
Księgi Pielgrzymstwa Polskiego

Utwór ten pisany jest na wzór Listów Apostolskich św. Pawła. Że zaś jest przeplatany
przypowieściami i podobieństwami, czego w Listach Apostolskich niema, natomiast są one w
Kazaniach Chrystusa Pana, zatem Księgi te tonem i sposobem pisania zbliżają się do stylu i
tonu Kazań Chrystusowych, znajdujących się w Ewangelji św. Mateusza i Łukasza.

Tytuł utworu Księgi zamiast Księga jest archaizmem biblijnym. Wyrazy Pielgrzymstwa
Polskiego oznaczają czytelników, dla których Wieszcz swe Księgi przeznaczył, t.j. dla
Pielgrzymstwa polskiego. Paweł swe Listy posyłał także do narodów: do Galatów, do Żydów.

Mickiewicz Księgi Narodu pisał z myślą o całej Polsce, Księgi zaś Pielgrzymstwa pisał
z myślą o Emigracji, którą nazywa Pielgrzymstwem polskiem.

Pielgrzymstwo, pielgrzymowanie jest to wyraz biblijny, spotykany w opisie dziejów
Patryarchów Izraela. Abrahamowi mówi Bóg: I dam tobie… ziemię pielgrzymowania twego
(Rodz. 17, 8). O Jakubie: abyś osiadł ziemię pielgrzymowania twego (Rodz. 28, 4; 47, 9).
Izraelici na puszczy słyszą od Boga obietnicę, iż otrzymają ziemię Chanaan, ziemię
pielgrzymowania swego (Wyjś. 6, 4).

Wyraz “pielgrzym” odpowiedniki swe w Biblii posiada: gość, lub przechodzień.
Mickiewicz nazywa emigrantów pielgrzymami i wyjaśnia we wstępie, że oni nie są ani
tłumaczami, ani wygnańcami.

Tułacz patrz Rodz. 4, 12. Wygnaniec patrz Rodz. 4, 16 (wywołani - Liczb 35, 32).
Polak... nie nazywa się tułaczem, bo tułacz jest człowiek błądzącybez celu, ani wygnańcem,
bo wygnańcem jest człowiek wygnany (Wstęp, 3-4). Porównaj: Ale wy nie zówcie się Rabbi,
albowiem jeden jest nauczyciel wasz... I ojca nie zówcie sobie na ziemi, albowiem jeden jest
ojciec wasz... Ani się zówcie nauczycielami, gdyż jeden jest nauczyciel Chrystus (Mat. 23,
8-10).

Polak w pielgrzymstwie nie ma jeszcze imienia, które potem mu nadadzą, jak i
wyznawcom Chrystusa imię potem nadano (Wstęp, 5). Porównaj: najpierw nazwano w
Antjochii ucznie Chrześcijany (Dziej. 11, 26).

Mickiewicz swemu Posłaniu dodaje na czele wstęp, wprowadzenie, oraz na końcu
zakończenie. Wstępy osobne przy Księgach są: w Starym Testamencie przy Eklezjastyku w
Nowym u św. Łukasza przy jego Ewangelji, oraz przy Dziejach Apostolskich. Nadto
wprowadzenie do poszczególnych Listów umieszcza zwykle na początku św. Paweł, co jest
rodzajem wstępu i posiada te składniki, które znajdujemy we wstępie Ksiąg Pielgrzymstwa.

Najwięcej jednak zbieżności we wstępnych znajdujemy: między Ewangelią Łukasza, a
tym naszym Utworem. Rozpatrzmy składniki wstępów: kto do kogo, na jakiej podstawie i
dlaczego pisze.

Otóż jeden autor i drugi mówi o sobie bezimiennie. Łukasz: Zdało się i mnie (Łuk. 1,
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3). Mickiewicz: zebrał Chrześcijanin pielgrzym (Wstęp. 7). Przeciwnie św. Paweł na czele
Listów swoich kładzie swe imię: Paweł, sługa Jezusa (Rzym.1, 1); Paweł powołany Apostoł
(I Kor. 1, 1).

Jeden i drugi autor powołuje się na źródła tych wiadomości, które w tekście podaje:
Łukasz: Jako nam podali, którzy się i im od początku sami przypatrowali i byli sługami mowy
(Łuk. 1, 2). Mickiewicz: zebrał Chrześcijanin pielgrzym z ust i pism Chrześcijan, polaków
męczenników, pielgrzymów (Wstęp, 7). Na końcu Ksiąg dodaje: nie wymyślone, ale zebrane z
dziejów Polskich, i z pism, i z opowiadań, i z nauk Polaków ludzi pobożnych i poświęconych
za Ojczyznę, Męczenników, Wyznawców i Pielgrzymów (24, 1).

Odwołuje się poeta do ustnej tradycji, jak pisarze biblijni. Charakterystyczne zaś jest,
co dodaje: A niektóre rzeczy z łaski Bożej (24, 1). Przeświadczony był może, iż otrzymał
pewnego rodzaju natchnienie jakoby pius motus, pobożne poruszenie duszy, ułatwiające
pisarzowi pracę, jak n.p. autor Ksiąg o Naśladowaniu Jezusa Chrystusa zdaniem pisarzy
Katolickich miał otrzymać światło wewnętrzne, wspomagające go podczas pisania tego
utworu.

Pielgrzym uczynił ślub wędrówki do ziemi świętej, ziemi wolności. Staje się więc
drugim Kolumbem, który odkrył ziemię wolności, ziemię świętą, drugim Lafayettem, który
bronił wolności bliźnich (K.N.P. 52, 78). Tamci dwaj byli każdy jednym jedynym swego
czasu rycerzem chrześcijańskim wolności, dziś każdy Polak jest owym zapaśnikiem
wolności.

I Łukasz i Mickiewicz wymieniają osoby, dla których przeznaczyli swoje posłanie.
Łukasz: porządnie tobie, cny Teofilu, wypisać (Łuk. 1, 3), osobie nieznanej zupełnie w
tradycji Chrześcijańskiej, symbolizującej cały obóz chrześcijański.

Mickiewicz może do tego czyni napomknienie, gdy pisze: Odczytujmy więc Ewangelją
Chrystusa, I te nauki i przypowieści (Wstęp, 6-7). A na końcu Księg dodaje: Czytajcie je
Bracia – Wiara – Żołnierze; a ci, co są między Wami starsi... niech Wam objaśniają i
wykładają (24, 2). Jest to zatem ogół Polaków na Emigracji przebywających.

Wreszcie Łukasz i Mickiewicz podają cel, jaki mieli przed oczyma, układając swoje
dzieło. Łukasz: Abyś poznał prawdę słów tych, których cię nauczono (Łuk. 1, 4). Mickiewicz:
aby dusza narodu pielgrzymując po otchłani, nie zbłądziła (Wstęp, 5).

Mickiewicz zaczyna: Duszą narodu polskiego jest pielgrzymstwo polskie. Tym
początkiem nawiązuje on łączność z zakończeniem Ksiąg Narodu Polskiego. Bo Księgi
Pielgrzymstwa są dalszym ciągiem Ksiąg poprzednich i rozwinięciem myśli w wierszu
107-m zawartych, że naród polski nie umarł. Ciało jego leży w grobie niewoli; a dusza jego
zstąpiła z ziemi, to jest z życia publicznego do otchłani, to jest do życia domowego ludów
cierpiących niewolę.

Autor w Księgach Pielgrzymstwa wykazuje jak się dusza narodu Polskiego ma rządzić
w życiu domowem narodów, jak ma urzeczywistniać swe wysokie cele w życiu praktycznem
i jak ma spełniać swe posłannictwo odrodzenia Europy przez wolność. Autor wiąże dwa te
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utwory Księgi Narodu i Księgi Pielgrzymstwa w jedno, gdy pisze w zakończeniu: Te są
Księgi Narodu i pielgrzymstwa (24, 1).

Dusza narodu polskiego w otchłani to Emigracja wśród narodów Europejskich. Może
ona zbłądzić, aby zaś nie zbłądziła, poeta zebrał dla jej pouczenia: Nauki i Przypowieści
(Wstęp, 7). Z dwu tych czynników składa się cały utwór, z tem jednak zastrzeżeniem, że
pierwszorzędnym czynnikiem są tu Nauki, Przypowieści zaś służą do zobrazowania i
uzupełnienia tego, co się w Naukach mieści, są one włączone i pomieszane z Naukami.

I. Nauki.

Nauki wzorowane są głównie na Kazaniach Chrystusa Pana na górze w Ewangelii
Mateusza. Naśladowany tu jest styl, treść odmienna.

