
Księgi Narodu Polskiego

W Księgach Narodu i Pielgrzymstwa Polskiego Mickiewicz użył stylu i motywów
biblijnych, opierając się na polskim tekście Biblji Wujka. Nie on jednak pierwszy
wprowadził do literatury polskiej motywy biblijne, bo już w epoce sejmu czteroletniego
posługiwano się stylem biblijnym. Niemcewicz ułożył Fragment Biblji Targowickiej, Xięgi
Szczesnowe, to samo czynił Zabłocki w atakach na Branickiego1.

W Księgach Narodu i Pielgrzymstwa Mickiewicz podzielił tekst w sposób, jaki
spotykamy w Biblji, t.j. na rozdziały i wiersze. W Księgach Narodu wierszy takich jest 110,
autor ich jednak nie opatrzył liczbami. Księgi zaś Pielgrzymstwa Mickiewicz podzielił na 24
rozdziały, które sam liczbami oznaczył, nadto każdej z tych rozdziałów podzielony został
przez autora na wiersze, których jednakże autor nie policzbował. Wiersze takie w Biblji, jak
wiemy są liczbami oznaczone2. Na wzór Biblji dla udogodnienia do tekstu Ksiąg Narodu i
Pielgrzymstwa wprowadziłem liczbowanie wierszy i cytuje w mojej pracy Księgi Narodu
według liczby ich wierszy (rozdziałów nie posiadają), a Księgi Pielgrzymstwa według
rozdziałów i wierszy.

Tytułu do obydwu tych utworów zapożyczył Mickiewicz z Biblji. Księgi Narodu,
Księgi Pielgrzymstwa, w Biblji czytamy: Te są księgi rodzaju Adamowego (Rodz. 5, 1),
Księgi rodzaju Jezusa Chrystusa (Mat. 1, 1). Księgi zamiast Księga jest archaizmem.

Księgi Narodu pisane są na sposób Ksiąg Historycznych. Księgi zaś Pielgrzymstwa są
ułożone na sposób Listu okólnego, lub kazania. Księgi Narodu mają być Księgami
historycznemi Narodu polskiego, pisane są na sposób biblijny.

Zaznaczyć należy, że Księgi biblijne, tak zwane Historyczne, nie są historją w całem
znaczeniu tego wyrazu, mają bowiem założenie dogmatyczne, które autor uzasadnia na
podstawie dowodów branych z dziejów ludu Izraelskiego w Starym Testamencie lub życia
Chrystusa i Apostołów w Nowym Testamencie.

I tak Księgi Mojżeszowe w swych częściach historycznych wykazują, że idea
Mesjaniczna poczęta w raju snuła się w rodzaju ludzkim, skrystalizowała się w ludzie
Izraelskim, w jego dziejach, w jego prawodawstwie. Księga Sędziów okazuje, że Bóg za
sprzeniewierzenie się tej idei, t.j. za bałwochwalstwo, karał Izraelitów niewolą, a wyzwalał
ich, gdy czynili pokutę. W Księgach Królewskich autor wykazuje, że Bóg obrał Dawida na
Króla i stolicę jego osadził w Jerozolimie, aby umocnić ideę Mesjasza Króla.

W Księgach zaś Nowego Testamentu Ewangeliści mieli również cel dogmatyczny
przed oczyma, Mateusz dowodzi, że obiecanym i oczekiwanym Mesjaszem był Jezus

2 Do tekstu BIblji wprowadził podział na wiersze, oraz ich liczbowanie drukarz paryski, potem genewski Robert
Estienne w wydaniu grecko-łacińskiego Nowego Testamentu w r. 1551, oraz w wydaniu Wulgaty łacińskiej r.
1555.

1 Patrz profesor Stanisław Pigoń, Adam Mickiewicz Księgi Narodu i Pielgrzymstwa Polskiego, Bibljoteka
Narodowa N. 17, serja I, Kraków, str. 21.
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Chrystus, Marek, że Chrystus jest władcą żywiołów i ludzi, że jest Synem Bożym, Łukasz
przedstawia, że Chrystus przyszedł i dla żydów i dla pogan, i Jan Święty wykazuje, że
Chrystus jest Bogiem. I każdy z nich odpowiednio do swej tezy przywodził pewne
wydarzenia z życia Chrystusa na ziemi, te mianowicie, które służyły ku temu celowi, pomijał
zaś inne. Nadto przytoczone fakty podawał pod kątem swego założenia, podkreślając jedne
ich strony, pomijając inne.

Także i Księgi Narodu nie mają na celu przedstawienia dziejów Polski, lecz wykazanie
tezy, że Polska jest Chrystusem narodów, bo na wzór Chrystusa głosiła prawdę i wolność i
jak Chrystus została umęczona, ale też jak Chrystus zmartwychwstanie i udaruje narody
wolnością. Aby zaś tego dowieść, autor wybiera z historii wydarzenia i odpowiednio je
oświetla i zabarwia.

Mickiewicz zestawia Polskę z Chrystusem. Księgi dzielą się logicznie na dwie części:
Chrystus a Polska, wzajem sobie odpowiadające, jako założenie i wniosek, jako przykład i
przystosowanie, I-a część jest środkiem, II-a część celem, do którego dąży, aby dowieść, że
Polska jest Chrystusem narodów, przedstawia Chrystusa wśród narodów i ta część jest
znacznie krótsza od następnej.

Księgi Narodu ułożone są według pewnego schematyzmu, części wzajem sobie
odpowiadają punkt po punkcie. Mają one pod tym względem wzór w I-ej Części Ksiąg
Mojżeszowych, w Genezie, która posiada schematyzm. Geneza dzieli się na dwie części,
które pozostają do siebie w stosunku nie dowodowym, ale w stosunku następstwa
dziejowego: dzieje ludzkości od stworzenia świata aż do Abrahama oraz dzieje Patriarchów
ludu Izraelskiego. A każda część rozpada się na pięć działów, z których każdy ułożony jest
według jednego i tego samego planu i porządku. Każdy rozpoczyna się jednakową formułą:
Te są księgi rodzaju Adamowego (Rodz. 5, 1); Noego rodzaje te są (6, 9); Te są rodzaje synów
Noego (10, 1); A Tharego rodzaje są (11, 27) etc. Są powtórzenia i streszczenia.

W Księgach Narodu każda część rozpada się na pięć działów, działy te jednak nie
rozpoczynają się od jednej i tej samej formuły, natomiast działy jednej części odpowiadają
działom części drugiej: w swej treści, w doborze i sposobie wyłożenia, w powtarzaniach tej
samej formuły.

Dział 1-y części I-ej założenie: czasy Patryarchalne cześć Jednego Boga, wolność,
wiersz 1-y. Odpowiednikiem jego jest 1-y dział części II: czasy ducha chrześcijańskiego, w.
23-28.

Dział 2-i części I-ej: bałwochwalstwo i niewola w starożytności, w. 2-11. Odpowiada
mu dział 2-i części II-ej: bałwochwalstwo i niewola w średnich wiekach i nowożytnych,
współczesnych Poecie, w. 29-80.

Działy te są wstępem i wprowadzeniem - zasadniczą myśl założenia rozwija
Mickiewicz w działach następujących trzech obydwu części. Dział 3-ci części I: Chrystus
przyniósł wiarę i braterstwo, w. 12-18. Odpowiednikiem jest dział 3-ci części II-ej: Polska
głosiła wolność i braterstwo, w. 81-96.
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Dział 4-y części I-ej: Chrystus umęczony za prawdę i sprawiedliwość, w. 19-20.
Odpowiednikiem jest dział 4-y Części II-ej: Polska umęczona za wolność, w. 97-105.

Dział 5-y części I-ej: Chrystus zmartwychwstał i dał sprawiedliwość i prawdę, w.
21-22. Odpowiednikiem jest dział 5-y części II-ej: Polska zmartwychwstanie, w. 106-110.

1.

Księgi Narodu w tytule mają: od początku świata aż do umęczenia narodu Polskiego. A
zaczynają się: Na początku była wiara w jednego Boga. Przypomina to początek Księgi
Rodzaju: Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię (1, 1), ale także i początek Ewangelii św.
Jana: Napoczątku było Słowo (1, 1).

Że zaś w tytule Ksiąg jest od początku świata oraz że w tym dziale, jako też i w
następnym, mówi się o czasach pierwotnych przed Chrystusem, że w dwu tych pierwszych
działach jest streszczenie Ksiąg Starego Testamentu, sądzę, że Mickiewicz rozpoczynając
swe Księgi Na początku była wiara miał na myśli i pamięci nie Ewangelię św. Jana, ale
Księgę Rodzaju Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię, która to Księga od pierwszego
swego wyrazu Na początku, po hebrajsku Bereszyt, otrzymała nazwę hebrajską Bereszyt.

Rozpoczynają się Księgi Narodu, jak się zaczyna Księga Rodzaju, bo w pierwszym
wierszu Ksiąg narodu streszcza się cała ta Księga, mówi się bowiem o czasach pierwotnych,
gdy panowała wiara w Jednego Boga i stosunki Patryarchalne.

Rozpoczyna się Część I: Na początku była... Wolność... nie było praw, tylko wola Boga
i nie było panów i niewolników, tylko patryarchowie i dzieci (w. 1). Kończy się ta część:
panowie uwolnili niewolników swoich i poznali w nich braci, a królowie... uznali nad sobą
prawo Boże (w. 21). W części zaś II-ej w dziale I-ym (w. 23-28) jest powtórzenie i
rozwinięcie tej myśli oraz jest to odpowiednik dla wiersza 1-go, który stanowi, jak
powiedziałem dział 1-y Części I-ej.

Dwa te działy doskonale się zespalają ze sobą, zasadniczą myślą ich jest wolność
braterstwo. Wolność i braterstwo panowały w okresie Patryarchalnym pierwotnym: Na
początku była... Wolność... wola Boża miasto prawa, byli patryarchowie i dzieci ich (w. 1).
Wolność i braterstwo zapanowały również i w chrześcijaństwie pierwotnem: królowie...
uważali się za braci (w. 23); Wolność... rozszerzała się... od Królów szła Wolność do Panów
wielkich, a ci będąc wolnymi, rozlewali Wolność na szlachtę, a ze szlachty szła Wolność na
miasta i wkrótce miała znijść na lud i całe Chrześcijaństwo miało bydź wolne... jak bracia

3



równi sobie (w. 27)3.

Wszystkie Narody, które uwierzyły... uważali siebie za jeden naród - naród
chrześcijański. I jako bracia pod jednym znakiem Krzyża szli bronić Chrześcijan w Azji, oraz
Grób Pański odzyskać (w. 22-24). Jest to myśl zasadnicza oraz dowód i sprawdzian ducha
chrześcijańskiego, jaki wtedy panował wśród narodów Europejskich.

Duch ten w późniejszych czasach zamarł w narodach - odbił się tylko w dwu
osobistościach: Kolumb, który namawiał, aby odzyskać Grób Pański (w. 49), Lafayette, który
bronił wolności bliźnich (w. 76). Naród polski pełen ducha chrześcijańskiego, u siebie
wolność szerzył. Królowie jego bronili Chrześcijan od Pogan i w Azyi i w Europie.

To było poświęcenie się dla dobra drugich (w. 26). Chrystus uczył, że jedno tylko jest
szanowne t.j. poświęcenie dla drugich – ale ani mądrość ludzka, ani urząd, ani bogactwo, ani
korona nie są szanowane na ziemi (w. 15). Chrystus uczył, że kto poświęca siebie dla drugich
znajdzie mądrość i bogactwo i koronę (w. 16).

