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JÓZEF KALLENBACH.

Edmundowi Wasilewskiemu
w siedmdziesiqtq rocznicę śmierci 

( f  14. XI. 1846 r.)

Wśród szczęku oręża, szalejącego na polskiej ziemi, gdy 
łuny spalonych wsi oświecały pożogą pochód wojsk zagrażają
cych Krakowu, gdy łamały się i kruszyły dawne słupy graniczne, 
które przez stokilkadziesiąt lat nadarmo rozdzielić chciały to, co 
Bóg wspólną wiarą i mową na zawsze połączył — w strasznej 
zawierusze dziejowej, w listopadzie 1914 r., minęła niepostrzeże
nie, przez nikogo nie uczczona rocznica setna urodzin niepospo
litego poety, Edmunda Wasilewskiego. Niemiał on szczęścia za 
życia, niemiał i po śmierci. Dolę miał twardą, śmierć przedwcze
sną. Zmarł młodo, mając zaledwie 32 lata, d. 14. listopada 1846 r. 
W tym roku upływa więc 70-a rocznica jego śmierci. Ale nie te 
zewnętrzne, przypadkowe okoliczności powracających dat uro
dzin i skonu, narzuciły mi się w wyborze tematu do artykułu ni
niejszego! W puściźnie duchowej Edmunda Wasilewskiego są isto
tne rodzime klejnoty, które warto od czasu do czasu wydobyć 
ze skarbca narodowego i przypomnieć ulotnej pamięci ogółu. 
Wszakże ten zapomniany dziś poeta, był kiedyś młodzieży bo
żyszczem ; wszak młodzież krakowska w r. 1846 wiedziała, jaką 
poniosła stratę, gdy wyprawiła Edmundowi Wasilewskiemu kró
lewski pogrzeb i trumnę jego na własnych barkach w długim 
pochodzie na wieczny zaniosła spoczynek. Ale w owym stra
sznym roku rzezi galicyjskiej nikt nie miał czasu opłakiwać 
śmierci poety, „bo dla niej osobnych łez nie starczyło“.

Rok zaś 1848, rok wiosny ludów a zimy absolutyzmu po
grążył na długo nazwisko Wasilewskiego w niepamięci.

Młodość poety przypadła na czasy żałoby polskiej po klęsce 
roku 1831-go. Kraj opustoszał; nadsłuchiwano chciwie wieści 
z Zachodu, od Sekwany, od wychodźtwa naszego; krzepiono du
cha i nadzieję utworami takimi jak III. cz. Dziadów, Kordyart, 
Pan Tadeusz, Nieboska. W śród ruin narodowego spustoszenia,



gdy zagasły wielkie ogniska oświaty rodzimej w  Wilnie, Krze
mieńcu i Warszawie, gdy mikołajowska i Paskiewiczowska cen
zura dławiła wszelką myśl żywszą i wszelkie słowo gorętsze, 
poezya kryć się musiała pod ziemię. Ale nurt jej nie wysechł; dro
bnymi tylko przewijał się ponikami. Był to czas, kiedy w Po- 
znańskiem lżej było oddychać, niż we Lwowie lub w W arszawie, 
a Tygodnik Poznański Woykowskiego między rokiem 1838 a 184 1 
gromadził na swych łamach grono dzielnych pisarzy, pośredni
cząc niejako między Emigracyą, skąd Słowacki nadsyłał swe 
poezye, a Królestwem łaknącem silniejszego duchowego pokarmu. 
Szereg młodych poetów dał się wtedy poznać w owym Tygo
dniku, a mianowicie: Siemieński Luc., Barwiński, Jaśkowski, 
Żygliński, Ehrenberg, Woykowska, Zakrzewski, Wasilewski, i i. 
Z tego rojowiska poetyckiego wysunął się od razu na samo czoło 
szeregu Wasilewski, znany już przedtem w Krakowie i przez kra
kowską młodzież uwielbiany; ale dopiero w Tygodniku Poznań
skim zdobył sobie uznanie powszechne.

Edmund Wasilewski, rodem z Rogóżna w Wojew. Lubel
skiem, wychowywał się w Krakowie i pokochał gród podwawel
ski calem sercem. Koleje życia sprawiły, że nie zaznał on w mło
dości swej filomatyzmu i filaretyzmu, że w otoczeniu rówieśnem 
nie znalazł takiej podniety i podpory jak Mickiewicz w Wilnie, 
a jednak był on na najlepszej drodze, aby stać się tem dla mło
dzieży krakowskiej, czem był Mickiewicz dla wileńskiej.

