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Czasy ludzie wydarzenia
100 lat temu

Po upływie sześciu wieków nastąpił powrót
Śląska Cieszyńskiego do odrodzonego państwa
polskiego. Podwaliny pod niepodległość budowało wielu budzicieli i działaczy Ziemi Cieszyńskiej. Pielęgnowaniem rodzimego języka,
nauki pisania i czytania zajmowała się niezliczona liczba nauczycieli szkół parafialnych i ludowych, a na wielką skalę od wprowadzenia
reformacji w XVI wieku. Do zachowania języka
polskiego w Księstwie Cieszyńskim przyczyniła się literatura religijna, głównie Biblia (wydanie gdańskie z 1632 roku), postylle (od 1634
roku słynna Dambrówka) oraz kancjonały (ks.
Jerzego Trzanowskiego Cithara Sancktorum
z 1636 roku oraz ks. Jana Chrystiana Bockshammera z 1776 roku używanego w restytuowanej
parafii jaworzańskiej
od 1782 roku). Używanie języka ludu w nabożeństwach ugruntowywało przetrwanie
mowy ojców przez
prawie 600 lat. Kiedy
w połowie XIX wieku budziła się tożsamość narodowa, w roli
głównych
przewodników stanęli Paweł
Stalmach, ks. Leopold
Otto, Jan Śliwka i wielu innych cieszyńskich
ewangelików. Z chwilą wybuchu I wojny
światowej do walki
o wolność narodową włączyli się znów
ewangelicy,
którzy
położyli nawet życie
walcząc w Legionach
Śląskich jak Jan Łysek
– nauczyciel i kierownik szkoły TSL w Jaworzu. Kiedy nadszedł
rok 1918, jako jedni
z pierwszych Cieszywww.parafiajaworze.pl

niacy utworzyli podwaliny własnego samorządu w postaci
Rady Narodowej Księstwa
Cieszyńskiego,
która ukonstytuowała
się w Cieszynie już 19
października.
W święto reformacji
31 października, delegacja duchowieństwa
ewangelickiego
złożyła wizytę w Radzie
Narodowej z hołdem
poparcia i życzeniami
rychłego
połączenia

się z mającym powstać niepodległym państwem polskim. Duchowni ewangeliccy 19 listopada oficjalnie wystąpili z pismem do Konsystorza w Warszawie o formalne wzięcie pod
tymczasowy zarząd parafii ewangelickich na
Śląsku Cieszyńskim. Pod pismem podpis złożyli także przedstawiciele zboru jaworzańskiego
z proboszczem Janem Lasotą.

100 lat temu

Armia czechosłowacka rozpoczęła 23 stycznia 1919 roku zajmowanie terenów dawnego
Księstwa Cieszyńskiego, wypierając niewielkie oddziały polskie, które jednak po tygodniowych walkach obronnych zatrzymały napastników na linii Wisły pod Skoczowem.
W wyniku zawartego rozejmu ostatecznie granicę ustalić miała Rada Ambasadorów w Paryżu na podstawie etnicznej mapy spornego
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terytorium. Ostatecznie jednak nie zastosowano się do tych zasad, pomimo protestów delegatów polskich, włączając większą część terytorium Księstwa Cieszyńskiego zamieszkałą
przez zdecydowaną większość polskiej ludności do powstającej Czechosłowacji.

