
Dziady cz. III - widzenie Księdza Piotra

Mickiewicz “z mieczem archanioła” pozostał na rozstajnych drogach przeszłości i
przyszłości naszej, naszej niewoli i naszej wolności.

Opłakał on w Dziadach nasze cierpienia i naszą hańbę, rozdzwonił nasze zwycięstwa i
naszą chwałę. W Improwizacji męką tworzenia dokonywa się przepotężnego ducha mocarny
wzlot, w Widzeniu Księdza Piotra obok cierpienia i męki zarysowuje się ducha tego
przeogromnego mocarny czyn!

A jak Biblja z niewoli i z przyobiecanej wolności wybranego ludu wysnuwa prawdy
ponadludzkie i ponadświatowe, tak w Dziadach Mickiewicz na niewoli i na przeczuwanej w
wieszczem jasnowidzeniu wolności naszej rozwija i rozsnuwa prawdy narodowe i
wszechludzkie.

Biblja była mu pobudką i zobrazowaniem, gdy tworzył owo Widzenie, Biblja więc, ta
“Księga Ksiąg”, winna bodaj jeden rzucić promyczek, któryby rozświetlił owe mroki
nieprzeniknione, owe ciemne i tajemnicze zagadki, co się tam znajdują.

Lenartowicz w swych Listach o Adamie Mickiewiczu1 pisze, iż wieszcz przejął się do
tego stopnia treścią Ksiąg Biblijnych oraz ich stylem, że styl ten stał się mu w pewnej mierze
własnym. Kiedy w rozmowie dla treści podniosłej szukał podniosłego tonu, znajdował go
samorzutnie i bez nastrajania się do tej formy w obrazach i w rytmie prozy biblijnej.

Z tego zatem widać, że wieszczowi myśli snuły się i układały według toku zdań
biblijnych, obrazy szkicowały się według zarysów biblijnych.

Ale w widzeniu Księdza Piotra wpływ biblijny zaznaczył się nie tylko w formie
zewnętrznej, w frazeologji, w stylizacji, w nastroju i tonie, ale co więcej motywy z Biblji
zapożyczone przeniknęły głęboko we właściwe tworzywo utworu, dały wyraz myśli
przewodniej, stały się składnikami istotnemi, złożyły się na zobrazowanie zasadnicze.

Pod kątem tedy wpływów biblijnych przeprowadzam rozbiór tekstu i na tej podstawie
podaję wytłumaczenie zagadkowych ustępów i wyrażeń.

1.

Widzenie obejmuje scenę V-ą Części III-ej Dziadów. W celi Ksiądz Piotr modli się,
leżąc krzyżem. Uniżanie się całem ciałem podczas modlitwy podaje Biblja, Psalmista
oświadcza: poniżona jest w prochu dusza nasza, przylgnął do ziemie brzuch nasz (Ps. 43, 25).
Ksiądz Piotr leżąc pod krzyżem modli się za uciśniona Ojczyznę. Daniel prorok, biadając nad
spustoszeniem Jerozolimy, prosił i modlił się w pościech, w worze i w popiele (Dan. 9, 3).

1 Listy o A. Mickiewiczu. Paryż 1875 Ar. 6. Por. Stanisław Pigoń. Adam Mickiewicz Księgi Narodu i
Pielgrzymstwa Polskiego. Bibliot. Nar. N. 17 Serja 1 str. 21.
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Poeta podaje słowa modlitwy, którą Ksiądz Piotr zanosi do Boga:
Panie! czemże ja jestem przed Twojem obliczem?

Prochem i niczem;
Ale gdym Tobie moją nicość wyspowiadał,

Ja proch będę z Panem gadał. (V, 1-4)
Są to powiązane ze sobą dwa obce składniki: z poezji nowoczesnej rym i rytm oraz z poezji
hebrajskiej paralelizm poetycki w ciągłości (parallelismus syntheticus), składający się z
czterech członów równoległych, z których dwa pierwsze pozostają w stosunku do siebie jako
pytanie i odpowiedź, a drugie dwa jako powód i wynik, razem razem tworzą one strofę jedną.

W Biblji znajdujemy jej odpowiedniki i co do formy i co do treści. Co do formy
równoległe człony, jako pytanie i odpowiedź, na przykład: Któryż to jest król chwały? Pan
zastępów tenci jest król chwały (Ps. 23, 10). Jako powód i wynik, na przykład: Gdy wylejesz
łaknącemu duszę twoją, a duszę utrapioną nasycisz: wznidzie w ciemności światłość twoja, a
ciemności twoje będą jako południe (Iz. 58, 10). Odpowiedniki co do treści, n.p.: bytność
moja, jako nic przed tobą (Ps. 38, 6); będę mówił do Pana mego, aczem proch i popiół (Rodz.
18, 27).

Podczas modlitwy następuje widzenie. Na wzór widzeń proroczych w Biblji opisanych,
wieszcz nasz stworzył to niezrównane arcydzieło swoje. Obrazy owe pochodziły u niego z
wrodzonych sił umysłu i wyobraźni, wytwarzały się z przyrodzonego przemyślenia i
wyczucia, a przez skojarzenie myśli układały się na wzór obrazów i symboli biblijnych,
przeistaczanych, przekształcanych potęgą geniuszu poetyckiego w inne, odmienne, nowe.

Mickiewicz widzenia tego nie ułożył, jakoby ono w przeszłości było otrzymane przez
Księdza Piotra. Prorocy starotestamentowi, którzy rzeczywiste miewali widzenia, spisywali
je potem, gdy już one przeminęły. Izajasz pisze: widziałem Pana (Iz. 6, 1), Ezechiel:
otworzyły się niebiosa (Ezech. 1, 1), Daniel: podniosłem oczy moje i ujrzałem (Dan. 10, 5).
Ksiądz Piotr przeciwnie woła: Co widzę (V, 7), widzę (V, 27) i opowiada na żywo w miarę,
jak się mu obrazy przesuwają przed wyobraźnią oraz słowa dochodzą do uszu, zatem opisane
są w czasie teraźniejszym: po drogach leci tłum wozów (V, 13-14), Widzę ten motłoch...
biegną... Europa wlecze, nad nimi się urąga... sędzie... Krzyczą... króle krzyczą (V, 27-35),
Gal krzyczy (V, 43) i umywa ręce (V, 34), widzę krzyż... musi go nosić... Już wleką... Rakus...
Borus... poi; A matka Wolność u nóg zapłakana stoi (V, 44-51), ku niebu ulata (V, 59),
wiedzie anioł pacholę (V, 69), Trzy końce świata drżą, gdy on woła; I słyszę z nieba głosy (V,
75-76), Na trzech stoi koronach (V, 81) i t.p.

Ale wypadki toczą się w tak przyspieszonem tempie, że ksiądz nie nadąża mówić
jednocześnie z rozwijającemi się wydarzeniami, wypowiada więc w czasie dokonanym:
Tyran wstał... cała Polska młoda Wydana w ręce Heroda (V, 5-6), Gal w nim winy nie znalazł
(V, 34), Gal wydał - Już porwali... podnieśli... ludy się zbiegły (V, 40-42), z kopiją
przyskoczył, I krew... wytoczył (V, 52-53), wionęła... szata - Spadła... świat się w nią obwinął.
Mój kochanek... nie zginął (V, 60-63).

Jest tu i czas przyszły, odtwarza słowa, które ksiądz słyszy: Gal sądzić będzie (V, 33),
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Krew jego spadnie (V, 36), On jeden poprawi się i Bóg mu przebaczy (V, 55), zbuduje ogromy
(V, 78).

Izajasz prorok Mękę Pańską zapowiada w trojakim czasie, mówię o tekście, jak on się
przedstawia w tłumaczeniu polskiem Wujka, które służyło poecie do czytania. Prorok
rozpoczyna opis w czasie przyszłym: A wystąpi jako latorośl, przechodzi nagle do czasu
teraźniejszego: nie ma krasy ani piękności, kończy zaś w czasie przeszłym: i widzieliśmy go...
i pożądaliśmy go (Iz. 53, 2).

Ksiądz Piotr wyraża żywo swe osobiste uczucia: litość, boleść, błaganie lub oburzenie.
Ewangeliści z epiczną przedmiotowością opisują szczegóły Męki Pańskiej. Izajasz zaś
dosadnie wypowiada swe uczucia względem przyszłych męk Zbawiciela. Psalmista idzie
dalej, bo w XXI-m Psalmie utożsamia się z osobą przyszłego Mesjasza i w sobie samym
przeżywa wszystką jego mękę.

Opowiadanie Księdza Piotra nie jest monologiem, ale djalogiem. Podczas zachwycenia
toczy się rozmowa między Księdzem Piotrem i kimś, który się doń odzywa. Ksiądz zowie
tego, który przemawia: Panem. Modlitwę swą rozpoczyna wezwaniem: Panie... ja proch
będę z Panem gadał (V, 1-4) i gdy wpadł zachwycenie, woła: Ach Panie! to nasze dzieci (V,
16). Zatem tego, do kogo się modli przed widzeniem i tego, z kim rozmawia podczas
widzenia, nazywa Panem, jest to więc jedna i ta sama osoba: Bóg. Djalog ciągnie się podczas
widzenia między Księdzem Piotrem, a Panem Bogiem. Izajasz w widzeniu słyszał głos Pana,
mówiącego: kogo poślę? a kto nam pójdzie? I rzekł Izajasz: Owo ja, poślij mię (Iz. 6, 8).