Wasilewski miał wrodzony ogień, rzewność liryczną i głębię 
szczerego uczucia, które w rzadkich chwilach uniesienia potrafiło 
porwać rówieśników. Miał lat 24, gdy tworzył pieśni, mające 
z Odą do Młodości wspólny lot Ikarowy : taką była głośna przed 
laty Pieśń Żeglarzów :

Wesoło żeglujmy, wesoło,
Po życia burzliwym potoku,
Jak orły w gradowym obłoku,
Choć wichry, pioruny w około,
Wesoło żeglujmy wesoło!

W Pieśni tej brzmiała odezwa nieśmiertelna do najszlache
tniejszych porywów, które w każdym człowieku, raz przynajmniej, 
w jednej epoce jego życia wieńczą mu skronie majem i każą mu 
wierzyć, że ruszy z posad bryłę świata i zerwie z niej pleśń wieków.

Dlatego wzywała Pieśń żeglarzów, by młodzież żyła wiel
kością, by zdobywała laury, by się poczuwała do jedności du
chowej :

Każde łańcucha ogniwo 
Przeklęte! gdy się rozpadnie,
Gdy rdza się w łańcuch zakradnie 
To ogniem czyścić, co żywo,
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Rdzawe łańcucha ogniwo!..
Przesączmy życie dla życia 
W wielki ocean ludzkości,
Oddajmy ducha i kości —
A unikniemy rozbicia,
Oddając życie dla życia!

Nie mniejszym zapałem drga jego Hymn Orłów, wspaniały 
poczuciem siły młodzieńczej, dążącej do wyzwolenia z mętów 
ziemi w porywie ku słońcu:

Hej bracia orły do lotu!
Na świata brudnego końce!
Przed nami góry —  olbrzymy,
Przed nami czernią chmur dymy!
Hej, bracia orły do lotu,
Przed nami słońce !

Nie miał to być wzlot bezcelowy, dla dogodzenia fantazyi 
tylko ! W asilewski orłom przeciwstawiał stada jastrzębi, co w na
szej ojczyźnie plądrują, kruków czernie przeklęte, które na żero
wisko lecą : z nimi to orły stoczyć mają walną rozprawę. Z pie
śni takich znać tęgość ducha, który wzywa do czynu, choć wie 
że przedtem spełnić będzie trzeba niejeden k i e l i c h  g o r y c z y :

Młodzieńcy duchem i ciałem 
Spełnijcie kielich goryczy.
Tak gorzko na świecie całem,
Łez krople, kto z was policzy 
Młodzieńcy duchem i ciałem?,...
Niech w piersi zapłoną ognie 
Niech w duszy zawrą upały,
Myśl niechaj ż e l a z a  pognie,
A na świat, obdarty z chwały,
Wyrzućmy piorunów ognie.

Poeta wiedział, że świat dąży do przemiany gruntownej, 
wiedział, że ziemia „z szat ludzkości obdarta“ musi oczyścić się 
w płomieniach i że skruszyć trzeba „starego świata warownie“ . 
On wiedział, że przemiany takiej nie osiągnie się bez ofiar, bez 
spełnienia kielicha goryczy:

Jest cukier na spodzie czary,
Lecz go się dopić potrzeba 
1 przez łez, przez krwi ofiary 
Trzeba dobijać się nieba,
Jak cukru na spodzie czary.
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Jest to typowa dla owych czasów pieśń marzyciela-rewolu- 
cyonisty, który z Ody do Młodości przeszedł już do Konradowej 
Pieśni Zemsty.

Wasilewski jest doskonałym rzecznikiem swego pokolenia 
które po r. 1831 trawiło się w tęsknem oczekiwaniu burzy euro
pejskiej, bo od niej spodziewało się wyzwolenia ojczyzny:

Choć na ruinie ojcowskiego domu 
Spragnionem sercem oczekuję gromu,
Coby wstrząs! hukiem świat cały, aż liście,
Pękłyby z nasion, szumiąc uroczyście 
Pieśń tryumfalną na zimy pogrzebie,
Ażby jej echo odbłysło tam —  w niebie.
...1 ludzkość czeka, rychło z chmur całunu 
Stoczy się wstęga szkarłatna piorunu...