Przedewszystkiem są to nieustanne zwroty do czytelników, jak w Kazaniu do
słuchaczów.

Spotyka się i tu i tam zwroty dla czytelnika w liczbie pojedyńczej. Ewangelja: Jeśli
tedy ofiarujesz... Zostaw... Zgódź się (Mat. 5, 23-25). Księgi: Pielgrzymie polski, byłeś
bogaty, a oto cierpisz... Pielgrzymie, stanowiłeś... i miałeś… a oto... jesteś... Pielgrzymie,
byłeś... któreś cenił... cenisz... a gdy wrócisz (r. 3, w. 1-3). Lub też czytamy: A jeśli kto z Was
powie… Tedy, kto tak mówi (4, 25).

W kazaniu Chrystusa epitetów do słuchacza w liczbie pojedyńczej zwróconych jest
niewiele. Natomiast o wiele więcej zwrotów i tu i tam jest w liczbie mnogiej.

Ewangelja: zaprawdę, powiadam wam powtarza w swem Kazaniu razy pięć (Mat. 5,
18, 26; 6, 2, 5, 16). W księgach powtarza się to z pewną różnicą: zaprawdę, powiadam wam
(4, 20; 6, 6; 20, 8; 21, 5); zaprawdę, mówię wam (7, 16; 22, 6).

Ewangelja: strzeżcie się powtarza dwa razy (Mat. 6, 1; 7, 15). Księgi: strzeżcie się
(17, 2, 8).

Ewangelja: słyszeliście, iż rzeczono (Mat. 5, 21); słyszeliście, iż powiedziano cztery
razy (Mat. 5, 27, 33, 38, 43). Księgi: Słyszycie, iż mówią (21, 1); Słyszeliście o głodach (23,
8); Jeśli tedy posłyszycie (18, 5).

Ewangelja: nie mówcie wiele (Mat. 6, 7). Księgi: Nie gadajcie wiele (19, 3). Nie
rozprawiajcie (19, 5).

Ewangelja: Nie bądźcież tedy im podobni (Mat. 6, 8). Księgi: nie naśladujcie (12, 1,
11, 15).

Ewangelja: Bądźcież wy tedy doskonali (Mat. 5, 48). Księgi: Przeto bądźcie
doskonałymi (19, 4).

Ewangelja: Nie troszczcież się (Mat. 6, 31, 34); nie bądźcie jako obłudnicy (Mat. 6,
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16); Nie sądźcie (Mat. 7, 1); Nie dawajcie.. ani miećcie (Mat. 7, 6). Księgi: Nieuciekajcie się
(4, 1); Nie dziwujcie się (5, 5); Nie spierajcie się (6, 8; 13, 1); Nie wyszukujcie (10, 7); Nie
krzyczcie (10, 8); nie patrzcie (12, 25); Nie obruszajcie się (18, 22).

Ewangelja: Wejrzyjcie (Mat. 6, 26); Przypatrzcie się (Mat. 6, 28). Proście...
szukajcie... kołaczcie (Mat. 7, 7); Wchodźcie (Mat. 7, 13). Księgi: Pamiętajcie (10, 1);
upokorzcie się (12, 8); obchódźcie (12, 13); noście (12, 17); Noście więc (12, 23).

Ewangelja: jeśli nie będzie obfitowała sprawiedliwość wasza więcej niż Doktorów
zakonnych i Faryzeuszów, nie wnidziecie do królestwa niebieskiego (Mat. 5, 20). Księgi: jeśli
Wasza nauka o Wolności i wasze poświęcenie się dla niej, nie będzie doskonalsze od nauki i
poświęcenia się Francuzów i Niemców i Anglików; tedy zaprawdę powiadam wam, nie
wnijdziecie do Ojczyzny Waszej (21, 5).

Ewangelja: Gdy tedy czynisz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią
(Mat. 6, 2). Księgi: A jeśli dają jałmużnę... tedy dają głośno, w Izbach, jako czynili
Faryzeusze (18, 9).

Ewangelja: powiedziano starym; rzeczono starym (Mat. 5, 21, 27, 33). Księgi: starsi
między wami (4, 14); ci, są między Wami starsi (24, 2).

Ewangelja przeciwstawia się “starym”. Księgi starszymi nazywają przewodników
ludu.

Ewangelja przeciwstawia swych wiernych obłudnikom: jak obłudnicy czynią (Mat.
6, 2); nie bądźcie jako obłudnicy (Mat. 6, 16); nie mówcie wiele, jako pogani (Mat. 6, 7); Nie
bądźcież tedy im podobni (Mat. 6, 8). Księgi przeciwstawiają swoich cudzoziemcom: Nie
spierajcie się z cudzoziemcami (6, 8); nie naśladujcie bałwochwalców (12, 1, 11); Nie
obruszczajcie się... na bałwochwalców (18, 2); jako są szelmowie (23, 8).

W księgach są pytania, które albo służą do wiązania treści, jak dwa pytania w rozdz.
2 i jedno w rozdz. 6; lub też są postacią stylistyczną. I tego rodzaju pytania są i tu i tam.

Ewangelja: Azaż dusza nie jest ważniejszą niż pokarm? i ciało niźli odzienie? (Mat.
6, 25); Azażcie wy nie daleko ważniejsi, niż oni? I kto z was obmyślając może przydać do
wzrostu swego łokieć jeden? (Mat. 6, 27); jakoż daleko więcej was małej wiary? (Mat. 6, 30).
A cóż widzisz źdźbło w oku brata twego, a tramu w oku twojem nie widzisz? (Mat. 7, 3).
Księgi: a za nie więcej was nakarmił pacierz aniżeli nauka Voltaira i Hegla (4, 9); A jeśli kto
z Was powie, jesteśmy żołnierze, ludzie nieuczeni, a jakże mamy przegadać mędrców krain?
(4, 24); Na jakich ludziach Ojczyzna Wasza największe pokładała nadzieje (6, 1).

Co do treści pouczeń, znajdujących się w Księgach Pielgrzymstwa, zależność ich od
Ewangelji jest znacznie mniejsza i dalsza.

I tu i tam rozpoczyna się od założenia. Ewangelja Mateusza wykazuje, którzy
dostąpią Królestwa niebieskiego, jest to osiem błogosławieństw (Mat. 5). W Księgach
Pielgrzymstwa autor mówi, że narodowi polskiemu dane jest dziedzictwo przyszłej Wolności
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świata (2, 1) i moc zmartwychwstania (2, 5).

Ewangelja wyjaśnia, dlaczego ubodzy, cisi, płaczący, łaknący, miłosierni, czystego
serca, pokój czyniący, cierpiący są błogosławieni. Księgi tłumaczą, dlaczego naród polski stał
się dziedzicem przyszłej wolności, dlaczego posiadał moc zmartwychwstania, albowiem
najwięcej kocha (2, 3), bo jest wierzący, kochający i nadzieję mający (2, 10).

Ewangelja mówi o starych, są to wyznawcy starego prawa. Księgi mówią starszych:
starsi między wami są ci, którzy najwięcej troszczą się i najmniej śpią, a prześladowani są i
wyśmiewani (4, 15); starsi, których nazywacie podoficerami, czyli namiestnikami (24, 2);
Starszym ludu i Sędzią (12, 32), zwierzchnikiem jest i Sędzią (12, 31) starszym dawać należy
na karmienie Ojczyzny (12, 14).

Ewangelja zestawia uczniów Chrystusowych z Ojcem Niebieskim: Bądźcież wy tedy
doskonali, jako i ojciec wasz niebieski doskonałym jest (Mat. 5, 48). Księgi zestawiają
Pielgrzyma polskiego z Chrystusem. Powiedział Chrystus: kto idzie za mną, niech opuści i
ojca swego i matkę swoją i odważy duszę swoją. Pielgrzym Polski powiada: kto idzie za
Wolnością, niech opuści Ojczyznę i odważy życie swoje (7, 1-2).

Ewangelja przeciwstawia uczniów Chrystusowych starym, t.j. wyznawcom starego
prawa i uczniów ponad nich wynosi w zobowiązaniach moralności. Księgi przeciwstawiają
pielgrzymów polskich cudzoziemcom, których bałwochwalcami zowią i nad nich stawiają
pielgrzymów: gorszy z Was lepszy jest, niż dobry cudzoziemiec, bo każdy z Was ma ducha
poświęcenia (10, 4). Słyszycie, iż mówią Żydzi i Cyganie... tam Ojczyzna, gdzie dobrze. Polak
mówi: tam Ojczyzna, gdzie źle (21, 1).