W djalogu z księdzem Piotrem Pan trzykrotnem: Patrz! pobudza jego uwagę:
Pan: Patrz!
Ksiądz: po drogach leci

Tłum wozów (V, 13-14).
Pan: Patrz!
Ksiądz: Ha! To dziecię uszło – rośnie –
Pan: To obrońca!

Wskrzesiciel narodu! -
Z matki obcej; krew jego dawne bohatery,
A imię jego będzie czterdzieści i cztery. (V, 21-24).

Pan: Patrz!
Ksiądz: Oto żołdak Moskal z kopją przyskoczył (V, 53).

Dalej Pan w djalogu odpowiada na pytania.
Ksiądz: Panie, czy przyjścia jego nie raczysz przyspieszyć?

Lud mój pocieszyć?
Pan: Nie! Lud wycierpi (V, 25-27).
Ksiądz: Cóżeś zrobił, najgłupszy, najsroższy z siepaczy?
Pan: On jeden się poprawi i Bóg mu przebaczy (V, 54-55).
Ksiądz: Któż ten Mąż?
Pan: To namiestnik na ziemskim padole (V, 66).

Wreszcie djalog polega na tem, że Ksiądz Piotr opowiada o tem, co sam widzi i słyszy, zatem
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odnośnie do postaci przyszłego wskrzesiciela narodu mówi o tych rysach jego
charakterystycznych, których mógł sam się dopatrzyć oczyma swemi, że to mąż straszny, że
trzy jego źrenice błyszczą jako trzy słońca, że ma trzy oblicza, trzy czoła, że podnóżkiem
jego są trzy stolice, nad ludy i nad króle podniesiony, na trzech stoi koronach, a sam bez
korony. Słyszy ksiądz mowę tego męża strasznego, a trzy końce świata drżą, gdy woła:
słyszy ksiądz z nieba głosy, jak gromy.

Pan zaś dopowiada mu to, czego on sam nie dopatrzył, że mąż ów jest ślepy, choć trzy
jego źrenice błyszczą, jako trzy słońca. Pan mu objawia również, czego wzrokiem widzieć
nie mógł, że księga rozpięta nad męża głową jest tajemnicza, że mąż ów na sławie zbuduje
ogromy swego kościoła, że życie jego – trud trudów, a tytuł jego – lud ludów że ród jego z
matki obcej i z krwi bohaterów, że imię jego czterdzieści i cztery. W ten sposób wzajem się
dopełniają Pan i Ksiądz do zarysowania obrazów i do uwypuklenia działalności
występujących w nich osób.

2.

Podkreśliwszy ogólne zarysy widzenia, przechodzę do szczegółów. Z trzech jednakże
obrazów, z których się ono składa, dwa pierwsze, to jest przyszłego obrońcę narodu i mękę
krzyżową narodu, przedstawię w skrócie, aby zbyt nie przedłużać odczytu.

Widzenie rozpoczyna się wstrząsającą zjawą. Zarysowuje się prześladowanie dzieci
polskich, co sam poeta przeżywał wśród rówieśników swoich. Zobrazowane jest tu
wydarzenie historyczne o zabarwieniu biblijnem przez wprowadzenie osoby Heroda, który
symbolizuje cara moskiewskiego. Tłum dzieci polskich, wywożonych na zesłanie,
szkicowany jest według rzezi niewiniątek betleemskich. Dziecię zaś, co uszło, wzorowane
jest na Dzieciątku Jezus i na ucieczce Świętej Rodziny do Egiptu: Józef wziął dziecię i matkę
jego... i uszedł do Egiptu (Mat. 2, 14). Dziecię uszło – rośnie (V, 21), porównaj: A dziecię
rosło i umacniało się (Łuk. 2, 40).

Następuje krzyżowa męka narodu: naród polski zobrazowany jest w jednej postaci,
występującej w znamionach Chrystusowych.

Męka rozpoczyna się sądem u Piłata.

Nie będę szczegółowo zestawiał poszczególnych wierszy w męce narodu z
odpowiednimi wierszami Ewangelji, ani będę wykazywał postaci stylistycznych
zapożyczonych tu z Biblji. Natomiast zestawię to widzenie męki z opisem męki w Księgach
Narodu.

Przedewszystkiem i tu i tam Francja występuje w roli Piłata. Widzenie: Gal, Gal sądzić
będzie. Gal w nim winy nie znalazł i - umywa ręce (V, 33-34). Księgi Narodu: Gal sądził i
rzekł: zaprawdę nieznajduję winy w tym narodzie... i umył ręce (w. 97).

W Widzeniu królowie zaborcy występują w roli kapłanów oskarżycieli: A króle
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krzyczą: Potęp i wydaj go męce (V, 35). W Księgach Narodu Prusy są Judaszem (w. 96), a
dwaj drudzy królowie (Rosja i Austrja) rzucili się i zawiązali naród polski (w. 97).

Poza temi kilkoma zbieżnymi rysami w dwu tych opisach męki, pełnych szczegółów, są
rozbieżności całkowite. Tłumaczy się to tem, iż w Widzeniu Księdza Piotra poeta opierał się
głównie na Ewangelji Jana, a w Księgach Narodu na Ewangelji Mateusza.

W Widzeniu Księdza Piotra z Ewangelji Jana pochodzą następujące człony.
Emfatyczne: Na trybunał... Gal sądzić będzie... winy nie znalazł... Potęp i wydaj go męce...
on cesarza koronę znieważa... powiemy, żeś ty wróg cesarza... Gal wydał... porwali.. oto
naród - dźwiganie krzyża – pragnę... matka Wolność u nóg... stoi... kopją... krew niewinną
wytoczył... skonał (V, 30-58).

Jan i Mateusz opisują cierniową koronę, o której w Widzeniu jest mowa. Nadto z
Mateusza są tu zapożyczenia: umywa ręce... krew jego spadnie na nas i na syny nasze...
wypuść Barabasze... za coś mię opuścił (V, 34-57).

Męka w Księgach Narodu posiada zapożyczenia z Ewangelji Mateusza całkowicie i
jedynie: uknowali między sobą zdradę (w. 95, por. Mat. 26, 50), król pruski jak Judasz
ucałował Naród polski... przedał za trzydzieści miast wielkopolskich (w. 96, por. Mat. 26, 15;
26, 49), rzucili się i związali (w. 97, por. Mat. 26, 50), nieznajduję winy w tym narodzie (w.
97), porównaj: Nie winienem ja krwi tego sprawiedliwego (Mat. 27, 24), Francja kobieta
lękliwa dręczona jest snami (w. 97), porównaj żona Piłata (Mat. 27, 19), i umył ręce (w. 97,
por. Mat. 27, 24), niemożemy krwią naszą, ani pieniędzmi... bo krew moja i pieniądz mój… a
krew i pieniądz narodu mego do mego narodu należą (w. 98), porównaj: wziąwszy srebrniki,
mówili: Nie godzi się ich kłaść do korbony, bo jest zapłata krwi (Mat, 27, 6), ostatnie
bluźnierstwo (w. 99), porównaj: zbluźnił... otoście teraz słyszeli bluźnierstwo (Mat. 26, 65),
krew syna człowieczego należy do wszystkich braci ludzi (w. 99, por. Mat. 26, 28), upadły
krzyże (w. 100), porównaj: skały się popadały (Mat. 27, 51), rozerwał szatę swą (w. 102, por.
Mat. 26, 65), złożono w grobie (w. 103, por. Mat. 27, 60). Wszystkie te człony, jak
nadmieniłem, oparte są na Ewangelji Mateusza.

Dwa pierwsze obrazy Widzenia w skróceniu omówiłem, przechodzę do trzeciego, które
ze względu na jego zagadkowość przedstawię w całkowitem rozwinięciu i uzasadnieniu.

3.

Obraz trzeci. Naród umęczony jako Chrystus, zmartwychwstaje jako Chrystus.

Obrazy przesuwają się z błyskawiczną szybkością, skoro tylko Ksiądz Piotr usłyszał
ostatnie słowo wypowiedziane przez umierającego na krzyżu i zdążył obwieścić, że skonał, a
zaraz potem odzywają się chóry anielskie, daleki śpiew wielkanocnej pieśni z końcowem
Alleluja. Nie ksiądz nas o tem poucza, ale wieszcz sam. Jakby w scenerii teatralnej słuchacze
sami słyszą pieśń rozbrzmiewającą. Naprzód więc śpiew wielkanocny odzywa się, jako
przygrywka, potem ksiądz ciągnie swoje opowiadanie dalej. Obraz poprzedni skończył się
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słowy księdza: On skonał! (V, 59). Obraz obecnie zaczyna się. Ku niebu, on... ulata. I tu i tam
On, Kochanek t.j. naród, on umarł, on też zmartwychwstaje. Chrystus z krzyża do grobu
złożony, trzeciego dnia zmartwychwstał, w widzeniu Księdza Piotra naród umarł i zaraz
zmartwychwstaje, trzy dni Chrystusowe wyrażone są chyba potrójnem powtórzeniu: ku
niebu. Może być jednak, że trojaki zabór Polski jest w tem potrójnem powtórzeniu
zaznaczony, iż wszystek naród z trzech wrogich zaborów powstanie.