I oto Chrześcijanie, którzy poświęcali się dla dobra drugich, bo wojowali nie dla sławy,
ani dla zdobycia ziem, ani dla bogactw, ale dla oswobodzenia ziemi świętej – otrzymali
nagrodę od Boga. Bóg nagrodził im sławą, ziemiami, bogactwami i mądrością (w. 26). Bóg
pobłogosławił Kolumbowi, bo ów człowiek odkrył Amerykę (w. 51). Bóg nagrodził
Polakom, że Litwa z Polską się połączyła (w. 85). Bóg dał braterstwo i wolność (w. 87).

Bóg Krzyżowców nagrodził i nagrodził Bóg Europę (w. 26). Nagrodził Królom
Polskim (w. 84-85). Wyraz ten “nagrodził” podkreśla i wiąże tę myśl zasadniczą, że
poświęcenie dla dobra drugich jest szanowne i przynosi narodom i jednostkom
błogosławieństwo Boże.

Jak również podkreśleniem jest wojować pogany w Azyi, aby Chrześcijany Azjatyckie
obronić... tę wojnę w Azyi (w. 24-25). Chrześcijany Azjatyckie bronić, archaizm. Por.
nazwano w Antiochji ucznie Chrześcijany (Dziej. 11, 26); ujrzał płaczącą i Żydy (Jan 11, 33);

3 Te dwa pierwsze działy dwu Części określające wolność i braterstwo w czasach Patryarchalnych, oraz w
Chrześcijaństwie zazębiają się o dział trzeci Części II, gdzie mowa jest o wolności i braterstwie, które panowały
w Polsce:
W Polsce króle i mężowi rycerscy... przyjmowali narody do braterstwa do wolności (w. 85). Rycerze wolności
nazywali się bracią... takiej Wolności nie było nigdy przedtem (w. 87). Przyjmowali do braterstwa swego coraz
więcej ludu... I stała się liczba braci wielka... w żadnym narodzie nie było tylu ludzi wolnych i bracią
nazywających się (w. 88). Szlachectwo miało być chrztem wolności (w. 93). Rzekła... Polska: ktokolwiek
przyjdzie do mnie, będzie wolny... ja jestem Wolność (w. 94).
Cały ten ustęp, wiążący się ideą i wyrazem Wolność powtarzającym się tak często, ma swój odpowiednik w
dziale trzecim Części I, gdzie mówi się, że Chrystus nauczał o braterstwie ludzi i o synostwie ich u Boga oraz o
poświęceniu, o czem niżej.
Tu zaś podkreślić chcę postać stylistyczną nazwaną powtórzeniem (repetitio), umyślne i celowe powtarzanie
pewnych wyrazów, czy pewnych zwrotów. Postać ta często jest w Piśmie św. używana. N.p. Gdym był
dziecięciem mówiłem jako dziecię, rozumiałem jako dziecię, myśliłem jako dziecię. Lecz gdym się stał mężem,
wyniszczyłem co było dziecinnego (I Kor. 13, 11). Ale Mickiewicz powtarzaniem jednego i tego samego wyrazu,
czy zwrotu wiąże ze sobą ustępy, odpowiadające sobie, a przedzielone innymi ustępami. W Księdze Rodzaju
każdy z 10-u działów obydwu części ma na początku: zrodzenia (2, 4), rodzaju (5, 1), rodzaje (6, 9), rodzaje
(10, 1), rodzaje (11, 10), rodzaje (11, 27), rodzaje (25, 12), rodzaje (25, 19), rodzaje (36, 1), pokolenia, w Wulg.
łacińskiej ten sam wyraz generationes (37, 2).
Postać tę niejednokrotnie spotykamy w Księgach Narodu.
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zawstydzał Żydy (Act. 9, 22).

Zrobiła poświęcenie - spełnili poświęcenie i Europa oświecała się, urządzała się i
bogaciła się (w. 26). Postać stylistyczna: nagromadzenie: egargasia. N.p. I odjęte będzie
wesele i radość z Karmela i w winnicach nie będzie się weselił ani wykrzykał. Wina w prasie
nie będzie deptał (Iz. 16, 10).

2.

Działy drugie I-ej i II-ej części odpowiadające sobie są przeciwstawieniem do działów
pierwszych obydwu części. Bo jak tamte przedstawiają dwa okresy wiary prawdziwej i
wolności, tak te działy drugie zawierają dwa okresy bałwochwalstwa i niewoli. Dział II-gi
Części I-ej obejmuje okres starożytny, biblijny pogańskich mocarstw Chaldei, Asyrii, Persji,
Grecji, Rzymu, z których autor wymienia: Imperatora Rzymskiego (w. 5), poniżej zaś czyni
napomknienie na Asyryjczyków, Filistynów i Rzymian (w. 37).

W. 2. Ale potem, t.j. po czasach Patryarchalnych, ludzie wyrzekli się Boga jednego i
naczynili sobie bałwanów i kłaniali się im... i wojowali na cześć swoich bałwanów.
Wielobóstwo sprowadziło wieloojcostwo, jeden rzekł, iż pochodzi od ziemi a drugi od morza,
a inni od innych (w. 4). Bóg zesłał karę największą niewolę (w. 3) połowa ludzi stała się
niewolnicą drugiej, jedni drugich brali w niewolę, wpadli wszyscy w niewolę Imperatora
Rzymskiego (w. 5). I ziemia cała stała się niewolnicą, a nie było takiej niewoli nigdy (w. 9).

To mocne podkreślenie niewoli przez powtarzanie wyrazu, będące, jak wspomniałem
wyżej, postacią stylistyczną spotykaną tak często w Biblji, jest przeciwstawieniem do
wolności, którą Poeta z tak wielkiem podkreśleniem i powtarzaniem był opisał w dwu
okresach patryarchalnym i prachrześcijańskim, stanowią one dwa działy pierwsze dwu
Części Księgi Narodu.

W. 9. A nie było takiej niewoli nigdy na świecie, ani przedtem, ani potem; oprócz w
Rossji za dni naszych. Wzmianka o Rosji, oraz o Imperatorze Rosyjskim (w. 11), gdy mówiąc
o czasach starożytnych pomija tylu ówczesnych władców, wymieniając jednego tylko
Imperatora Rzymskiego (w. 5), jest niezmiernie charakterystyczna - tą wzmianką Poeta
nawiązuje nić z dalszym wątkiem dzieła i poucza czytelnika zaraz na wstępie o tem, co w
dalszym ciągu obszernie rozwija.

Mówiąc o niewoli powiada, że nie było takiej niewoli nigdy na świecie, ani przedtem,
ani potem, oprócz Rossji za dni naszych (w. 9). W przeciwstawieniu zaś do tego, niżej o
Polsce mówi: A takiej Wolności nie było nigdy przedtem. Ale potem będzie (w. 87); niebyło
nigdy przedtem tego połączenia Narodów. Ale potem będzie (87 w.).

Niewolę ową potwierdziła wiedza ludzka w osobach filozofów: I znaleźli się
Filozofowie, którzy dowodzili, iż Imperator tak czyniąc, dobrze czyni (w. 7). Formuła ta
powtarza się w utworze trzy razy, drugi raz w okresie średniowiecznym: A Filozofowie
dowodzili zaraz, iż głupstwem jest wojować za Wiarę (w. 34), trzeci zaś raz po średniowieczu:
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I znaleźli się Filozofowie, którzy pochwalili wszystko, co wymyślili królowie (w. 57).

Jest to paralelizm zdań, spotykany często w Piśmie św., gdzie ta równoległość członów
następuje bezpośrednio po sobie i spotyka się w poezji biblijnej. W tym zaś paraleliźmie trzy
człony go tworzące przedzielone są i odsunięte od siebie daleko.

Nadto zbieżności biblijne spotykamy w tym dziale następujące oprócz wstępu Na
początku, o czem już było (w. 1). W. 2. Naczynili sobie bałwanów. Por. sobie naczynili gajów
(III Król. 14, 15); idąc za cudzymi bogami (Sędz. 2, 19).

W. 3. Przeto Bóg zesłał na bałwochwalców... niewolę. Por. Księgę Sędziów, gdzie Bóg
za karę bałwochwalstwa zsyłał na Izraelitów niewolę: służyli bogom ich (3, 6);
rozgniewawszy się Pan na Izraela, dał je w ręce... króla Mezopotamskiego i służyli mu osiem
lat (3, 8).

W. 4. Jeden rzekł, iż pochodzi od ziemi a drugi od morza, a inni od innych. Por.
Pierwszy mu rzekł... A drugi rzekł... A drugi… (Łuk. 14, 18-19).

W. 9. A nie było takiej niewoli nigdy... ani przedtem, ani potem. Por. na on czas będzie
wielki ucisk, jaki nie był od początku świata... ani będzie (Mat. 24, 21).

W. 10. Księża tureccy, wyrażenie przystosowane do duchownych muzułmańskich.

Dział II Części II-ej (w. 29-80) obejmuje okres średniowiecza, w którym wylicza poeta
czterech królów: Francuzów, Hiszpanów, Anglików, Niemców (w. 37-40), okres nowożytny,
w którym wylicza Włochów i króla Pruskiego (w. 54-56), oraz okres współczesny Poecie, a
w nim wylicza trójcę szatańską z imienia: Fryderyka, Katarzynę, Marję Teresę (w. 62-76).

Dział II zaczyna się od wiersza 29. Ale królowie zepsuli wszystko. Bo królowie stali się
źli (w. 28-29) a królowie... myślili głupio (w. 30), królowie chcieli być jak Ojcowie dzicy (w.
33), Rzekli więc królowie: starajmy się, aby Narody zawsze były głupie (w. 33). Jest to
stylistyczny sposób podkreślenia myśli, tak często przez Mickiewicza używany w Księgach,
jest to postać stylistyczna: powtórzenie (repetitio). W Biblji często się tę postać spotyka. N.p.
idźcie raczej... A gdy szły... przyszedł... weszły z nim... na ostatek przyszły (Mat. 25, 9-11).

Nadto miano: Królowie i niżej Król Hiszpanom, Król Anglikom, Król Niemcom (w.
38-40) stanowi postać stylistyczną: antonomazję, zasadzającą się na tem, że zamiast imienia
własnego używa się imienia pospolitego. Porównaj niżej.

Królowie stali się źli i szatan wstąpił w nich (w. 29). Por. I wstąpił szatan w Judasza
(Łuk. 22, 3). I rzekli w sercach swych (w. 29). Por. myśleli w sercach swych (Mat. 9, 4)4.
Myśląc myślili głupio (w. 30). Jest to postać stylistyczna, zaczerpnięta z Biblji, polipteton,
polega na powtórzeniu w tem samem zdaniu tego samego źródłosłowu w odmiennej formie
gramatycznej, n.p. Pożądaniem pożądałem (Łuk. 22, 15), Łamaniem połamie się (Iz. 24, 19).

Królowie... myślili głupio (w. 30). Mickiewicz używa tego zwrotu, aby napiętnować sąd

4 Przyp. red. Wers ten brzmi: A widząc Jezus myśli ich, rzekł: Przecz myślicie złe w sercach waszych.
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Królów o wolności. Ale używa tego zwrotu dwa razy jeszcze, aby również napiętnować sąd
Żydów o Chrystusie, sąd zaborców o Polsce, w tym mianowicie porządku: wykrzyknęli
głupio - Żydzi o Chrystusie (w. 21), wykrzyknęli głupio - zaborcy o Polsce (w. 104). Jest to
swego rodzaju paralelizm w podobieństwie, którego człony są rozrzucone i oddalone od
siebie.

Wyraz głupi powtarza się jeszcze: aby Narody zawsze były głupie (w. 33), głupstwem
jest wojować za Wiarę (w. 34), głupstwem jest bić się za wiarę (w. 46), głupstwem jest iść w
dalekie kraje (w. 47), głupi jest Genueńczyk, Kolumb (w. 49-50), Włosi... zgłupieli (w. 53),
niedosyć narody głupie (w. 74). Używa autor tego wyrażenia tam, gdzie chce napiętnować
albo czyny przewrotne, albo sądy przewrotne.