Ewangelia udoskonala uczniom prawa moralne, odnośnie do gniewu na brata – co
do pożądliwości i zgorszenia – co do przysięgi – zemsty – miłości. Księgi dają pielgrzymom
zwyczaje doskonalsze w radach i zmowach oraz w obchodach i uroczystościach narodowych,
nadto w ubiorach. Bałwochwalcy, t.j. cudzoziemcy zaczynają od jedzenia i picia (12, 1-2); Wy
zaczynajcie... obyczajem przodków, idąc na mszę i do komunji (12, 6), idąc z rana do kościoła
i poszcząc cały dzień. A pieniądze oszczędzone... dajcie Starszym na karmienie matki
Ojczyzny (12, 13-14). Nie naśladujcie bałwochwalców w ubiorach Waszych. Wy noście
Czamary powstańskie (12, 15-16).

Księgi wykazują bezwzględną wyższość pielgrzymów polskich na cudzoziemcami:
Nie macie uczyć się cywilizacji od cudzoziemców, ale macie uczyć ich, prawdziwej cywilizacji
Chrześcijańskiej (6, 6); wy powołani jesteście abyście wrócili do poszanowania w kraju
waszym i w całem Chrześcijaństwie urząd i naukę (4, 13); cała Europa musi nauczyć się od
Was, kogo nazywać mądrym (4, 20); Pielgrzymowie bez broni, a jakże mamy odmieniać
porządek w państwach (4, 21); Uczcie więc przykładem, a na gadanie ich odpowiadajcie
przypowieściami Ewangelji Chrystusa i przypowieściami ksiąg pielgrzymstwa (6, 9).
Odczytujmy więc Ewangelją Chrystusa, I te nauki i przypowieści, które zebrał Chrześcijanin
pielgrzym (Wstęp, 6-7).

Ewangelja poucza uczniów, aby inaczej, niż obłudnicy spełniali dobre uczynki
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swoje: jałmużny, modlitwy, postu (Mat. 6). Księgi zaś mówią, że Anglja i Francja, jak Izrael i
Juda, jak Faryzeusze i Saduceusze, jeśli dają jałmużnę wdowom i sierotom Wolności... tedy
dają głośno, w Izbach, jako czynili Faryzeusze. A jeśli dają Ojczyźnie swojej, tedy
rozprawiają, ile podług zakonu czyli konstytucji dać mają. A Wasz zakon jest inny, bo Wy
mówicie: wszystko co nasze jest, Ojczyzny jest; wszystko, co naszej Ojczyzny jest, wolnych
Ludów jest (18, 9-11); Niech każdy składa talent swój Ojczyźnie... tajemnie i nie mówiąc,
wiele złożył (14, 1); jeśli chwalić się będziecie... wyśmieją was ludzie... Zasługa dla Ojczyzny
jest, jak proch (14, 2-3); jest jako ziarno (14, 7), głęboko zakopane, im kto dłużej czeka
nagrody, tem większą weźmie (14, 10).

Ewangelja ustala życie wewnętrzne i stosunki między wiernymi: nie sądzić,
ustawicznie się modlić, drogą wąską postępować (Mat. 7). Księgi również wskazują
wytyczne, jak pielgrzymi mają się zachowywać: Nie wyszukujcie ustawicznie w przeszłości
błędów i grzechów (10, 7); Nie krzyczcie: oto na tym człowieku taka plama jest (10, 8), oto w
tej bitwie zrobiono taki błąd... a w tym marszu taki błąd (10, 11); Nie rozróżniajcie się między
sobą, mówiąc: ja jestem ze starej służby, a ty jesteś z nowej służby... ja byłem żołnierzem, a ty
powstańcem; ja Litwin, a ty Mazur (12, 34); Nie gadajcie wiele o prawach (19, 3); Nie
rozprawiajcie wiele o formie przyszłego rządu (19, 5). Pouczenia zawarte w Księgach tyczą
się całego ogółu pielgrzymstwa polskiego i określają ich stosunki z cudzoziemcami, oraz
wzajemne ich do siebie zachowanie.

Na Kazaniu Chrystusa Pana z Ewangelji Mateusza wzorował się głównie, ale nie
jedynie, Mickiewicz, zapożyczył się bowiem z innych miejsc tej Ewangelji oraz z innych
Ksiąg Pisma św., nawet ze Starego Testamentu, o czem niżej.

II. Przypowieści

Przypowieścią (parabola) nazywa się opowiadanie jakiegoś wypadku zmyślonego
jako rzeczywistego, który wzięty jest życia i stosunków ludzkich i służy dla pouczenia
religijnego lub moralnego. W przypowieści zwykle jedno jest opowiadanie, zmierzające do
jednego celu. Głównym składnikiem w przypowieści jest przystosowanie, bo dla
przystosowania autor umieszcza w tekście całe opowiadanie, która się staje jednym ze
środków wyłuszczenia myśli przewodniej, a nie miałoby żadnej łączności z treścią, ani w
ogóle uzasadnienia, dlaczego zostało pomieszczone przez autora.

Od przypowieści odbiega podobieństwo (similitudo). Są to dłuższe porównania, w
których autor zanim uzasadni stosunek jednej rzeczy do drugiej, sam uprzedza słuchacza, że
mówi pod przenośnią. Te podobieństwa przypowieściami często się zowią i wielu nie robi
różnicy między niemi.

Od podobieństw odróżnić należy zwykłe porównanie gdy położymy spójnik
porównawczy: jako.

W Księgach Pielgrzymstwa znajdują się i przypowieści i podobieństwa (których
Mickiewicz nie rozróżnia), oraz porównania.
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Ideę przypowieści zaczerpnął Mickiewicz z Ewangelji: Jezus mówił im wiele przez
podobieństwa (Mat. 13, 3); To wszystko mówił Jezus podobieństwach, a krom podobieństwa
nie mówił im (Mat. 13, 34).

W Ewangeljach przypowieści są więcej zwarte, opowiadanie zawiera w sobie cechy
i szczegóły istotne, konieczne aby uzasadnić stosunek jednej rzeczy do drugiej:
zastosowującej do zastosowanej. Mickiewicz tworzy opowiadania obszerniejsze, rozlewne, z
których powstaje obraz wykończony, posiadający cech bardzo wiele niekoniecznych,
zbytecznych.

Przypowieści są rozrzucone między naukami kazaniami. Ich następstwo układa się
w ten sposób:
Rozdz. I - Przypowieść
Rozdz. II - Nauka: dwa pytania
Rozdz. III - Nauka: trzy zwroty do pielgrzymstwa
Rozdz. IV-V - Nauka przy końcu przypowieści
Rozdz. VI - Nauka: jedno pytanie
Rozdz. VII - Nauka przy końcu przypowieści
Rozdz. VIII - Przypowieść
Rozdz. IX - Przypowieść
Rozdz. X - Nauka
Rozdz. XI - Przypowieść
Rozdz. XII - Nauka
Rozdz. XIII - Przypowieść
Rozdz. XIV - Nauka
Rozdz. XV - Dwie przypowieści
Rozdz. XVI - Przypowieść
Rozdz. XVII - Nauka
Rozdz. XVIII - Nauka przy końcu przypowieść
Rozdz. XIX - Nauka przeplatana trzema przypowieściami
Rozdz. XX - Przypowieść
Rozdz. XXI - Kazanie przy końcu przypowieść
Rozdz. XXII - Obraz
Rozdz. XXIII - Nauka: dwa zwroty
Rozdz. XXIV - Zakończenie.

Przypowieści:
Rozdz. I “Okręty wielkie wojenne i statek mały rybacki”
Rozdz. V “Starsi i młodzi synowie obywatela”
Rozdz. VII “Pożar w mieście”
Rozdz. VIII “Gospodarze w Anglji”
Rozdz. IX “Malarja we Włoszech”
Rozdz. XIII “Szturm do miasta”
Rozdz. XV “Gajowy, zbójca i żydzi”
Rozdz. XVIII “Dziki człowiek w domu”
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Rozdz. XIX “Sieroty szukały opiekuna”
Rozdz. XX “Niewiasta w letargu”
Rozdz. XXI “Królowa wyzywająca prostego żołnierza na wodza”.

Podobieństwa:
Rozdz. XI “Emigranci są jak rozbitkowie na brzegu cudzym”
Rozdz. XV “Są oni, jako gospodarze, szukający gości”
Rozdz. XVI “Są, jako podróżni w jamie wilczej”
Rozdz. XIX “Podobna jest forma rządu przyszłego do kształtu mowy, którą mówi człowiek
radny”
Rozdz. XIX “Podobna jest Rzeczpospolita, którą założyć macie, do lasu, który sieje
gospodarz”.