W tern oczekiwaniu chwili stanowczej Wasilewski nie tra
wił się bezowocnie, ale świadomie pragnął jej przyspieszenia, 
a to na polu pracy społecznej, pracy u podstaw. Rozmiłował się 
on w ziemi rodzinnej fanatycznie, pokochał lud krakowski namię
tnie, w pełnej świadomości, że

tą miłością duch mój olbrzymieje 
I błyskawice uczuć w serce sieje!

Rozejrzał się w okół siebie; jakże niemiał rozmiłować się 
w tej prastarej ziemicy krakowskiej:

Na skalistym brzegu stary zamek siedzi 
Siwą głowę schylił, z myślami się biedzi,
A wież jego siedem, jak siedem boleści 
Za dziećmi, co w świecie przepadły bez wieści.

Posypały się ziarna czyste jego natchnień, piosenki z duszy 
wyjęte i do dusz polskich celnie trafiające:

Na Wawel! na Wawel! Krakowiaku żwawy!
Podumaj, potęsknij nad pomnikiem sławy...

Poeta stał się nauczycielem narodu: uczył nas dzieje ziemi 
na grobowcach czytać, kazał patrzeć na pomniki sławy narodo
wej, kazał podziwiać wieżę maryacką, na której widok myśl się 
korzy, a dusza zachwyca, kazał patrzeć „po tych niwach, po w o
dach, mogiłach....

Nie dziewic miłością krew ci zawre w żyłach.
Tu ojców twych kości bieleją z pod sochy,
Tu w powietrzu drgają twoich ojców prochy,



Wciągnij je oddechem, one ci obstoją
Za pokarm i napój, za własną krew twoją...

Wasilewski przez te pieśni zwolna sam doszedł do źródła 
szczerej ludowej nuty i stał się inicyatorem nowych w poezyi 
naszej wartości.

Doszedł dalej niż Brodziński w Wiesławie i Witwicki 
w Pieśniach Sielskich. Autor W iesława znał i kochał lud polski 
z blizka, ale odtwarzając go w pieśni sielankowej nie umiał je
szcze oddać prostoty wiejskiej i kazał swym postaciom przema
wiać językiem poprawnym, ale chłodnym, bezbarwnym; Witwi
cki podsłuchał lepiej żale wieśniacze i skargom ich dawał wyraz
trafny i przejmujący — lecz pisał w rodzaju sielskim zbyt mało,
aby stworzyć nowy jakiś kierunek ludowy. Dopiero Wasilewski 
wyczuł jak nikt przed nim tętno pieśni rodzimej, krakowskiej 
i zagrał na nutę tak swojską, że odrazu odpowiedziało mu echo 
gromkie na okół:

Wesoły, szczęśliwy, krakowiaczek ci ja,
A mój konik siwy, raźno się uwija...

Ten Krakowiak obiegł całą Polskę i ożywił dusze; był po 
wielu latach przygnębienia pierwszym radosnym zwiastunem bu
dzącej się siły ludowej, był czerstwym rumieńcem zdrowia, był 
prądem świeżego powietrza z łanów wiejskich, który przeniknął 
żywiołowo do zamkniętej, dusznej kaplicy mistycyzmu emigracyj
nego. Przyniósł on wówczas orzeźwienie znękanym wychodźcom 
a nieraz i otrzeźwienie.

Drugi krakowiak (z r. 1844) miał obok tonu ludowego wy
raźny (o ile to było pod cenzurą możliwe) podkład tendencyi 
narodowej: „Zapomniane skrzypki moje, zagrajcie od ucha“... 
Krakowiak ten wzywał do siejby wiosennej, siejby społecznej:

Trzeba orać ziemię żyzną z wiarą i nadzieją —
Niedbać o to, chociaż kwiecień zaszumi zawieją:
Zaszumi zawieją, lecz jak świeży ranek 
Rozpogodzi niebo maj, wiosny kochanek...

Rytm dziarski, śpiewny i rzewny tego krakowiaka, i powta
rzania umyślne na wzór ludowy, wszystko to sprawiało, że kra
kowiak taki był jakby objawieniem nowych sił w poezyi naszej — 
i nie tylko w poezyi :

Ty fujarko brzmij po drzewach, niech pękają liście,
Wtedy wtórem i las chórem zagra uroczyście,
Uroczyście zagra, jakby przy niedzieli,
Jak piosnka kochanki serca rozweseli...
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Żyzna niwa, kłosem pływa, kwiateczkami woni...
Tu się bławat patrzy w niebo, polny mak się płoni,
Polny mak się płoni, jużci go w s t y d  i ma ,
Że  b ł y s z c z y  p u r p u r ą ,  lecz zapachu niéma.
O, boć darmo, samym blaskiem nic się nie przymili —  
Stokroć milsza jest pszenica, gdy kłos ciężki schyli.