Ksiądz Piotr widzi, że ten, co umarł przed chwilą, już jest żywy. Znikli siepacze,
rozpłynął się krzyż, przeminęła męka, śmierć zgładzona, on zmartwychwstał w chwale. W
upojeniu więc i w zachwycie Ksiądz woła:

Ku niebu, on ku niebu, ku niebu ulata! (V, 59).
Podkreślam, że liczba trojaka wyrażona jest we wszystkich trzech obrazach, w pierwszym w
trzech drogach na północ, w drugim w trzech wyschłych ludach, jak w trzech twardych
drzewach krzyż jest wykuty, wreszcie w trzecim troista liczba rozpoczyna obraz trzykrotnem
powtórzeniem ku niebu, a w ciągu rozwijającego się zobrazowania siedem razy jeszcze się ją
napotyka2. Tkwi więc ona: w środkach prześladowania (obraz 1), w narzędziach męki (obraz
2), w chwale zmartwychwstania (obraz 3), gdzie osiąga liczbę znaczną, emfatyczną, odnosi
się bowiem i do znamion chwały i do wyników zwycięstwa.

I od stóp jego wionęła
Biała, jak śnieg szata – (V, 60-61).

Jest to zobrazowanie według Anioła, który odwalił kamień od grobu Chrystusa, porównaj u
Mateusza: oddzielnie jego jako śnieg (Mat. 28, 3). W opisie Przemienienia Pańskiego
Mateusz mówi o Chrystusie: szaty jego stały się białe jako śnieg (Mat. 17, 2). Ikonografika
kościelna zwykle przedstawia zmartwychwstałego Chrystusa w szatach białych.

Spadła szeroko – (V, 62).
Spadła z niego szata, bo i Chrystus zmartwychwstały pozostawił w grobie prześcieradła
leżące i chustkę osobno zwinioną (Jan 20, 6-7).

Spadła - szeroko - cały świat się w nią obwinął (V, 62).
Bo Polska zmartwychwstała wszystkie narody powoła do uczestnictwa w wolności, którą
zmartwychwstaniem swojem wywalczy sobie i światu. Wieszcz wyraźniej mówi o tem w
Księgach Narodu, gdzie znajdujemy cenne, autentyczny wyjaśnienie i rozwinięcie. Księgi
bowiem chronologicznie i ideowo związane są bardzo blisko z Dziadów III-ą częścią, są wraz
z niemi owocem tegoż samego aktu twórczego, przejawem tychże samych dyspozycyj
psychicznych. Widzenie to posiada te same, co w Księgach wyobrażenia, które stanowią tych
wyobrażeń wyraz drugi, gdy w Widzeniu napotykamy tych wyobrażeń wyraz pierwszy3.

Mój kochanek na niebie z przed oczu nie zginął (V, 63).
W opisie Wniebowstąpienia Pańskiego przeciwnie czytamy, że gdy uczniowie pilnie patrzali
za Jezusem do nieba idącym, podniesion jest, a obok wziął go od oczu ich (Dz. Ap. 1, 9).

Jako słońca błyszczą jego źrenice (V, 64).

3 Por. Stanisław Pigoń. Adam Mickiewicz Księgi Narodu i Pelgrz. Polsk. Bibl. Narod. N. 17 Serja I str. 4.
2 Trzy słońca, trzy źrenice, trzy oblicza, trzy czoła, trzy stolice, trzy końce świata, trzy korony.
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O Aniele zmartwychwstania mówi Mateusz: A było wejrzenie jego jako błyskawica (Mat. 28,
3), w opisie zaś Przemienienia Pańskiego Mateusz mówi o Chrystusie: A oblicze jego
rozjaśniało jako słońce (Mat. 17, 2).

I ludom pokazuje przebitą prawicę (V, 65).
Porównaj: Jeśli nie ujrzę w ręku jego przebicia gwoździ (Jan 20, 25), powiada Tomasz
Apostoł o Jezusie zmartwychwstałym. Jezus zaś zmartwychwstały rzekł do Tomasza: oglądaj
ręce moje (Jan 20, 27).

Któż ten mąż? (V, 66).
W widzeniu ukazuje się księdzu można wzór proroctw Ezechiela, któremu w widzeniu
przedstawiał się: jeden też mąż w pośrzodku (Ezech. 9, 2), mąż wchodził (Ezech. 10, 3), a oto
mąż (Ezech. 40, 3), i mówił... tenże mąż (Ezech. 40, 4), mąż który stał (Ezech. 43, 6).

Któż ten mąż? (V, 66). Poeta od narodu-Chrystusa przechodzi bezpośrednio do pewnej
tajemniczej osobistości. Takie przejścia od obrazu do obrazu spotykamy w widzeniach
proroków biblijnych. Mąż Ezechielowy wychodzi nagle spośród sześciu mężów (Ezech. 9,
2), zjawia się obok Cherubinów (Ezech. 10, 2), wśród budowania miasta (Ezech. 40, 2). Tu
przed oczyma księdza obraz narodu-Chrystusa się rozpływa, obraz tajemniczego męża się
ukazuje.

Któż ten mąż? (V, 66). Zjawił się on dziecięciem już w 1-m obrazie, jako przyszły
obrońca i wskrzesiciel narodu, zapowiadany w słowach ciemnych i zagadkowych, jak to
czynili prorocy biblijni. Zniknęło dziecko, zobrazowane jako Dziecię Jezus w ucieczce do
Egiptu, ukazał się naród, uosobiony w Chrystusie umęczonym na krzyżu. Naród jak Chrystus
zmartwychwstaje, naród-Chrystus rozpływa się, zarysowuje się mąż zagadkowy. Do którego
wiersza wieszcz mówi o narodzie-Chrystusie, od którego zaś mówi o tajemniczym mężu?
Kiedy przestaje mówić o pierwszym, a mówi tylko o drugim? Pytanie, czy naród-Chrystus w
widzeniu ustępuje miejsca owemu mężowi, czy też z nim się utożsamia? Na początku
bowiem tego trzeciego obrazu Ksiądz Piotr woła: Ku niebu on ulata, to naród-Chrystus
zmartwychwstały. Biała zeń spadła szata, to także mowa o narodzie-Chrystusie. Mój
kochanek na niebie, z przed oczu nie zginął (V, 63), to mówi ksiądz o narodzie-Chrystusie, bo
w poprzednim obrazie używa tego samego epitetu, mówiąc o narodzie-Chrystusie,
konającym na krzyżu: Mój kochanek! Już głowę konającą spuścił (V, 56). Dalej: I ludom
pokazuje przebitą prawicę (V, 65), to także naród-Chrystus. Jako trrzy słońca błyszczą jego
trzy źrenice (V, 64), to także mowa o zmartwychwstałym narodzie-Chrystusie.

Ależ Ksiądz mówi o nim, że ma trzy źrenice, które błyszczą, jako trzy słońca. Naród
usymbolizowany w Chrystusie winien występować w normalnych kształtach istoty ludzkiej,
a więc o dwu nie zaś o trzech źrenicach. Natomiast mąż tajemniczy, mąż straszny, słusznie
tak nazwany, bo ma trzy oblicza, trzy czoła, winien mieć też i trzy źrenice. Wprawdzie on
ślepy, ale ślepca źrenice błyszczeć potrafią niekiedy, gdyby słońca. A może wieszcz rozdzielił
tę anormalność ciała ludzkiego w ten sposób, że narodowi-Chrystusowi przypisał trzy
źrenice, a mężowi trzy oblicza, trzy czoła?

Aby rozwiązać tę zagadkę, należy sobie uprzytomnić, że w poprzednich obrazach
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naród występuje, cierpi, umiera i zmartwychwstaje, wyobrażony w postaci o znamionach
Chrystusowych, zatem w symbolu Chrystusie naród umiera i zmartwychwstaje. W ustępie
zaś rzeczonym dokonywa się przeobrażenie symbolu Chrystusa w symbol inny, w symbol
męża4.

Jeszcze symbol Chrystus występuje, bo ludom pokazuje przebitą prawicę, bo źrenice
jego błyszczą jako słońca, ale proces przeobrażenia już się rozpoczął, bo te źrenice są trzy
anormalne, zamiast dwu normalnych. Proces przeobrażenia już się rozpoczął, ale jeszcze się
nie dokonał, bo symbol pierwszy w tej chwili jeszcze nie utracił swych rysów poprzednich, a
już nabywa rysy nowe, odnoszące się do symbolu drugiego, stoi między jednym a drugim.
Jeszcze ma przebitą prawicę, jeszcze ma źrenice jako słońca, co należy do symbolu
poprzedniego, a już posiada trzy źrenice, które należą do symbolu następnego. Wreszcie
proces przeobrażenia całkowicie się dokonał. Symbol Chrystus znikł, a na jego miejsce
zjawił się symbol inny. Jest nim mąż:

Mąż straszny – ma trzy oblicza,
On ma trzy czoła. (V, 70-71).

Dodajmy z poprzedniego: trzy źrenice, zatem potwór, straszydło, poczwara.

