Hymn do miłości Ojczyzny (1774)
muzyka: Wojciech Sowiński
słowa: Ignacy Krasicki
Pieśń ta znana jest także pod tytułem „Hymn Szkoły Rycerskiej” oraz „Święta miłości
kochanej Ojczyzny”. Tekst pieśni powstał po gorzkich doświadczeniach związanych z
konfederacją barską oraz rozbiorem Polski. Po raz pierwszy utwór został
opublikowany anonimowo w 1774 roku. w „Zabawach Przyjemnych i Pożytecznych”, a
także na oddzielnej ulotce. Muzykę do tego tekstu autorstwa Ignacego Krasickiego
pisało wielu twórców. Jednakże do dziś przetrwała melodia z 1831 roku napisana
przez pianistę i kompozytora Wojciecha (Alberta) Sowińskiego, kilkadziesiąt lat po
zamknięciu Szkoły Rycerskiej.

Nota historyczna
Pieśń ta powstała w 1774 roku jako hymn
Szkoły Rycerskiej i pod takim tytułem też
jest znana. W tym samym roku ukazała
się po raz pierwszy anonimowo w
„Zabawach Przyjemnych i Pożytecznych”.
Weszła również do poematu
heroikomicznego „Myszeida” jako część
pieśni IX. Muzykę do tekstu autorstwa
Ignacego Krasickiego pisało wielu
twórców. Pierwszą znaną powszechnie
Szkoła Rycerska. Akwarela autorstwa Zygmunta
wersję muzyczną skomponował Józef
Vogla z 1785 r
Elsner. Jednakże do dziś przetrwała
melodia napisana w 1831 roku na emigracji przez pianistę i kompozytora Wojciecha
(Alberta) Sowińskiego, który był także autorem pierwszego w naszej muzykografii
„Słownika muzyków polskich dawnych i nowoczesnych” z roku 1874. Publicznie, po
raz pierwszy, tekst „Hymnu do miłości Ojczyzny”, odczytał biskup Ignacy Krasicki w
czasie jednego z „obiadów czwartkowych” u króla Stanisława Augusta
Poniatowskiego. Legenda głosi, że inspiracją był tragiczny wypadek, który
spowodował woźnica biskupa w czasie jazdy na spotkanie z królem. Miał on wówczas
potrącić starego żołnierza, który umierając w objęciach Krasickiego mówił o miłości i
poświęceniu dla Ojczyzny. Tekst pieśni jest dwuzwrotkowy. Pierwsza zwrotka
zastrzega, że „święta miłość” Ojczyzny jest uczuciem „absolutnym”, właściwym tylko
ludziom „poczciwym”. Według autora dla tej miłości znieść można wszelkie
przeciwności i cierpienia. Druga zwrotka zapewnia, że chwalebne są rany odniesione
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w służbie dla Ojczyzny i oczekuje od słuchaczy (kadetów) bezgranicznej ofiarności,
nawet za cenę życia. Przez takie spojrzenie na sprawę Krasicki uważany jest za
prekursora polskiego romantyzmu. „Hymn do miłości Ojczyzny” był bardzo popularny
w czasach „narodu bez państwa”. Współcześnie pieśń ta jest śpiewana przez
podchorążych szkół wojskowych podczas immatrykulacji, zaraz po „Gaudeamus
igitur”.

Instytucja Szkoły Rycerskiej
Szkoła Rycerską uznaje się za jedno z niewielu
pozytywnych dzieł ostatniego króla Rzeczypospolitej
Stanisława Augusta Poniatowskiego, który utworzył ją
15 marca 1765 r. Początkowo zwano ją Akademią
Szlachecką Korpusu Kadetów, później Królewskim
Korpusem Kadetów, a ostatecznie przyjęła się
powszechnie używana nazwa – Szkoła Rycerska.
Składała się z 200 kadetów (w 2/3 z Królestwa
Polskiego), pochodzących przede wszystkim z
biedniejszych rodzin szlacheckich. Szkoła powstała
celem wychowania przyszłych reformatorów, którzy
mieli podnieść Rzeczpospolitą z cywilizacyjnej zapaści.
Książę Adam Czartoryski tak ujął to w swojej
Portret Stanisława Augusta
przemowie do uczniów z 1766 r.: „Wy tę w
Poniatowskiego w stroju
najopłakańszym stanie zostającą Ojczyznę waszą
koronacyjnym. Obraz autorstwa
powinniście zaludniać obywatelami gorliwymi o jej
Marcello Bacciarellego (1768–
1771
sławę, o uwiększenie jej mocy wewnętrznej i
poważania postronnego, o poprawę rządów w
gatunku swym najgorszych. Niech was prowadzi ta zacna ambicja, żebyście odmienili
starą postać Kraju”. Książę opisał też etyczny wzór kadeta, który według niego:
„Powinien Ojczyznę swoją kochać i jej dobro nade wszystko i sposobić się do tego,
aby mógł poświęcić się na jej usługi, powinien być cnotliwy, pełen uszanowania dla
zwierzchności, dobroczynności i afektu dla równych, względu dla niższych”.
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Kadetów kształcono dwutorowo – zarówno
do służby wojskowej, jak i cywilnej. Szkoła
korzystała tutaj z wzorów pruskich szkół
rycerskich oraz francuskich szkół
administracyjnych. Nauczyciele początkowo
byli w większości Niemcami i Francuzami.
Wobec krytyki konserwatywnej opozycji
stopniowo wprowadzono do grona
pedagogicznego również większą grupę
Polaków. Nauka trwała od 5 do 7 lat.
Pierwsze 3 do 5 lat poświęcone było na
nauczanie ogólne (w tym naukę języków
obcych). Przez kolejne 2 lata uczniowie
Korpus kadetów 1770 r. Od lewej: oficer w
szykowali się do służby wojskowej lub
mundurze zwyczajnym letnim, kadet w
administracyjnej. W pierwszej specjalizacji
mundurze paradnym, kadet w ubiorze
uczono min. historii wojskowości, taktyki,
codziennym, kadet – nowicjusz w ubiorze
paradnym. Rys. B. Gembarzewski.
inżynierii wojskowej oraz sztuki artyleryjskiej.
Kandydaci na urzędników uczyli się też prawa
oraz kameralistyki (wiedzy o administracji i zarządzaniu). Oba kierunki ćwiczyły
również jazdę konną, fechtunek szablą lub szpadą, taniec oraz muzykę. Powstanie
Szkoły kosztowało jednorazowo 1,5 miliona złotych z prywatnego skarbu
królewskiego. Utrzymanie roczne wynosiło ok. 600 tysięcy złotych (z tego 400 tysięcy
ze skarbu państwa). W 1768 roku rosyjski ambasador Mikołaj Repnin przekazał dla
korpusu sumę 100 tysięcy złotych, aby powstrzymać kadetów od udziału w
Konfederacji Barskiej. Szkoła Rycerska została zlikwidowana po upadku Powstania
Kościuszkowskiego 30 listopada 1794 r. Przez 30 lat przeszło przez szkołę około 650
kadetów i 300 uczniów eksternistycznych. Byli wśród nich tacy uczniowie jak: Tadeusz
Kościuszko, Julian Ursyn Niemcewicz, Jakub Jasiński, Karol Kniaziewicz, Michał
Sokolnicki, Stanisław Fiszer i Józef Sowiński. Dzieło Szkoły Rycerskiej kontynuowały
Korpusy Kadetów II Rzeczypospolitej.
Opracował: Piotr Pacak
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