W takich wierszach mamy już blizką zapowiedź Lenarto
wicza, który te pieśni W asilewskiego na pamięć umie, autora ich 
zna osobiście i przy sercu jego uczy się, jak lud ukochać.

Wasilewski jest bardzo ważnem ogniwem w rozwoju naszef 
liryki ideowej, demokratycznej. Po Karpińskim, Brodzińskim i W i- 
twickim on snuje śmielej i oryginalniej wątek ludowej pieśni, 
przekaże ją zacnym dłoniom Lenartowicza, z którego rąk znowu 
przejmie złote przędziwo Konopnicka i cuda z niem wyprawiać 
będzie.

W asilewski był prostym, szczerym, natchnionym śpiewakiem  
bez cienia pozy, artyzmu, wykwintu. Rozwijał się pędem przy
spieszonym, jakby z konieczności; nie świecił pogodnie, bo nie 
na pogodę trafił; ale płonął jak pochodnia na wietrze i spalił 
się przedwcześnie. Strawiły go nadzieje niespełnione, rozczaro
wania społeczne, ta zwykła, wiekowa dola polskiego poety.

Źródła i rodzaj liryzmu swego on sam najtrafniej określił 
w rzewnej przemowie do pierwszego wydania swych poezyf 
z r. 1839. Powiedział tam o swych pieśniach: „Wy nie jesteście 
dziećmi woli i rozkazu. Wy powstałyście: z śpiewu słowika na 
wiosnę, z polotnej piosnki żniwiarza, — z uwiędłego listka je· 
sieni — z kwiatu, który usechł przy pałającej piersi dziewczyny, 
z szumu burzy, która odmiotła piaski z przeszłości i odkryła szkie
lety dawno umarłych. Wy powstałyście z uśmiechu, z westchnie
nia, z łez i krwi“.

Zaiste trudno lepiej określić odwieczne źródła wszechludz- 
kiego liryzmu.

Gdy szara, czcza teraźniejszość wypełnić nie mogła duszy 
poety, szukał otuchy w przeszłości, zwrócił się do grobowców  
Narodu.

Znamienne są w jego duchowym rozwoju wiersze p. L 
Trzy pieśni. W pierwszej wyjaśnia nam, dlaczego jego pieśń jak 
wierzba płacząca marzyła o jutrzni na grobie, dlaczego pieśń ta 
„do grobów przypadła“. Oto dlatego, aby z grobów wykrzesać 
iskrę dawnego życia:

Piosenkę zanucę dla ludzi,
Δ pieśń ma jest pieśnią swobody...
Umarłych i ś p i ą c y c h  pobudzi 
I będą jej słuchać narody...
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Pieśń moja na serca narodów 
Jak wiosna na ziemię powiała 
I rzeki trysnęły z pod lodów 
I puszcza się liściem odziała!...

Jak to rozumiał? Dlaczego pieśń jego do grobów przypa
d ła?  Jakich ś p i ą c y c h  przebudzić m iała? — Odpowiedź dał 
nam w utworze najgłębiej odczutym, w którym wznieść się miał 
najwyżej, w Katedrze na Wawelu.

W tym poemacie okazał się znowu Wasilewski przodowni
kiem. Zapoczątkował p o e z y ę  g r o b ó w ,  którą po nim podejmą 
W. Pol i Józef Szujski; za dni naszych dośpiewał jej mistrzow
sko Wyspiański.

Przemówiła do Wasilewskiego bohaterska przeszłość na
rodu. Dzwon Zygmuntowski rozkołysał w nim najświętsze 
uczucia :

Duch mój tak wsłuchał się cały,
Że dźwięków tych rozhoworem 
Dziwne w nim pieśni zagrały.

Dzwon mówił mu:

Na mój dźwięk, jak na zaklęcie,
Przeszłości spęka się trumna,
A ona —  jasna i dumna,
Dusze ludzi w swe objęcie,
W uścisk pochwyci uroczy 
I zbudzi w nich sen proroczy!

