Ostatnia podróż wieszcza

Pocztówka z wizerunkiem Juliusza Słowackiego, ilustracja do wiersza „Smutno mi
Boże”, fot. Biblioteka Narodowa
Włodzimierz Wójcik (Sosnowiec)
Pamiętam doskonale odczyt Kazimierza Wyki – mojego mistrza – i jego wielką
radość, kiedy stwierdził, że Norwid udając się z Krakowa na Zachód, przejeżdżał
przez jego rodzinne Krzeszowice. Ja też szukałem czegoś szczególnego i
znalazłem Słowackiego… Wiadomo, że wielki romantyczny poeta był na Śląsku,
ale tym Dolnym; we Wrocławiu spotkał się z ukochaną matką – Salomeą. Ale w
Sosnowcu, czy w Katowicach? A jednak… Wiadomo, że Słowacki – jeden z
polskich wieszczów narodowych – na świat przyszedł w Krzemieńcu 4 września
(23 sierpnia wedle starej daty) 1809 roku, jego serce zastygło w stolicy Francji 3
kwietnia w 1849. Poetę pochowano na paryskim cmentarzu Montmartre.
Wiadomo też powszechnie, że obdarował nas cudownymi wierszami lirycznymi,
towarzyszącymi nam przez życie, poetyckimi powieściami (Jan Bielecki, Ojciec
zadżumionych), najwyższej klasy dramatem romantycznym (Kordian, Horsztyński,
Balladyna, Lilla Weneda, Mazepa, Fantazy, Sen srebrny Salomei), poematem
dygresyjnym (Beniowski) czy historiozoficznym (Genezis z Ducha, Król-Duch),
wreszcie pełnymi ciepła listami do matki i przyjaciół, które się czyta z zapartym

tchem i szczerym wzruszeniem. Podobnie jak Chopin, zmarł przedwcześnie pośród
garstki przyjaciół. W dniu zgonu otrzymał list od ukochanej matki – Salomei. Nie
był jednak w stanie wziąć go do ręki, tak był osłabiony. List przeczytał mu jego
przyjaciel, Zygmunt Szczęsny Feliński. Po lekturze umierający powiedział: „Jaki
Bóg dobry, że mi przed zgonem daje tu jeszcze wielką pociechę. Pożegnanie i
błogosławieństwo matki…”. Na jego skromnym pogrzebie było zaledwie 30 osób.
Smutna to prawda. 78 lat później niepodległa już Polska upomniała się o swojego
syna postanowieniem sprowadzenia jego prochów do kraju.
Rankiem 14 czerwca 1927 na cmentarzu Montmartre dokonano ekshumacji zwłok
Słowackiego z udziałem wybitnego polskiego poety, skamandryty, Jana Lechonia.
Znalezione kostne szczątki włożono do małej metalowej trumienki, tę zaś do
większej – hebanowej. Po odprawieniu nabożeństwa w polskim kościele
Assomption, orszak przeszedł ulicami Paryża do ambasady polskiej, gdzie trumna
była wystawiona na widok publiczny. Wieczorem przewieziono ją do Cherbourga.
Z francuskiego portu polski statkiem „Wilia” do Gdyni, stąd na torpedowcu
„Mazur” do Gdańska. Ostatnią drogę prochy polskiego poety odbyły wiślanym
statkiem „Mickiewicz”, który zatrzymywał się w Grudziądzu, Toruniu, Włocławku,
Płocku, Wyszogrodzie i Modlinie. 26 czerwca w południe statek przybył do
Warszawy. Po odbyciu uroczystości pogrzebowych w Katedrze Świętego Jana, z
udziałem prezydenta Ignacego Mościckiego, przez całą noc mieszkańcy stolicy
oddawali hołd twórcy Króla-Ducha. Nazajutrz z Dworca Głównego trumnę
przewieziono do Krakowa. Pociąg zatrzymywał się w Skierniewicach, Koluszkach,
Piotrkowie, Radomsku, Częstochowie, Zawierciu, także u nas w Sosnowcu i w
Katowicach. Tysiące naszych rodaków oddawały hołd poecie-wieszczowi. Od
godzin wieczornych 27 czerwca w krakowskim Barbakanie mieszkańcy
podwawelskiego grodu pochylali głowy przed trumną poety. Rankiem następnego
dnia kondukt przemaszerował koło kościoła Świętej Anny, aby oddać hołd matce
Słowackiego, która tutaj przed laty ufundowała tablicę pamiątkową dla syna. Na
Wawelu prochy Słowackiego powitał Józef Piłsudski, który swoje piękne
wystąpienie zakończył znamiennymi słowami skierowanymi do grupy oficerów:
W imieniu Rządu Rzeczypospolitej polecam dziś Panom odnieść trumnę Juliusza
Słowackiego do krypty królewskiej, bo królom był równy.
Kostne szczątki Słowackiego pochowane zostały w wawelskiej krypcie obok
Mickiewicza. Jego serce wessała ziemia francuska. A jednak poeta przesłał własne

serce Matce-Polsce i Matce-Salomej w poetyckim słowie. Mamy na myśli jeden z
głośniejszych jego wierszy „Testament mój”. Warto przytoczyć dwie zwrotki z tego
tekstu:

Żyłem z wami, cierpiałem i płakałem z wami,
Nigdy mi, kto szlachetny, nie był obojętny,
Dziś was rzucam i dalej idę w cień – z duchami –
A jak gdyby tu szczęście było – idę smętny.
[…]
Niech przyjaciele moi w nocy się zgromadzą
I biedne serce moje spalą w aloesie,
I tej, która mi dała to serce, oddadzą –
Tak się matkom wypłaca świat, gdy proch odniesie.

Cóż do tych wzruszających słów dodać? Wydaje mi się, że tekst jest dość jasny,
zrozumiały dla każdego czującego Polaka… Także i dzisiaj, kiedy żyjemy w nie tak
bardzo romantycznych czasach… Wartości wyższego rzędu – imponderabilia – nie
umierają, mimo że w niektórych szkołach program nauczania literatury
romantycznej jest wyraźnie redukowany…

Sprowadzenie szczątków Juliusza Słowackiego do Polski, uroczyste przywitanie
trumny w Gdyni, 1927 r., fot. wikipedia
O tych uroczystościach myślę z prawdziwym wzruszeniem. Wracam myślami do
mojego ojca, który o nich opowiadał mi w okrutny czas okupacji. zabierając mnie
wielokrotnie z Łagiszy, gdzie mieszkaliśmy, do Sosnowca. Oto bowiem w roku
1927 służył w wojsku polskim w Krakowie i brał udział w uroczystym pochodzie na
wzgórze wawelskie. Jego wspomnienia i swojskie gawędy, żywe i barwne, pełniły
funkcję swego rodzaju podręcznika historii w czasie, gdy polska książka była
tępiona przez Niemców wszelkimi metodami. Tym domowym sposobem odbywało
się patriotyczne wychowanie mojego pokolenia, tak kształtowała się legenda
romantyczna, dzięki której łatwiej było przetrwać narodowe niedole i zachować
poczucie własnej tożsamości. Nic dziwnego, że po latach, po studiach
polonistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim, wróciłem do postaci Marszałka,
prawdziwego Hetmana, dzięki któremu ukochany syn Salomei – powróciwszy
pośmiertnie z emigracji – znalazł się pośród królów. Pisząc książkę Legenda
Piłsudskiego w polskiej literaturze międzywojennej i szereg innych prac na ten
temat, miałem to przeświadczenie, że tyle jesteśmy warci, ile kochamy naszych
zmarłych.

