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WŁADYSŁAW BEŁZA
  

W poǳiemiach Wawelu
Czy znasz, młody przy acielu,
Groby królów na Wawelu?
Pozna skarb ten dawne cnoty,
Co ozdabiał czas miniony,
Na cennie sze to kle noty
Z całe polskie twe Korony.
Na kolanach idź, mó mały,
Przed te trumny marmurowe
I u szczątków dawne chwały
Ze czcią pochyl two ą głowę.
Tu naǳiei żar i wiary
Niech się w sercu twym rozgości,
Na ołtarzu tym oﬁary,
Poświęcenia i miłości.
Tu uczucia na gorętsze
W młodym swoim rozpal łonie,
Bo tu wszystko, co na świętsze,
W tym złożono Panteonie¹!
Pod tych mrocznych wiązań stropem,
Legł król kmiotków pełen chwały,
Co nie szablą, ale snopem,
Podparł polski tron wspaniały.
Tu Jagiełło² na świątnicach
Starych bogów krzyże dźwiga³;
Obok cudna, z łzą na licach
W sarkofagu śpi Jadwiga⁴!
¹pa eo (z gr. pa : wszystko, heoi: bogowie) — mie sce kultu poświęcone wszystkim bogom; historyczna
budowla Panteonu w Rzymie to okrągła świątynia wzniesiona na Polu Marsowym w  r., za panowania cesarza
Hadriana. [przypis edytorski]
² a ie o (ok. –) — właśc. Jogaila Algirdaitis; wielki książę litewski w latach – i –,
król Polski i na wyższy książę litewski w latach –. Na tron polski wstąpił w  r. po przy ęciu chrztu
(prze ściu z prawosławia na katolicyzm), przybraniu imienia Władysław i poślubieniu Jadwigi Andegaweńskie ,
córki Ludwika Węgierskiego, koronowane na króla Polski w . Na mocy unii w Krewie () chrzest
wraz ze swym władcą przy ęła cała Litwa. Władysław II Jagiełło był założycielem dynastii Jagiellonów. [przypis
edytorski]
e wi a — choǳi o zaprowaǳenie przez Jagiełłę chrześcĳaństwa w po³ a wi icach a ch o w
gańskie dotąd Litwie. [przypis edytorski]
e awe a ( a. –)— król Polski z dynastii Andegawenów (Aǌou), córka Ludwi⁴ a wi a
ka Węgierskiego i Elżbiety Bośniaczki, święta katolicka, patronka Polski. W  r. została koronowana na
króla, ponieważ królowe polskie prawo nie zapewniało ǳieǳiczności tronu. W ǳieciństwie () zaręczona
z Wilhelmem Habsburgiem, pod naciskiem możnowładców małopolskich po ob ęciu tronu Polski zaręczyny
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Ci co blaski światła siali,
I praw ludu wiernie strzegli:
Męże czynu, hartu stali,
Dwa Zygmunci⁵ tuta legli.
Tu szczerbiona w krwawym bo u
Batorego⁶ szabla świeci;
A tam znowu, po dniach zno u,
Syty zwycięstw legł Jan trzeci⁷!
Dale wiǳisz, mo a duszko,
Wawrzyn wstęgą przewiązany;
Tuta spoczął nasz Kościuszko⁸,
Wóǳ nad innych ukochany!
Obok niego, ǳiecię mo e,
Książę Józef⁹ legł ze sławą,
Co do walki polskie wo e
Marszałkowską wiódł buławą!
Historia, Grób

Wszystkoż, wszystko tak posnęło,
Jak te sławy nasze świadki?
Wszystkoż, wszystko tak minęło,
Jak na grobach więdną kwiatki?
Precz z rozpaczą! Choć z mogiły,
Roześmie e się kwiat w wiośnie!
Więc zaczerpmy tuta siły,
Bo z przeszłości — przyszłość rośnie!

zostały zerwane, by mógł odbyć się e ślub z wielkim księciem litewskim Jagiełłą. Była osobą wykształconą,
zna ącą ęzyki obce, gromaǳiła wokół siebie elitę intelektualną Polski; zleciła pierwsze pol. tłumaczenie i i
alm w (tzw. a e
o ia i), fundowała kościoły i szpitale, troszczyła się o rozwó nauki (w  r. założyła bursę dla polskich i litewskich studentów przy uniwersytecie w Praǳe oraz uzyskała zgodę papieża na
utworzenie fakultetu teologii w Krakowie). Zmarła  r. w wyniku gorączki połogowe , po uroǳeniu córki
Elżbiety Bonifac i (ǳiecko również nie przeżyło), swó ma ątek zapisała w testamencie Akademii Krakowskie .
 V  r. została beatyﬁkowana, a  VI r. kanonizowana przez papieża Jana Pawła II. [przypis edytorski]
⁵ wa
mu ci — choǳi zapewne o Zygmunta I Starego (–), od  r. króla Polski i wielkiego
księcia litewskiego oraz ego syna, Zygmunta II Augusta (–), od  r. wielkiego księcia litewskiego,
od  r. króla Polski. Byli to dwa ostatni władcy z linii Jagiellonów. Na Wawelu spoczywa również Zygmunt
III Waza (–), król Polski od  r. i Szwec i (–). [przypis edytorski]
e a (–) — właśc. Istvan Bathory, książę Siedmiogrodu, od  król Polski, a od 
⁶ ao
wielki książę litewski; poślubił Annę Jagiellonkę, córkę Zygmunta I Starego, ostatnią przedstawicielkę Piastów
na polskim tronie. Jeden z na wybitnie szych polskich królów elekcy nych. [przypis edytorski]
eci — właśc. Jan III Sobieski (–), król Polski i wielki książę litewski od , hetman wielki
⁷a
koronny od , hetman polny koronny od , marszałek wielki koronny od , chorąży wielki koronny
od . [przypis edytorski]
⁸ o ciu o a eu (–) — generał wo sk pol. i amer., Na wyższy Naczelnik Siły Zbro ne Narodowe podczas insurekc i  r. [przypis edytorski]
e — właśc. Józef Poniatowski (–), polski generał, Wóǳ Naczelny Wo sk Polskich Księ⁹ i
stwa Warszawskiego, marszałek Franc i; zginął w czasie wo en napoleońskich pod Lipskiem. [przypis edytorski]
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