Poeta przejęty wzruszeniem, to bladł, to płonął.

Potok przeszłości płynął wezbrany 
Przed mojej duszy zwierciadłem...
Jasne obrazy spadały w duszę kroplami rosy,
Że odświeżona z tęsknoty pleśni,
Z przeszłości, jakby z pajęczych tkanek 
Snuła nić dźwięków, wiązała w pieśni 
Jak kwiaty w wonny, błyszczący wianek!

Dyalog świetnej przeszłości z posępną teraźniejszością roku 
1840 zamienia zię w  Katedrze na Wawelu w wizyi poety we 
„wielki polonez duchów“ i „święty taniec pamiątek“ .

O grom  katedry Wawelskiej, ogrom pomysłu i treści przy
tłacza W asilewskiego, który artystycznie — jako liryk, nie dra
maturg — podołać mu nie mógł; ale duchowo pomysłowi swe
mu sprostał i wydobył z niego akordy, na które równocześnie 
tylko Krasiński zdobędzie się niebawem w Przedświcie.

P a m ię tn ik  lite r a c k i X IV . 1 5
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Ale jakże charakterystyczna dla obu analogia i jak cieka
we kontrasty! Krasiński ma wizyą swą "„nad jeziora włoskim 
brzegiem“, w całym przepychu krajobrazu wspaniałego, ale — 
obcego; Wasilewskiego zaś rozmarza zmrok wśród kolumn k a 
tedry wawelskiej; nie Beatrycze u jego boku, ale Kmita w k a 
miennej zbroicy:

O, dalej, chodź ze mną Kmito,
Chodź ze mną, ja tobie wskażę 
Wszystkie męczeństwa ołtarze,
Które krwią naszą obmyto.

Rozpoczyna się ów wspaniały „polonez duchów“ bohatyr- 
skich, duchów rycerzy polskich:

Na chwilę przybrali ciało —
Patrzą oczyma Izawemi —
Ziemię zalali swą chwalą,
Ich dzieciom zabrakło ziemi...
Zabrzmieli pieśnią żałoby,
W stare pokładli się groby!
Z obszernej niegdyś dzielnicy 
Został im Wawel —  na groby...
A wnukom szata żałoby.
Za chaty: dach szubienicy 
Mroźne Sybiru podmuchy,
Lub złote kopalń pieluchy!

W smutnym przeglądzie grobowców Kmita z poetą przy
chodzą do trumny Kościuszki.

Poeta wzywa Kmitę, aby Jagiełłom powiedział

w jak grubej ten kraj żałobie 
Po mężu, co blaskiem kosy 
Podniósł swe imię w niebiosy.

I tu nadchodzi moment psychologiczny całego poematu. 
Imię Kościuszki jak rószczka magiczna zaczarowywa w katedrze 
nową wizyę: Przez arkadę gotycką katedry widać przy świetle
księżyca w oddali górę Bronisławy z kopcem Kościuszki :

Na srebrnym księżyca pasku 
Rój duchów wychodzi z lasku.

Inne to niż w Przedświcie duchy.
U Krasińskiego, w poświacie srebrzystej, miesięcznej, prze

suwa się korowód rycerskich postaci:



Tam buńczuki, tam sztandary,
Śnieżne pióra i korony,
W kolo herby, tarcze, znaki 
1 tłum szabel i szyszaki...
Srebrne skrzydła, w zbroję wtknięte 
Im z nad ramion w górę lecą,
Лак anielskie skrzydła świecą...

U Wasilewskiego inaczej... Z katedry wawelskiej on wy
tęża wzrok ku mogile Kościuszki i widzi rój duchów innych, 
bliższych :

A każdy ma w piersiach ranę,
A kosą lśni do księżyca,
A oko żalem wezbrane 
Łzę strząsa na blade lica :
Pierś tęskną piosnkę wionęła:
Jeszcze Polska nie zginęła.
Ach, to są R a c ł a w i c  dzieci,
Śpiące śród grobowych cieśni,
Lecz gdy noc księżyc rozświeci,
Rwą się do miecza i pieśni,
Myśląc, że jutrznia swobody,
Że z m a r t w y c h w s t a j ą  n a r o d y i  
Rodzinnych zagród odbiegli,
By walczyć za kraj im miły —
A chociaż w boju polegli,
Do grobu wodza, z mogiły 
Spieszą garść ziemi dorzucić,
Piosnkę nadziei zanucić...