125 lat temu

W Ustroniu 14 lutego
1894 roku urodził się Karol Hławiczka jako syn
Andrzeja (Jędrzeja) - nauczyciela, ewangelickiego
organisty, zbieracza pieśni ludowych i działacza muzycznego, jednego
z pionierów przedwojennej kultury muzycznej
Śląska Cieszyńskiego. Od
1900 mieszkał z rodziną
w Cieszynie. Tam uczył
się muzyki, najpierw pod kierunkiem ojca,
a od 1908 w prywatnej szkole muzycznej Slavika.
W latach 1908-1912 uczęszczał do gimnazjum w
Cieszynie. W 1912 zdał maturę. W latach nauki
gimnazjalnej śpiewał w szkolnym chórze, a w latach 1910-1912 prowadził amatorski chór „Arion”.
Po maturze wyjechał do Wiednia. Podjął studia
prawnicze, jednak musiał je przerwać wskutek
tragicznej śmierci ojca. W 1914 powrócił do Cieszyna i objął posadę organisty w ewangelickim
kościele Jezusowym oraz nauczyciela śpiewu
w Męskim Seminarium Nauczycielskim na
Bobrku pod Cieszynem (1914-1929). W 1917 zdał
we Lwowie egzamin nauczycielski ze skrzypiec.
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W czasie I wojny światowej prowadził w Cieszynie orkiestrę dętą Legionów Polskich oraz
znany w mieście prywatny zespół instrumentalny.
Karol Hławiczka był także w tym okresie
czynnym pianistą. Od 1925 wielokrotnie koncertował w miejskim teatrze i innych salach
Cieszyna, wykonując repertuar klasyczny i romantyczny, m.in. był cenionym wykonawcą
utworów Chopina. W latach 1928-1931 pracował
jako nauczyciel muzyki w Seminarium Nauczycielskim w Mysłowicach koło Katowic. Równocześnie sprawował funkcję instruktora muzycznego przy Wydziale Oświecenia w Katowicach.
W tym czasie wiele komponował, tworząc zarówno dzieła reprezentujące klasyczne gatunki
orkiestrowe, kantatowe i kameralne.
Powodzenie działań artystycznych, pedagogicznych i organizatorskich znanego już wówczas
dobrze w stolicy Śląska Hławiczki przesądziły
o tym, że w 1931 roku zdecydował się on osiedlić w Warszawie. We wrześniu tego roku objął stanowisko instruktora muzycznego w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia
Publicznego i rozpoczął pracę nauczyciela muzyki w Państwowym Pedagogium. W 1932 zdał
eksternistycznie egzamin dyplomowy w Konserwatorium Warszawskim w zakresie gry na
organach i pedagogiki muzycznej. W tym czasie
nadal występował jako pianista, przede wszystkim jednak pochłaniała go praca naukowa, pedagogiczna i popularyzatorska. Był współtwórcą nowatorskich programów nauczania śpiewu
w szkołach powszechnych (jednym z czołowych
autorytetów w dziedzinie kształcenia słuchu;
m.in. propagował nowatorską metodę nauczania solfeżu zwaną tonic-solfa), autorem serii
podręczników metodycznych oraz śpiewników
szkolnych. W latach 30. rozpoczął też zbieranie źródeł dawnej muzyki polskiej, szczególnie
religijnej, w kręgu protestanckim. Opublikował pierwsze w Polsce artykuły na temat pieśni ewangelickich. Zabiegał o upublicznienie
i rozpowszechnienie repertuaru protestanckiego.
Z jego inicjatywy odbył się w 1937 roku w warszawskim kościele św. Trójcy koncert muzyki
religijnej, który transmitowało Polskie Radio.
Tam też odkrył Hławiczka uznaną za zaginioną
„Passio Domini nostri Jesu Christi” Józefa Elsnera. Zrekonstruował partyturę, opisał w prasie
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fachowej i doprowadził do wykonania dzieła
w Filharmonii Warszawskiej (1938). Równocześnie prowadził poszukiwania źródeł do muzyki
polskiej, religijnej i świeckiej, na terenie Cieszyna. W tamtejszej zabytkowej ewangelickiej Bibliotece Tschammera odnalazł najstarszy polski
zbiór polonezów z 1728 r. Poświęcił mu opublikowaną w „Muzyce Polskiej” (1938 nr 3) pracę
„Nieznane polonezy z roku 1728”.
Nie zaniedbywał też działalności pianistycznej. W 1936 roku wystąpił w Filharmonii
Warszawskiej, grając pod dyrekcją Józefa Ozimińskiego swój Koncert fortepianowy d-moll
(wykonanie transmitowało Polskie Radio). Doświadczenie pianistyczne zainspirowało też szereg prac chopinologicznych Hławiczki. Z nich
sprzed wojny datuje się artykuł „Kurs interpretacji dzieł Chopina”.
Lata II wojny światowej Hławiczka spędził
w Warszawie, zarabiając występami w kawiarniach i lekcjami fortepianu w prywatnej szkole Rogalskiej. Po 1945 roku rozegrał się w życiu
Hławiczki dramat, który był udziałem wielu
muzyków śląskich. Oskarżony o współpracę
z Niemcami, musiał dla własnego bezpieczeństwa, a przede wszystkim w perspektywie pozostawania bez pracy, opuścić Polskę. Osiadł
na Zaolziu, kontynuując tam pracę prywatnego
nauczyciela muzyki. Założył i prowadził chór
„Harfa” w Czeskim Cieszynie i „Lutnia” w Trzyńcu. Działał w Sekcji Literacko-Artystycznej Polskiego Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego
w Czechosłowacji. Z ramienia Sekcji zorganizował w latach 1951-54 cztery popularne festiwale
młodzieżowe. W 1958 roku powrócił do Polski.
Mimo znacznego dorobku naukowego, który
w latach 50. poszerzył się o dalsze prace poświęcone muzyce ewangelickiej (m.in. Polska hymnologia protestancka jako źródło wiadomości do
muzyki polskiej XVI wieku. „Theologia Evangelica” 1951 nr 2), jak też prace publicystyczne, nie
zdołał włączyć się w nurt prac miejscowych teoretyków, związanych z katowicką PWSM. Objął
posadę nauczyciela fortepianu i teorii muzyki
w Państwowej Szkole Muzycznej w Cieszynie
(gdzie pracował do czasu przejścia na emeryturę w 1964) oraz nauczyciela kształcenia słuchu
w Zespole Artystycznym Ludowej Pieśni
i Tańca „Śląsk”. Kontynuował pracę organisty
w miejscowym kościele Jezusowym, koncertował
www.parafiajaworze.pl

