a nast pnie emigracja do Francji nie sprzyja y jej utrwaleniu. I w tych latach je-

go pó niejsza ma onka sta a si  morganatyczn  on  ksi cia Leopolda Sasko- 

-Koburskiego. Gdy po kilku latach tego zwi zku ksi  przyj  zaoferowan  mu 

koron  usamodzielnionej niedawno wcze niej Belgii, podj  te  decyzj  o za-

warciu tzw. ma e stwa dynastycznego, zapewniaj cego jego potomkom dzie-

dziczenie tronu. I wtedy, po odnowieniu znajomo ci, po d u szej przerwie, do-

sz o do ma e stwa Karoliny z Platerem. Nie eliminowa o to jednak w tpliwo-

ci, czy po zako czeniu swego morganatycznego zwi zku – nawet ju  jako hra-

bina Platerowa – b dzie ona mile widziana w wielu znacz cych dla m a pary-

skich salonach. I to, obok niepowodze  politycznych, sk oni o Platera do opusz-

czenia Pary a i zamieszkania w Szwajcarii. Pierwszym jego szwajcarskim adre-

sem by o niewielkie miasteczko Dietikom w kantonie argowijskim, niedaleko od 
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Zurychu. Tam e uzyska  obywatelstwo szwajcarskie. Wkrótce jednak przeniós  

si  nad Jezioro Zuryskie, do równie  niewielkiej miejscowo ci Kilchberg. 

Naby  tam dom nazwany od swego rodowego przydomku will  „Zum Broel- 

berg”. Bezpo rednim jego s siadem by  pisarz szwajcarski Konrad Ferdynand 

Meyer, dzi ki któremu nawi za  liczne kontakty z wielu osobisto ciami z miej-

scowego wiata kultury i polityki. Jednocze nie do roku 1848 zdalnie kontynu-

owa  wydawanie „Dziennika Narodowego”. W tym te  roku doszed  do zgody 

z ks. Czartoryskim i w czasie Wiosny Ludów, w imieniu „grona sejmowego”, 

zawióz  adres do Zgromadzenia Ogólnoniemieckiego we Frankfurcie. W kolej-

nych latach uprawia  publicystyk , m.in. w „Le Monde”. Jego dom sta  si  miej-

scem spotka  polskich emigrantów i Polaków przybywaj cych z kraju. 

Wybuch powstania styczniowego sta  si  impulsem do poszerzenia sfery ak-

tywno ci politycznej Platera. Wspó dzia a  ze szwajcarskim pisarzem Gotfrydem 

Kellerem z Zurychu w utworzeniu Szwajcarskiego Centralnego Komitetu Po-

mocy Polakom, który skupi  20 komitetów lokalnych i m.in. wspó finansowa  

zakup karabinów dla powsta ców. Z inicjatywy Platera i przy jego finansowym 

wk adzie Komitet ten wydawa  te  przez prawie pó tora roku (od lutego 1864 r. 

do czerwca 1865 r.) wychodz ce trzy razy w tygodniu niemieckoj zyczne cza-

sopismo „Der Weisse Adler” po wi cone sprawie niepodleg o ci Polski. Jak to 

ocenia  po up ywie stu lat historyk Jerzy Borejsza, w swym studium o prasie 

emigracyjnej okresu powstania styczniowego, ponad 200 numerów tego pisma 

odegra o istotn  rol  w kszta towaniu opinii o Polsce w ród niemieckoj zycz-

nych mieszka ców Szwajcarii. 

Podczas dyktatury Traugutta Plater zosta  formalnym agentem powsta czego 

Rz du Narodowego w Szwajcarii. W schy kowym okresie powstania i po jego 

upadku podj  ró nokierunkowe dzia ania na rzecz pomocy dla kraju i dla poja-

wiaj cej si  na Zachodzie nowej fali emigracji. I tak uruchomi  w Pary u akcj  

pomocy Ko cio owi katolickiemu w Polsce, a nast pnie w latach siedemdziesi -

tych stworzy  funkcjonuj cy przez wiele lat fundusz wspomagaj cy ksi y pol-

skich wywiezionych na Syberi  i w g b Rosji (Oeuvre d’ assistance des prêtres 

polonais exilés en Siberie et dans l’interieur de la Russie). Ju  w roku 1864 zor-