Te dwie wizye, Katedry na Wawelu i Przedświtu to światy 
dwa, nie tylko poetyckie, to dwa społeczne programy, które 
długo, zbyt długo, niestety dążyły do zespolenia się przez jeden 
tylko, jeden cud!...

Budzi się pytanie, czy pomysły pochodu w noc księżycową 
duchów bohatyrskich w Przedświcie i w Katedrze na Wawelu są 
przypadkowo współczesne? czy też stoją w stosunku jakiejś 
od siebie zależności ? a jeśli tak, to kto od kogo mógł być za
leżnym? Tu głos stanowczy ma czas napisania i wydania obu 
tych utworów.

W asilewski ogłaszał Katedrę na Wawelu częściowo w 7y- 
goaniku Poznańskim. Pieśń p i e r w s z a  ukazała się tam 3 maja 
1841 r., pieśń d r u g a  11 października tegoż roku. Krasiński zaś 
tworzył Przedświt w ciągu r. 1842, długo poprawiał i rozszerzał, 
a wydał go dopiero na wiosnę 1843 r. Chronologicznie zatem 
pomysł Wasilewskiego jest wcześniejszy; ale czy Krasiński, 
przebywający wtedy zdała od Polski, na jasnym brzegu, mógł
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odczytywać Tygodnik Poznański? czy mógł stamtąd poznać Ka
tedrę na Wawelu? Otóż stanowczo: m ó g ł ,  gdyż nie tylko Ty
godnik Poznański stale czytywał, ale s a m  w n im  w s p ó ł p r a 
c o wa ł .  W numerze z d. 24 maja 1841 r. umieścił — oczywi
ście anonimowo — artykuł świetny i często potem przez histo
ryków literatury przytaczany: „Kilka słów o Jul. Słowackim“.

Jest zatem bardzo podobnem do prawdy, że Krasiński 
w ciągu tworzenia Przedświtu Katedrę na Wawelu poznał, po
mysłem korowodu kosynierów się przejął i całkiem zgodnie 
z ideą przewodnią swego poematu temu korowodowi kmieci 
z pod Racławic przeciwstawił pochód rycerski hufców uskrzy
dlonych. Zbyt wielkim był poetą Krasiński, aby nie odczuć po
tężnej wizyi racławickiej z Katedry na Wawelu.

Cały ten poemat Wasilewskiego nie wyczerpuje oczywiście 
przedmiotu, którego rozmiary przechodzą siły jednego człowieka; 
ale daje on ton czysty, wzniosły, godny świętości narodowej; 
dwie pierwsze pieśni Katedry na Wawelu ukazały przyszłym po
koleniom poetów, ile nieprzebranego wątku najczystszych pol
skich wzruszeń kryje się w podziemiach Wawelu, ile obudzą 
wrażeń podniosłych Dzwon Wawelski. Wasilewski, to pierwszy 
u nas poeta, co wielkość historyczną Krakowa umiał zakląć 
w słowo poważne i drżące wzruszeniem, to pierwsze dziecko 
pogrobowej chwały Wawelu, zasłuchane w niej i rozkochane. 
W pół wieku potem przyjdzie drugi, większy, głośniejszy, już 
nie liryk tylko, ale dramaturg — i nie dramaturg tylko, ale 
wielki malarz — wizyoner i stworzy Legendę, Akropolis i Wy
zwolenie. Ale i on wyjdzie z Katedry na Wawelu Wasilewskiego 
i on od dziecka zapamięta strofy tego poematu i wcieli je bez
wiednie do swego wielkiego utworu.

Urok świątyni narodowej obu oczarował. Wasilewskiego 
zachwyca

C i s z a  w Wawelskiej Katedrze —
Z m r o k  osiadł sklepień załomy...
O r g a n  s p i ,  jak w chmurze gromy,
W i a t r  tylko czasem zajęczy,
Lub p t a k  po szybach zabrzęczy...
Rzędem kolumny ponure 
Jedne za drugimi dążą,
Jak dęby wzrastają w górę,
Konary w akordy wiążą...

Wtóruje mu Wyspiański w Akropolis'.
M r o k  coraz gęsty pada 
I ciemność padła na głazów przełęcze.
C i c h o ś ć  się stała i weszło milczenie 
I objęło owe m r o k i  i cienie 
1 stał się moment wielki czaru...
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Wtóruje w Wyzwoleniu:

Czyli p t a k  to jaki u okien zbłąkany?
Gołębie-to może biją skrzydły?
Czy kto potrącił w o r g a n i e  klawisze
i zadął w i с h re m ?
Skądże ten m r o k ,  co pada ?