w śląskich kościołach ewangelickich, m.in.
w Katowicach. Prowadził dalej swoje badania
nad muzyką Chopina, koncentrując się na jej
stronie rytmicznej (planował też napisanie obszernej pracy analitycznej o rytmie w muzyce;
szkice do tej pracy zachowały się w rękopisach).
Zdołał nimi zainteresować fachowe pisma muzyczne polskie i zagraniczne.
Niezależnie od analiz muzyki Chopina po powrocie do Polski prowadził Hławiczka dalej, na
własny rachunek, szeroko zakrojoną kwerendę
zabytkowych zbiorów bibliotecznych Cieszyna.
Podobne badania przeprowadził w latach 60-tych
w Nitrze na Słowacji oraz w Dreźnie. Ich rezultatem było doprowadzenie do wydania w PWM
kilku XVII- i XVIII-wiecznych druków muzycznych, ponadto zaś długi szereg artykułów
w czasopismach polskich i zagranicznych,
uwzględniających różnorodną problematykę
– od genezy i funkcji odnalezionych przez siebie dzieł i druków muzycznych (Hławiczka był
propagatorem tezy o pierwotnym przeznaczeniu
utworów Mikołaja Gomółki, Cypriana z Sieradza i Wacława z Szamotuł dla nabożeństw
ewangelickich), poprzez analizę utworów (interesowała go w szczególności obecność rytmów
polonezowych w muzyce barokowej), po szczególnie cenne badania porównawcze nad profesjonalną i ludową kulturą muzyczną Polski,
Czech i Słowacji.
Istotnym działem powojennej pracy Hławiczki było popularyzowanie kultury ewangelickiej w środowisku młodzieży, jak również
pielęgnowanie pieśni religijnej w szerokich
kręgach wyznań chrześcijańskich. Brał czynny udział w Tygodniach Ewangelizacyjnych
w Dzięgielowie, na których przygotowywał
orkiestrę, która wykonywała pod jego batutą
opracowane pieśni, ucząc wszystkich ich śpiewania. Efektem jego działalności były opracowania młodzieżowych pieśni religijnych
(Stokrotki. Pieśni religijne dla dzieci; Cytra. 50
pieśni misyjnych na chór mieszany; Pieśni Nadziei i Wiary. Kancjonał Kościoła Metodystycznego; Harfa. Śpiewnik dla misji wewnętrznej)
oraz artykuły w prasie ewangelickiej. W okresie powojennym Hławiczka zajmował się również publicystyką muzyczną, pisując w „Ruchu
Muzycznym” oraz czasopismach śląskich. Wśród
prac publicystycznych duże znaczenie mają ar-
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tykuły popularyzujące kulturę muzyczną ewangelicyzmu.
Już jako emeryt podjął Hławiczka, na zaproszenie Ryszarda Gabrysia, pracę nauczyciela solfeżu w nowo wówczas utworzonym
Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym Filii
Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie (197374). W 1975 został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Za swoją
działalność otrzymał ponadto Medal Polskiego Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego
w Czechosłowacji oraz medal Towarzystwa
im. F. Chopina.