Daniel w widzeniu oglądał zjawy potworne: lwica miała skrzydła orle (Dan. 7, 4), ryś
miał skrzydła, jako ptak i cztery głowy (Dan. 7, 6). Izajasz widział dwu serafów mających po
sześć skrzydeł każdy (Iz. 6, 2). Jan Apostoł widział na Patmos bestję, mającą siedem głów i
rogów dziesięć (Ap. 13, 1)5.

Pomysł symbolu przejął Mickiewicz niewątpliwie z Biblji, ale ani Daniel, ani Izajasz
nie poddali mu wątku do stworzenia owego męża strasznego. Genezy bowiem jego należy
szukać w znanem powszechnie widzeniu Ezechiela proroka, mianowicie: cztery zwierzęta
(Ezech. 1), czy cztery cherubiny (Ezech. 10), co ponawia się w Apokalipsie Jana (Ap. 5).

W wyobraźni poety utworzył się symbol na wzór symbolu Ezechielowego, być może
nawet podświadomie, przetworzył się on jednak i wyodrębnił. Zasadnicza w nim myśl
zarysowała się według Ezechiela, to jest a normalność kształtów istoty żyjącej, mianowicie w
jednej głowie ludzkiej wielość twarzy.

Anormalność ta u Ezechiela szła bardzo daleko: cztery postaci, a każda o czterech
obliczach, czworo oblicze u jednego, a cztery skrzydła u jednego (Ezech. 1, 6), A
podobieństwo twarzy ich: twarz człowiecza i twarz lwia po prawicy... twarz wołowa po
lewicy... a twarz orłowa na wierzchu (Ezech. 1, 10). To znaczy, że z przodu każda głowa
miała twarz ludzką, jako pierwszą i wydatniejszą, do której z prawej strony była dodana
twarz lwia, z lewej twarz wołowa, wyżej zaś twarz orła6. Była to więc każda postać
czworokształtna (tetramorfa).

6 Cornelius a Lapide in Ezechielem c. l.

5 W mitologji klasycznej znane były bogi o kształtach potwornych. Janusa, starożytne bóstwo rzymian
przedstawiano z podwójną twarzą starca i młodzieńca, malowano je niekiedy o czterech twarzach. Hekate
występowała o trzech głowach, cerber pies Hadesu o trzech głowach i ogonie z wężów, Hydra, wąż Lerneński o
stu głowach.

4 Proces przeobrażania się jednej zjawy w drugą dał Dante w XXV-ej pieśni Piekła, gdzie wąż przeistacza się w
człowieka, a człowiek przemienia się w węża.
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Mickiewicz utworzył jedną tylko postać ludzką o jednej głowie ludzkiej, anormalną
czworakość w postaciach Ezechielowych umniejszył do trojakości i utworzył trzy oblicza
ludzkie, trzy czoła, trzy źrenice, jest to zatem postać trójkształtna (trimorfa).

Mickiewicz o mężu strasznym mówi, że jako trzy słońca błyszczą jego trzy źrenice,
Ezechiel zaś pisze: podobieństwo zwierząt, osoba ich jako węgla ognistego gorejącego...
jasność ogniowa, a z ognia wychodząca błyskawica (Ezech. 1, 13).

Zatem słońca u Mickiewicza są rysem ustępującego symbolu Chrystusa i mają
zbieżność z owem wejrzeniem jako błyskawica u anioła zmartwychwstania oraz z obliczem
jaśniejącem jako słońce w przemienieniu Pańskiem, a jednocześnie są rysem następującego
symbolu, zapożyczonego u Ezechiela: węgiel ognisty, jasność ogniowa, a z ognia
wychodząca błyskawica (Ezech. 1, 13).

Mickiewicz mówi: Mąż straszny (V, 70), Ezechiel: wejrzenie straszne (Ezech. 1, 18).

Mickiewicz: lecz go wiedzie anioł pacholę (V, 69), Ezechiel: gdziekolwiek szedł duch,
tam gdy szedł duch i koła społem się podnosiły, idąc za nim (Ezech. 1, 20), duch też podniósł
mię i wziął mię i poszedłem (Ezech. 3, 14).

Mickiewicz: Jak baldakim rozpięta księga tajemnicza Nad jego głową, osłania lice (V,
72-73). Ezechiel: podobieństwo utwierdzenia (t.j. firmamentu) nad głowami zwierząt, jako
pozór kryształu strasznego i rozciąganego nad głowami ich z wierzchu (Ezech. 1, 22). Księga
tajemnicza zjawia się tu pod wpływem Apokalipsy, gdzie występują owe cztery zwierzęta
Ezechielowe przed stolicą, na której zasiadający trzyma w prawej ręce księgę,
zapieczętowaną siedmiu pieczęciami (Ap. 5, 1).

Mickiewicz: I słyszę z nieba głosy jak gromy (V, 76). Ezechiel: I słyszałem... jako głos
wód wielkich, jako głos wysokiego Boga (Ezech. 1, 24). Apokalipsa: A z stolicy wychodziły
łyskawice i głosy i gromy (Ap. 4, 5).

Widać więc z tych zestawień, że Mickiewicz zapożyczył się u Ezechiela w samem
nawet mianowaniu zjawy mąż, oraz kilkakrotnem patrz!, ale przedewszystkiem w
zasadniczej idei utworzenia symbolu o kształtach anormalnych: w jednej głowie ludzkiej
wielość twarzy, u Ezechiela sięgająca poza twarze ludzkie, aż do twarzy zwierzęcych.
Mickiewicz utrzymał wszystkie lica w kształtach ludzkich, zmniejszył ilość twarzy do trzech,
jedno i drugie uczynił dla swych celów zasadniczych.

Trzy słońca są raczej rysem, wziętym z opisu zmartwychwstania, t. j. owej błyskawicy,
do której spojrzenie anioła jest przyrównane, niż błyskawic wychodzących z jasności
ogniowej u Ezechiela, gdyż zbieżność owych słońc jest ściślejsza z Ewangelją niż z
Ezechielem, albowiem pojęcie światła (słońce - błyskawica) wiąże się i tu i tam z okiem
ludzkiem, czego w zbieżności z Ezechielem niemasz. Porównanie u Mickiewicza jako trzy
słońca w ścisłej również zbieżności pozostaje z porównaniem jako słońce w Przemienieniu
Pańskiem. Tu bowiem jako słońce rozjaśniło się oblicze Chrystusa, tam jako trzy słońca
błyszczą trzy źrenice, z czego słońca odnoszą się do symbolu Chrystusa, a troistość słońc i
źrenic do symbolu męża strasznego.
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Nadto u Mickiewicza zachodzą inne jeszcze zbieżności z Ezechielowym ustępem,
mianowicie i tu i tam zaznacza się kierownictwo wzwyż któremu ulegają anormalne postaci.
U Ezechiela cztery czworokształtne postaci prowadzi i podnosi Duch, u Mickiewicza
trzylicową postać prowadzi anioł pacholę. Dalej u Ezechiela nad głowami zwierząt z
wierzchu rozciągniony pozór kryształu, podobieństwo utwierdzenia, t. j. firmamentu, u
Mickiewicza jako baldakim rozpięta księga. Księga przejęta jest z Apokalipsy, tajemnicza,
zamiast zamknięta na siedem pieczęci. Wreszcie z nieba głosy, jak gromy, mają swój
odpowiedniku Ezechiela: głos wysokiego Boga.

Jest to tedy u Mickiewicza niezwykły, może jedyny przykład, że wpływ biblijny sięga
tak głęboko w sam rdzeń utworu i przypomina sposób przenikania wpływów biblijnych w
twórczości Słowackiego.

Mąż straszny o trzech obliczach, trzech czołach, trzech źrenicach to potwór. Potworami
posługuje się Biblja jak Egipcjanie hieroglifami, aby z pomocą rzeczy potwornych i
dziwnych wykazać i przedstawić rzeczy ukryte i wielkie7. Są to zatem symbole, jak
symbolami były Ezechielowe cheruby lub Danielowe zwierzęta. Co to jest symbol? Jest to
przedmiot zmysłowy przedstawiający ideę oderwaną, pisze Biskup Krasiński8. Są to postaci
czy też znaki, które przedstawiają jakiś przedmiot niewidzialny, daleki lub ukryty, w pewnym
związku z niemi pozostający9. Symbol zatem to uzmysłowienie idei oderwanej lub rzeczy
widzialnych, ale dalekich i przyszłych, uzmysłowienie, które właściwy sobie sposób je
przedstawia, zobrazowuje.

Symbol wtedy spełnia swoje zadanie, gdy jest zrozumiany przez tych, którym służy.
Danielowi anioł Gabrjel dawał wytłumaczenie symbolów, które prorok w widzeniu oglądał:
Baran któregoś widział mającego rogi (jeden wyższy, niż drugi), jest król Medzki i Perski. A
kozieł kóz jest król Grecki, a róg wielki który był między oczyma jego ten jest król pierwszy. A
iż po złamaniu jego urosły cztery miasto niego: czterzy królowie z narodu jego powstaną: ale
nie w mocy jego (Dan. 8, 20-22). Zatem symbole te tyczyły się królestw, które miały powstać
w przyszłości.