I dalej to, co mówi Konrad w pierwszym akcie Wyzwole
nia  przypomni znowu Katedrę Wasilewskiego.

Słowa Wyspiańskiego o Geniuszu:

Kto jesteś wielki i dumny?
Idziesz —  drżą za tobą kolumny. ..

są  tylko echem strofy Wasilewskiego o Kmicie:

Idzie —  krok jego tak dumny,
Że drżą ciosowe kolumny !

(Pieśń 1, strofa 6).

Wiązała Wyspiańskiego z Wasilewskim tajemna, silna nić 
wielkiego umiłowania Wawelu, było między obu nimi duchowe 
powinowactwo, które sprawiło, że autor Wyzwolenia i jako poeta 
i jako artysta odczuł głęboko i rozwinął wspaniale to, co po 
prostu tylko i zbyt krótko zaznaczył W asilewski:

Któż to w kamiennej zbroicy 
Strzeże przysionków kościoła?
Dotknę się twardego czoła,
Niech życie błyśnie w źrenicy!
Niech marmur opadnie z ciała,
W twarzy r u m i e n i e c  zapała :

A na to hasło Wasilewskiego ożyją w Akropolis marmu
rowe i srebrne Wawelu postacie, przemówią do nas i wzniecą 
dawne serca bicie...

Były w Wasilewskim s k a r b y  pomysłów i natchnień, któ
rym zaledwie dane było zawiązać się w pęki wiosenne i z któ
rych inni mieli korzystać. Był to człowiek gorącego serca, na
miętnie czujący. Myślą, wiedzą, sztuką nie górował — ale czuł 
za całe swe pokolenie, a co czuł, to w krótkich, improwizowa
nych niemal strofach zawarł. W przeciwstawieniu do poezyi baj- 
romcznej lub bajronizującej epigonów romantyzm u, w przeciw
stawieniu do rojeń mistycznych emigracyjnej poezyi, odróżnia się 
po dziś dzień Wasilewski tchnieniem ziemi ojczystej, powiewem 
pól nadwiślańskich, czerstwą myślą społeczną. Był to śpiewak 
z Bożej ła sk i, to też rwał się przez cały swój krótki i biedny
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żywot ku słońcu, ku niebiosom, ale z ciągłą troską o polski pa
dół, z którego radby byt stworzyć rajską dziedzinę. Żadne z cier
pień polskich nie było mu obcem i dlatego tak jest na wskróś
nam blizki; życie jego było ciągłą walką z rzeczywistością —
przecież ani sam wiary w lepszą przyszłość narodu nie utracił, 
ani goryczą własną drugich nie poił. Kazał czuwać i mieć na
dzieję, że

na wrogów ruinie bujnie i zaszczytnie 
Dziesięcio-wiekowego szczepu liść zakwitnie.
Niech każdy z nas wierzy, że wzrośnie ten liść,
Niech się nie wzdryga, gdy przyjdzie czas
Z ż y c i e m  i s z a b l ą  i ś ć ,
By święcić nie urodzin, ale b y t u  dnie 
Zbudzonego narodu po niewoli śnie!

Wasilewski ma w sobie tchnienie wielkiej epoki poetyckiej, 
ma polot ku wyżynom i pieśnią swą jeszcze w lat siedmdziesiąt 
po skonie porwać nas pragnie ku szczytnym celom ; oto odezwa 
jego, której doniosłość dziś zwłaszcza ocenić powinniśmy:

W męczarniach życia, o bracia moi,
Choć gwoździe przebiją ręce,
Wy zapomnijcie o męce 
I wzrok zawieście u niebios podwoi!...
O, i wam orlemi pióry 
Z pleśni grobowej wylecić,
Uczciwą sławą zaświecić, —
Do g ó r y  bracia, do g ó r y !
Myślą, jak laską Mojżeszą 
Bić w skałę, a źródło tryśnie:
Nad ludzką znędzniałą rzeszą —
Tęcza przymierza zabłyśnie...

Wzbić się n a d  s i e b i e  potrzeba 
A z s i e b i e  p r z y s z ł o ś ć  u r o d z i ć ,
Do nieba, bracia, do nieba!