Wreszcie jeden Obraz:
Rozdz. XXII “Wolność na stolicy świata będzie sądziła narody”.

Przypowieść sama w sobie nie ma znaczenia dla wykładającego, została przezeń
wymyślona tylko dla czegoś innego, służy jako środek. Spełnia ona wtedy swe zadanie, jeżeli
staje się zrozumiałą dla słuchacza. Przystosowanie jej do podjętego przez mówcę założenia
musi być jasne samo w sobie, albo przez mówcę wyłożone.

Chrystus pan wykładał niekiedy znaczenie swych przypowieści. Przypowieść o
Siejbie (Mat. 13): Wy tedy słuchajcie podobieństwa siejącego. Wszelki który słucha słowa
królestwa, a nie rozumie, przychodzi złośnik i porywa, co jest wsianego w sercu jego. Ten
jest, który jest przy drodze posiany. A który na opoczystych jest posiany, ten jest, który słucha
słowa... A nie ma korzenia w sobie, ale doczesny jest, a gdy przypadnie utrapienie... wnet się
gorszy, itd. (Mat. 13, 18-23).

Przypowieść o dobrem nasieniu tak Chrystus wyjaśnia: Ten który sieje dobre
nasienie, jest syn człowieczy. A rola, jest świat. A dobre nasienie, ci są synowie królestwa. A
kąkol są synowie złego. A nieprzyjaciel który go nasiał, jest djabeł. A żniwo, jest dokonanie
świata. A żeńcy są Aniołowie (Mat. 13, 37-39).

Mickiewicz także niektórym ze swych przypowieści dodaje objaśnienie: Rozdz. I
“Okręty wielkie i mały statek rybacki” W środku opowiadania dodaje: gwiazdą
pielgrzymstwa jest Wiara niebieska, a iglicą magnesową, jest Miłość Ojczyzny (1, 7).

Rozdz. V “Starsi i młodsi synowie obywatela” na końcu mówi: Kościół
Chrześcijański był owym Ojcem, a dziećmi starszymi byli Francuzi i Anglicy i Niemcy; a
pieniądzem dobry byt i sława światowa, a lichwiarz był djabłem; a młodszymi braćmi Polacy
i Irlandczycy i Węgrzy1 i inne narody wierzące (5, 19).

Rozdz. VII “Pożar w mieście”. Miastem owem jest Europa, ogniem nieprzyjaciel jej
despotyzm, a ludzie śpiący są Niemcy, a ludzie w drzwiach stojący Francuzi i Anglicy, a
ludzie poczciwi Polacy (7, 13).

1 Red.: w rękopisie i maszynopisie, w przeciwieństwie do oryginału Mickiewicza, zamiast Węgrzy - Belgowie.
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Rozdz. XVIII “Człowiek dziki w domu”. Otóż tak robią narody Europejskie,
zazdroszczą sobie handlu książek i handlu wina i bawełny, nie wiedząc, iż nauka i dostatek,
do jednego domu należą, do wolnych Ludów należą (18, 36).

Rozdz. XX “Niewiasta w letargu”. Są z Was niektórzy, którzy mówią: niech lepiej
Polska leży w niewoli, niż gdyby zbudzić się miała według arystokracji; a drudzy: niech lepiej
leży, niż gdyby zbudzić się miała według demokracji; a inni: niech lepiej leży, niż gdyby miała
granice takie, a inni owakie. Ci wszyscy są lekarzami, nie synami i nie kochają matki
Ojczyzny (20, 7).

Rozdz. XXI: “Królowa wyzywająca żołnierza na wodza”. Otóż Królową jest
Wolność, a wodzem jej był Francuz (21, 16).

W Księgach Pielgrzymstwa częściej niż wykład spotykamy przystosowanie, które
nie wychodzi poza ramy przypowieści.

Rozdz. I “Okręty wielkie i małe”. Z Wiarą i Miłością wypłynie statek pielgrzymski
polski, a bez Wiary i Miłości ludy wojenne... rozbiją się (1, 9).

Rozdz. IX “Malarja we Włoszech”. Kto nie wyjdzie z domu, aby zło znaleźć i...
wygładzić, do tego zło samo przyjdzie (9, 6).

Rozdz. XIII “Szturm do miasta”. Kto zasłania, równy temu, kto walczy i tarcz ma
równą cenę, jak miecz (13, 10).

Przystosowanie poprzedza niekiedy przypowieść, która jest ilustracją tego, o czem
się wyżej powiedziało.

Rozdz. XV “Gajowi, Żydzi” kończy się: Wiedzieli Żydowie, ich ciężko raniony był,
ale czuli, iż źle zrobili, a chcieli sami w siebie wmówić, że nic złego nie zrobili (15, 27). Z
treści wypływa, że gajowym jest Emigracja, zabójcą despotyzm, a Żydami Europa. A wyżej
powiedziano, aby cudzoziemcom nie opowiadać o wielkich rzeczach z przeszłości Polski, bo
nie zrozumieją (15, 5).

Rozdział XIX “Sieroty szukające sobie opiekuna”. Przypowieść kończy się: Ale
słyszały o trzecim... rzekły więc: Tego weźmijmy (19, 8). Z kontekstu wypływa, że sierotami
jest Polska, obranym opiekunem mają być ci, którzy najmocniej czują i najpełniejsi są
poświęcenia. Wyżej zaś powiedziano, że najlepszym rządcą będzie ten, co się poświęcał dla
drugich.

W podobieństwach przystosowania wyrażone są na wstępie opowiadania:
Jesteście... jako rozbitkowie na brzegu cudzym (11, 1); jako gospodarze szukający gości (15,
1), jako podróżni w jamie wilczej (16, 1); Podobna jest forma rządu przyszłego do kształtu
mowy, którą mówi człowiek radny (19, 9); przyszła Rzeczpospolita podobna jest do lasu,
który sieje gospodarz (19, 13).

W Ewangeljach podobieństwa oprócz przystosowania na początku miewają
przystosowanie na końcu dodane przez Chrystusa Pana. N.p. przypodobane jest królestwo
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niebieskie człowiekowi, który chciał kłaść liczbę z sługami swojemi (Mat. 18, 23). Następuje
opowiadanie o słudze niesprawiedliwym, a kończy się słowami: Takci i Ojciec mój niebieski
uczyni wam, jeśli nie odpuścicie każdy bratu swemu z serc waszych (Mat. 18, 35).

W Ewangeljach są przypowieści o różnej treści ale do tego samego celu
zmierzające. N.p. trzy przypowieści u św. Łukasza: o zgubionej owcy, o zgubionej drachmie,
o synu marnotrawnym (Łuk. 15), mają to samo przystosowanie, radość z powodu
odnalezienia (Łuk. 15, 7, 10, 32), a radość się zmienia w miarę, gdy zguba podnosi się w
cenie w stosunku do pozostałości, do której przynależy: owca zgubiona jedna na sto; drachma
– jedna na dziesięć; syn jeden na dwu.

W księgach Pielgrzymstwa są też trzy przypowieści, które zmierzają do jednego
celu, oświetlając go z różnych stron. Rozdz. VII: Pożar w mieście. Zło powstrzymano, ale nie
dostatecznie, bo tylko niektórzy ludzie poczciwi ratowali swoje sąsiady. Rozd. VIII:
Gospodarze w Anglii. Zło całkowicie wygładzono raz na zawsze. Rozdz. IX: Malarja we
Włoszech. Przed złem uciekano, a zło szło dalej i dalej.

Nadto są dwie przypowieści zbieżne: Rozbitkowie na brzegu cudzym (11) i
Podróżni w jamie wilczej (16). I tu i tam występuje jeden, co ratuje, a otoczenie mu pomaga.
Wśród rozbitków jest to swój człowiek, wśród podróżnych jest to obcy, nadto przykład się
zdwaja, daje obraz dodatni, ale i ujemny.

I to dodać należy, że podobieństwo o gospodarzach szukających gości (15) posiada
swe zastosowanie wyżej (patrz. 10, 7). Nie wyszukujcie w przeszłości błędów, podobieństwo
zaś ostrzega, aby cudzoziemcom nie opowiadać, co było niedobrego (10, 4). Tu więc jest
mowa, aby wśród obcych nie wyjawiać grzechów przeszłości; tam zaś aby wśród swoich
przeszłości nie obmawiać.

Przypowieści te i podobieństwa rozpadają się na dwa działy: jeden dział
zobrazowuje stosunek Emigracji do narodów Europejskich, drugi dział zobrazuje stosunki
emigrantów względem siebie.