Czworakie zwierzęta Ezechiela nie posiadają w Biblji wytłumaczenia ani w Księdze
Ezechiela, ani w Apokalipsie, gdzie się powtarzają. Na ogół cztery ich twarze u Ezechiela
oraz cztery ich postaci w Apokalipsie (człowieka, lwa, wołu, orła) przystosowują Pisarze
Kościelni do czterech Ewangelji Kanonicznych (Mateusza, Marka, Łukasza, Jana), biorąc za
podstawę według Hieronima początek każdej z tych Ewangelji.

Ksiądz Piotr symbol Chrystusa zrozumiał od razu. Po odpowiedzi, którą otrzymał, że
ludwy wycierpi, gdy ujrzał postać o znamionach męki Chrystusowej, nazywa ją mianem
właściwym: mój Naród związany (V, 28), Mój kochanek! (V, 56). Również, gdy symbol męki
przeobraził się w symbol zmartwychwstania, Ksiądz Piotr rozumie jego znaczenie: On
skonał... on... ulata (V, 58-59), ten sam naród, kochanek. Ale gdy symbol począł się
przeistaczać, gdy się w nim ukazały trzy źrenice błyszczące, jako trzy słońca, a trzy oblicza i

9 Ks. Szlagowski, Hermeneutyka str. 30
8 Słownik I str. 194
7 Corneliuss Lapide, In Ezechielem. l. c.
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trzy czoła jeszcze się nie zarysowały, Ksiądz pyta: Któż ten mąż? (V, 66). I otrzymuje
odpowiedź: To namiestnik (V, 66). Wreszcie symbol nowy całkowicie się ukształtował, jako
mąż straszny: ma trzy oblicza, On ma trzy czoła (V, 70-71), jako trzy słońca błyszczą jego
trzy źrenice (V, 64). Zatem na jednej głowie ludzkiej trzy ludzkie twarze, każda twarz ma
jedno czoło i jedno oko. Czy ma też każda z nich i usta? Byłyby zatem trzy usta w trzech
obliczach przy trzech czołach i trzech źrenicach, ale o tem w widzeniu mowy niemasz.
Jednakże mąż ten straszny ma usta, bo woła, a Trzy końce świata drżą, gdy on woła (V, 75).

Troistość czoła i troistość oblicza i źrenicy odpowiada troistości dzielnic, na które była
Polska przez zaborców rozdarta. A każda dzielnica swem własnem okiem na świat patrzyła i
własne swe oblicze światu ukazywała i własne czoło, własny honor przed światem dzierżyła.
W symbolu troistość ta mieści się w jedności: trzy czoła, trzy oblicza, trzy źrenice w jednej
głowie, bo trzy rozdarte dzielnice Polski stanowiły jednakże zawsze i nieprzerwanie jeden
nierozdzielny naród, zatem przy trzech obliczach i trzech czołach i trzech źrenicach jedne
usta w jednej głowie, bo mimo trzech zaborów, z których każdy żył swem własnem życiem,
Polska tworzyła jeden naród, który miał jedne usta, i na świat cały głos podnosił, jako jeden
żyjący organizm, jeden w swej całości i świadomości.

Podnóżkiem męża trzylicowego są trzy stolice (V, 74), Na trzech stoi koronach (V, 81),
Trzy końce świata drżą, gdy on woła (V, 75). W Księgach Narodu wieszcz wyraźnie i po
imieniu nazywa te trzy stolice i trzy korony, które ma zdeptać mąż tajemniczy. Są to trzej
królowie, owa trójca szatańska przeciwna Trójcy Bożej, będąca niejako pośmiewiskiem i
podrzyźnianiem wszystkiego, co jest święte (K.N. w. 62). Imiona tych trzech królów... były to
trzy bluźnierstwa, a ich życia trzy zbrodnie, a ich pamięć trzy przekleństwa (K.N. w. 73).

Trzeciego dnia mistycznego, gdy dusza narodu wróci do ciała (K.N. w. 106), gdy
nastąpi zmartwychwstanie, trzy dzielnice dotąd rozdzielone złączą się i zleją w jeden żywy
organizm, który trzy źrenice, jako swe własne, zwróci na świat cały i jednym głosem zawoła,
na dźwięk jego głosu zadrżą trzy końce świata, trzy państwa zaborcze, zdepce on trzy stolice,
stanie na trzech koronach, bo Polska powstać może jedynie na gruzach trzech rządów
zaborczych, trzech monarchji zbrodniczych.

Mąż tedy o trzech obliczach, ponad trzy owe ludy i ponad trzech owych królów
podniesiony, stoi na trzech ich koronach, ale sam jest bez korony w przeciwieństwie do
owych trzech koron trójcy szatańskiej. Bo korona, jak i król, oznacza tu przemoc i tyranję,
ten smutny owoc bałwochwalstwa nowożytnego, a więc brak korony, podkreślony w sposób
emfatyczny, oznacza tu wolność płynącą z wiary w Jednego Boga (K.N. w. 1). Królowie
zepsuli wszystko. Bo królowie stali się źli i szatan wstąpił w nich (K.N. w. 28-29). Królowie
wyrzekli się Chrystusa, porobili nowe bogi, bałwany (K.N. w. 36)10. Ale jeden naród polski
nie kłaniał się nowemu bałwanowi... Naród Polski czcił Boga... Był tedy naród polski od

10 I tak zrobili królowie dla Francuzów bałwana i nazwali go honor... Hiszpanom zrobił król bałwana, którego
nazwał preponderancją polityczną, albo influencją polityczną... A zaś Anglikom zrobił król bałwana, którego
nazwał panowaniem na morzu i handlem... A zaś Niemcom zrobiono bałwana, który się nazywał Brodsinn, czyli
Dobrobyt (K.N. 36-39). Włosi wymyślili sobie bałwana boginię, którą nazwali Równowagą polityczną... pruski
król nakreślił koło i rzekł: oto jest Bóg nowy, i kłaniano się temu kołu i nazywano tę część zaokrągleniem
politycznem (K.N. 53-55).
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początku do końca wierny Bogu przodków swoich (K.N. w. 79-81). I chcieli zrobić aby każdy
chrześcijanin w Polsce ślachcił się i nazywał się ślachcicem, na znak, iż powinien mieć duszę
ślachetną i być zawsze gotowym umrzeć za Wolność... I rzekła nakoniec Polska: ktokolwiek
przyjdzie do mnie będzie wolny i równy, gdyż ja jestem Wolność (K.N. w. 91-94). I umęczono
naród polski i złożono w grobie, a królowie wykrzyknęli zabiliśmy i pochowaliśmy wolność
(K.N. w. 103). Polska więc ma powstać pod znakiem wolności i w imię wolności, dlatego
mąż straszny, pogromca tyranji i koron, namiestnik wolności jest sam bez korony.

Kimże on jest, ten mąż straszny, zagadkowy?
I słyszę z nieba głosy jak gromy:
To namiestnik wolności na ziemi widomy! (V, 76-77)

Namiestnik widomy znaczy tu tyle co widzialny, bo mąż ów sam jest niewidomy: on ślepy.
Widzialny namiestnik, a więc kogoś kto sam jest niewidzialny. Ten namiestnik jest na
ziemskim padole, a więc kogoś kto nie jest z tego świata, a tego kogoś mąż trzylicowy jest tu
na ziemi namiestnikiem wolności. Z nieba otrzymuje mąż swoje posłannictwo namiestnika
wolności: słyszę z nieba głosy... To namiestnik wolności (V, 76-77), jak głos z nieba mówiący
dał świadectwo Jezusowi: Ten jest syn mój miły (Mat. 3, 17).

Czyimże namiestnikiem wolności na ziemi jest ów mąż tajemniczy? Jest on
widzialnym namiestnikiem Chrystusa, Chrystus zaś jest niewidzialnym dawcą wolności.
Chrystus przywrócił wolność na ziemi: całe Chrześcijaństwo miało być wolne, a wszyscy
Chrześcijanie, jak bracia, równi sobie (K.N. w. 28). Ale ponieważ potem królowie zepsuli
wszystko, wypędzili z ziemi wolność, zabili i pochowali w Polsce wolność, w Polsce więc
zmartwychwstałej ma być założone Chrystusowe namiestnictwo wolności, bo jedna Polska
przyjmowała narody do Braterstwa, wiążąc jest z sobą dobrodziejstwem wiary i wolności. A
takiej Wolności nie było nigdy przedtem, mówi Mickiewicz, Ale potem będzie (K. N. 87).
Będzie ona w Polsce zmartwychwstałej, bo tu będzie namiestnictwo na ziemię całą11. Mąż z
nieba otrzymuje posłannictwo wolności, które Polska pełniła przez wieki, bo z nieba od
Chrystusa pochodzi wolność.

Mąż ten nie tylko jest namiestnikiem, jest on nadto budowniczym:
On to na sławie zbuduje ogromy
Swego kościoła! (V, 79-80).12

Czy kościoła jest to tylko dla rymu zamiast państwa? Zapewne, że na sławie nie buduje się
kościoła, ale na sławie bojowej buduje się państwo. Tak budowali wielcy zdobywcy: Cyrus,
Aleksander, Napoleon. Zatem nie Kościoła ogromy ma mąż budować na sławie, ale państwa,
bo wieszcz mówi o mocarstwowem wskrzeszeniu Polski.