W. 35. Królowie tedy wyrzekłszy się Chrystusa, porobili sobie nowe bogi, bałwany... i
kazali kłaniać się i bić się za nie. Odpowiednik w wierszu 2-im: ludzie... naczynili sobie
bałwanów i kłaniali się im... i wojowali za cześć swoich Bałwanów. Nowe bogi w
przeciwstawieniu do bałwanów starożytnych, o których mowa w wierszu 2-im. Wiersz 35:
Królowie... porobili nowe bogi jest założeniem, następuje rozwinięcie: kazali kłaniać się im
(w. 35) i kłaniały się ludy bałwanom swoim (w. 40). Królowie bić się za nie kazali (w. 36)
Powstali więc i bili się lat pięćset (w. 42). Jest to okres średniowiecza.

Następuje okres nowożytny (w. 52-56), wreszcie czasy współczesne Poecie, a w nich
trójca szatańska (w. 61-74), są tu więc zaznaczone trzy okresy bałwochwalstwa, jako dział II
Części II odpowiada im okres starożytnego bałwochwalstwa w. 2-11, jako dział II Części I-ej.

Trzy okresy bałwochwalstwa: średniowiecznego, nowożytnego i współczesnego są
poprzedzielane wstawkami, wtrętami. I tak między średniowiecznym okresem a
nowożytnym, jako ich przeciwstawienie, występuje Kolumb (w. 48-51). Przy końcu zaś
okresu współczesnego poecie, jako przeciwstawienie powszechnemu bałwochwalstwu,
występuje Lafayette (w. 75-76). Dwa te ustępy, oddzielone od siebie pokaźną liczbą wierszy,
tworzą paralelne miejsca w podobieństwie zdań i wyrazów.

O Kolumbie mówi Mickiewicz: I psuły się Narody, tak, że... jeden tylko znalazł się
człowiek chrześcijanin, mędrzec i rycerz. Był rodem z Genui (w. 48). O Lafayette’cie mówi
Poeta: I psuły się narody, tak, że zpomiędzy nich znalazł się tylko jeden człowiek obywatel i
żołnierz (w. 75).

O Kolumbie: Ten namawiał, aby zaprzestano wojować w domu, a raczej odzyskano
Grób Pański (w. 50). O Lafayette’cie: Ten namawiał, aby zaprzestano wojować dla Interesu,
a raczej broniono Wolności bliźnich (w. 76).

O Kolumbie: Więc ów człowiek pobożny pojechał sam na wojnę (w. 50). O
Lafayette’cie: i pojechał sam na wojnę, do ziemi Wolności (w. 76).

O Kolumbie: i był ostatnim rycerzem krzyżowym w Europie i ostatni, który
przedsięwziął wyprawę dla imienia Bożego, a nie dla siebie (w. 52). O Lafayette’cie: I jest
ostatni z ludzi dawnych Europejskich, w którym jest jeszcze duch poświęcenia się, reszta
ducha Chrześcijańskiego (w. 78).
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Pomiędzy czasami średniowiecznemi a, a nowożytnemi, jako wstawka i wtręt,
występują dwaj filozofowie, jeden należący do czasów średniowiecznych Machiawell, drugi
do współczesnych Ancyllon, którzy tu są podkreśleniem i usankcjonowaniem powszechnego
bałwochwalstwa, a przeciwstawieniem do dwu rycerzy chrześcijańskich, jako fałszywi
mędrcy, kapłani Baala i Molocha i Równowagi (w. 58).

W. 57. I znaleźli się Filozofowie, którzy pochwalili wszystko, co wymyślili królowie.
Formuła ta powtarza się w utworze trzy razy. Tu jako wstawka pomiędzy okresem
nowożytnym, a współczesnym. Poprzednio w środku okresu średniowiecznego: A
Filozofowie dowodzili zaraz (w. 34) oraz w okresie starożytnym: I znaleźli się Filozofowie,
którzy dowodzili (w. 7).

Bałwochwalstwo okresu średniowiecza opisane jest w w. 35-47.

W. 36. Porobili nowe bogi, bałwany... i kazali im kłaniać się i bić się za nie. Porównaj:
poszli za Bogi cudzymi i kłaniali się im (III Król. 9, 9).

Następuje rozwinięcie, w którem przedstawione są cztery narody: Francuzi, Hiszpanie,
Anglicy, Niemcy. Są one opisane i związane ze sobą na moduły paralelizmu biblijnego
według wszelkich wymagań5.

W paraleliźmie tym, t.j. w równoległości członów w podobieństwie – cztery człony,
które go tworzą, następują jeden po drugim nieprzerwanie, nierozdzielnie, czego w
poprzednich paralelizmach nie było, bo tam człony są rozrzucone i oddalone od siebie. Po
wtóre członów jest tu aż cztery. W Biblji zwykle są dwa, distichon, niekiedy trzy człony
tristichon, rzadziej cztery człony tetrastichon.

Nadto paralelizm jest całkowity i kunsztowny, posiada bowiem człony, których części
poszczególne we wszystkiem sobie odpowiadają, nawet w liczbie i ustawieniu wyrazów. Jest
on tu takim jakiego w Piśmie św. niema. Tam wyrazy odpowiadające sobie są synonimami,
ale nie są te same. N.p. myśl jest wyrażona innemi słowy: Stałem się obcym braciej mojej i
cudzoziemcem synom matki mojej (Ps. 68, 9); Pojrzał Pan z nieba: ujrzał wszystkie syny
ludzkie Z nagotowanego mieszkania swego pojrzał na wszystkie, którzy mieszkają na ziemi
(Ps. 32, 13-14); Gdy wychodził lud Izraelski z Egiptu: dom Jakubów z ludu pogańskiego (Ps.
113, 1); Góry skakały jako barani: a pagórki jako jagnięta (Ps. 113, 4).

Tu zaś steorypowo powtarza się cztery razy formułka ta sama, w tych samych
wyrazach, ze zmianą narodów i bogów oraz z małemi odchyleniami. Następnie człony są
zbyt rozwinięte, że nie tworzą stylowo tej rozlewnej melodji poetyckiej, którą spotykamy w
Biblii. Bo też to poezji niemasz, jest natomiast historja.

Paralelizm zatem w tem miejscu tak się przedstawia: w członie pierwszym jest ogólne
założenie, następne człony zawierają rozwinięcie treści. Przykład z Biblii (Ps. 7, 8-9):

5 Paralelizm (parallelismus) jest to równoległość członów wzajem sobie odpowiadających, które mogą być w
rozmaitym stosunku do siebie: albo w podobieństwie (synonimus), gdy myśl ta sama się powtarza lub w
przeciwieństwie (antitheticus): gdy myśli są sobie przeciwne, lub w ciągłości (syntheticus), gdy myśli są różne,
a zdania odpowiadają sobie budową i układem.
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Podałeś wszystko pod nogi jego: owce i woły wszystkie: nadto i zwierzęta polne. Ptactwo
niebieskie i ryby morskie.

Tu zaś ogólne założenie w. 36: Królowie... porobili nowe bogi,...postawili przed
obliczem narodów i kazali im kłaniać się i bić się za nie.

Następuje rozwinięcie: porobili nowe bogi, oraz kazali bić się za nie. Porobili nowe
bogi: wylicza cztery przykłady w czterech osobnych członach: Francuzi Hiszpanie, Anglicy,
Niemcy (w. 36-39). Kazali bić się za nie: wylicza dwa przykłady w trzech członach:
Francuzi, Anglicy (41-44).

Skutek: zapomniały narody, że od jednego pochodzą Ojca (w. 45), jest to człon jeden
monostichon, który sam w sobie rozpada się na trzy człony: Anglik, Francuz, Niemiec. I bili
się w dwu członach dwa przykłady: o port, o miasto - jeden, o faktorją, o wór bawełny i o
wór pieprzu - przykład drugi (w. 46-47).

W. 36. Królowie... porobili nowe bogi, bałwany... kazali im się kłaniać i bić się za nie.
Wiersz ten nie tylko jest związany paralelnie z następnemi, ale jeszcze ma równoległe
zestawienia z w. 2-im, czyli że paralelizm istnieje między działem I Części, gdzie czytamy:
ludzie... naczynili sobie bałwanów i kłaniali się im... i wojowali za cześć swoich bałwanów.

W wierszu 2-im jest: naczynili sobie bałwanów, w. 35: porobili nowe bogi, bałwany. W.
2: kłaniali się im, w. 35: kazali im kłaniać się. W. 2: wojowali na cześć swoich bałwanów, w.
35: kazali... bić się za nie. W. w. 2 wyraz bałwan jest przeciwstawieniem wyrazowi bałwan w
w. 35 użytemu. W w. 2-im bowiem wyraz bałwan jest użyty w znaczeniu ściśle dosłownym,
bo mowa jest o bałwochwalstwie czasów starożytnych. W. 35 wyraz bałwan nowe bogi jest
metaforą, przenośnią, bo poeta ma na myśli cele polityczne panujących, dążenie per fas et
nefas do władzy do zaboru ziem, do bogactw. Por. O pasterzu, a bałwanie, opuszczający
trzodę (Zach. 11, 17).

Porobili nowe bogi, bałwany. Założenie to, jak już wspomniałem rozwija się w
czterech członach następnych, z których każdy z osobna zostawiam według czterech ich
członów. Punkt I-y:

1. Zrobili królowie dla Francuzów bałwana i nazwali go honor (w. 36),
2. Zaś Hiszpanom zrobił król bałwana, którego nazwał preponderancją polityczną, albo

influencją polityczną, czyli mocą i władzą (w. 37),
3. A zaś Anglikom zrobił król bałwana, którego nazwał panowaniem na morzu i handlem

(w. 38),
4. A zaś Niemcom zrobiono bałwana, który się nazywał Brodsinn, czyli Dobrobyt (w.

39).

Podkreślam tu przenośnię antonomazję, zasadzającą się na ten, że zamiast imienia
własnego, używa imienia pospolitego: Król Francuzów, Król Hiszpanów, Król Anglików,
Król Niemców. Porównaj: Faraon (Rodz. 40, 13, 41), Król (Wyjś. 18, 18).

Punkt II-i:
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1. Francuzów honor był to ten sam bałwan, który za czasów pogańskich nazywał się
cielcem złotym (w. 36),

2. Hiszpanów preponderancja polityczna był to ten sam bałwan, który Assyryjczykowie
czcili pod imieniem Baala, a Filistynowie pod imieniem Dagona, a Rzymianie pod
imieniem Jowisza (w. 37),

3. Anglików panowanie na morzu i handel był to ten sam bałwan, który się nazywał
dawniej Mamonem (w. 38).

4. Niemców Brodsinn, czyli Dobrobyt był to ten sam bałwan, który się nazywał dawniej
Molochem i Komusem (w. 39).

Wszystkie te bóstwa wzięte są z Biblji.

Cielec złoty. Na puszczy Aaron odlał dla Izraelitów cielca złotego: uczynili sobie cielca
odlewanego (Wyjś. 32, 8). Jeroboam pierwszy Król Izraelski uczynił dwa cielce złote (III
Król. 13, 28). Chodził lud kłaniać się (III Król. 13, 30).

Baal. Izraelici czyli Baala w epoce Sędziów (Sędz. 6), oraz później Królów, za
panowania Achaba prorok Eliasz wezwał czterystu kapłanów Baala do sprawdzenia, czy bóg
ich jest potężniejszy (III Król. 18).