175 lat temu

24 marca 1844
roku zmarł wybitny duński rzeźbiarz
Bertel Thorvaldsen,
przedstawiciel klasycyzmu,
twórca
rzeźb o tematyce antycznej, historycznej
i religijnej. Urodził
się w Kopenhadze
w 1770 roku (niektóre dane podają 1768). Jego
ojcem był Islandczyk, który za chlebem przywędrował do stolicy Danii, gdzie rzeźbił galiony
na dzioby ówczesnych drewnianych statków.
Jego matka natomiast była Dunką, pochodzącą
z Jutlandii, gdzie posiadała gospodarstwo. Dzieciństwo i młodość Thorvaldsen spędził właśnie
w Danii, chociaż często uważa się go za rzeźbiarza islandzkiego. Kiedy Bertel skończył jedenaście lat, matka, która zauważyła u niego talent
do rysowania, zapisała go w tajemnicy przed
mężem do Akademii Sztuk pięknych w Kopenhadze. Tam młody artysta wykazał się wielkim
talentem. Jego prace zdobywały liczne nagrody,
a on sam medale za np. Odpoczywającego Amora lub Priama z Achillesem. Jedyną osobą, której sukcesy Bertela nie cieszyły, był jego ojciec,
który chciał, aby syn w przyszłości objął po nim
schedę w warsztacie. Bertel wykorzystał pracę
u ojca jako swoistego rodzaju praktyki. W 1797
roku zdobył złoty medal za relief pod tytułem
„Piotr uzdrawiający paralityka”, dzięki czemu
został zauważony na uczelni. Wówczas hrabia
Revantlow załatwił młodemu rzeźbiarzowi trzyletnie stypendium w Rzymie. Było ono jednak
niewystarczające i Bertel musiał się mocno po-
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starać, aby sam wyjazd do Włoch mógł się odbyć. Dotarł do Ostii po ośmiu miesiącach tułaczki i przymusowej kwarantannie na Malcie.
Thorvaldsen bardzo powoli przyzwyczajał się
do włoskiego środowiska, a sztukę antyku, którą tak bardzo był zafascynowany, poznał lepiej
dzięki twórczości niemieckiego artysty działającego w Rzymie, Asmusa Jakoba Carstensa.
Bertel poznał też innych artystów, przybyłych
ze Skandynawii. Utrzymywał kontakty z architektem Zoeegą, pisarką Brun oraz niemieckim
malarzem Kochem. Fundusze, jakie Bertel przeznaczył na podróż i życie we Włoszech, szybko
się kurczyły i młody artysta rozpoczął starania
w poszukiwaniu pracy. Wśród wykonywanych
prac były też takie, do których nie będzie chciał
się w przyszłości przyznać, jak domalowywanie
sztafażu do pejzaży Anglika Johna Wiliama Wallisa. Zajmował się też kopiowaniem antycznych
posągów i rzymskich głów portretowych, które
później sprzedawał. Wśród prac, którymi może
się pochwalić, ma między innymi stworzonego
w 1799 roku Bachusa, Ariadnę oraz Jazona, którego wykonał pod wpływem twórczości poznanego na początku pobytu w Rzymie Carstensa
w 1801 roku. W późniejszych latach wykonał
wiele rzeźb figuralnych o temacie mitologicznym
jak Amor, Psyche, Apollo, a także zajął się reliefem typu płaskiego. W latach 1803-1805 powstało „Uwodzenie Bryzeidy”, do którego zainspirowała go „Iliada”, a w 1806 „Chrzest Chrystusa”.
Należy jednak w tym momencie zwrócić uwagę