W pierwszym dziale Emigracja okazuje się w dodatnich barwach, narody
Europejskie w czarnych barwach są przedstawione.

Emigracja wypłynie, bo ma wiarę i miłość. Narody Europejskie rozbiją się, bo są
bez wiary i miłości (1).

Emigracja (Polacy, Irlandczycy, Belgowie2) są cnotliwi, szanowani. Francuzi,
Anglicy, Niemcy są pijacy, rozpustnicy, oszuści (5).

Emigracja – ludzie poczciwi – ratują Europę od pożaru despotyzmu – Niemcy śpią,
Francuzi i Anglicy stoją we drzwiach (7). Despotyzm rządów jedni Polacy u siebie
wykorzenili, jako te wilki. Lub też, że Polacy i narody wierzące, wezmą się za ręce i
wykorzenią zło w przyszłości. Autor zaś przedstawia fakt, jako dokonany, jest to pium
desiderium (8).
2 Red.: w rękopisie i maszynopisie, w przeciwieństwie do oryginału Mickiewicza, zamiast Węgrzy - Belgowie.
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Człowiek mądry, Polska, daje mądrą radę narodom Europejskim, aby zło
(despotyzm) wygładzić z oblicza ziemi. Narody europejskie lenią się i obawiają (9).

Polska walczyła z despotyzmem i wyszła z walk z ranami. Zwraca się ona do
Europy ze słowami: Wstańcie, zwyciężcie go, t.j. despotyzm, bo ja go osłabiłam. A narody
Europejskie mówią: chlubi się, że jest mężny, a jęczy… (15).

Polska z Litwą się związała i wszystkie narody chce dopuścić do jedności. Narody
Europejskie są jak dziki człowiek, co mówi: ja sam tylko (18).

Polska, wybrana na wodza, aby bronić Wolności Królowej. Francja dawny wódz,
zestarzała się i utyła (21).

Drugi dział przypowieści tyczy się wewnętrznych stosunków Emigracji. I tu także
widzimy przeciwstawienia: rozsądku i dobrej woli z jednej strony, a głupoty i złej woli z
drugiej strony.

Rozbitkowie nie mogli się zgodzić i wziąć się do dzieła. Człowiek prosty raz i drugi
daje dobrą skuteczną radę (9).

Pierwsza, druga, trzecia rota, idące do szturmu nie mogą opanować miasta. Dopiero
mąż silny i ogromny, a dodajmy i mądry przyczynił się do zdobycia miasta, nadto
wypowiedział bardzo głębokie i rozsądne zdanie (13).

Potem występuje gospodarz głupi, który gościom pokazuje śmieci i miejsca brudne,
oraz gospodarz rozumny, który prowadzi gości czystym przysionkiem do izby biesiadnej
(15).

Dalej dwie grupy podróżnych, obiedwie jedna po drugiej wpadają do jamy wilczej.
Z nich pierwsza składa się z ludzi poczciwych i rozsądnych, a druga z ludzi złych i
zapalczywych (16).

Ojczyzna, jak sierota szuka opiekunów, z pośród trzech ominęła dwóch pierwszych:
chciwego i niepraktycznego, a wybrała ubogiego i miłosiernego (19).

Dwu radnych przygotowuje formę rządu przyszłego: odrzucić należy radę,
przygotowaną przez człowieka przemyślnego, a wybrać radę człowieka poczciwego, który
ma serce pełne miłości Ojczyzny (19).

Dobre ziarno przygotować należy pod przyszły siew lasu, na ziemi dobrej, a
rozsądny gospodarz może być pewny, jeśli drzewa urodzą (19).

Nad Ojczyzną w letargu spoczywającą staje dwu lekarzy i syn. Dwaj lekarze nie
chcą się zgodzić na jeden sposób leczenia. Tedy syn z rozpaczą woła: o matko moja. I
niewiasta się obudziła (20).

Mickiewicz na sposób biblijny uważa naród polski za naród szczególny, za naród
wybrany, kierujący się wiarą, miłością, poświęceniem, w myśl tego, co mówi Piotr św.:
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rodzaj wybrany... naród święty, lub nabycia (I Piotr. 2, 9), lub, co mówi Psalmista do Boga:
my twój lud i owce pastwiska twego (Ps. 78, 13).

Według wieszcza naród polski zalicza się do synów Kościoła cnotliwych i
szanowanych (5, 19). Jest to gospodarz przezorny (8), człowiek mądry (9, 3), poświęcający
się (15) wódz wolności (21, 14).

Na sposób biblijny Mickiewicz z pośród narodu polskiego wyodrębnia tych, którzy
jako wybrani, świecą mądrością i cnotą. O takim wyraża się: człowiek prosty... był cichy (11,
14). Chrystus o sobie mówi: żem jest cichy (Mat. 11, 29), a wyżej powiada: Błogosławieni
cisi, albowiem oni posiędą ziemię (Mat. 5, 4). A o Mojżeszu Pismo św. mówi: był mąż bardzo
cichy nad wszystkie ludzie (Liczb. 12, 3).

Dalej Mickiewicz tego męża nazywa: silnym, ogromnym (13, 6). W Biblii czytamy:
bądź mężem mocnym a sprawuj wojny Pańskie (I Król. 18, 17); Bądź mężem mocnym, a bijmy
się za lud nasz i za miasto Boga naszego (II Król. 10, 12).

Mickiewicz nazywa go gospodarzem rozumnym (15, 3). W Biblji czytamy: ty Panie
mój Królu jesteś mądry (II Król. 14, 20); jesteś mężem mądrym (III Król. 2, 9).

Mickiewicz nazywa go człowiekiem ubogim (19, 8). A Psalmista się modli: bom ja
jest jedyny i ubogi (Ps. 24, 16); jestem żebrak i ubogi (Ps. 39, 18); nędzny i ubogi (Ps. 85, 1).

Mickiewicz nazywa go człowiekiem poczciwym (19, 11). W Biblii: Umieć pan
pobożnych z pokuszenia wyrwać (II Piotr 2, 9); pokornego serca jestem mówi o sobie
Chrystus (Mat. 11, 29), a Paweł pisze: jestem podły (pokorny - humilis) między wami (II Kor.
10, 1).

Wreszcie Mickiewicz synem go nazywa (20, 5). A Psalmista modli się: syn
służebnice twojej (Ps. 115, 6); cóż jest... syn człowieczy, że sobie go ważysz? (Ps. 143, 3).

Jak więc wśród narodów naród polski miał swe szczególne posłannictwo, tak z
Polaków Emigracja była wybrana do spełnienia szczególnego posłannictwa wśród swych
ziomków.

Jeżeli będziemy szukali dla tych przypowieści i podobieństw rodowodu biblijnego,
to należy powiedzieć, że sam pomysł ułożenia pochodzi niewątpliwie z Ewangelii, skąd
Mickiewicz tyle czerpał motywów do tekstu swoich nauk w tych Księgach. Natomiast nie
można z całą pewnością wykazać, że dla każdego poszczególnego opowiadania wątku
zapożyczał z Biblii. To pewna, że o ile ustępy objęte naukami mają wydatną stylizację
biblijną, to przypowieści i podobieństwa tej stylizacji nie posiadają. Czy jednakże w treści
mają jakie zbieżności lub przynajmniej choćby dalekie pokrewne myśli? Odpowiedzieć
trudno. I jeżeli wykazują pewne zbieżności z Biblią w tych przypowieściach, to nie twierdzę
wcale, że Mickiewicz w rzeczy samej pomysły do nich czerpał z Biblii. Dlatego też przy
zbieżnościach z Biblią wskazuję też podobieństwa spotykane i poza Biblią. Wracam do
założenia.
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Rozdz. I. I tak okręty wielkie bez bussoli i gwiazdy, statek mały z bussolą i gwiazdą
odbywający podróż morską szczęśliwie dobijający do celu swej podróży lądowej, bo mieli
oni gwiazdę za przewodniczkę, gdy król Herod gwiazdy tej nie widział (Mat. 2).

Rozdz. V “Ojciec, oraz starsi i młodsi synowie” to trawestacja przypowieści o Synu
Marnotrawnym (Łuk. 15) z tą różnicą, że marnotrawnymi są synowie starsi, nie młodsi.

Rozdz. VII “Pożar w mieście”. Budowanie tego pierwszego miasta na ziemi
przypomina budowę wieży Babel (Rodz. 11). Pożar przypomina zniszczenie Sodomy i
Gomory (Rodz. 19).