Dagon, bożek Filistynów. Samson oślepiony przez Filistynów wprowadzony był do
świątyni Dagona w Gazie (Sędź. 16). Do świątyni Dagona w Azocie wnieśli Filistyni Arkę
przymierza zdobytą na Izraelu (I Król. 5).

Jowisz. Antyoch Król Syryjski nazwał kościół w Jerozolimie Jowisza, Olimpiusza, a na
Garyzim Jowisza Gościnnego (II Mach. 6, 2). Jowiszem nazwali Likaończycy Barnabasza,
towarzysza podróży św. Pawła (Dziej. 14, 11). Kapłan Jowisza w Listrze przyszedł do Pawła
i Barnabasza (Dziej. 14, 12). O córce Jowisza Djanie Efeskiej wspominają Dzieje
Apostolskie (Dziej. 19, 35).

Mamon. Porównaj: Mammona jako przeciwstawienie Bogu: Nie możecie Bogu służyć i
mammonie (Mat. 6, 24); Nie możecie Bogu i mammonie służyć (Łuk. 16, 13).

Moloch i Komus. Porównaj: Salomon zbudował zbór Chamos bałwanowi Moab... i
Molochowi bałwanowi synów Ammon (III Król. 11, 7). Moloch: Salomon chwalił Molocha
bałwana Ammońskiego (III Król. 11, 5), chwalił... Molocha boga synów Ammon (III Król. 11,
33). Chamos: Salomon chwalił Chamos boga Moab (III Król. 11, 33).

Bóstwa tu wyliczone były bogami ludów starożytnych. Mickiewicz wyliczając je w
okresie średniowiecza, wiąże w ten sposób dwa te okresy, a jednocześnie odbywa drugie
Działy obydwu Części swych Ksiąg Narodu.

W. 35. Królowie... porobili nowe bogi... i kazali mi się kłaniać. W. 40. I kłaniały się
ludy bałwanom swoim. Porównaj w w. 2: ludzie... kłaniali się im.

W. 35. Królowie... kazali... bić się za nie. W. 42. Powstali wiec i bili się. Zdania
pozostają do siebie w stosunku paralelicznym.
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W. 35. Królowie... kazali... bić się. Jest to rozwinięte w trzech członach paralelizmu w
podobieństwie.

W. 41. I rzekł król Francuzom: powstańcie, a bijcie za honor. W. 42. Powstali więc i
bili się lat pięćset. W. 43. A król Angielski rzekł: powstańcie, a bijcie się za Mamona. W. 44.
Powstali więc i bili się lat pięćset. Jest to paralelizm całkowity. Dodany jest człon trzeci,
który nie jest całkowity: A inne też Narody biły się, każdy za bałwana swego (w. 44). W tym
członie niemasz wszystkich składników, które się znajdują w członach poprzednich.

Układ dwu tych członków przypomina budowę stylistyczną I-go rozdziału Księgi
Rodzaju: I rzekł Bóg: Niech się stanie światłość: i stała się światłość (Rodz. 1, 3). I rzekł
Bóg: Niech się stanie utwierdzenie... I uczynił Bóg utwierdzenie (Rodz. 1, 6-7).

Nadto w wierszach 41, 43: rzekł król Francuzom: powstańcie, a bijcie się za honor... A
król Angielski rzekł: powstańcie, a bijcie się za Mamona, jest postać stylistyczna etopeja,
obrazowe przedstawienie przekonań, zapatrywań na przykładzie który robi wrażenie
rzeczywistego wypadku. Porównaj: wiążą brzemiona ciężkie i nieznośne i kładą na ramiona
ludzkie (Mat. 23, 4); obłudnicy, którzy się radzi w Bożnicach i na rogach ulic stojąc modlą
(Mat. 6, 5).

W wierszach 41-44 także zaznaczyć należy postać stylistyczną biblijną hendjadys
czasowników, która polega na tem, że czasowniki połączone są ze sobą współrzędnym
spójnikiem i choć jeden jest dopełniającym dla drugiego: Powstańcie, a bijcie się (w. 41, 43).
Powstali i bili się (w. 42, 44). W Biblii: począł... sprawował (Rodz. 9, 20).

W. 45. I zapomniały narody, zbieżność w podobieństwie: w. 49 I psuły się Narody,
gdzie także nowa myśl się rozpoczyna. Tu zaś poeta mówi o skutkach bałwochwalstwa, które
były i w starożytności i w średniowieczu: wielobóstwo sprowadziło wieloojcostwo narodów.

W okresie starożytnym bałwochwalcy miasto pochodzenia od jednego ojca wymyślili
sobie różnych ojców: jeden rzekł, iż pochodzi od ziemi a drugi od morza a inni od innych (w.
4). Jest to wyliczanie, jakie spotykamy w Biblji (Łuk. 14, 18-20). Tak było w starożytności, a
w średniowieczu zapomniały narody, iż od jednego pochodzą Ojca: i rzekł Anglik: Ojcem
moim jest okręt, a Matką moją para. Francuz zaś rzekł: Ojcem moim jest ląd, a matką moją
bursa. A Niemiec rzekł: Ojcem moim jest warsztat, a matką moją: knajpa.

Jest to metafora, którą nazwać można metonimią personifikacyjną, jest to zamiennia,
przenośnia, w której środek jest wyrażony zamiast celu: okręt i para, ląd i burza, warsztat i
knajpa zamiast zbogacenia się, które było dążeniem i pragnieniem trzech tu wyrażonych
narodów, wspólny cel miały, ale każdy w inny sposób dążył do osiągnięcia tego celu. Jest tu
nadto personifikacja: przedmioty te są to uosobione, jako ojciec i matka tych narodów.
Ojcowie: okręt, ląd, warsztat są rzeczownikami rodzaju męskiego. Matki: para, burza, knajpa
są rzeczownikami rodzaju żeńskiego.

Wskazanie podobnych rodziców narodom tu wymienionym jest symboliczne – Poeta
piętnuje w ten sposób zmaterjalizowanie się tych narodów i sprzeniewierzenie się ideałom
Chrześcijańskim. W tym duchu Ezechiel prorok, gromiąc Izraelitów jako zwyrodniałych
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woła: Ojciec twój Amorejczyk, a matka twoja Cetejka (Ezech. 16, 3); matka wasza Cetejka, a
ojciec wasz Amorejczyk (Ezech. 16, 45). Hiob biadając nad swym stanem opłakanym
zawodzi: Rzekłem zgniłości: ojcem moim jesteś, matką moją i siostrą moją robakom (Hiob.
17, 14).

Zróżniczkowanie ojcostwa sprowadziło zanik ideałów Chrześcijańskich, odnośnie do
Boga i do bliźniego, co zaznacza Poeta w dwu członach całkowitego paralelizmu w
podobieństwie w. 46-47.

W. 46. I ciż sami ludzie, którzy mówili, iż głupstwem jest bić się za wiarę przeciwko
poganom - t.j. ci, którzy potępiali wojny Krzyżowe i Kolumba. W. 47. I ciż sami ludzie,
którzy mówili, iż głupstwem jest iść w dalekie kraje na obronę bliźnich, t.j. ci, którzy potępiali
wyprawę Lafayette’a w celu wyzwolenia Stanów Zjednoczonych.

W. 46. Ciż sami ludzie bili się za kawał papieru, nazwanego traktatem, bili się o port, o
miasto. W. 47. Ciż sami ludzie... bili się o faktorją, o wór bawełny i o wór pieprzu.

Dwa te wiersze tworzą w stosunku wzajemnym do siebie paralelizm w podobieństwie,
ale każdy z tych wierszy sam sobie brany posiada paralelizm swój własny i to paralelizm w
przeciwieństwie.

W. 46. I ciż sami ludzie, którzy mówili, że głupstwem jest iść w dalekie kraje, bić się za
wiarę, ciż sami ludzie bili się za kawał papieru, bili się o port, o miasto. W. 47. I ciż sami
ludzie, którzy mówili, że głupstwem jest iść w dalekie kraje na obronę bliźnich, ciż sami
ludzie pływali za morza z rozkazu królów i bili się o faktorją, o wór bawełny i o wór pieprzu.

Dwa przeciwistawienia pełne napięcia i siły w zdaniu i w okresie. Jest to postać
stylistyczna emfaza. Porównaj: Cóż jest łacniej, rzec, odpuszczająć się grzechy twoje? czyli
rzec: Wstań a chodź? (Mat. 9, 5). Emfaza jest to w sposobie zestawienia, w powtarzaniu tych
samych zdań dla mocniejszego przeciwstawienia: Nie chcieć bić się za wiarę – bić się za
kawał papieru. Por. Judaszu pocałowaniem wydawasz Syna człowieczego? (Łuk. 22, 48), lub
Panie, ty mnie nogi umywasz? (Jan. 13, 6). Nie chcieć iść w dalekie kraje na obronę bliźnich
- pływać za morze z rozkazu królów i bić się o wór bawełny i o wór pieprzu.
Przeciwstawienie: wiara – kawał papieru, obrona bliźnich – wór bawełny, pieprzu, obrona
bliźnich – rozkaz królów. W jednym i w drugim wierszu zaznaczona jest niewola jako skutek.

W. 46: Chłopi bijący się o ziemię, którą panowie ich posiadają. W. 48: Królowie
przedawali ich za pieniądze w kraj zamorski. Jest to gorzka ironja.

Wór bawełny, wór pieprzu, jest to przenośnia: metonimja, zamiennia, zamiast kraju,
gdzie bawełna lub pieprz się uprawia, to jest kolonie. Porównaj: klucze królestwa, zamiast
władza (Mat. 16, 19). Sznury przypadły mi, zamiast: dziedzictwo, sznurami odmierzone
przypadło mi (Ps. 15, 6).

Wiersze 48-51 są wstawką między okresem średniowiecznym, a nowożytnym i
stanowią ich przeciwstawienie: Krzysztof Kolumb, jeden człowiek, chrześcijanin, mędrzec,
rycerz. Zestawiłem go wyżej z Lafayette’em ostatnim z ludzi, o którym wzmianka stanowi
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wstawkę w wierszach 75-76 po okresie współczesnym.

Kolumb jeden jedyny Chrześcijańskiego ducha rycerz przeciwstawiony jest całemu
współczesnemu jego pokoleniu. W. 49. Namawiał, aby... odzyskano grób Pański... Ale
wszyscy śmiali się owego Genueńczyka i rzekli: Śni mu się i głupi jest. W. 50. Sam pojechał
naprzód odkryć kraje, gdzie się złoto rodzi... Ale wszyscy słysząc to, krzyknęli: Szalony jest.
W sposób paralelny są te wiersze ułożone w stosunku do siebie, ale każdy z nich z osobna
posiada po dwa człony, które są w przeciwstawieniu do siebie. Wszyscy śmiali się z niego.
Porównaj: I śmiali się z niego (Mat. 9, 24) t.j. z Chrystusa tłum obecnych, gdy o umarłej
dzieweczce powiedział: nie umarła dzieweczka, ale śpi (Mat. 9, 24). I śmiali się z niego (Łuk.
16, 14) t.j. z Chrystusa Faryzeusze, gdy nauczał: Nie możecie Bogu i mammonie służyć (Łuk.
16, 13).

Na początku średniowiecza Mickiewicz zarysowuje bałwochwalstwo ówczesne, jako
nowe bogi, t.j. bogi w sensie przenośnym (w. 35) jako przeciwstawienie do bogów w
starożytności; bogów w sensie dosłownym (w. 2). Na początku okresu nowoczesnego
zestawia znowu Mickiewicz bogi pogańskie starożytne z bogami nowoczesnymi.

W. 52. Wykazuje ich jednakowy rozwój genetyczny: ubóstwione cnoty na początku,
następnie zbrodnie, ludzie i bestje, wreszcie drzewa, kamienie i różne figury.