ganizowa  w Szwajcarii dom polskich inwalidów, a tak e komitet pomocy na-

ukowej u atwiaj cy popowstaniowym emigrantom poprzez stypendia zdobywa-

nie kwalifikacji umo liwiaj cych lepsz  egzystencj  w nowym dla nich rodo-

wisku. Te samorzutnie podejmowane przez Platera inicjatywy stanowi y pocz -

tek nowego etapu jego dzia alno ci yciowej, w którym przyj  i realizowa  

w praktyce has a pracy organicznej, a tak e sta  si  ich propagatorem w rodo-

wisku emigracji. 
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I tak np. w Berlinie, na obchodzie rocznicy powstania w 1869 r. Plater po-

wiedzia , m.in.: „Przede wszystkim stara  si  powinna Polska o zespolenie 

wszystkich swych ywio ów pa stwowych, o jedno  ogólnego kierunku, o roz-

szerzanie o wiaty, powo ywanie mas ludowych do ycia narodowego, kszta ce-

nie si  praktyczne specjalne, o znaczny post p w pracy organicznej w kraju 

i dzia anie na zewn trz, którego punkt oparcia jest w opinii publicznej nam przy-

jaznej w ró nych krajach. Pomnijmy bowiem, e opinia publiczna stanowi jedn  

z pierwszych pot g w Europie”. 

Takie sformu owanie celów rozwojowych prowadzi o te  do krytycznego 

spojrzenia na dotychczasow  dzia alno  niepodleg o ciow . Szczególnie dobit-

nie zabrzmia o to w wypowiedzi Platera na posiedzeniu Towarzystwa Histo-

ryczno-Literackiego w Pary u w dniu 5 grudnia 1871 r.: „Robi c rachunek stu-

letni sumienia narodu naszego, uderza nas kierunek niepraktyczny w sprawie oj-

czystej, […] zamiast pracy organicznej, systematycznej w dziele odrodzenia, 

marnowali my si y ywotne w hecach politycznych stronnictw i porywali my za 

bro  nieraz nierozwa nie […]. Czas ju  przej  si  t  prawd , e odrodzenie 

materialne pa stwa musi by  poprzedzone odrodzeniem moralnym […]”. 

Z du ym prawdopodobie stwem mo na przyj , e na tle tezy o odrodzeniu 

moralnym jako czynniku dzia aj cym na rzecz odrodzenia pa stwa zrodzi a si  

my l o potrzebie utworzenia polskiego ogniska narodowego, które, maj c na wi-

doku odzyskanie niepodleg o ci, pracowa oby nad podniesieniem poziomu 

wiadomo ci narodowej. Ognisko takie mia o stanowi  „przybytek nietykalny 

zabytków historycznych” – muzeum, archiwum, biblioteka – wszystko nietykal-

ne, bezpieczne i pewne, gdy  mieszcz ce si  poza krajem i to poza sfer  ewen-

tualnych ingerencji zaborców. (Wprawdzie pocz tkowo Plater podejmowa  kilka 

prób oddania po swej mierci stworzonego przez siebie muzeum narodowego 

pod opiek  jednej z krajowych instytucji kulturalnych – najch tniej maj cej sie-

dzib  w najswobodniejszej dzielnicy, tj. Galicji, ale po kontaktach z krakowsk  

Akademi  Umiej tno ci, lwowskim Ossolineum i pozna skim Towarzystwem 

Przyjació  Nauk i zaznajomieniu si  z ich ostro nym stanowiskiem zrezygnowa  

z tego zamiaru). 

Jeszcze przed podj ciem prac nad utworzeniem muzeum narodowego Plater 

wyst pi  z inicjatyw  upami tnienia na ziemi szwajcarskiej stulecia polskich 

walk o niepodleg o , za których pocz tek uwa a  konfederacj  barsk . Brak 

zgody w adz miejskich Zurychu na postawienie w nim pomnika sprawi , e tzw. 

Kolumna Barska stan a w 1868 r. w pobliskim miasteczku Rapperswil, posia-

daj cym podupad y zamek z XIII wieku, a wkrótce kontakty z w adzami tego 

miasta doprowadzi y do tego, e w dwa lata pó niej w tym zabytkowym zamku 

otwarto pierwsze polskie muzeum narodowe (którego zbiory przewieziono po 

I wojnie wiatowej do Polski, po czym sam zamek pomie ci  wkrótce Muzeum 
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Polski Wspó czesnej, a po jego likwidacji po II wojnie wiatowej i d u szej 

przerwie od roku 1975 mie ci obecnie kolejne – równie  bogate i prowadz ce 

wielostronn  dzia alno  kulturaln  – Muzeum Polskie). 