Rozdz. VIII “Gospodarze, owce i wilki” przypomina przypowieść o dobrym
pasterzu (Jan 10).

Rozdz. IX: Malarja ma pewne podobieństwo z morem, zesłanym przez Pana Boga
na Jeruzalem (II Król. 24).

Rozdz. XI “Rozbitkowie na brzegu cudzym” mają zbieżność z rozbiciem okrętu
Pawła apostoła i wylądowaniem na Malcie (Dziej. 28).

Rozdz. XIII “Szturm do miasta” zbliża się do biblijnego opowiadania o zdobyciu
zamku Jebuz w Jerozolimie przez Dawiela (I kron. 11).

Rozdz. XV “Gospodarz głupi, gospodarz rozumny” przypominają Panny mądre i
głupie (Mat. 25, 2), a spraszanie na ucztę przypomina wzywanie zaproszonych na gody (Mat.
22, 3).

Rozdz. XV “Gajowy zbójca i Żydzi” przypominają przypowieść o człowieku, co
wpadł między zbójce (Łuk. 10).

Rozdz. XVI “Podróżni w jamie wilczej” przypominają Daniela we lwim dole (Dan.
6).

Rozdz. XVIII “Człowiek dziki w domu opustoszałym”. Egoizm wszystko dla siebie,
a nic dla innych wykazuje zły bogacz w stosunku do Łazarza (Łuk. 16).

Rozdz. XIX “Sieroty szukały opiekuna” to jakby pokolenia Izraelskie obierały
Dawida Królem (II Król. 5).

Rozdz. XIX “Kształt mowy dwojakiej”. W Biblii: Mowa Tertuuliusza prokuratora
(Dziej. 24) i mowa Pawła (Dziej. 26).

Rozdz. XIX “Podobna Rzeczpospolita do lasu zasianego” przypomina przypowieść
o Siejbie dobrego nasienia (Mat. 13).

Rozdz. XX: niewiasta w letargu = córka Jaira. Matko moja! = Dzieweczko wstań
(Łuk. 8, 54).

Rozdz. XXI: Królowa wezwała żołnierza na wodza = Debora prorokini przyzwała
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Baraka na wodza wojsk (Sędz. 4, 6).

Rozdz. XXII “Wolność na stolicy świata sądząca narody” - to obraz sądu
ostatecznego (Mat. 25).

Oprócz tych podobnych myśli w Biblii się znajdujących, jeszcze i zbieżności o wiele
bliższe z innych dzieł będę miał sposobność wskazać niżej.

III. Przenośnie.

Przenośnia jest to zestawienie dwu pojęć, połączonych ze sobą spójnikiem
porównawczym: jak, utworzone na podstawie upatrzonego między niemi podobieństwa lub
łączności.

Przenośnia zawiera w sobie dwa składniki: pojęcie porównane i porównawcze, t.j.
jedno, które się z drugiem zestawia i to jest pierwszorzędnym celem mówiącego; oraz drugie,
z którem się tamto zestawia, jest ono drugorzędnem, jest środkiem służącym do wyjaśnienia
pierwszego.

Pierwszorzędnem pojęciem porównania w Księgach Pielgrzymstwa jest Emigracja,
dla której poeta wynajduje różnorodne pojęcia, aby na ich podstawie wykazać, że
Pielgrzymstwo Polskie znajduje się w szczególnem położeniu i jest wyborem wpośród
cudzoziemców, opatrzonym szczególnem od Boga posłannictwem. Porównania te,
rozrzucone w tekście, zestawione ze sobą, wykazują stopniowanie i podnoszenie się narodu
do coraz wyższych znamion.

Te porównania narodu polskiego znajdują się na początku rozdziałów X, XVII,
XVIII i są punktem wyjścia, z którego rozwijają się dalsze wywody. W rozdz. XI, XV, XVI
są także na początku porównania, które się rozwijają w podobieństwa, o czem było wyżej.
Nie mniej jednakże w ciągłości stopniowania, o którem mówiłem, mają one swe miejsce i
łączność.

Porównania te tworzą łańcuch dla wykazania, że Pielgrzymstwo Polskie jest
społeczeństwem szczególnem, opatrzonem posłannictwem nadzwyczajnem wśród narodów.
Jest ono szczególnem ze względu na warunki, w jakich się znajduje, jest ono nadzwyczajnem
ze względu na misje swoją.

Ze względu na szczególne położenie Pielgrzymstwa Polskiego w Europie poeta
tworzy porównania: Pamiętajcie, że jesteście wpośród cudzoziemców, jako trzoda wśród
wilków (10, 1). Por. Chrystus do Apostołów: posyłam was, jako owce między wilki (Mat. 10,
16).

Jesteście jako obóz w kraju nieprzyjacielskim, mówi dalej Mickiewicz (10, 1). Por.
obtoczyli obóz świętych i miasto umiłowane (Ap. 20, 8). A Chrystus w kazaniu mówi: tak
prześladowali proroki, którzy przed wami byli (Mat. 5, 12).
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Mickiewicz: Jesteście między cudzoziemcami jako rozbitkowie, na brzegu cudzym
(11, 1). Porównanie to rozwija się w całe opowiadanie. Jesteście między cudzoziemcami, jako
gospodarze szukający gości i spraszający ich na ucztę Swobody do domu swego (15, 1).
Porównanie to staje się opowiadaniem. Jesteście w ziemi cudzej... jako podróżni, którzy w
kraju nieznanym wpadną w jamę (16, 1). I to porównanie także jest dłuższym opowiadaniem
tworzącem podobieństwo.

Ze względu na posłannictwo nadzwyczajne Pielgrzymstwa Mickiewicz mówi:
Jesteście w pielgrzymstwie Waszem na ziemi cudzej, jako był lud Boży na puszczy (17, 1);
Jesteście wśród cudzoziemców, jako Apostołowie wśród bałwochwalców (18, 1); jako między
Żydami w stolicy ich powstał Chrystus i zakon Jego, tak w stolicach liberalistów
Europejskich powstanie zakon Wasz, nowy zakon poświęcenia się i Miłości (18, 4).

W porównaniach tych, któremi charakteryzuje Emigrację, Mickiewicz używa
stopniowania, idąc do coraz wznioślejszych, aż dochodzi do Chrystusa, który o swoich
wybranych był powiedział: Wy jesteście sól ziemi (Mat. 5, 13), Wy jesteście światłość świata
(Mat. 5, 14).

IV. Plan.

W Księgach Pielgrzymstwa niemasz wyraźnego i ścisłego planu, jaki mają Księgi
narodu, posiadające plan niezmiernie skombinowany. Jednakże doszukać się w nich można
pewnego wzoru, którego trzymał się Paweł apostoł w swoich Listach i przemówieniach
zapisanych w Dziejach Apostolskich. Wzoru tego używali mówcy klasyczni. Nazywali go
Collectio oratoria, a składał się z pięciu części. Oprócz tego był wtedy w użyciu wzór
obszerniejszy, składający się z sześciu do ośmiu części, nazywał się z grecka: Chreja (użycie,
zastosowanie), posługiwał się nią Paweł apostoł w Liście do Żydów, który według tego
wzoru jest ułożony. I ten wzór jest widoczną linją w układzie Ksiąg Pielgrzymstwa.

Chreja

1. Założenie, rozdz. I.

Polska wyratuje się, jak mały statek rybacki, który choć się rozbił, uratował
narzędzia swe oraz iglicę magnesową (1). Narody potężne Europy zginą.

2. Uzasadnienie, rozdz. II-III.

Dlaczego naród polski posiada dziedzictwo wolności? Dlaczego zmartwychwstanie?
Bo najwięcej kocha wolność, bo wierzący, kochający i nadzieję mający (2, 10). W tym też
celu pielgrzym polski stał się ubogim, aby ubogich współdziedzicami swoimi uczynić; jest
spod prawa wyjęty, aby cudzoziemców współprawodawcami swymi uczynić; poznaje naukę
świata, aby prostaczków współuczniami swymi uczynić (3).

3. Contrarium, objaśnienie przez przeciwstawienie, rozdz. IV-IX.
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1/ Cudzoziemcy znieprawili urząd i naukę. Pielgrzymi powołani są, aby przywrócili
panowanie w całem Chrześcijaństwie dla urzędu i nauki (6). 2/ Cudzoziemcy znieprawili
cywilizację: Francuzi, Anglicy, Niemcy. Na przykładzie o starszych synach (5) pielgrzymi
mają uczyć prawdziwej cywilizacji chrześcijańskiej (6). Pielgrzym uczy, że aby ratować
wolność od despotyzmu, należy wszystko opuścić, nawet Ojczyznę i z narażeniem życia
bronić wolności.