Potem podaje dwa przykłady bałwochwalstwa nowoczesnego:

1. W. 53-54. U Włochów bałwan-boginia: Równowaga polityczna, którą zdaje się
zalicza do zbrodni ubóstwionych, a skutek: osłabienie, ogłupienie i niewola. Królowie
Europy wprowadzają cześć tej bogini do państw swoich.

2. W. 55-56. Pruski król nakreślił koło... oto jest Bóg nowy, jest to zaokrąglenie
polityczne. Bóstwo to poeta zalicza do rzędu bóstw starożytnych na sposób figur
nakreślonych. Skutek, że narody uważano, jako kamienie i bryły, aluzja do kamieni
ubóstwionych, że państwa i ojczyznę zaokrąglono, jak sztukę monety, aluzja do
ubóstwionych figur nakreślonych.

W. 57-60. Jest to wstawka między okresem nowożytnym, a współczesnym poecie,
wstawka, która wieńczy to, co było powiedziane o nowożytnym okresie, wstawka, o której
już poprzednio była mowa:

W. 57. I znaleźli się Filozofowie, którzy pochwalili wszystko, co wymyślili królowie.
Formuła ta powtarza się po raz trzeci w Księgach: wyżej w okresie bałwochwalstwa
starożytnego (w. 7), w okresie bałwochwalstwa średniowiecznego (w. 34) i tu na końcu
bałwochwalstwa nowoczesnego, a na początku bałwochwalstwa współczesnego.

W. 58. Filozofów tych nowoczesnych poeta nazywa: mędrcami fałszywymi, kapłanami
Baala i Molocha i Równowagi. Temi epitetami Mickiewicz związał ze sobą trzy okresy
bałwochwalstwa: Równowaga to bałwan nowożytny. Baal i Moloch wymienieni w okresie
bałwochwalstwa średniowiecznego, jako porównanie, wzięte z okresu bałwochwalstwa
starożytnego.
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W. 59-60. W zestawieniu z dwoma narodami, wyszczególnionemi w okresie
nowożytnym Włochami i Prusakami poeta wymienia dwu filozofów: z pośród Włochów
Machiawela, z pośród prusaków Ancillona. Machiawel, co znaczy z greckiego człowiek
chciwy wojny... Ancillon, co znaczy z łacińskiego syn niewolnicy. Razem tworzą oni
doskonały paralelizm w podobieństwie. Poeta nie tylko etymologicznie podaje znaczenie
tych imion, ale jeszcze ideowe z tych imion wyprowadza wnioski. Machiawel... chciwy
wojny, iż jego nauka prowadziła do wojen ustawicznych... Ancillon... syn niewolnicy, iż jego
nauka prowadzi do niewoli. Machiawel, imię greckie – nauka jego prowadzi do wojen, jakie
były między grekami. Ancillon, imię łacińskie – nauka jego prowadzi do niewoli, jaka była u
łacinników.

Wreszcie zaznaczyć należy, że w dwu tych wierszach (59-60) znajduje się postać
stylistyczna, odmiana paronomazji, tak zwane miano etymologiczne (denominatio
etymologica). Machiawel... chciwy wojny, iż jego nauka prowadziła do wojen ustawicznych...
Ancillon... syn niewolnicy, iż jego nauka prowadzi do niewoli. Porównaj: Adam w raju Ewie
mówi tę będą zwać Mężyną, bo z męża wzięta jest - haec vocatibur Virago, quoniam de viro
sumpta est (Rodz. 2, 23); I nazwał Adam imię żony swej Hewa (żyjąca) iż ona była matką
wszech żywiących (Rodz. 3, 20).

Imiona biblijne nadane były z myślą i ze świadomem ich uzasadnieniem ze strony
nadającego. Nazwiska zaś swe dwaj filozofowie nosili jako rodowe w spadku po rodzicach.
Mickiewicz ex post bardzo subtelnie i kunsztownie dostosował je do ich nauki,
wyprowadzając z nich odpowiednie wnioski.

W. 61-74. Czasy współczesne Poecie. W 61. Nakoniec w Europie bałwochwalskiej
nastało trzech królów. Porównaj: Powstał tym czasem król nowy nad Egiptem (Wyjś. 1, 8),
ten, który srożyć się miał na ludem Izraelskim, którego hasłem było: Pódźcie mądrze
potłummy go, by się snadź nie mnożył (Wyjś. 1, 10). Gdyby Mickiewicz miał na myśli w
rzeczy samej ten wiersz biblijny, który posiada zbieżność widoczną z wierszem 61-m Ksiąg
Narodu, toby świadomie skojarzył niewolę Egipską ludu wybranego z potrójną niewolą
narodu polskiego.

Nastało trzech królów: Fryderyk, Katarzyna, Marja Teresa. Fryderyk był jak szatan,
Katarzyna, jak Wenera bezwstydna, Marja Teresa Była djablicą. Fryderyk, imię jego znaczy
przyjaciel pokoju, a wynajdywał wojny i rozboje (w. 63). Katarzyna z grecka znaczy czysta, a
była, najwszeteczniejszą z kobiet (w. 66). Marja Teresa nosiła imię najpokorniejszej... Matki
Zbawiciela... była djablicą dumną i bezbożną (w. 68-69). Imiona tych trzech królów
Fryderyka, Katarzyny i Marji to trzy bluźnierstwa (w. 73).

Nadto Józef syn Marji Teresy nosił imię Józefa Patryarchy, a postępował wprost
przeciwnie (w. 71). Józef Patryarcha w niewolę zaprzedany przez braci – braci z niewoli
uwolnił. Ten Józef Austryacki przez braci Polaków od niewoli uratowany, braci do niewoli
zabrał (w. 72).

Są to antytezy, przeciwstawnie, zdania są tak ułożone, że jedne z nich wyrażają wprost
przeciwne pojęcia tym, które są w drugich. W Biblji n.p. Oto słudzy moi weselić się będą, a
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wy się zawstydzicie: Oto słudzy moich wykrzykać będą od radości serdecznej, a wy będziecie
wołać od boleści serca (Iz. 65, 14).

Nadto Fryderyk przyjaciel pokoju, Katarzyna czysta są postacią stylistyczną, mianem
etymologicznem. Poprzednio już dwa takie miana Mickiewicz pomieścił: Machiawel
człowiek chciwy wojny, Ancillon syn niewolnicy. Dwa poprzednie miana Mickiewicz
wyłożył w sensie potwierdzającym, tu dwa miana są wyłożone w sensie zaprzeczającym.
Dwaj filozofowie nazwiska swe życiem własnem usprawiedliwili i czynami potwierdzili.
Nazwiska i czyny były do siebie w stosunku podobieństwa. Dwaj zaś królowie imiona swe
życiem i czynami zaprzeczyli. Imiona ich a czyny były do siebie w stosunku przeciwieństwa.

Dla tego z emfazą widoczną Poeta wyliczając ich czyny, zaprzeczające znaczenie ich
imion, woła: Fryderyk... I ten Fryderyk... I ten Fryderyk (w. 63-65); Katarzyna... I ta
Katarzyna... I ta Katarzyna (w. 66-68). O Józefie, noszącym imię Patryarchy, mówi
podobnie: A ten Józef Austrjacki (w. 72). Tylko o Marji Teresie mówiąc, nie powtarza jej
imienia: Bo była... I była... Miała zaś (w. 69-71). A to prawdopodobnie ze względu na
świętość samego imienia, które nosiła Przenajświętsza Matka Zbawiciela.

Czyny ich były: Fryderyk na pośmiewisko dawnym zakonom Rycerskim, ustanowił
Zakon bezbożny... na pośmiewisko dał hasło suum cuique (w. 64); na pośmiewisko mądrości
napisał księgę... Anti-Machiawel... a sam czynił podług nauki Machiawela (w. 65);
Katarzyna, aby wyśmiać prawodawstwo, aby wyśmiać wolność sumienia, zebrała Radę,
broniła wolności sumienia (w. 67-68); Marja Teresa, aby wyśmiać pokorę i świętość,
przybrała imię Matki Zbawiciela a była dumna i bezbożna (w. 68-69).

Poeta celowo powtarza wyrazy pośmiewisko, wyśmiać, odnośnie do szatana, któryby
na pośmiewisko nazwał się bogiem pokoju, oraz odnośnie do trójcy szatańskiej, do tego
pośmiewiska Fryderyka, Katarzyny, Marji Teresy. To powtarzanie umyślne i celowe pewnych
wyrazów czy pewnych zwrotów jest postacią stylistyczną w Biblji często spotykaną:
powtórzenie (repetitio).

Imiona trzech tych królów... były to trzy bluźnierstwa, a ich życia trzy zbrodnie, a ich
pamięć trzy przeklęstwa (w. 73). Była to trójca szatańska, przeciwna Trójcy Bożej i była
pośmiewiskiem i podrzyźnianiem wszystkiego co jest święte6.

Owa trójca... wyrobiła nowego bałwana... i nazwała tego bałwana, Interes (w. 74).
Mickiewicz mówiąc o bałwanach, nie wymienia z nich żadnego w okresie starożytnym. W
okresie średniowiecznym wylicza cztery bałwany czterech narodów Europejskich, bałwany te
zestawia z bałwanami starożytności. W okresie nowoczesnym wspomina o dwu bałwanach
dwu narodów, wskazując idę dekadentyzmu idei Bożej w starożytności. W okresie
współczesnym Mickiewicz wymienia jedno jedyne bóstwo, ale wyrobione przez trzech
królów, trójcę szatańską, a ten bałwan jest najobrzydliwszy ze wszystkich. Nie zostawia go z
żadnem bóstwem pogańskiem, bo tego bałwana nie znano u pogan dawnych.

6 Por. Księgi Pielgrzymstwa 10, 3: A nieprzyjacielem Waszym, jest nie tylko trójca szatańska, ale wszyscy, którzy
czynią i mówią w imię trójcy tej, a tych liczba jest wielka między cudzoziemcami, czcicieli Mocy i Równowagi i
Koła i Interesu.
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W. 75-76. Stanowią te wiersze wstawkę przy końcu okresu współczesnego poecie – jest
to antyteza w stosunku do narodów Europejskich psutych przez złowieszczą trójcę. Antytezą
ową jest Lafayette, jeden jedyny człowiek obywateli żołnierz, ostatni z ludzi dawnych
Europejskich. Antyteza ta w stosunku do kontekstu swego jest jednocześnie ustępem
paralelnym w podobieństwie, jak to już wyżej wykazałem, w stosunku do wstawki między
okresem średniowiecznym a nowożytnym, która również jest antytezą w stosunku do swego
kontekstu, mianowicie Kolumb (w. 48-51). Wykazałem wyżej, że dwa te ustępy doskonale
sobie wzajem odpowiadają tak co do treści, jak i co do formy.

W. 77-79. Przewidywane są skutki najgorsze i najwięcej opłakane bałwochwalstwa
współczesnego. Nie na próżno poeta nazwał bałwana Interes najobrzydliwszym ze
wszystkich, nieznanym u pogan dawnych, bo ma on sprowadzić wojnę powszechną, naród
bić się ma z narodem, miasto z miastem, człowiek z człowiekiem, ma to sprowadzić
zdziczenie ludzi, dzikie rządy królów na wzór królów Murzyńskich i królów Kanibalskich.
Na tem kończy się dział II-i Części II-ej Ksiąg Narodu, najobszerniejszy ze wszystkich
działów.

3.

Przechodzę do Działów Trzecich obydwu Części Ksiąg Narodu: Działy Pierwsze
obydwu Części opisują: prawdę i wolność w czasach Patryarchalnych podaje jeden (w. 1),
oraz prawdę i wolność głoszoną w czasach Prachrześcijańskich podaje drugi (w. 22-27).