W 1870 roku nast pi o otwarcie muzeum, które zacz o do  szybko po-

wi ksza  swe zbiory dzie  sztuki i pami tek historycznych, a tak e ksi ek i ar-

chiwaliów. W ród ofiarodawców znaczny udzia  mieli emigranci po powstaniu 

listopadowym zamieszkuj cy w Szwajcarii, a tak e Francji, Niemczech i innych 

krajach, którzy osi gaj c wiek podesz y, korzystali z nowo powsta ej mo liwo-

ci przekazywania posiadanych pami tek swej patriotycznej postawy i dzia al-

no ci, a nierzadko tak e zwi zanych z Polsk  dzie  sztuki do narodowej ich 

sk adnicy na obczy nie. Liczne dary, a tak e darowizny pieni ne sp ywa y do 

muzeum tak e z innych rodowisk emigracyjnych, jak równie  ze wszystkich 

trzech zaborów w kraju. 

Plater, który zawar  z w adzami miasta umow  o dzier awie przestrzeni zam- 

kowych na 99 lat w zamian za ich odnowienie, utrzymywanie na dobrym po-

ziomie i relatywnie niewielki czynsz, zosta  do ywotnim dyrektorem muzeum. 

Powo a  kilkuosobow  Rad  Muzealn  stanowi c  – ale tylko formalnie rzecz 

bior c – jego kolegialny zarz d (w jej sk ad wchodzili Henryk Bukowski, anty-

kwariusz ze Sztokholmu, Stefan Buszczy ski, ziemianin z Kijowszczyzny 

i pisarz, Agaton Giller, cz onek Rz du Narodowego podczas powstania, dzien-

nikarz, który osiad  w Rapperswilu i szereg lat pracowa  dla muzeum, oraz zna-

ny pisarz Józef Ignacy Kraszewski). Za ycia Platera Rada spe nia a, i to w ogra- 

niczonym zakresie, funkcje doradcze, gdy  w praktyce on sam zarz dza  mu-

zeum jednoosobowo, a Rada mia a przej  w adz  dopiero po jego mierci. 

Za ycia Platera bardzo specyficzny charakter mia o te  zarz dzanie finan-

sami muzeum, które, formalnie rzecz bior c, by o instytucj  ogólnonarodow . 

Tymczasem wszelkie wp ywy zewn trzne – z darowizn indywidualnych, sk a-

dek, wp ywów z biletów wst pu i podobnych róde  – stanowi y (zw aszcza 

w pierwszych latach istnienia) tylko niewielk  cz  kosztów utrzymania i bie-

cej dzia alno ci muzeum, a wi kszo  kosztów zarówno remontu zamku, jak 

bie cych kosztów jego utrzymania i kosztów zwi zanych z ekspozycj  muzeal-

n  pokrywa  z w asnej szkatu y sam Plater. Ju  w pierwszym sprawozdaniu 

rocznym wydanym w 1871 r. Plater wyliczy , e sam wy o y  dot d na Kolumn  

Barsk  i muzeum ponad 120 tys. franków szwajcarskich. Równie  w 1871 r. za-

o y  – mówi c j zykiem wspó czesnym – lokat  d ugoterminow , lokuj c na 

niej w asne prawie 80 tys. frs. z przeznaczeniem odsetek, wynosz cych w ci gu 

dekady blisko 34 tys. frs., na utrzymywanie administracji muzeum. W nast p-

nych latach muzeum otrzymywa o wi cej darowizn i spadków, przy czym jed-
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nak niektóre z nich mia y okre lone z góry przez ofiarodawców przeznaczenie – 

np. na fundusz stypendialny. 