na pewną charakterystyczną tendencję. Ponieważ w ówczesnych latach istniała moda na takiego typu dekoracyjne statuy i okazałe pomniki
grobowe, rozpowszechniona wśród arystokracji i
ludzi wyższych sfer, to zamówienia napływały
wręcz lawinowo do znanych rzeźbiarzy. Sami nie
byliby oni w stanie stworzyć aż tylu dzieł. Naturalne było, że artyście-rzeźbiarzowi towarzyszyli
pomocnicy. Rzeźbiarz ograniczał się jedynie do
sporządzenia glinianych bądź gipsowych modeli.
Potencjalny klient wybierał sobie jeden, a potem
na jego podstawie rzeźbiarze o mniejszej renomie
wykonywali zamówienie. Jedno z dzieł Thorvaldensa, „Adonis” na zlecenie arcyksięcia Bawarii
zostało odkute przez samego mistrza. Swoich pomocników Thorvaldsen zatrudniał wówczas, kiedy pozwalały mu na to środki pieniężne, a co za
tym idzie sława. Pierwszego przyjął w 1808 roku,
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kiedy stał się jednym z najsłynniejszych rzeźbiarzy Rzymu i Europy, będąc przy tym członkiem
Akademii Świętego Łukasza.
Na początku wieku XIX Thorvaldsena można
określić, sam zresztą też się tak określa, jako zwolennika sztuki greckiej, który kieruje się miękkim
stylem. Dowodem na to może być posąg Adonisa, a także wykonane w późniejszym czasie
posągi Triumfującego Amora, Hebe, Siedzącego
pastuszka. W latach 1809-1811 Thorvaldsen stworzył „Marsa z Amorem dźwigającym miecz”,
na zapowiedzianą wizytę cesarza Napoleona
w Rzymie. Cały czas trzyma się zasad ducha sztuki greckiej, więc wszystkie prace skłaniają się ku
swobodzie i hellenizmowi. Kiedy w 1811 roku
pracował przy konserwacji rzeźb w świątyni
Achajów, zetknął się z reliktami prapoczątkowej
sztuki greckiej. To wydarzenie zainspirowało go
do stworzenia posągu Nadziei jako hołd złożony
jutrzence sztuki greckiej.
W roku 1819 Thorvaldsen wyruszył do Kopenhagi, gdzie został zaproszony w celu wykonania rzeźb dla tamtejszego kościoła Panny Marii.
W ciągu roku wykonał całe powierzone mu zadanie i dodatkowo kilka popiersi rodziny królewskiej.
W 1820 roku, w czasie powrotu do Włoch,
przejeżdżał przez Berlin, Drezno i Warszawę,
gdzie podpisał kontrakt na wykonanie pomnika
polskiego bohatera narodowego, księcia Józefa
Poniatowskiego. Dodatkowo wykonał kilka innych zleceń, między innymi popiersie cara Aleksandra I oraz na zlecenie prezesa Towarzystwa
Przyjaciół Nauk Stanisława Staszica monument
Mikołaja Kopernika. W 1829 model monumentu
Poniatowskiego został wystawiony na widok publiczny. Praca spotkała się z krytyką, gdyż artysta
przedstawił polskiego bohatera jako półnagiego
rzymskiego wodza, podczas gdy spodziewano się
ujrzeć odzianego w zbroję walecznego żołnierza.
Dodatkowo Thorvaldsen wykonał jeszcze szkic
projektu pomnika Stanisława Małachowskiego
dla kościoła Św. Krzyża w Warszawie oraz kilkanaście pozycji, wśród których wymienić warto