Działy Drugie w przeciwstawieniu do Działów Pierwszych opiewają: bałwochwalstwo
i niewolę w okresie starożytnym podaje jeden (w. 2-11), bałwochwalstwo i niewolę w okresie
zacząwszy od średniowiecza aż do współczesności, podaje drugi (w. 28-78).

Działy Trzecie w przeciwstawieniu do Drugich, a w podobieństwie do Pierwszych
opisują powrót na ziemię prawdy i wolności: wiarę i braterstwo przyniósł Chrystus podaje
jeden (w. 12-27), wiarę i wolność głosiła Polska podaje drugi (w. 79-94).

Dział III Części I, Chrystus przyniósł wiarę i braterstwo.

W. 12. I stało się... gdy, wyrażenie bardzo często w Biblji spotykane. Porównaj: I stało
się: gdy dokończył Jezus (Mat. 7, 28); I stało się, gdy on siedział (Mat. 9, 10); I stało się, gdy
Jezus przestał (Mat. 11, 1); łacińskie: Et factum est.

Gdy niewola wzmocniła się... nastąpiło przesilenie jej; jako przesilenie nocy, w noc...
tak przesilenie niewoli w czasie niewolnictwa. Niewola - niewoli - niewolnictwa. Przesilenie,
jako przesilenie, tak przesilenie. Nocy w noc, powtórzenie umyślne i celowe pewnych
wyrazów. Jest to postać stylistyczna powtórzenie (repetitio). W Biblji: Wyznawajcie Panu, bo
dobry... wyznawajcie Bogu nad Bogi... Wyznawajcie Panu nad Pany (Ps. 135, 1-3). Podnieś
się, podnieś się, powstań Jeruzalem któreś piło z ręki Pańskiej... napiłoś się i wypiłoś (Iz. 51,
17).
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W. 13. W on czas, wyrażenie spotykane często w Biblji. Porównaj: W on czas
odpowiadając Jezus (Mat. 11, 25); W on czas szedł Jezus (Mat. 12, 1), łacińskie: In illo
tempore. Tą formuła we Mszy św. i Ewangeliczce rozpoczynają się perykopy Ewangeliczne,
które w polskim języku zamiast W on czas przybrały formę Onego czasu. Wszyscy są bracią
rodzoną. Por. Chrystus mówi: a wszyscy jesteście bracia (Mat. 23, 8). Bracią rodzoną. Por.
bracią swoję (Rodz. 31, 23); z bracią swą (Rodz. 31, 25); przed bracią naszą (Rodz. 31, 32),
przed bracią moją i przed twoją (Rodz. 31, 37). Dziećmi jednego Boga. Porównaj: Chrystus
mówi jeden jest Ojciec wasz który jest w niebiesiech (Mat. 23, 9); Bądźcież wy tedy
doskonali, jako i ojciec wasz niebieski doskonałym jest (Mat. 5, 48); Abyście byli synami ojca
waszego, który jest w niebiesiech (Mat. 5, 45); i będziecie synami Najwyższego (Łuk. 6, 35);
Wy tedy tak się modlić będziecie: Ojcze nasz, któryś jest w niebiesiech (Mat. 6, 9).

W. 14. I że ten jest większy między ludźmi, kto im służy. Por. ktoby kolwiek między wami
chciał większym być, niech będzie sługą waszym (Mat. 20, 26). A ktoby między wami chciał
pierwszym być: będzie sługą waszym (Mat. 20, 27). A im kto lepszy, tem więcej poświęcić
powinien. Por. Jeśli chcesz być doskonałym, idź, przedaj co masz i daj ubogim, a będziesz
miał skarb w niebie (Mat. 19, 21). A Chrystus będąc najlepszym, miał dla nich krew
poświęcić. Por. syn człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, ale służyć i dać duszę swą za
okup za wielu (Mat. 20, 28). Jest w tym wierszu 14-m postać stylistyczna stopniowanie
(climax), gdyż w zdaniach po sobie idących siła wyrażenia i dowodzenia wciąż wzrasta. W
Piśmie św. n.p. II Kor. 11, 22-23 św. Paweł pisze: Hebrajczycy są i ja. Izraelczycy są i ja.
Nasieniem Abrahamowem są i ja. Słudzy Chrystusowi są... więcej ja.

W. 15. Nie jest szanowna na ziemi, ani mądrość ludzka, ani urząd, ani bogactwo, ani
korona, ale jedne tylko... poświęcenie się dla dobra ludzi. Porównaj: św. Paweł pisze w Liście
do Galatów, że w Chrystusie Jezusie nic nie waży, ani Judaizm, ani Poganizm, ale wiara,
która przez miłość działa (Gal. 5, 6). A dalej: Albowiem w Chrystusie Jezusie nic nieważy, ani
obrzezanie, ani odrzezek, ale nowe stworzenie (Gal. 6, 15).

Wiersze 15, 16, 17: Jedne tylko jest szanowne poświęcenie się dla dobra ludzi kto
poświęca siebie dla drugich... kto poświęca drugich dla siebie. Wyrazem poświęcenie,
poświęca poeta wiąże ze sobą trzy te wiersze. Także wiersze 16 i 17 zawierają rozwinięcie
myśli o poświęceniu, o czem poeta mówi w wierszu 15, jak wysokiej ceny nabyło ono w
Chrześcijaństwie. W wierszach 16 i 17 daje przykład z życia czem się poświęcenie staje i co
przynosi człowiekowi, poświęcenie dodatnie i poświęcenie ujemne, doskonałe i przewrotne.

W. 16 i 17 są zdania, które w stosunku do siebie tworzą antytezę, przeciwieństwo,
zdania zdaniom, wyrazy wyrazom są przeciwstawione:
W. 16. Kto poświęca siebie dla drugich, w. 17. kto poświęca drugich dla siebie,
W. 16. znajdzie mądrość i bogactwo i koronę, w. 17. znajdzie głupstwo i nędzę i potępienie,
W. 16. na ziemi, w niebie i na każdem miejscu, w. 17. na ziemi, w piekle i na każdem miejscu.
Porównaj w Biblji: Tym którzy w cierpliwości uczynku dobrego szukają sławy i czci i
nieskazitelności żywot wieczny: A tym, którzy są przeczni i nie przestawają na prawdzie, ale
wierzą niesprawiedliwości, gniew i zapalczywość (Rzym. 2, 7-8); Utrapienie i ucisk na
wszelką duszę człowieka który złość popełnia… A chwała i cześć i pokój wszelkiemu
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czyniącemu dobrze (Rzym. 2, 9-10); Kto miłuje duszę swą, traci ją: a kto nienawidzi duszy
swojej na tym świecie, ku wiecznemu żywotowi strzeże jej (Jan 12, 25).

W. 18. I rzekł nakoniec Chrystus: kto pójdzie za mną, zbawion będzie. Por. Zasię...
mówił Jezus... Kto za mną idzie nie chodzi w ciemności (Jan 8, 12). Bo ja jestem prawdą i
sprawiedliwością. Por. Rzekł mu Jezus: Jam jest droga i prawda i żywot (Jan 14, 6).

Dział III-ci Części II-ej.

Odpowiednikiem dla Działu III Części I Chrystus przyniósł prawdę i braterstwo jest
Dział III Części II-ej. Polska głosiła wiarę i wolność (79-94). Dział Części I-ej jest wzorem
dla Działu Części II według wzoru Chrystusa urodzona jest Polska.

W. 79-80. Polska przeciwstawiona jest całej Europie, wszystkim narodom. Jeden naród
Polski nie kłaniał się bałwanowi Interes, o którym mowa w wierszach poprzednich (74-78),
ani go ochrzcił po polsku, ani ochrzczenia nie miał po polsku jego czcicieli. Co powiedział
poeta w sensie przeczącym, to powtarza w sensie twierdzącym: Naród polski czcił Boga... kto
czci Boga, oddaje cześć wszystkiemu, co jest dobre. Dwa te wiersze pozostają do siebie jako
dwa człony paralelne w podobieństwie, co bowiem w pierwszym członie powiedziane w
sensie przeczącym, to się powtarza członie następnym w sensie twierdzącym.

W. 81. Był tedy naród Polski od początku do końca wierny Bogu. Jest to założenie,
którego wyjaśnienie i rozwinięcie podaje Poeta w następnych wierszach. Myśl zbyt ogólną
określa bliżej i wyjaśnia autor w dwojaki sposób, przeczący i twierdzący: Jego królowie i
ludzie rycerscy nigdy nienapastowali... narodu wiernego, ale bronili Chrześcijaństwo (narody
wierne) od Pogan (od niewiernych).

Ludzie rycerscy (w. 82), mężowie rycerscy (w. 84-88). Por. król... i wszyscy mężowie
rycerscy (Jer. 39, 4); ludzie Rzymiany (Dziej. 16, 37). Chrystus uczył, że ten jest większy
między ludźmi kto im służy i kto poświęca siebie dla dobra ich. A im kto lepszy ten więcej
poświęcić winien (w. 14). Bo jedno tylko poświęcenie jest szanowne (w. 15).

Polska ma prawo uważać się za większą między narodami, bo ona jedna służyła i
poświęcała się dla dobra narodów. A że była lepsza od innych, więcej się poświęcała.

Poeta stawia Polskę obok wielkiej Dwójcy bohaterów, z których każdy był jednym
jedynym człowiekiem wśród ludzi swego czasu – tak Polska jest jednym jedynym narodem
wśród narodów swego czasu. Jeden znalazł się człowiek Chrześcijanin, mędrzec i rycerz,
który namawiał, aby odzyskano Grób Pański – był nim Kolumb (w. 48-49). Jeden znalazł się
człowiek obywatel i żołnierz, który namawiał, aby broniono wolności bliźnich – Lafayette
(w. 76). Jeden jedyny znalazł się naród, który bronił Chrześcijaństwo – był nim Naród Polski
(w. 79).

Zanim więc poeta doszedł do opowiadania o Polsce, maluje obraz powszechnego w
Europie bałwochwalstwa. I na tem tle ponurem pomieszcza dwie osobistości, dwu mężów a
każdy z nich jest jedynym swego czasu prawdziwym chrześcijaninem z ducha i z
poświęcenia. Ci dwaj mężowie, będąc przeciwstawieniem w stosunku do współczesnych
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sobie ludzi, byli jednocześnie zobrazowaniem i zapowiedzią Polski, o której w dalszych
wierszach poeta miał zamiar mówić.

W toku więc Ksiąg Narodu poeta tak ich pomieścił i tak ich zestawił z Polską, że oni
stają się tu jakoby zapowiedzią, jakoby typem Polski, na sposób w Biblji spotykany, gdzie w
przeszłości pewne osoby zapowiadają osoby przyszłości, są ich typami. Tak: Melchizedech,
Dawid, Salomon występują w Biblii jako typy Mesjasza.

Lecz istotna zachodzi różnica między typami w Księgach Narodu, a typami biblijnemi.
Typy bowiem biblijne były to osoby lub rzeczy upatrzone przez Boga w przeszłości, aby z
woli Boga oznaczały rzeczy przyszłe. Na wzór tych typów poeta wybrał dowolnie dwie
osobistości historyczne Kolumba i Lafayette’a i tak je w Księgach Narodu pomieścił i tak je
stylistycznie narysował i do szkicu Polski dostosował, że one w Księgach Narodu, nie zaś w
życiu i w historji tworzą obraz Polski, wykazując tego samego ducha i tę samą ideę.