Sam Plater jako dyrektor zajmowa  si  g ównie odbudow  budowli zamko-

wej i dostosowaniem jej do nowych zada  oraz sprawami finansowymi (w tym 

zw aszcza wspomnianym wy ej pokrywaniem znacznej cz ci kosztów funkcjo-

nowania muzeum z w asnej kieszeni), a sprawy ekspozycji pozostawia  kolej-

nym kustoszom. Sam te  kontynuowa  kilka zapocz tkowanych wcze niej dzie-

dzin dzia alno ci niemuzealnej, a tak e rozwin  nowe i kierowa  nimi z du  

energi . Tak np. w 1882 r., pozyskawszy od Krystiana Ostrowskiego znaczn  

darowizn  na dzia alno  stypendialn  (450 tys. frs.), rozwin  j  w taki sposób, 

e stypendia rapperswilskie uzyska y wa n  pozycj  zarówno w ród polskiej 

emigracji, jak i w ród rodaków w kraju pragn cych zdobywa  kwalifikacje 

w renomowanych uczelniach na Zachodzie. W lad za Ostrowskim poszli inni 

fundatorzy, zwi kszaj c fundusze na ten cel do oko o miliona franków. W na-

st pstwie tego w okresie do I wojny wiatowej stypendia rapperswilskie otrzy-

ma o ok. 360 osób (w ród nich ok. 1
Ú3 z zaboru rosyjskiego), studiuj cych naj-

ró niejsze kierunki w 48 miastach. Znaczna cz  tych stypendystów sta a si  

w dalszym swym yciu wybitnymi uczonymi, twórcami, dzia aczami odgrywa-

j cymi du  rol  w II Rzeczypospolitej. 

Kontynuuj c akcj  pomocy ksi om polskim represjonowanym przez w a-

dze carskie, Plater pozyskiwa  od organizacji katolickich z ró nych krajów rod-

ki pieni ne i t  drog  wspiera  systematycznie ok. 320 zes anych na wschód 

ksi y, a jednocze nie publikowa  w j zykach francuskim i angielskim wydaw-

nictwa o stosunku caratu do katolickiej ludno ci ziem polskich (w tym szczegól-

nie o traktowaniu unitów na Podlasiu i innych ziemiach kresowych) oraz infor-

mowa  o tym instytucje watyka skie, a nawet osobi cie papie a Leona XIII. 

Na szczególne podkre lenie zas uguje uruchomienie przez Platera w ramach 

muzeum rapperswilskiego tzw. wydzia u polemicznego, którego zadaniem by o 

ledzenie w prasie krajów Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych publika-

cji dotycz cych wizerunku Polski i Polaków pod zaborami i reagowanie na tek-

sty oceniane jako nieobiektywne i szkodz ce sprawom polskim. By a to dzia al-

no  nowa w owych czasach i wyprzedzaj ca o wiele lat istnienie i dzia anie 

dzisiejszych s u b prasowych. Jak ju  o tym by a mowa, nieomal nie zachowa y 

si  w ogóle archiwalia rapperswilskie dokumentuj ce dzia alno  Platera i jego 

wspó pracowników, a trzeba doda , e ca kiem brak dokumentów tzw. dzia al-

no ci polemicznej. Jednak e z kilku sprawozda  i publikacji wzmiankuj cych 

o owych poczynaniach wynika, e liczba takich interwencji prasowych (nb. pu-

blikowanych przez niektóre czasopisma jako teksty polemiczne) si ga a w po-

szczególnych latach 200–250, co wiadczy o du ej aktywno ci Platera i jego 

wspó pracowników w tej dziedzinie i o du ej wadze przyk adanej przez nich do 
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oddzia ywania na opini  publiczn . I je li nawet blisko z nim wspó pracuj cy 

Zygmunt Mi kowski pisa , e Plater by  cz owiekiem „nie zas uguj cym na po-

s dzenie go o genialno ”, a co wi cej, e pos dzano go „o pewne niedobory 

umys owe”, to po up ywie stu kilkudziesi ciu lat trzeba stwierdzi , e je li na-

wet w niektórych cenionych podówczas w jego rodowisku dziedzinach wiedzy 

taka ocena mia a swoje uzasadnienie, to w wielu innych sferach sposób my lenia 

Platera wyprzedza  znacznie swoj  epok . 