Dlaczego więc powiedział: swego Kościoła? Może to być ostatni rys i barwa obrazu

12 Porównaj Konrad Wallenrod w. 841-842:
O pieśni gminna, ty stoisz na straży
Narodowego pamiątek kościoła.

11 Dla czegóż dane jest narodowi waszemu dziedzictwo przyszłej Wolności świata? Wiecie iż człowiek, który ma
kilku krewnych niezapisuje dziedzictwa temu, który jest najsilniejszy, ani temu, który jest najprzemyślniejszy...
Ale temu, który go najwięcej kocha i mieszka przy nim... Otóż i waszemu narodowi dla tego zapisane jest
dziedzictwo Wolności (K. Piel. 2, 1-4).
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zmartwychwstania Polski, wzorowanego na zmartwychwstaniu Chrystusa, który po
zmartwychwstaniu swojem założył swoje królestwo na ziemi: Kościół.

A więc wyraz Kościół, należący do symbolu poprzedniego, zostałby przeniesiony do
symbolu następnego, choć się doń, ściśle mówiąc, nie odnosi. Byłaby to postać stylistyczna,
forma biblijna zeugma, gdy jedno dopełnienie należy do dwu podmiotów, choć tylko
jednemu przysługuje. Lub wyraz kościół mógł być wzięty przez poetę z Księgi Ezechiela
proroka, który szeroko opisuje w trzech końcowych rozdziałach, jak w widzeniu proroczem
odmierzał i zakładał mury kościoła (Ezech. 41-43).

Ale z tych wszystkich przypuszczeń najprawdopodobniejszem jest to, że wieszcz w
imię posłannictwa, które zmartwychwstałej Polsce wyznaczył, nazwał przyszłe mocarstwo
polskie kościołem wolności, bo i Królestwo Chrystusowe na ziemi jest kościołem wolności
według Pawła Apostoła: nie jesteśmy synami niewolnicy, ale wolnej: którą wolnością nas
Chrystus wolne uczynił (Gal. 4, 31). Słusznie więc poeta namiestnictwo wolności w Polsce
nazwą Kościoła opatrzył. Gdzieindziej bowiem mówi: Narody zbawione będą... przez zasługi
Narodu umęczonego i ochrzczone będą w imię Boga i Wolności (K.P. 19, 2). Bo w Polsce był
chrzest wolności i każdy ktoby gotów był umrzeć za Wolność, byłby ochrzczony z prawa i z
miecza (K.N. w. 95). Miano zatem, barwy i znamiona Kościoła Chrystusowego przenosi
wieszcz na Polskę, bo i znamiona samego Chrystusa narodowi polskiemu przypisał.

Namiestnik wolności Chrystusowej na ziemi otrzymał z nieba miano i posłannictwo
swoje, zbuduje Kościół, jak Chrystus Kościół swój zbudował na opoce i sam się nazwał
Kamieniem, który odrzucili budujący, ten się stał głową węgła (Mat. 21, 42). Namiestnik
wolności zbuduje kościół swój na sławie, ale także i na kamieniu, bo gdy w pielgrzymstwie
polskiem kamień ten odrzuciły mocarstwa od budowy Europejskiej, a oto kamień ten stanie
się kamieniem węgielnym i głową przyszłej budowy; a kto nań potknie się, ten upadnie i nie
powstanie. A z wielkiej budowy politycznej Europejskiej nie zostanie kamień na kamieniu. Bo
przeniesiona będzie stolica Wolności (K.P. 22, 7-9). W Polsce zatem zmartwychwstałej
założą stolicę wolności, mąż tajemniczy zbuduje Kościół Chrystusowej wolności, zbuduje go
na sławie, ale i na kamieniu Pielgrzymstwa Polskiego.

Namiestnik wolności Chrystusowej jest ślepy, lecz go wiedzie anioł pacholę (V, 69):
Jak baldakim rozpięta księga tajemnicza
Nad jego głową, osłania lice (V, 73-74).

Tajemnicza Księga osłaniająca lice jest uzmysłowieniem natchnienia nadziemskiego,
natchnienia zwyż. Anioł zaś pacholę, prowadzący męża jest uzmysłowieniem kierownictwa
zwyż, kierownictwa nadziemskiego. Pobudki zatem, zamiary i czyny oraz tych czynów
wyniki pochodzą u męża zwyż.

Podnóżkiem jego są trzy stolice wrogich zaborczych rządów, zwyciężone, zdeptane
przez niego, nie jego jednak własnym rozumem i mądrością, ale natchnieniem zwyż i nie
jego własną mocą, ale mocą anioła pacholęcia, który nim kieruje. Bo gdziekolwiek idzie
anioł pacholę, tam i mąż społem idzie za nim, bo go prowadzi duch, anioł pacholę. Pacholę,
niedorostek w przeciwstawieniu do męża dorosłego. Pacholę prowadzi męża, poeta chce

13



wyrazić stosunek spraw ziemskich do nadziemskich. Że co na ziemi staje się przedmiotem
zabiegów męża wśród ludzi, to w oczach nieba jest zadaniem zaledwie pacholęcia13.

Pacholęciu zawdzięcza mąż swoje zwycięstwo, nie zaś doczesnym planom polityki
państwowej, ani bałwochwalstwu politycznemu rządów i królów. Wobec tych celów
politycznych mąż straszny jest ślepy, choć trzy jego źrenice błyszczą, jako trzy słońca.
Wieszcz chciał tem zaznaczyć, że nie własne przewidywania, ani własny rozum polityczny
doprowadzi naród do upragnionej wolności, lecz że po spełnieniu mistycznej pokuty, przez
Opatrzność mu nałożonej, duch Boży wzbudzi go z niewoli, aby sam będąc wolnym, wolność
Chrystusową zaprowadził na ziemi: wy będziecie wzbudzeni z grobu, boście wierzący,
kochający i nadzieję mający (K.P. 2, 10). Dlatego wieszcz ostrzega: strzeżcie się grzechu
narzekania i wątpienia, abyście nie przedłużyli dni pielgrzymstwa waszego (K.P. 17, 8).

Kimże jest ów straszny mąż trzylicowy, w dzieciństwie swem zapowiedziany jako
przyszły zbawca i wskrzesiciel narodu, a gdy urósł duszą i ciałem, z nieba otrzymujący
posłannictwo na widomego namiestnika wolności, na budowniczego jej kościoła na ziemi?
Mąż ten dzieckiem będąc uchodzi z pośród dzieci nad zesłanie wywożonych, wyrasta
podczas męki narodu, bo w dniu zmartwychwstania narodu jest już dorosłym duszą i ciałem.

Gdzie rósł podczas męki, poeta nie wspomina. W czasie bowiem męki go nie widać,
naród cierpi sam w swym symbolu Chrystusie. Żeby więc on wskrzeszał naród, tego się w
obrazie zmartwychwstania nie widzi. Naród sam zmartwychwstał, sam w sobie odnalazł moc
życia.

Kimże tedy jest ów mąż wskrzesiciel, który nie wskrzesił narodu? Ujawnia się on
dopiero po zmartwychwstaniu, wyłania się z symbolu Chrystusa–narodu, nosząc przez chwilę
wspólne z nim cechy, co dowodzi, że stanowił z nim jedno, że był tąż samą z nim istnością,
zanim się jako odrębna osobistość ukazał. Mąż więc ten raz się utożsamia z narodem, drugi
raz się wyodrębnia. Głos w widzeniu zapowiada, że mąż będzie wskrzesicielem narodu. Nie
wskrzeszając więc narodu, zowie się on jednakże jego wskrzesicielem, jego potęgą mocarną,
która odżywiając naród, naród wskrzesiła, a po wskrzeszeniu uwidoczniła się jako mąż
dojrzały, zwycięski mocarz, gdy przed męką narodu ujawniła się jako dzieci bezbronne,
bezsilne, w ucieczce ratunek znajdujące.

Jest to zatem przepotężny, niepożyty, niezłamany ani niewyczerpany Duch narodu, raz
z nim się utożsamiający, drugi raz się wyodrębniający w swej indywidualności, on przez usta
Konrada woła:

Ja i ojczyzna to jedno (V, 259).
Jest to duch narodu, geniusz narodu, owa żywotność opanować się żadnym obcym mocom
niedająca, która sprawia, że naród żyje, rozwija się i działa, według słów Konrada:

Ja czuję nieśmiertelność, nieśmiertelność tworzę (V, 54).

13 Do dzieciny sennej, złotej kolebce złożonej, porównują aniołowie duszę Księdza Piotra, gdy zasnął po
widzeniu. Przedtem zaś po wypędzeniu złego ducha z duszy Konrada przez Księdza Piotra, głosami
dziecinnemi mówi nad nimi chór aniołów na nutę: Anioł pasterzom. Zatem pacholęctwo i dziecięctwo wiąże się
tu z działalnością nadziemską, oraz z istotami nadziemskiemi. Nadto malarze religijni zwykli na ogół malować
aniołów, jako pacholęta.
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Jest to zatem owa moc, co czerpie siły z przeżyć narodu, z jego dorobku duchowego, z jego
pracy, kultury, bohaterstwa i poświęcenia. Duch narodu sprawia, że naród jest sobą, jest tem,
czem jest w swym charakterze, swojej indywidualności ostro zarysowanej. Uświadamia się
on narodowi w przełomowych okresach jego dziejów. Poznaje się wtedy naród na swej
wartości i swej sile, rozumie swe cele i przeznaczenie, wie, co to być, wie, co to chcieć, wie,
co to czyn, wie co to siła i ku spełnieniu swej woli dąży poprzez wszelkie zapory, ofiary i
poświęcenia14.

