Emilia
Plater
Patronka
II Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Plater
w Białej Podlaskiej

Dzieciństwo
i młodość
Emilia Plater urodziła się 13 listopada 1806 roku
w Wilnie. Pochodziła z rodziny o korzeniach łotewskich,
w której żywe były nastroje polskie i patriotyczne,
jak również kulturalne. Matka Emilii, Anna z Mohlów,
była jak na owe czasy kobietą wykształconą. Wczesne
dzieciństwo i pierwsze lata nauki Emilia spędziła
w wileńskim domu rodziców. Nie było to dzieciństwo
szczęśliwe, ponieważ ojciec, Franciszek Ksawery Plater,
prowadził bujne życie towarzyskie. W roku 1815 między
rodzicami Emilii doszło do ostatecznego spięcia, po którym
matka opuściła wileński dom, zabierając córkę.

Obie przeniosły się pod Dyneburg, gdzie mieścił się majątek
jej stryja. Emilia od 10 roku życia wychowywała się i pobierała
nauki razem z chłopcami. Rówieśnikami i najbliższymi
towarzyszami jej zabaw byli dwaj kuzyni – starszy od niej Ludwik
i młodszy Kazimierz. Otrzymała bardzo staranne wychowanie.
Pisała poezje, śpiewała, pięknie rysowała. Można było ją
spotkać zamyśloną nad takimi postaciami jak choćby Tadeusz
Kościuszko.
Do wczesnomłodzieńczych ideałów Plater zaliczyć należy
wpierw Joanna d’Arc, później grecką bohaterkę Bubulinę, która
brała czynny udział w powstaniu greckim. Poza tym uprawiała
fechtunek, jazdę konną, myślistwo, dużo wędrowała.
O ukształtowaniu się osobowości Emilii i o roli, jaką miała
spełnić,
niewątpliwie
zadecydowały
jej
historyczne
zainteresowania. Popierała ówczesny ruch młodzieżowy
i patriotyczny, czytała lektury Filomatów i Filaretów, zachwycała
się dziełami wielkich romantyków: Goethego i Schillera. Jak na
postać doby romantyzmu przystało, Plater korzystała z okazji
i bliżej poznała specyfikę życia prostego ludu chłopskiego.
W latach 1824-1829 Emilia dużo podróżowała zarówno
po Inflantach, jak i po Litwie i Białorusi. Odbyła również dłuższą,
a ostatnią przed powstaniem, podróż do Warszawy, Częstochowy
i Krakowa.

Znany wszystkim wizerunek Emilii jako
młodziutkiej dziewczyny, smukłej, o niewinnym
spojrzeniu i słodkim profilu, z rozwianymi
włosami –
nie ma nic, albo niewiele
wspólnego z jej rzeczywistym wyglądem.
Ignacy
Domeyko
tak
ją
opisywał
w pamiętnikach:
niskiej urody, blada,
niepiękna,
ale
okrągłej,
przyjemnej,
sympatycznej
twarzy,
błękitnych
oczach, kształtnej, budowy; była poważną,
bardziej surową, niż ujmującą w obejściu się,
mało mówiąca i spojrzeniem
nakazująca
dla siebie należne względy i przyzwoitość.
Pewien poważny przełom przyniósł Emilii
Plater rok 1830, kiedy to odeszła jej matka –
ciężko to przeżyła, nagle spoważniała.
Zachowały się przy tym również źródła
opisujące Emilię Plater jako osobę o silnej
osobowości, zwłaszcza pokazując ją jako
pozbawioną typowej kobiecej aparycji, za to
pełnej prostej męskiej werwy i zapału.

Powstanie listopadowe
Wraz z rozpoczęciem powstania 29 listopada 1830 roku, Plater zainicjowała walki
na Litwie. Emilia była więc jedną z pierwszych inicjatorek samodzielnego powstania na
terytoriach Litwy. Posiadała nawet własny plan zdobycia miasta Dyneburg. Jak
powiadają źródła, śladami swych wielkich idolek obcięła sobie włosy i kazała uszyć
męski mundur. Następnie udało jej się dość sprawnie sformować oddział partyzancki.
Liczył on sporo jak na warunki, bo 280 strzelców, kilkuset chłopów kosynierów i 60
kawalerzystów. Podjęła kierunek na Dyneburg. 29 marca 1831 jej oddziały wkroczyły
do miejscowości Dusiaty, zachęcając okoliczną ludność do zasilania jej oddziałów –
odzew nie był chóralny, ale był, a każdy żołnierz okazywał się wówczas na wagę złota.
Wraz z końcem marca 1831 roku zdobyła stację Daugiele, natomiast początkiem
kwietnia miało miejsce starcie z wojskami rosyjskimi, w efekcie pomyślnie opanowując
Jeziorosy, ale cel naczelny nie został zrealizowany – nie udało się zająć
Dyneburga. Emilia dzieliła z podkomendnymi wszystkie trudy walki partyzanckiej,
zyskała sobie wkrótce ich miłość i uznanie, chociaż w świecie salonów nie szczędzono
jej złośliwych uwag i zarzutów niemoralności.