Poza podj t  przez siebie prasow  dzia alno ci  polemiczn , Plater próbowa  

nowatorsko zainicjowa  zorganizowanie mi dzynarodowej organizacji wspó -

pracy muzeów, archiwów i bibliotek. Pozyska  dla tej idei Cesare Correntiego, 

sekretarza króla W och, który w 1885 r. zg osi  odpowiedni wniosek na kongre-

sie historyków w Turynie. Niestety nie podj to wówczas niezb dnych prac or-

ganizacyjnych i sama idea doczeka a si  cz ciowej realizacji dopiero w 1927 r., 

gdy powsta a Mi dzynarodowa Federacja Stowarzysze  i Instytucji Bibliotekar-

skich, a w odniesieniu do muzeów i archiwów dopiero w 1948 r., gdy (nawiasem 

mówi c dzi ki inicjatywie i przedsi wzi ciom organizacyjnym UNESCO) utwo-

rzono Mi dzynarodowe Rady Muzeów i Archiwów. Podobnie, ju  w latach 

osiemdziesi tych XIX wieku Plater proponowa  zabezpieczenie muzeów, archi-

wów i bibliotek na wypadek wojny przez wprowadzenie ich oznakowania – po-

dobnie jak ju  od 1864 r. oznakowywano symbolem Mi dzynarodowego Czer-

wonego Krzy a szpitale i ambulanse. Tak e i ta koncepcja Platera znalaz a reali-

zacj  dopiero w drugiej po owie XX wieku, kiedy w 1957 r. podpisano konwen-

cj  hask  zapewniaj c  ochron  obiektów muzealnych, archiwalnych i biblio-

tecznych i wprowadzono ich oznakowanie tarcz  z b kitnym krzy em. 

Prócz dzia alno ci muzealnej Plater przez ca e lata siedemdziesi te XIX wieku 

stara  si  kontynuowa  dzia alno  polityczn  i sta  si , je li nie g ow  ca ej po-

powstaniowej emigracji, to przynajmniej szefem jej wielkiego stronnictwa. Pod 

tym k tem prowadzi  tzw. dzia alno  polemiczn , a tak e obsy a  „memoria a-

mi i adresami gabinety, pisuj c od czasu do czasu do monarchów i monarchi , 

do papie a i kardyna ów, publikuj c broszury polityczne”. W 1876 r. wypowie-

dzia  si  publicznie w Zurychu na rzecz utworzenia reprezentacji narodowej za 

granic  i przy tym – jako jeden z ostatnich yj cych cz onków Sejmu z 1831 r. – 

wyrazi  gotowo  podj cia si  roli reprezentanta, je eli tylko kraj udzieli mu 

mandatu. Reaguj c na t  wypowied , szereg osób z kraju, g ównie ze Lwowa 

i Poznania (w tym spo ród bardziej znanych Kornel Ujejski i Agaton Giller) wy-

razi o mu poparcie, nadsy aj c list z ok. 200 podpisami. Plater uzna  to za wy-

starczaj ce upowa nienie dla podj cia misji. W nowej roli rozsy a  ministrom 

i politykom z wielu krajów memoria y w sprawie polskiej. W roku 1877 wzi  

udzia  w politycznym zje dzie polskim w Wiedniu i podj  prób  odegrania zna-
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cz cej roli i uzyskania pozycji prezesa proponowanego Rz du Narodowego, lub 

przynajmniej prowadz cego w nim sprawy zagraniczne. Po fiasku tej próby Pla-

ter (wkraczaj cy ju  wtedy w siedemdziesi ty rok ycia) ura ony zlekcewa e-

niem go przez uczestników zjazdu wycofa  si  z dzia alno ci politycznej i do 

ko ca ycia zajmowa  si  ju  tylko sprawami muzeum. 

Ze wiadectw wspó czesnych wynika, e w ostatniej dekadzie jego ycia i w tej 

dziedzinie jego aktywno  s ab a i stawa a si  mniej wielostronna. Autor pierw-

szej obszerniejszej publikacji o rozwoju muzeum, wydanego we Lwowie w 1898 r. 

Szkicu dziejów Muzeum Narodowego w Rapperswylu dr J. Rosz stwierdzi , e 

o ile mi dzy rokiem 1873 a 1879 liczba pozycji inwentarzowych zbiorów mu-

zeum wzros a z ok. 3 tys. do ok. 45 tys., to w latach osiemdziesi tych liczba da-

rów wynosi a przeci tnie ju  tylko 280 pozycji rocznie. Znacznie zmala y te  

ofiary pieni ne na rzecz muzeum i jego dochody, co by o szczególnie widoczne 

w ostatnich dwóch latach ycia Platera. 