Kolumb i Lafayette każdy w swoim czasie jedyny człowiek, w którym duch
poświęcenia i reszta ducha chrześcijańskiego pozostały, namawiają sobie współczesnych:
jeden, aby odzyskać Grób Pański, drugi, aby bronić wolności bliźnich. Współcześni śmiali
się z nich i rzekli: głupi jest. Dwa te rysy poświęcenia odbijają się w historii Narodu
Polskiego.

Polska jedna iściła ich wzniosłe idealne cele: nie napastowała żadnego narodu
wiernego, ale broniła chrześcijaństwo od Pogan i barbarzyńców, niosących niewolę (w. 82).
Jak Kolumb chciał odzyskać grób Pański (w. 49), tak Króle Polskie szły na obronę
Chrześcijaństwa: król Władysław pod Warnę, król Jan pod Wiedeń na obronę wschodu i
zachodu (w. 83).

Kolumb szedł na obronę grobu Pańskiego, a odkrył Amerykę, tę ziemię wolności,
ziemię świętą (w. 51). Lafayette pojechał na obronę wolności bliźnich do ziemi wolności
Ameryki (w. 76). Tak Polska w imię Wiary i Wolności (w. 86) wiązała ze sobą narody
dobrodziejstwem wiary i wolności (w. 84). Chrystus uczył, że jedne tylko jest szanowne
poświęcenie się dla dobra ludzi (w. 15). I kto poświęca siebie dla drugich znajdzie mądrość i
bogactwo i koronę na ziemi, w niebie i na każdem miejscu (w. 16).

To powiedzenie przypisane Chrystusowi oświetla poeta przykładem Kolumba, który,
jak powiedziałem, jest typem Polski. Kolumb przedsięwziął wyprawę dla imienia Bożego, a
nie dla siebie: Bóg pobłogosławił mu i ów człowiek odkrył Amerykę (w. 51). Nagrodził im
Bóg, mówi poeta o Polakach, bo wielki naród Litwa, połączył się z Polską, jako... dwie dusze
w jednem ciele (w. 85). I dał Bóg królom Polskim i rycerzom Wolności, iż wszyscy nazywali
się bracią (w. 87). A nie było nigdy przedtem tego połączenia narodów. Ale potem będzie (w.
85). A takiej Wolności nie było nigdy przedtem. Ale potem będzie (w. 87). Porównaj: na on
czas będzie wielki ucisk, jaki nie był od początku świata... ani będzie (Mat. 24, 21).

Poeta wierzy, że za przykładem Polski odmienią się czasy w Europie, nastąpi
połączenie wszystkich narodów i imię Wiary i Wolności, że ożenienie Litwy z Polską jest
figurą przyszłego połączenia (w. 86). Figurą. Por. te rzeczy stały się w figurze naszej (I Kor.
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10, 6); przydało się im w figurze (I Kor. 10, 11).

Będzie to więc nagroda Polsce przez Boga zesłana za jej poświęcenie dla dobra
drugich, że nie gdzieińdziej, ale w Polsce, zawiązało się połączenie narodów i Wolności,
jakie gdzieindziej nie było, ale za przykładem Polski będzie. A gdzieińdziej w starożytnym
pogańskim Rzymie: ziemia stała się niewolnicą, a nie było takiej niewoli nigdy na świecie
ani przedtem, ani potem; oprócz Rosji za dni naszych (w. 9).

Jest to kara według słów, które poeta przypisuje Chrystusowi, że kto poświęca drugich
dla siebie, aby miał mądrość i urząd i bogactwo, znajdzie głupstwo i nędzę i potępienie (w.
17). A nagroda i kara, które poeta wkłada w usta Chrystusowi spadają na ludzkość w tem
życiu i w przyszłem: mądrość, bogactwo i koronę na ziemi, w niebie i na każdem miejscu (w.
16), głupstwo i nędzę i potępienie na ziemi, w piekle i na każdem miejscu (w. 17). Por.
Utrapienie i ucisk na wszelką duszę człowieka, który złość popełnia, Żyda naprzód i Greczyna
(Rzym. 2, 9). A chwała i cześć i pokój wszelkiemu czyniącemu dobrze, naprzód Żydowi i
Greczynowi (Rzym. 2, 10).

W niebie lub w piekle, tyczy się to jednostek, nie zaś narodów. Na ziemi i na każdem
miejscu odnosi się to i do jednostek i do narodów.

Mądrość, bogactwo, koronę znalazła Polska na ziemi swojej w swej chwalebnej
przeszłości. Znalazła na własnej ziemi, ale ją znajdzie na ziemi na każdem miejscu, odnieść
to można do Emigracji oraz do Polaków w Kraju, jako życzenie, jako zapowiedź.

Na każdem miejscu. Porównaj: A sam Pan pokoju niech wam da pokój wieczny na
wszelkiem miejscu (II Tes. 3, 16).

Chrystus nauczał, że wszyscy są bracią rodzoną, dziećmi jednego Boga (w. 13). Polska
spełniała w życiu swem politycznem to wskazanie Chrystusowe: Polska przyjmowała narody
do braterstwa, wiążąc je ze sobą dobrodziejstwem Wiary i Wolności (w. 84). Król i Mężowie
rycerscy przyjmowali do braterstwa swego... całe pułki i całe pokolenia. I stała się liczba
braci wielka, jako Naród (w. 88). Nakoniec, król i rycerstwo dnia trzeciego maja umyślili
wszystkich Polaków zrobić bracią (w. 89). Braterstwo to jest braterstwem wiary i wolności
(w. 84), w imię wiary i wolności łączy ono narody (w. 86). Rycerze wolności nazywali się
bracią (w. 87). W żadnym Narodzie nie było tylu ludzi wolnych (w. 88). I nazywano braci
ślachtą iż się ślachcili to jest zbratali (w. 90).

W. 91-92. Każdy Chrześcijanin w Polsce miał się ślachcić i nazywać się ślachcicem na
znak, że winien mieć duszę ślachetną i być zawsze gotowym umrzeć za Wolność, jak
chrześcijaninem zwano tego, kto ewangelię przyjmował na znak, iż gotów krew przelać za
Chrystusa. Zestawienie na podstawie dawnych Zakonów Rycerskich, które walczyły za
Wiarę, za wolność. Tak ślachcic polski miał być rycerzem wiary i wolności.

Dwa te wiersze pozostają w stosunku do siebie paralelnym w podobieństwie. Wolność
zestawiona jest z Chrześcijaństwem, aby zostać chrześcijaninem trzeba przyjąć chrzest, aby
zostać wolnym trzeba otrzymać ślachectwo - ślachectwo jest chrztem wolności i braterstwa.
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W. 93. Rycerz Wolności miał być ochrzczony z prawa i z miecza. Por. Chrystus mówi:
kto się nie odrodzi z wody a z ducha (Jan 3, 5), a Paweł: ochrzczeni w Mojżeszu, w obłoku i w
morzu (I Kor. 10, 2). Poeta wolność polską przeciwstawia niewoli innych narodów. Paweł
przeciwstawia wolność Chrześcijańską niewoli Prawa Mojżeszowego: A pan jest Duch. A
gdzie Duch Pański tam wolność (II Kor. 3, 17); stworzenie będzie wyswobodzone z
niewolstwa skażenia, na wolność chwały synów Bożych (Rzym. 8, 21); nie jesteśmy synami
niewolnicy, ale wolnej: którą wolnością nas Chrystus wolne uczynił (Gal. 4, 31); wy wezwani
jesteście ku wolności bracia: tylko żebyście wolności nie obracali na pobudkę ciała (Gal. 5,
13). A Jakub Apostoł: ktoby pilniej wejrzał w zakon doskonałej wolności i wytrwał w nim...
ten błogosławiony będzie (Jak. 1, 25).

W. 94. I rzekła nakoniec Polska: ktokolwiek przyjdzie do mnie, będzie wolny i równy,
gdyż ja jestem Wolność. Tak się kończy Dział III Części II. A Dział III Części I kończy się
podobnie słowy, przypisanemi Chrystusowi, w. 18: I rzekł nakoniec Chrystus: kto pójdzie za
mną, zbawion będzie, bo ja jestem prawdą i sprawiedliwością.

4.

Dział IV Części I-ej, Chrystus umęczony za prawdę i sprawiedliwość (w. 18-19).
Odpowiednikiem jest Dział IV Części II Polska umęczona Za wolność (w. 97-105). Są one w
przeciwstawieniu do poprzednich Działów III-ich obydwu Części: Tam poeta wykazał, co
uczynił Chrystus, co uczynił Naród Polski. Tu zaś mówi: jak odpłacili sędziowie
Chrystusowi, jak odpłacili Królowie Narodowi Polskiemu. Tam cnota i zasługa, tu zbrodnia i
kara.

Obydwa te działy IV-te pod względem myśli i formy stylistycznej nie są ze sobą
zbliżone, upodobnione, utożsamione w znacznej części.

W dziale IV-m Części I-ej Męka Chrystusa Pana podana jest schematycznie, krótko i w
zarysach ogólnych, obejmuje zaledwie dwa wiersze (w. 18-19).

Obrazowość Męki Pańskiej występuje w Dziale IV-m Części II-ej w zobrazowaniu
Męki Narodu Polskiego, która jest opisana w znamionach Męki Pańskiej w stosunku do
schematyczności poprzedniego opisu (w. 18-19) o wiele obszerniej (w. 95-103). Męka
Narodu Polskiego w swojej obrazowości nie posiada odpowiednika w Księgach Narodu, ale
paralelizmu dla niej należy szukać w Ewangelji. Natomiast schematyczne zarysowanie Męki
Chrystusa, oraz opis Męki Narodu Polskiego są przeprowadzone w podobieństwie, jako
człony tego samego paralelizmu, utrzymane w takiej doskonałości i precyzji, że są wyrażone
często temi samemi słowy.

Chrystus, w. 18: A gdy tak nauczał Chrystus, przelękli się sędziowie... i rzekli:
wypędziliśmy z ziemi sprawiedliwość, a oto powraca; zabijmy ją i zagrzebajmy w ziemię. W.
20: Umęczyli tedy najświętszego... złożyli w grobie i wykrzyknęli: nie ma już sprawiedliwości
i prawdy na ziemi.
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Naród Polski, w. 95: Ale królowie posłyszawszy o tem zatrwożyli się w sercach swych i
rzekli: wypędziliśmy z ziemi Wolność, a oto powraca... Pójdźmy, zabijmy Naród ten. W. 103: I
umęczono naród polski i złożono w grobie a królowie wykrzyknęli: zabiliśmy i pochowaliśmy
Wolność.

Męka Pańska zapowiedziana jest w Księdze Mądrości: Zasadźmy się na
sprawiedliwego... przeciwnym jest sprawom naszym... rozgłasza na nas grzechy życia
naszego (Mądr. 2, 12); Skażmy go na śmierć co najsromotniejszą... To myślili i pobłądzili:
zaślepiła je bowiem złość ich (Mądr. 2, 20-21). To ma swój odpowiednik w wierszu 20-m
Ksiąg Narodu: Ale wykrzyknęli głupio, bo nie wiedzieli, iż... dopełnili miary nieprawości
swych.

W. 95. Zatrwożyli się w sercach swych. Por. dam strach do serca ich (Kapł. 26, 36).

Te są zbieżności obydwu Działów Czwartych, Dział jednak Części II-ej posiada
rozwinięty opis Męki Narodu Polskiego (w. 95-102), zobrazowany według Ewangelji św.
Mateusza.

W. 95. Pójdźmy zabijmy Naród ten. I uknowali między sobą zdradę. Por. I naradzili się
aby Jezusa zdradą pojmali i zabili (Mat. 26, 4).