I trzy są przeciwstawienia na przykładzie. Gdy pożar despotyzmu zagrażał Europie
Niemcy spali, Francuzi i Anglicy we drzwiach stali, a Polacy ludzie poczciwi ratowali bliskie
sąsiady, ale uratować nie mogli (7). Gdy wilki despotyzmu srożyły się w europie Narody
Europejskie odpędzały zwierza, ale zwierz odpędzony jedną stroną powracał drugą. Polacy
(gospodarze mędrsi) szli za zwierzem, aby go wytępić w gnieździe. Ale wilcy przyszli z
drugich lasów. Polacy wołają: zbierzmy cały lud i wygładźmy wilki despotyzmu. Jeżeli
narody usłuchają, wytępią zwierza (8). Malarja śmiertelna despotyzmu rozchodzi się po
Europie. Narody Europejskie jedne kadzidłem rozpędzały zarazę, drugie budowały zapory i
parkany, inne uciekały. A Polska ten człowiek mądry rzekł im: osuszcie bagno spuszczając
wodę. Ale się narody Europejskie leniły i zło poszło dalej (9).

4. Simile, objaśnienia przez podobieństwo, rozdz. X-XVI.

Następuje szereg obrazów i porównań, które będąc skróconem przeciwstawieniem w
stosunku do cudzoziemców, są szeroko omawianem podobieństwem w stosunku do
Emigracji, której wewnętrzną organizację rozwija.

a/ Emigracja jest wśród cudzoziemców, jak trzoda wśród wilków, jak obóz w kraju
nieprzyjacielskim. Wilkiem nieprzyjacielem są trzej zaborcy, a Emigranci jako barani, jako
żołnierze: zgodę mają zachować, a nie wyszukiwać ustawicznie w przeszłości błędów i
grzechów (10).

b/ Emigranci wśród cudzoziemców są jak rozbitkowie na brzegu cudzym.
Emigrantom wódz potrzebny i o wodzu mówi się w tem podobieństwie, gdzie przy
zmienionym obrazie wódz zarysowuje się jako cieśla na teraz, jako sernik na przyszłość (11).

Następuje szereg rad i wskazówek praktycznych dla ogółu Emigrantów. Nie
naśladować cudzoziemców: w radach, w uroczystościach, jedzeniem i piciem, a obchodzić je
Mszą św. i modlitwą. Nie naśladować cudzoziemców w ich ubiorach, ale nosić czamary
powstańcze. Być dla innych łagodnym, dla siebie surowym. Nie rozróżniać między sobą co
do zasług położonych dla Ojczyzny, nie spierać się o pierwszeństwo i odznaki.

c/ Przypowieść o szturmie do miasta poucza Emigrację, że kto zasłania, równy jest
temu, kto walczy (13). Napomina poeta, aby każdy składał talent swej Ojczyźnie tajemnie
(14).

d/ Podobieństwo o gospodarzu głupim i rozumnym wkracza w stosunki Emigracji z
cudzoziemcami i ostrzega, aby nie wyjawiać słabych i ujemnych stron w prawach i
ustanowienia ojczystych (15).
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e/ Przypowieść o Chrześcijaninie i Żydach przestrzega, aby cudzoziemcom nie
opowiadać o wielkich rzeczach, które uczynił naród, bo jedni nie uwierzą, a drudzy nie
zrozumieją (15).

f/ Emigranci w ziemi cudzej wśród bezprawia są jako podróżni, którzy w kraju
nieznanym wpadli w jamę. Mają Emigranci stawać do pracy i tworzyć ze siebie drabinę
społeczną, nie według pochodzenia, ale według zdolności. A korzystać z doświadczenia
cudzoziemców (rozdz. XVI).

5. Exemplum, objaśnienie na przykładzie, rozdz. XVII-XXI.

a/ Przykład wzięty z dziejów ludu Izraelskiego na puszczy. Nie szemrać, nie zarażać
trądem niewiary i zwątpienia (17).

b/ Przykład wzięty z życia Apostołów oraz życia Chrystusa. Polacy kochają wolność
według Nowego Zakonu: co nasze jest, Ojczyzny jest; wszystko, co naszej Ojczyzny jest,
wolnych ludów jest (18, 11). Anglja i Francja to Izrael i Juda. Liberaliści to Faryzeusze i
Saduceusze, kłócący się o tref i koszer, wzajem sobie wydzierają morze i ziemię, jak dziki
człowiek w opustoszałym domu (18). Z przykładu praktyczne wnioski. Nie rozprawiać o
arystokracji i demokracji. Nie gadać o sprawach. Nie rozprawać o formie przyszłego rządu.

i/ Najlepszym rządcą będzie ten, co się poświęcał dla drugich, jak: sieroty opiekuna
znalazły (19).

ii/ Formę rządu przyszłego najlepszą da ten, co ma serce pełne miłości Ojczyzny,
jak: kształt mowy przygotowywanej (18).

iii/ Ojczyzna przyszła będzie wielką i piękną, gdy się zasieje miłość Ojczyzny i
ducha poświęcenia, jak: las zasiewany dobrem nasieniem na dobrej ziemi (19).

iiii/ Prawa w Ojczyźnie przyszłej będą tem lepsze, a granice tem większe, im więcej
Polacy powiększą i polepszą dusze własne, jak: niewiastę w letargu syn obudził (20).

iiiii/ Ale nauka Pielgrzymstwa o wolność oraz poświęcenie za wolność świata niech
pozostanie doskonalsza od nauki i poświęcenia się Francuzów i Niemców i Anglików (21).

iiiiii/ A kto odrzuca wezwanie wolności, odrzucony będzie, jak: żołnierz prosty
wezwany przez Królowę na wodza wojsk (21), nie chciał usłuchać.

6. Testimonium, świadectwo, rozdz. XXII.

Wolność zasiędzie na stolicy świata i sądzić będzie narody, świadczyć przeciwko
nim3. Potępi Anglię, mówiąc: byłam napastowana od zbójców i wołałam do ciebie Narodzie,
o kawał żelaza do obrony i o garść prochu; a tyś mi dał artykuł gazety (22, 4). Potem Francję,
mówiąc: byłam w utrapieniu i w nędzy i prosiłam ciebie Narodzie, o opiekę prawa, a tyś na
mnie rzucał ordonansami (22, 5). Przyjdzie na Judę i Izraela ucisk wielki (22, 12).

3 Przeciwko Anglii i Francji, które nie poparły powstania listopadowego. Patrz Pr. Pigoń Księgi Narodu. Bibl.
Nar. I t. 17 str. 13.
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VII. Conclusio, zakończenie, rozdz. XXIII.

Zwrot do rządców francuskich i do mędrków francuskich, którzy gadają o wolności,
a służą despotyzmowi: legniecie między ludem waszym i despotyzmem obcym, jako szyna
żelaza zimnego, między młotem i kowadłem. I bici będziecie, a żużle z was i iskry z was,
lecieć będą na kraj Świata (23, 1-2).

Zwrot do rządców angielskich i mędrków angielskich: mówicie... żyjmy więc w
przyjaźni... z panami i królami Europy; a oto przyjdą dni, iż będziecie wołać do ludu: daruj
nas życiem... wy kupcy i handlarze... posyłaliście pieniądz na zgnębienie Wolności, a oto
przyjdą dni, iż będziecie lizać złoto wasze i żuć papier wasz, a nikt wam nie przyśle chleba i
wody (22, 5-6).

Poeta w Księgach tych przeprowadza paralelę między Emigracją, a narodami
Europejskiemi i dowodzi, że Emigracja jest społeczeństwem szczególnem, od Boga
przeznaczonem, aby nauczyło narody Europejskie prawdziwej cywilizacji Chrześcijańskiej
oraz jak się powinno wszystko poświęcić dla wolności. Emigracja przygotować ma Polskę do
zmartwychwstania, a Europę do przyjęcia wolności przez Polaków głoszonej i bronionej.

V. Analiza.

Wstęp do Ksiąg Pielgrzymstwa był wyżej uwzględniony i szczegółowo omówiony.

1. Założenie.

Rozdz. I, przypowieść “Wielkie okręty, mały statek”. Przez morskie przestrzenie
prowadzi do celu gwiazda oraz iglica: wiara i miłość (1, 7). W ten sposób przedstawiona
przypowieść ma niejakie podobieństwo w Ewangelii św. Mateusza: Król Heród i cała
Jerozolima z nim, oraz mędrcy (Mat. 2, 3-4). Lądową podróż odbywają mędrcy, do celu
szczęśliwie zdążają, bo ich wiedzie gwiazda i iglica: wiara i miłość (Mat. 2, 1-2).
Podobieństwo jednak jest bardzo dalekie i nie twierdzę, że zdarzenie to Ewangeliczne było
przez asocjację pobudką do utworzenia przypowieści.