Tego ducha narodu symbolem jest mąż straszny, ale ducha tego uosobieniem jest
również Konrad w Improwizacji. Wieszcz miał podobno wyobrażać sobie, że on jest owym
mężem strasznym i Konrad występuje także w Improwizacji, jako zobrazowanie własnych
przeżyć i natchnień wieszcza. W ten więc sposób w postaciach owych zarysowywałby się i
duch narodu i osoba wieszcza, coby świadczyło, że wieszcz czuł w sobie nadmiar tego ducha,
utożsamiał się z nim, wypowiadał się wraz z nim w Konradzie i w mężu strasznym.
Nadmieniam, że prorocy Biblijni niejednokrotnie przeżywali we własnej osobie to, co
zapowiadali, dość wspomnieć Psalmistę i Psalm jego XXI-y.

Na początku widzenia Księdza Piotra duch narodu wyodrębnia się w jednej postaci
dziecięcej, jako przyszły wskrzesiciel narodu. W krzyżowej zaś męce duch narodu się nie
ujawnia widomie, ale w narodzie i z narodem rośnie, jak o tem mówi poeta przez usta
Konrada:

Jam cierpiał, kochał, w mękach i miłości wzrosłem (V, 245).
Rósł on duszą i ciałem. Rósł duszą w natchnieniu wieszczów:

Nazywam się Milijon: bo za milijony
Kocham i cierpię katusze (V, 260-261).

Rósł on ciałem w powszechnem uświadomieniu wszystkich warstw narodu, w zbiorowej
daninie krwi i cierpień, które składano na ołtarzu Ojczyzny:

Ja kocham cały naród! Objąłem w ramiona
Wszystkie przeszłe i przyszłe jego pokolenia,
Przycisnąłem tu do łona (V, 109-111).

Emigracja jest według Mickiewicza duszą narodu: Duszą Narodu polskiego jest
pielgrzymstwo polskie (K.P. Wstęp, 1)15. A duszą emigracji jest mąż trzylicowy, który wraca
do ciała narodu i sprowadza zmartwychwstanie. Dusza duszy narodu to duch narodu, który
się ujawnił, uwidocznił w emigracji i przez emigrację naród miał zmartwychwstać: A
trzeciego dnia dusza wróci do ciała i naród zmartwychwstanie (K.N. 106).

15 Kto idzie za Wolnością, niech opuści Ojczyznę i odważy życie swoje... kto opuści Ojczyznę, aby bronił
Wolności z narażeniem życia swego, ten obroni Ojczyznę i będzie żyć wiecznie (K.P. 7, 2-3). Wszystko, co nasze
jest, Ojczyzny jest; wszystko co naszej Ojczyzny jest, wolnych Ludów jest (K.P. 18, 11). Emigracja w imię
wolności opuściła Ojczyznę, aby na szerokim świecie dobijać się wolności dla Ojczyzny, a przez Ojczyznę dla
całej ludzkości.

14 Co innego jest zatem duch narodowy, jest to bowiem nauka narodowa, mniemania i uczucia dawnej Polski,
żyjące dotąd w pamięci rodziców, krewnych i przyjaciół, objawione w ich rozmowach, zebrane w różnych
maksymach moralnych i politycznych. Ta wewnętrzna domowa tradycja składa się z resztki mniemań i uczuć,
które ożywiały naszych przodków. “O Duchu Narodowym” Dzieła Adama Mickiewicza. Paryż 1880.V.27.
Wydawca w odnośniku zamieszcza uwagę, że tytuł tego artykułu miał brzmieć pierwotnie: “O duchu narodu
polskiego, gdzie tego ducha i jaką drogą szukać należy”. Potem więc poeta zmienił narodu na narodowy,
rozróżniająca dwa te pojęcia.
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A życie jego – tud trudów,
A tytuł jego – lud ludów (V, 82-83).

Jest to stopień najwyższy, utworzony na modłę języka hebrajskiego, n.p. stolica stolic (Ap. 4,
4) największa stolica, król królów (Ezdr. 7, 12) największy z królów. Zatem trud trudów
znaczy trud nas wszystkie trudy, trud najcięższy, najtrudniejszy; lud ludów znaczy lud nad
wszystkie ludy, lud najwybrańszy. I tu wieszcz wyraźnie wskazuje, kogo miał na myśli,
tworząc ten symbol męża trzylicowego, gdy go utożsamił z narodem, nadając mu tytuł, to jest
miano: ludu ludów, ludu najprzedniejszego. Duch narodu słusznie miano narodu nosić może,
a gdy naród sam jest wybrany z wybranych, duch zatem tego narodu ludem ponad ludy się
zowie, a życie jego – trud po nad wszystkie trudy. Żywot wolnej zmartwychwstałej Polski
będzie to trud nad trudy wszelkie, trud jakiego nie było i poza Polską nie będzie na ziemi.
Bywały bowiem narody w przeszłości, które podejmowały trud nielada, trud ciężki
ujarzmiając inne narody: chaldejczycy, persowie, grecy, rzymianie, jak wreszcie trzy
zaborcze rządy, owa trójca szatańska. Lecz Polska przeciwnie inny trud podejmie, trud
stokroć trudniejszy: uwolni wszystkie ludy Europy z niewoli (K.N. w. 108). Lecz też w zamian
zyska sobie Polska zaszczytne miano: lud na ludy, lud wybrany dla wielkiego posłannictwa
swego, dla niepożytych zasług swoich względem ludzkości całej.

Mąż trzylicowy wywodzi się:
Z matki obcej; krew jego dawne bohatery,
A imię jego będzie czterdzieści i cztery (V, 23-24).

Matkę widzieliśmy już w poprzednim obrazie zapłakaną, stojącą pod krzyżem u stóp
umęczonego narodu. Matką jest Wolność, a duch narodu polskiego zrodzony z wolności jest
synem wolności, a jako syn wolności stał się namiestnikiem wolności na ziemi. A że duch
narodu jest i synem i namiestnikiem wolności, więc Polska utożsamiła się z wolnością i
rzekła nakoniec: ja jestem Wolność (K.N. w. 94). Duch narodu uosobiony z symbolu męża
strasznego w narodzie i przez naród w jego czynach, w jego bohaterstwie i poświęceniu,
stanie się widomym namiestnikiem wolności i uwolni wszystkie ludy Europy z niewoli (K.N.
w. 106).

Matka Wolność w przeciwstawieniu do krwi dawnych bohaterów nazwana jest obcą
matką, albowiem wolność nie jest z tego świata. Chrystus z nieba przyniósł wolność ludziom:
gdy niewola wzmocniła się na świecie... w czasie niewolnictwa Rzymskiego. W on czas
przyszedł na ziemię syn Boży Jezus Chrystus, nauczając ludzi, iż wszyscy są bracią rodzoną,
dziećmi jednego Boga (K.N. w. 12-13).

Z matki obcej; krew jego, dawne bohatery (V, 23).
W stosunku do matki obcej, która nie jest z tego świata, ale z nieba, ojcowie jego są ziemscy
- dawne bohatery. Z matki więc wolności, z krwi bohaterów narodził się duch narodu
polskiego, wolność i bohaterstwo, oto rodziciele i piastunowie jego. Królowie polscy, ludzie
rycerscy bronili chrześcijaństwo od pogan i barbarzyńców niosących niewolę. I szły króle
Polskie na obronę Chrześcijan w dalekie kraje, król Władysław pod Warnę, a król Jan pod
Wiedeń na obronę wschodu i zachodu... króle i mężowie rycerscy... przyjmowali narody do
braterstwa, wiążąc je z sobą dobrodziejstwem Wiary i Wolności. I nagrodził im Bóg, bo wielki
naród, Litwa, połączył się z Polską, jak mąż z żoną, dwie dusze w jednem ciele (K.N. w.
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83-85).

A imię jego czterdzieści i cztery (V, 24).
Pomysł imienia o wartości liczbowej zaczerpnął wieszcz z Apokalipsy, gdzie czytamy: liczba
jest człowieka: a liczba jego sześćset sześćdziesiąt i sześć (Ap. 13, 18). W hebrajskim i
greckim języku nadawać wyrazowi wartość liczbową ma swe uzasadnienie, bo wszystkie bez
wyjątku głoski w piśmie hebrajskiem i greckiem oprócz znaczenia dźwiękowego posiadają
również znaczenie liczbowe16. W alfabecie łacińskim tylko niektóre głoski służą do
oznaczenia liczb: C, D, I, M, V, X17, głoski natomiast w naszem polskiem abecadle nie
wyrażają wcale liczb. Zatem w piśmie polskiem zdanie A liczba jego czterdzieści i cztery (V,
24) jest prostem naśladownictwem Apokalipsy.