Po roku 1880 Plater zaniecha  publikowania corocznych sprawozda  mu-

zeum, a tym samym i rozlicze  finansowych. Wzbudzi o to fal  krytyki i prote-

stów ze strony ró nych rodowisk w kraju i na emigracji, w tym tak e ze strony 

osób ciesz cych si  du ym autorytetem jak wybitny krakowski bibliograf Karol 

Estreicher czy prezes Zjednoczenia Towarzystw Polskich w Szwajcarii Ludwik 

Michalski. Przedmiotem krytyki by y nie tylko sprawy finansowe, lecz tak e, 

a mo e nawet g ównie, fakt osobistego i to do  arbitralnego zarz dzania mu-

zeum przez Platera, podczas gdy „publiczna instytucja publicznie i zbiorowo za-

rz dzan  by  powinna”. Platera bronili Giller i Mi kowski (sprawuj cy przez 

szereg lat funkcj  kontrolera finansów muzeum), ale niezale nie od tej obrony 

obaj nie stronili te  od uwag krytycznych pod jego adresem, zw aszcza zwi za-

nych z jego przesadnymi ambicjami i do  cz sto wielkopa skim stylem zacho-

wa . Tak np. Mi kowski w Sylwetach emigracyjnych sformu owa  os d, e Pla-

ter w wieku lat siedemdziesi ciu „rachunków nie robi  nie przez upór, ani z ad-

nego uw aczaj cego mu powodu, ale dlatego po prostu, e to nie jego by a rzecz. 

Zapl ta  si  ród kas i funduszów, które pozak ada  i wybrn  z odm tu nie 

umia . A  natrafi  na Ga zowskiego Józefa (pu kownika), uznaj cego donio-

s o  patriotyczn  idei muzealnej i bieg ego w rachunkowo ci. Ga zowski go 

z k opotów rachunkowych wyprowadzi , ale dopiero po jego mierci”. mier  ta 

nast pi a wkrótce po uko czeniu przez Platera osiemdziesi tego roku ycia, 

22 kwietnia 1889 r. w nast pstwie udaru serca. 

Przytoczona tu skrótowa ocena Mi kowskiego dobrze oddaje rzeczywisto . 

Plater nie przywi zywa  nale ytej wagi do poprawno ci rozlicze , dokumentacji 

i ksi gowo ci, a w ko cowym okresie swego ycia zaniedba  te dziedziny swych 

obowi zków jeszcze bardziej. Ale mia  wiadomo  tych swoich zaniedba  i za-
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pewne wzi  je pod uwag , wyznaczaj c na wykonawc  swego testamentu Józe-

fa Ga zowskiego i predestynuj c go na przysz ego dyrektora muzeum. 

Józef Ga zowski ur. w 1834 r. na Ukrainie uczestniczy  w powstaniu stycz-

niowym jako cz onek Wydzia u Wojny Rz du Narodowego, nast pnie jego kie-

rownik i wreszcie cz onek Rz du Narodowego. Po powstaniu emigrowa  do 

Francji, podj  prac  w du ej firmie finansowej Credit Foncier de la France 

i szybko awansowa  na jednego z jej dyrektorów. Poza t  prac  zajmowa  si  

sprawami dzia alno ci kulturalnej i ekonomicznej emigracji polskiej. 

W ostatnich latach ycia Platera spo ród pi ciu cz onków Rady Muzeum y o 

ju  tylko dwóch – Bukowski i Buszczy ski. Kraszewski i Giller zmarli w 1887 r. 

Po ich mierci Plater chcia  uzupe ni  sk ad Rady o Józefa Ga zowskiego z Pa-

ry a i ks. Antoniego Sas-Krechowieckiego z Wiednia, nie zdo a  jednak dope -

ni  zwi zanych z tym formalno ci. Po mierci Platera Bukowski i Buszczy ski 

zg osili w s dzie te same co Plater nazwiska nowych cz onków Rady i s d bez 

zastrze e  akceptowa  te propozycje. Nowa czteroosobowa Rada wybra a Ga -

zowskiego na swego prezesa. A on w relatywnie krótkim czasie uporz dkowa  

sprawozdawczo  muzeum i podj  prace nad zapewnieniem mu nowych róde  

dochodów, które zast pi y prywatn  szkatu  Platera. 

 