Stoczyła następnie ciężkie boje
pod Onikszami i Uciną, ponosząc
niestety
tak
poważne
straty,
że wymogiem okazał się być
pospieszny werbunek wśród okolicznej
ludności. Musiała ponadto przyłączyć
się do oddziałów Cezarego Platera, by
w ten sposób utrzymać minimalną dla
szyku liczebność wojsk. Następnie
walczyła pod komendą Załuskiego.
Wzięła też udział 4 maja 1831 r.
w niepomyślnie zakończonej potyczce
pod Prestowianami. Razem z jej
wierną
towarzyszką
Marią
Raszanowiczówną zasiliła wówczas
oddziały Konstantego Parczewskiego,
walcząc na przykład pod Mejszagołą.
Jej sława dotarła do władz
najwyższych
powstania.
Została
faktycznie polską Joanną d’Arc.

◦ Dezydery Chłapowski nadał 5 czerwca Emilii
Plater honorowy stopień – została kapitanem,
obejmując dowództwo 1 kompanii 1 Pułku
Piechoty
Litewskiej,
przemianowanego
następnie na
25 Pułk Piechoty Liniowej.
Przyszło jej walczyć później w obronie Kowna,
i pomimo tego niepowodzenia wykonała
sprawny manewr ubiegający siły przeciwne
zdobywając
następnie
Rosienie.
Miała
natomiast sporo szczęścia
pod Szawlami,
gdzie odbyła się rosyjska zasadzka – jak
powiadają źródła: “tylko cudem uniknęły
rozbicia”. Później jej oddziały z nią samą
przeszły pod dowództwo gen. Chłapowskiego,
co podyktowane było rzecz jasna liczebnością
oddziałów powstańczych. Niestety generał
ogłosił wkrótce kapitulację,
a wówczas
Plater
postanowiła
przedostać
się
z najwierniejszymi do Warszawy. Ukrywając się
i wędrując lasami mocno zachorowała.
Schronienie znalazła w dworze Ignacego
Abłamowicza w Justianowie, gdzie dokończyła
swych dni.

Emilia Plater odeszła
23.12.1831 r. w Justianowie.
Zwłoki polskiej bojowniczki
o wolność narodu zostały
przewiezione do Kopciowa
w dobrach Abłamowiczów
i tam pochowane na miejscowym cmentarzu.
Mogiła istnieje do dzisiaj.

Upamiętnienia
◦ Emilia została umieszczona w 1931 oraz w 1936
na banknotach 20-złotowych, a w 1940 roku na banknocie
o nominale 50 złotych , jej portret od głowy do szyi
przedstawia wojowniczkę i chlubę narodu.
◦ Jej imię nosił 1 Samodzielny Batalion Kobiecy, a wieś
na Dolnym Śląsku, w której po zakończeniu wojny osiedliły
się kobiety-żołnierze została nazwana Platerówką.
◦ Jej imieniem nazwano wiele ulic w polskich miastach.
◦ Jej imieniem nazwano wiele szkół podstawowych,
gminazjów i liceów w Polsce
◦ Jej imieniem nazwano pierwszą żeńską drużynę skautową
w Polsce (3 Lwowska Drużyna Harcerek im. Emilii Plater).
◦ Jest patronką 150 Żeńskich Drużyn Harcerskich
◦ O niej śpiewa metalowy zespół Hortynica w utworze
„Emilia Plater”.

https://www.youtube.com/watch?v=gFZdCeM56c8

O Emilii Plater Adam Mickiewicz napisał wiersz
A gdy konia już z izby wywiedli,
Śmierć pułkownika.
W głuchej puszczy, przcd chatką leśnika,
Rota strzelców stanęła zielona;
A u wrót stoi straż Pułkownika,
Tam w izdebce Pułkownik ich kona.
Z wiosek zbiegły się tłumy wieśniacze,
Wódz to był wielkiej mocy i sławy,
Kiedy po nim lud prosty tak płacze
I o zdrowie tak pyta ciekawy.
Kazał konia Pułkownik kulbaczyć,
Konia w każdej sławnego potrzebie;
Chce go jeszcze przed śmiercią obaczyć,
Kazał przywieść do izby - do siebie.
Kazał przynieść swój mundur strzelecki,
Swój kordelas i pas, i ładunki;
Stary żołnierz - on chce jak Czarniecki.
Umierając, swe żegnać rynsztunki.

Potem do niej wszedł ksiądz z Panem Bogiem;
I żołnierze od żalu pobledli.
A lud modlił się klęcząc przed progiem.
Nawet starzy Kościuszki żołnierze,
Tyle krwi swej i cudzej wylali,
Łzy ni jednej - a teraz płakali
I mówili z księżami pacierze.
Z rannym świtem dzwoniono w kaplicy;
Już przed chatą nie było żołnierza,
Bo już Moskal był w tej okolicy.
Przyszedł lud widzieć zwłoki rycerza,
Na pastuszym tapczanie on leży W ręku krzyż, w głowach siodło i burka,
A u boku kordelas, dwururka.
Lecz ten wódz, choć w żołnierskiej odzieży,
Jakie piękne dziewicze ma lica?
Jaką pierś? - Ach, to była dziewica,
To Litwinka, dziewica-bohater,
Wódz Powstańców - Emilija Plater!

s

https://www.youtube.com/watch?v=Z0HPhW08_-0
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