Występuje król Pruski, jako Judasz. W. 96. Król pruski przyszedł i ucałował Naród
polski i pozdrowił mówiąc: “Sprzymierzeńcze mój”. Por. Judasz przystąpiwszy do Jezusa
rzekł: Bądź pozdrowion Rabbi: i pocałował go (Mat. 26, 49). Król pruski... już go był przedał
za trzydzieści miast wielkopolskich jak Judasz za trzydzieści srebrników. Por. Co mi chcecie
dać... A oni naznaczyli mu trzydzieści srebrnych (Mat. 26, 15).

Rosja i Austria jako Siepacze. W. 97. Dwaj drudzy królowie rzucili się i związali Naród
polski. Por. posłani od przedniejszych kapłanów i starszych ludu (Mat. 26, 47), przystąpili i
rzucili się na Jezusa i pojmali (Mat. 26, 50).

Rząd francuski jako Piłat. W. 97. A Gal sądził i rzekł: zaprawdę nieznajduję winy w tym
narodzie... i umył ręce. Por. Piłat... wziąwszy wodę, umył ręce przed pospólstwem, mówiąc:
Nie winienem ja krwi tego sprawiedliwego: wy się patrzcie (Mat. 27, 24).

Francja, jako żona Piłata. W. 97. I żona moja Francja, kobieta lękliwa dręczona jest
snami złemi. Por. posłała do niego (do Piłata) żona jego, mówiąc... wielem cierpiała dziś
przez sen dla niego (Mat. 27, 19). A wszakże weźcie a umęczcie ten naród. Por. Weźmijcie go
wy, a ukrzyżujcie (Jan 19, 6).

Rządca francuski to kapłani Jerozolimscy. W. 98. A rządca francuski rzekł: niemożemy
krwią naszą ani pięniędzmi tego niewinnego odkupywać, bo... krew i pieniądz narodu mego
do mego narodu należą. Por. przedniejsi kapłani wziąwszy srebrniki mówili: Nie godzi się ich
kłaść do korbony: bo jest zapłata krwi (Mat. 27, 6).

W. 99. Bluźnierstwo przeciwko Chrystusowi ma swój odpowiednik w rzekomem
bluźnierstwie, które Chrystusowi najwyższy kapłan przyczytał, mówiąc: zbluźnił: cóż dalej
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potrzebujemy świadków? otoście teraz słyszeli bluźnierstwo (Mat. 26, 65). Chrystus uczył iż
krew syna człowieczego należy do wszystkich braci ludzi. Por. ta jest krew moja nowego
testamentu, która za wielu będzie wylana (Mat. 26, 28).

W. 100. Upadły krzyże z wież stolicy bezbożnej. Por. zasłona kościelna rozdarła się...
ziemia zadrżała, a skały się popadały (Mat. 27, 51).

Kazimierz Perier to Przedniejszy Kapłan. W. 102. I rozerwał człowiek ten przymierze
ludów, jako ów kapłan żydowski rozerwał szatę swą słysząc głos Chrystusa. Por. Tedy
najwyższy kapłan rozdarł szaty swoje (Mat. 26, 65). W. 101. Rządca tn nazywał się Kazimierz
Perier imieniem słowiańskiem a nazwiskiem romańskiem. Imię jego znaczy skaziciela czyli
niszczyciel miru... nazwisko... perire, albo perir zgubiciela, czyli syna zguby. Jest to miano
etymologiczne (denominatio etymologica), wyprowadzanie i uzasadnianie postępowania na
podstawie znaczenia imienia i nazwiska. A imię to i nazwisko jest antichristowe. Aluzja do
imienia Antychrysta: imię bestyjej (Ap. 13, 11).

W. 103. I umęczono naród polski i złożono w grobie. Por. wziąwszy ciało... położył je w
nowym grobie swoim (Mat. 27, 59-60).

5.

Dział V części I-ej. Chrystus zmartwychwstał i dał sprawiedliwość i prawdę (w. 20-21).
Dział V części II Polska zmartwychwstała przyniesie wolność (w. 104-108). Działy te są w
przeciwstawieniu do Działów poprzednich.

Tam poeta przedstawił, jak wykrzyknęli sędziowie, po ukrzyżowaniu Chrystusa: nie ma
już sprawiedliwości i prawdy (w. 19) oraz jak królowie umęczywszy naród polski
wykrzyknęli: zabiliśmy i pochowaliśmy wolność (w. 103). Wykrzyknęli głupio, bo nie
wiedzieli, iż... skończyła się potęga ich (w. 20, w. 104).

W przeciwstawieniu więc do działów poprzednich poeta przedstawia następstwa Męki
Pańskiej, oraz następstwa męki Narodu polskiego. Następstwa te są przeprowadzone
paralelnem zestawieniu w tych samych zdaniach i wyrazach.

Chrystus. W. 20. Ale wykrzyknęli głupio, bo nie wiedzieli, iż popełniwszy zbrodnię
największą już dopełnili miary nieprawości swych; i skończyła się potęga ich wtenczas, kiedy
najwięcej cieszyli się. W. 21. Bo Chrystus zmartwychwstał... panowie uwolnili niewolników
swoich... wróciła na ziemię sprawiedliwość.

Naród Polski. W. 104. A wykrzyknęli głupio, bo popełniając ostatnią zbrodnię, dopełnili
miary nieprawości swych, i kończyła się potęga ich wtenczas, kiedy się najwięcej cieszyli. W.
105. Bo naród polski nieumarł. W. 106. Naród zmartwychwstanie i uwolni wszystkie ludy
Europy z niewoli. W. 108. Ustaną w Chrześcijaństwie wojny.

I tak się kończą obydwa Działy i obiedwie Części, a w II-ej Części tak się kończy
utwór.
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W w. 20 oraz 104 powtarza się taż sama postać stylistyczna paronomazja, igraszka
wyrazowa, polegająca na zmianie znaczenia w wyrazie przez zmianę w nim jednej lub dwóch
głosek i wytworzenie tym sposobem wyrazów o brzmieniu podobnem, a znaczeniu różnem:
popełniwszy zbrodnię... dopełnili miary; popełniając... dopełnili. Biblijna postać n.p. Jeśliby
kto przyłożył do tego: przyłoży Bóg nań plagi (Ap. 22, 18); A jeśliby kto ujął z słów ksiąg
proroctwa tego, odejmie Bóg cześć jego z ksiąg żywota (Ap. 22, 19).

W. 21. Jest tu zbieżność wyrazowa w paraleliźmie: panowie... poznali w nich braci...
uznali nad sobą prawo Boże.

Zmartwychwstanie Chrystusa wyraził poeta w jednem jedynem zdaniu: Bo Chrystus
zmartwychwstał (w. 21). Przyszłe zmartwychwstanie narodu Poeta opisał szerzej,
zapożyczywszy znamion Chrystusa Pana: ciało jego leży w grobie (w. 105). Por. Józef...
położył je w nowym grobie swoim, który był w skale wykował (Mat. 27, 59-60).

W. 105. Dusza narodu zstąpiła do otchłani. Por. Ps. 15, 10: nie zostawisz dusze mojej w
piekle oraz słowa Piotra apostoła: Dawid powiedział o zmartwychwstaniu Chrystusowym: iż
ani zostawion jest w piekle (Dziej. 2, 31). Skład Apostolski, art. zstąpił do piekieł.

W. 106. Trzeciego dnia... zmartwychwstanie. Por. Ozeasz pr. 6, 3: Ożywi nas po dwu
dniu: dnia trzeciego wzbudzi nas i żyć będziem przed obliczem jego.

W. 107. Jest tu paralelizm, złożony z czterech członów połączonych w ciągłości,
związanych z tym samym wyrazem, który się powtarza: przeszło już dni dwa; jeden dzień
zeszedł... drugi dzień zaszedł... trzeci dzień wnidzie ale niezajdzie. Nadto znajduje się tu
postać stylistyczna, powtórzenie tego samego wyrazu.

W. 108. A jako za zmartwychwstaniem Chrystusa… tak za zmartwychwstaniem narodu
polskiego - ustały na ziemi całej ofiary krwawe... ustaną w Chrześcijaństwie wojny. Jest to
porównanie z powtórzeniem dwu tych samych wyrazów. Ustały na ziemi całej ofiary
krwawe. Por. Nie mam chęci do was, mówi Pan zastępów: i daru nie przyjmę z ręki waszej.
Bo od wschodu słońca aż do zachodu wielkie jest imię moje między narody: a na każdym
miejscu poświęcają i ofiarują imieniowi memu ofiarę czystą, zapowiadał Malachiasz Prorok
(1, 10-11). Ustaną w Chrześcijaństwie wojny. Co Prorocy zapowiadali o Chrystusie Panu,
Poeta przypisuje Polsce zmartwychwstałej. Izajasz o Chrystusie Panu wieści: książę pokoju…
a pokoju nie będzie końca (Iz. 9, 6-7); Będzie mieszkał wilk z jagnięciem, a pard z koźlęciem
legać będzie: ciele i lew i owca pospołu mieszkać będą, a dziecię małe pędzić je będzie (Iz.
11, 6).

*Pierwsza wersja zakończenia7

Precyzyjne to i kunsztowne zestawienie Polski z Chrystusem stanowi główny cel Ksiąg
Narodu i tworzy w nich dwie części zasadnicze, każda z nich rozpada się na pięć działów, a
każdy dział posiada swój odpowiednik i swój przeciwstawnik. Jedne zaś i drugie rozciągają
7 Oryginał ma dwa różne zakończenia.
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się i do treści i do formy i do stylu. Wzajem się wyjaśniają i uzasadniają w układzie, stylu i
wyrażeniach poszczególnych. Wreszcie układ i styl ma swe uzasadnienie i myśl nie tylko w
odpowiednikach i przeciwstawnikach, ale też również w zależności ciągłej i ścisłej od stylu
biblijnego Ksiąg Świętych w przekładzie polskim Wujka co do postaci stylistycznych, języka
archaicznego i zwrotów właściwych językowi hebrajskiemu.

W tym zwężonym i ograniczonym zakresie rozpatrzyłem Księgi Narodu.

*Druga wersja zakończenia

Precyzyjne to i kunsztowne zestawienie Polski z Chrystusem, aby na tej podstawie
wykazać szczególne od Boga dane jej posłannictwo do narodów, stanowi założenie i cel
Ksiąg Narodu. Chrystus przyniósł na ziemię prawdę i wolność, a gdy królowie wszystko
zepsuli, Bóg obrał Polskę i powierzył jej posłannictwo prawdy i wolności, aby w Polsce i
przez Polskę, przez jej mękę krzyżową i zasługi, przywrócić wolność na ziemi i udarować nią
wszystkie narody.

Utwór ułożony jest schematycznie, z pięciu działów, dwu części każdy, posiada swój
odpowiednik w części przeciwstawnej, a przeciwstawnik w swej własnej części. Schematyzm
ich zaznacza się w treści, w formie, w stylu oraz w wyrażeniach poszczególnych. Układ i styl
ma swe uzasadnienie i myśl w odpowiednikach i przeciwstawnikach, które opierają się na
zależności ciągłej i stałej w Biblji. Wpływ biblijny zaznacza się w schematycznem ujęciu i
ułożeniu Ksiąg, w idei szczególnego posłannictwa, którem według Mickiewicza Bóg Polską
obdarował i uczynił ją narodem wybranym nowych czasów, w symboliźmie niewoli i
przyszłej wolności, zobrazowanych na wzór Męki i Zmartwychwstania Pańskiego. Nadto
zaleźność Biblji wyraża się w stylu, tworzonym przez poetę na sposób stylu polskiej Biblji
Wyjka, a więc co do postaci stylistycznych, języka archaicznego i zwrotów, właściwych
językowi hebrajskiemu.

Zatem czynniki biblijne przeniknęły do tworzywa Ksiąg, zabarwiły zarówno język, jak
i układ i myśl przewodnią utworu.
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