I jak z Apokalipsy wziął poeta pomysł imienia o wartości liczbowej, tak również z
Apokalipsy wziął i ową liczbę czterdzieści i cztery, wziął ją z tego samego miejsca, gdzie się
znajduje owa wzmiankowana liczba sześćset sześćdziesiąt i sześć. Zaraz bowiem w
następującym bezpośrednio wierszu mieszczą się wszystkie wyrazy, z których się składa owo
głośne i zagadkowe zdanie18.

Czytamy tam: I widziałem, a oto Baranek stał na górze Sion, a z nim sto czterdzieści i
cztery tysiące mających imię jego i imię Ojca jego napisane na czołach swych (Ap. 14, 1). Z
tego wiersza wieszcz przejął następujące wyrazy: A, czterdzieści, i, cztery, imię, jego. Z nich
utworzył zdanie: A imię jego czterdzieści i cztery (V, 24). Wyraz będzie, znajdujący się w
pierwszej cytacie tego zdania, został dodany przez poetę.

To jest wytłumaczenie, skąd wieszcz wziął owo zdanie, ale co ono tu oznacza?
Zważmy, że w zwrotce tyczącej się dziecięcia poeta mówi: A imię jego będzie (V, 24), zatem
w przyszłości mu je nadadzą, teraz zaś jest mu ono tylko zapowiedziane, obiecane, ale
jeszcze nie nadane. Zwrotka zaś tycząca się męża obwieszcza i głosi imię jego w
teraźniejszości z domyślnem jest. Już mu zatem jest nadane i to wtedy, gdy on depce trzy
stolice, gdy stoi na trzech koronach, gdy życie jego – trud trudów, gdy tytuł jego – lud ludów,
wtedy więc dopiero, nie wcześniej, imię zapowiedziane sobie w przeszłości otrzymuje i nosi
jako oznakę za czyny dokonane, jaką nagrodę za swe zasługi, jako miano swej wielkości,
jako uwieńczenie swej osoby, znamię swego żywota. Zatem imię to ma być streszczeniem
całej jego działalności i posłannictwa, jak imię Piotrowi nadane: iżeś ty jest opoka: a na tej
opoce zbuduję kościół mój (Mat. 16, 18).

Przypatrzmy się tedy bliżej miejscu, skąd poeta owo imię zaczerpnął. Sto czterdzieści i
cztery tysiące w tym ustępie Apokalipsy oznacza liczbę tych, co mają imię Baranka i imię
Ojca jego napisane na czele swych. Ci są kupieni z ludzi pierwiastkami Bogu i Barankowi. A
śpiewali jakoby nową pieśń przed stolicą... a żaden nie mógł pieśni śpiewać, jedno one sto

18 Wiersz ten jest pierwszym wierszem rozdziału następnego t.j. XIV, gdy liczba sześćset sześćdziesiąt i sześć
znajduje się w ostatnim wierszu rozdziału poprzedniego XIII-go.

17 Według pisma łacińskiego odnajdywano imię Djoklecjana: DJoCLes aUgUstUs: – 666.

16 Aby więc rozwiązać to zagadnienie podstawiono imiona pisane hebrajskiem pismem, którego głoski wynoszą
sumę 666: Neron Kesar, Trajan, Soter (po hebr. niszczyciel, po grecku Zbawiciel). Lub wyrazy pisane greckiem
pismem: Titan, Genserikos, Apostates, Maometis.
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czterdzieści cztery tysiące którzy są kupieni z ziemi (Ap. 14, 3). Są to więc wybrani ponad
wybranych, doskonali ponad doskonałych, święci ponad świętych, czyli najwybrańsi,
najdoskonalsi, najświętsi.

Liczba określona tych wybrańców nad wybrańcami umieszczona w Apokalipsie
zamiast liczby nieokreślonej, zatem liczba symboliczna razem z pojęciem czegoś, co jest
najdoskonalsze, najwybrańsze pozostała w pamięci wieszcza, a potem, jak to bywa wskutek
naturalnego zapomnienia, przeszła do sfery podświadomości – podświadomości, mówię, co
powstała z zapomnienia takich przeżyć, które znajdowały się już świadomości, a pozostały w
stanie potencjalnym19. W chwili zaś twórczego natchnienia, gdy wieszcz chciał uzmysłowić
szczytność ducha narodu polskiego, a jednocześnie prawdopodobnie chciał wyrazić
szczytność własnego posłannictwa do narodu, uprzytomniła się mu ona w umyśle bez
uświadomienia, być może, skąd pochodzi, bo wieszcz zapytywany podobno o znaczenie tej
liczby, nie umiał jej wytłumaczyć. Jest to bardzo prawdopodobne, że się zwracano do
wieszcza z tem zapytaniem. A więcej jeszcze niż prawdopodobne, że wieszcz takiego
wyjaśnienia nie dawał, bo go nie ma i nie było. A na pewno byłoby się przechowało, gdyby
autentyczne wyłożenie sam twórca był pozostawił. Nie dał więc, bo nie pamiętał, skąd się mu
owa liczba na myśl nasunęła.

Było to zatem wyobrażenie nieświadome, które do wiadomości powróciło, ale nie
całkowicie, bo nie wykazało swego pochodzenia, a nadto zostało przekształcone,
przeobrażone pracą umysłu w tajnikach podświadomości wieszcza.

Hartmann20, cytowany przez Dryjskiego, pisze: Koncepcja genialna jest darem zwyż,
wytworem żywiołu nieświadomego, który przenika do wiadomości, jako wyższe,
nieobjaśnione natchnienie. Bo według Hartmanna nieświadome jest podstawą życia
duchowego, świadomość - jego powierzchnią, do której dochodzi tylko znikoma ilość
bezwiednych procesów psychicznych21.

Abramowski zaś twierdzi, że zapomniane żyje psychicznie jako stan wzruszeniowy i że
nie można wskazać, w jakich granicach czasu zamyka się to życie22.

Liczba 144 tysiące wraz z pojęciem czegoś najwybrańszego ze sfery podświadomości
przeszła do wiadomości w umyśle wieszcza, przekształcona jednak i uproszczona,
dostosowana kształtem drogą skojarzenia pojęć do liczby powszechnie znanej z Apokalipsy:
sześćset sześćdziesiąt i sześć. Odpadła więc z niej jedność z początku i tysiące z końca,
pozostał trzon środkowy i utworzyła się liczba czterdzieści i cztery, liczba o jednakowej
wartości w dziesiątkach i jednościach, urobiona, jak powiedziałem, na sposób liczby: sześćset
sześćdziesiąt i sześć, liczby o jednakowej wartości w setkach, dziesiątkach i jednościach.

Mężowi zatem, który jest symbolem ducha narodu polskiego, tego narodu nad narody,
poeta nadaje imię liczbowe, urobione z trzonu symbolicznej liczby,tworzącej zastępy

22 Por. Kw. Filoz. IX Z. I str. 73.
21 Por. Kw. Filoz. IX. Z. II str. 134.
20 Philosophie des Unbewussten por. Dryjski. Kw. Filoz. IX Z. II str. 136.
19 A. Dryjski, Współczesne teorje podświadomości. Kwartalnik Filozoficzny. Tom IX. Z. 1 str. Ar. 61.
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najwybrańszych w niebie. I w tem wytłumaczeniu ma ono swe uzasadnienie, bo gdy życie
męża jest trud nad trudy, bo gdy z tego powodu otrzymał tytuł lud nad ludy to słuszna, że
także imię nadano mu nowe, symboliczne - wybraniec nad wybrańcami. Rozumiemy więc,
dlaczego imię było mu zapowiedziane wprzód, zanim nadane, a otrzymał je wtedy dopiero,
gdy czynem sobie na nie zasłużył.

Jest to więc zobrazowanie podstawowej idei wieszcza o szczególnem i wyjątkowem
posłannictwie, które narodowi polskiemu w udziale od Boga przypadło, mocą zaś którego
naród nasz stanie na czele wszech narodów europejskich, jako rycerz wolności, przez
Chrystusa na ziemię przyniesionej, a przez królów pogwałconej. Przeznaczony więc został
naród polski od Boga, aby męką krzyżową swej niewoli, w imię wolności poniesioną,
wysłużył sobie wolność prawdziwą, a wolnością tą udarował wszystkie ludy Europy

Oto jest przyszłość Polski, jak ją sobie wyobrażał Mickiewicz. Zmartwychwstanie
Polski było dlań koniecznością dziejową, nakazem sprawiedliwości Bożej, która rządzi
narodami, było ono dlań rzeczywistością oczywistą, oglądaną w przejawach ducha,
wymodloną w godzinie zachwyceń, uzasadnioną w przemyśleniach głębokich.

W Dziadach wypisał wieszcz swą politykę ducha, wskazał jej kierunki i cele,
pozostawił tu swój testament, a jednocześnie w nim zapisane przez się narodowi skarby
domieścił. Są to i arcydzieła mistrza i myśli mędrca i sądy męża stanu i rozkaz duchowego
wodza narodu i wola Ojca Ojczyzny.

One z narodem trwać będą, zawsze mu współczesne, zawsze go zasilające w moc i w
życie.

Mickiewicz mieczem archanioła wskazuje przyszłość Polsce.

19


