
EMILIA PLATER
Bohaterka narodowa Polski



■ Emilia Plater urodzona 13 listopada 1806 roku
w Wilnie. Polska hrabianka, kapitan Wojska
Polskiego w czasie powstania listopadowego, 
córka hrabiego Franciszka Ksawerego I Anny von 
der Mohl.



Dzieciństwo i młodość

■ Emilia dzieciństwo spędziła w Kurlandii oraz w Inflantach Polskich (dziś Łotwa). 
Wczesne dzieciństwo i pierwsze lata nauki Emilia spędziła w wileńskim domu 
rodziców. Nie było to dzieciństwo szczęśliwe, ponieważ ojciec, Franciszek Ksawery 
Plater, prowadził hulaszczy tryb życia. W roku 1815 między rodzicami Emilii doszło 
do ostatecznego spięcia, po którym matka opuściła wileński dom, zabierając córkę i 
zamieszkały w oklicach Dyneburga.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. Wykazywała również duże zainteresowanie ludem wiejskim.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
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Udział w powstaniu

■ Emilia była jedną z pierwszych inicjatorek samodzielnego powstania na Litwie. Jako kobieta nie 
została jednak dopuszczona do narad komitetu kierującego w Wilnie. Podjęła sama plan zdobycia 
Dyneburga. Sformowany przez nią oddział partyzancki liczył 280 strzelców, kilkuset 
chłopów kosynierów i 60 kawalerzystów. Wraz z oddziałem rozpoczęła marsz w 
kierunku Dyneburga, po drodze do oddziału dołączali wciąż ochotnicy. 29 marca 1831 wkroczyła 
do Dusiatów, gdzie pod rozwiniętą flagą Polski zachęcała okoliczną ludność do przyłączenia się do 
powstania. 30 marca 1831 wraz ze swym hufcem zajęła stację Daugiele. 2 kwietnia jej oddział 
stoczył zwycięską potyczkę i zniósł kompanię piechoty rosyjskiej pod Ucianami. 4 kwietni uderzyła 
na jedną z kolumn korpusu gen. Schirmana, która zmierzała w rejon koncentracji głównych sił 
rosyjskich w Dyneburgu. Oddział Emilii Plater opanował Jeziorosy, gdzie zdążono wpisać do akt 
grodzkich akt powstania. Zaskoczenie Dyneburga nie powiodło się powstańcom, młodzi 
zrewoltowani podchorążowie zostali wysłani do obozu Dybicza. Wobec pogarszającego się położenia 
militarnego, Emilia zrezygnowała ostatecznie z ataku na Dyneburg. 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. W zaciętych walkach, 
stoczonych z Schirmanem pod Ucianą i Oniksztami oddział Emilii poniósł znaczne straty w zabitych i 
rannych, uległ rozproszeniu, resztę Emilia Plater przyłączyła do oddziału Cezarego Platera.
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■ 30 kwietnia przyłączyła się do oddziału Karola Załuskiego. Pod komendą Załuskiego wzięła udział 4 
maja w niepomyślnie zakończonej potyczce pod Prestowianami[7]. Po porażce wolni strzelcy udali 
się do swojego powiatu i 17 maja zajęli Wiłkomierz. Tu Emilia spotkała się z Marią 
Raszanowiczówną, która stała się odtąd jej nieodłączną towarzyszką. Razem z Marią, Emilia 
walczyła w oddziałach partyzanckich Konstantego Parczewskiego pod Mejszagołą.W Gabrielowie –
5 czerwca – była świadkiem spotkania kilku partii litewskich z zagonem kawaleryjskim przybyłym 
z Królestwa Polskiego pod dowództwem gen. Dezyderego Chłapowskiego. On to nadał Emilii Plater 
honorowy stopień kapitana i powierzył jej dowództwo 1 kompanii 1 Pułku Piechoty Litewskiej, 
przemianowanego następnie na 25 Pułk Piechoty Liniowej.Gdy jej pułk 27-28 czerwca toczył ciężkie 
i zakończone niepowodzeniem walki o utrzymanie Kowna, Emilia Plater na czele swojej kompanii 
zdobyła Rosienie (25 czerwca), ubezpieczając tym samym flankę całej operacji. Reorganizowane 
resztki 25. pułku, eskortujące wozy z zaopatrzeniem dla armii Giełguda wpadły następnie w 
zasadzkę pod Szawlami i tylko cudem uniknęły rozbicia. Emilia wykazać miała się tam szczególnym 
męstwem i odwagą. 9 lipca, na naradzie wojennej w Kurszanach, postanowiono podzielić siły 
polskie na 3 korpusy. Emilia Plater znalazła się pod dowództwem gen. Chłapowskiego.Kiedy ten 
ostatni postanowił złożyć broń i przekroczyć granicę Prus Wschodnich, postanowiła przedostać się 
do Warszawy by kontynuwować walkę.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Emilia_Plater
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■ OŚWIADCZENIE EMILII PLATER

DOTYCZĄCE JEJ UCZESTNICTWA

W POWSTANIU LISTOPADOWYM,

25 MARCA 1831 ROKU.



Okoliczności śmierci

■ Przez dziesięć dni w przebraniu chłopskim Platerówna i jej towarzysze szli do 
Królestwa, ukrywając się po lasach, prowadzeni przez wieśniaka Żmudzina. Trudy 
wędrówki – zmęczenie, głód, bezsenność – okazały się jednak ponad siły fizyczne 
Emilii. Paliła ją gorączka, zemdloną z wyczerpania. Emilia i Maria znalazły 
schronienie w gościnnym dworze Ignacego Abłamowicza w Justianowie w 
ówczesnym powiecie sejneńskim. Emilię kurowano tam i ukrywano jako bonę pod 
nazwiskiem Korawińskiej. Mimo troskliwej opieki, którą została otoczona, Emilia 

Plater po przyjęciu sakramentów świętych zmarła 23 grudnia 1831. Zwłoki jej 
zostały przewiezione do Kopciowa w dobrach Abłamowiczów i pochowane na 
miejscowym cmentarzu. Mogiła istnieje do dzisiaj.
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