popiersie pianistki Marii Szymanowskiej, wykonane przez polskiego ucznia Thorvaldsena Jakuba Tatarkiewicza. W Warszawie znajdowała się
kamienica przy ul. Marszałkowskiej 101 tzw. willa Marconiego, której elewacje zdobiły medaliony z płaskorzeźbą Noc. W Łańcucie znajduje się
popiersie Artura Potockiego, w Poznaniu rzeźba
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Ganymeda z orłem, a w Krakowie na Wawelu
w Kaplicy Potockich nagrobek Artura Potockiego.
Przedstawia on posąg Chrystusa błogosławiącego. Jest to replika słynnego posągu z kopenhaskiego kościoła NMP. Identyczna kopia rzeźby Chrystusa znajduje się w Bydgoszczy przed
kościołem Chrystusa Zbawiciela. We Lwowie w
kaplicy św. Dominika kościoła dominikańskiego
znajduje się nagrobek Józefy Borkowskiej dłuta
Thorvaldsena. Stworzył płaskorzeźbę nagrobną
dzieci księżny Ponińskiej (1842) w kaplicy pałacowej w Czerwonogrodzie w obwodzie tarnopolskim, obecnie w Lwowskiej Galerii Sztuki.
Pod koniec 1820 roku Thorvaldsen powrócił do Rzymu, gdzie wziął się za wykonywanie
zleceń dla kościoła Marii Panny w Kopenhadze.
Wśród rzeźb, które wykonał osobiście, znajduje się posąg Chrystusa i Świętego Pawła, resztę
wykonali pracownicy. Wśród nich wyróżnić należałoby Bienaime, który później będzie kierował grupą pomocników artysty. W 1823 roku na
zlecenie kardynała Consalviego Thorvaldsen rozpoczął pracę nad grobowcem dla papieża Piusa
VII, jednak za sprawą rzymskich ewangelików
prace nad nią się opóźniły i trwały osiem lat.
W ich trakcie otrzymał prestiżowe zamówienie
na pomnik konny elektora Maksymiliana I Bawarskiego. Było to dzieło przełomowe, ponieważ dotychczas wszystkie dzieła Thorvaldsena
nawiązywały do epoki greckiej. Jednak z latami gusta ludzi się zmieniały i nastąpiła zmiana
w kierunkach sztuki. Dał o sobie znać romantyzm.
Gdyby Thorvaldsen wybrał drogę konserwatyzmu i nie podążał za duchem czasu, mogłoby to
oznaczać, że pomimo europejskiej sławy pójdzie
w zapomnienie jako żywa legenda. W efekcie
w 1831 roku powstał monument o żywych rysach, odziany w strój z czasów wojny trzydziestoletniej. Dzieło to spowodowało, że Thorvaldsena
można nazwać człowiekiem przełomu epok.
2 listopada 1838 roku Thorvaldsen powrócił
do Danii, która zapewniła mu lokum i możliwość
pracy w posiadłości Nysö. Tam też Thorvalsen
spędził ostatnie dni swojego życia. Projektował
tam w technice reliefu płaskiego oraz tworzył
posągi, a wśród nich najsłynniejszy – króla Chrystiana IV dla katedry w Roskilde w 1840 roku,
Herkulesa dla rezydencji królewskiej pałacu
w Christiansborgu w 1843 oraz autostatuę, który tworzy o dziwo w stylu prapoczątków sztu-
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ki greckiej, podobnie jak 30 lat temu Nadzieję.
Stworzył ok. 80 pomników, 130 popiersi i 240
rzeźb. Zmarł w 1844 roku. 4 lata po jego śmierci
otwarto pierwsze muzeum w Danii – Muzeum
Thorvaldsena w Kopenhadze.

325 lat temu

Pod Racławicami 4 kwietnia 1794 roku powstańcze wojska Tadeusza Kościuszki pokonały
w krwawej bitwie wojska rosyjskie. Wcześniej
24 marca Tadeusz Kościuszko na rynku w Krakowie złożył przysięgę, ogłaszając rozpoczęcie
powstania.
12 dni po rozpoczęciu powstania pod Racławicami stanęły naprzeciw siebie dwie armie
o zbliżonej sile bojowej. Rosjanie dowodzeni
przez gen. Fiodora Denisowa byli lepiej wyszkoleni i wyposażeni, ale mniej liczni, dlatego mimo
dwukrotnej przewagi liczebnej powstańców, ich
szanse na zwycięstwo nie były mniejsze niż
wojsk Kościuszki. Przeciw niecałym 3 tys. Rosjan
walczyło 6 tys. Polaków, z czego jednak 2 tys.
stanowili kosynierzy - chłopi uzbrojeni w kosy,
siekiery i piki. Jak się później okazało, ich brak
wyszkolenia miał zaskakujące konsekwencje.
Mimo braku doświadczenia bojowego to
właśnie oddziały chłopskie odegrały w bitwie
kluczową rolę. Kościuszko zauważył osłabienie
centrum formacji gen. Denisowa i osobiście poprowadził do ataku 320 kosynierów, którzy natarli na słabo bronioną rosyjską artylerię.
Kościuszko doskonale rozumiał, że jednostki chłopskie mogą mieć wartość bojową tylko

w ściśle określonych warunkach. Jednostki kosynierów nie potrafiły wykonywać skomplikowanych manewrów, brakowało im dyscypliny,
a niezaznajomieni ze sztuką wojenną chłopi nie
do końca rozumieli, od czego zależy sukces na polu
walki. Dlatego od początku byli otoczeni regularnymi jednostkami liniowymi, które towarzyszyły
im również na skrzydłach podczas szturmu.
Dzięki takiemu ustawieniu udało się uniknąć
paniki, która - jak się spodziewano - mogła łatwo wybuchnąć wśród kosynierów. Chłopi spisali się jednak świetnie. Przetrwali salwy armat,
w kierunku których prowadzili atak i w zwartym
szyku przedarli się przez sam środek pola bitwy,
wspierani przez własną artylerię. Naczelnik powstania walczył wspólnie z chłopami konno
w pierwszym szeregu. Rosjanie rzucili się do panicznej ucieczki. Losy bitwy były przesądzone.
Ponad jedna trzecia rosyjskich żołnierzy zginęła.
Stało się tak m.in. dlatego, że kosynierzy nie brali
jeńców. Gdy Rosjanie rzucali broń i krzyczeli „pardon” - co było prośbą o darowanie życia, chłopi,
nie rozumiejąc tego zwrotu i nie czując potrzeby
okazania litości, cięli wrogów kosami i dobijali
siekierami. Powstańcy stracili kilkuset ludzi.
Bitwa nie miała decydującego znaczenia strategicznego. Kościuszce mimo zwycięstwa nie
udało się zrealizować głównego celu - przebicia
się do Warszawy. Wygrana pod Racławicami
miała za to istotne znaczenie polityczne. Wiara
w zwycięstwo pozwoliła wzniecić powstanie
w innych rejonach kraju. Pokazała też znaczenie udziału chłopów w powstaniu. Po bitwie,
jak nakazywała ówczesna tradycja, dowódca
przebrał się w mundur oddziału, który odniósł
największy sukces w walce. Tym razem była to
chłopska sukmana. Oddziały chłopskich ochotników były wyjątkowo trudne w dowodzeniu.
Kosynierzy świetnie wykonali zadanie na polu
bitwy, jednak nie rozumieli sytuacji, w której się
znaleźli. Jak twierdzi Andrzej Zahorski: „Chłopi
zaczęli się rozchodzić, wielu
z nich myślało, że skoro pobili
Rosjan i zdobyli armaty, to już
jest koniec wojny”. Insurekcja
trwała jednak jeszcze ponad
pół roku.
Z różnych źródeł zebrał
Józef Król
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