W. 2. Błogosławieni żeglarze okrętów wielkich! biada żeglarzom w statku rybackim.
Por. Błogosławieni ubodzy: bo wasze jest królestwo Boże (Łuk 6, 20); Wszakże biada wam
bogacze: bo macie pociechę waszą (Łuk. 6, 24).

W. 3. Ludzie z brzegu. Por. was będą nienawidzić ludzie (Łuk. 6, 22); dobrze mówić
będą ludzie (Łuk. 6, 26). Popili się... i zbuntowali… i potłukli... i skruszyli. Jest to postać
stylistyczna w Biblii często używana polisyndeton zwana, która się zasada na kilkakrotnem
powtórzeniu w jednym okresie tych samych spójników łączących. N.p. i łakniemy i
pragniemy i nadzy jesteśmy i bywamy policzkowani i tułamy się (I Kor. 4, 11).

W. 5. A statek rybacki patrząc. Jest to metonimia, czyli zamiennia. Zwrot mowy
polegający, jak w tym wypadku, na tem, że przedmiot ogarniający jest tu wymieniony, t.j.
statek, zamiast osób ogarniętych, t.j. żeglarzy, do których stosuje się imiesłów: patrząc oraz
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orzeczenie: nie zbłądził. W Biblii spotyka się to dość często. N.p. podnieś się, powstań
Jeruzalem, któreś piło… (Iz. 51, 17).

W. 6. Wielkość i moc okrętów... bez gwiazdy i kompasu niczem są. Jest to zwrot
mowy mejozys polegający na nadmiernem zmniejszeniu przedmiotu. W Biblii dość częsty.
N.p. aczem proch i popiół (Rodz. 18, 27).

2. Uzasadnienie, rozdz. II-III.

Rozdz. II składa się z dwu pytań opatrzonych odpowiedziami, jak w katechiźmie.
Odpowiedź pierwsza ma zwrot stylistyczny wyłączanie: niezapisuje temu... ani temu... Ale
temu… (2, 2-3). Odpowiedź druga ma też podobny zwrot wyłączający: Nie dlatego, że… bo...
Nie dlatego, że... bo... Nie dlatego, że... bo... A wy będziecie… boście (2, 6-10).

W. 11. Pierwszy umarły, którego Chrystus z grobu wzbudził, był Łazarz (por. Jan 11,
1-45). Wskrzeszenie Łazarza nie było pierwszem. O trzech wskrzeszeniach przez Chrystusa
Pana mówią Ewangelie: Syna wdowy z Naim, córki Jaira i Łazarza, którego co do czasu
Chrystus wskrzesił trzeciego4. Ma słuszność profesor Pigoń, że Mickiewicz pomieszał
Łazarza brata Marty i Marji, którego Chrystus wskrzesił, oraz Łazarza żebraka z
przypowieści o złym bogaczu (Łuk. 16, 19-31).

Rozdział ten jest apostrofą do czytelników, do których zwraca się autor w osobie
drugiej liczby mnogiej: Wiecie... narodowi waszemu... naród wasz... wasza rzeczpospolita...
że naród wasz... które widzieliście... Wiecie...

Rozdz. III stanowi kunsztowny paralelizm o trzech członach wzajem sobie
odpowiadający w treści i formie:
1. Pielgrzymie polski - 2. Pielgrzymie - 3. Pielgrzymie;
1. byłeś bogaty - 2. stanowiłeś prawa i miałeś prawo do korony - 3. byłeś uczony;
1. a oto cierpisz ubóstwo i nędzę - 2. a oto na cudzej ziemi wyjęty jesteś zpod opieki prawa -
3. a oto nauki, któreś cenił, stały ci się nieużyteczne, a te któreś lekce ważył, cenisz teraz;
1. abyś poznał, co jest ubóstwo i nędza - 2. abyś poznał bezprawie - 3. abyś poznał co jest
nauka świata tego;
1. a gdy wrócisz do kraju, abyś rzekł: ubodzy i nędzarze współdziedzicami mojemi są - 2. a
gdy wrócisz do kraju, abyś wyrzekł: cudzoziemcy razem ze mną współprawodawcami są - 3.
a gdy wrócisz do kraju, aby rzekł: prostaczkowie współuczniami moimi są.

Pielgrzymie... jest to postać krasomówcza silepsis, pisarz zwraca się do jednej osoby
i mówi w liczbie pojedyńczej zamiast w liczbie mnogiej. Chrystus Pan w swem kazaniu na
górze: Ale gdy ty czynisz jałmużnę… (Mat. 6, 3).

3. Contrarium, rozdz. IV-IX.

Rozdz. IV.

W. 1. Nie uciekajcie się pod opiekę xiążąt. Por. Nie ufajcie w książętach: w syniech

4 Księgi Pielgrzymstwa. Bibl. Nar. 17. s.I str. 85.
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ludzkim, w których niemasz zbawienia (Ps. 145, 3).

W. 1-2. Głupi jest, kto w czasie burzliwym... ucieka się pod opiekę dębów wielkich,
albo puszcza się na wodę wielką. Jest to alegorja – przenośnia rozwinięta, zawierająca w
sobie obraz cały wzięty z życia. Autor dodał wykład i uzasadnienie obrazu. Alegorja rozciąga
się do zdania całego, lub nawet do okresu, jak w tym razie. W Biblji alegorje są częste. Głupi
jest kto w czasie... Por. Szalony (stulte) tej nocy duszę twojej upominają się (Łuk. 12, 20).

W. 4. Urząd... to krzyż, porównanie.

W. 5. Sługą sług. Miano papieży, przyjęte od czasów Grzegorza Wielkiego. Jest to
stopień najwyższy, w duchu języka hebrajskiego utworzony, znaczy najniższy ze sług. N.p.
wieki wieków - najdłuższe wieki.

W. 6. Słowem bożem, chlebem i zdrojem jest to metafora, podobieństwo
ograniczające się do jednego tylko wyrazu. W Biblii n.p. baranek Boży (Jan. 1, 36); kwasu
Faryzeuszów (Mat. 16, 6). Słowem bożem, chlebem. Por. Nie samym chlebem żywie człowiek,
ale wszelkiem słowem (Mat. 4, 4). Tu wyraz chleb użyty dwa razy: za pierwszym razem jako
przenośnia, za drugim razem w znaczeniu dosłownem, w sensie hebrajskim: pożywienie dla
ciała. W jednym i tym samym ustępie wyraz użyty raz dosłownie, drugi raz przenoścnie, jest
to postać stylistyczna: polisemon. Zdrojem życia. Por. źródłem wody wyskakującej ku
żywotowi wiecznemu (Jan 4, 14).

W. 7. Jako do łoża ciepłego... jako karczmę, porównanie.

W. 8. Zamiast chleba truciznę, metafora. Por. jeśliby prosił syn jego o chleb, izali mu
poda kamień? (Mat. 7, 9). Głos ich stał się jak szum młynów pustych. Por. a głos jego, jako
głos wiela wód (Ap. 1, 15).

W. 9. Aza nie więcej wam pomagali żebracy... a za niewięcej was nakarmił pacierz -
jest to emfaza, napięcie i siła w wyrazie, zdaniu, okresie. W Biblii: Cóż jest łacniejszego?
rzec: Odpuszczają się tobie grzechy, czyli rzec: Wstań, a chódź? (Łuk. 5, 23).

W. 11. Publikan rzymski. Publicanus w Biblii polskiej: celnik. Por. przypowieść o
Faryzeuszu i celniku: Celnik stojąc z daleka... bił piersi swoje (Łuk. 18, 13). Faryzeusz,
człowiek piśmienny żydowski. Scribae eorum et Pharisaei - w polskiej Biblji: Doktorowie ich i
Faryzeuszowie (Mat. 7, 29).

W. 15. Najwięcej troszczą się i najmniej śpią. Jest to przeciwstawnia – zestawienie
wyrazów, z których jedne wyrażają wprost przeciwne pojęcie tym, które są w drugiej. Por.
myśmy słabi, a wy mocni (I Kor. 4, 10).

W. 16. Przykład wzięty z życia narodów: a w innych krajach... urzędnicy...
mędrkowie. W. 17. W przeciwstawieniu przykład z życia narodu polskiego: senatorowie,
mędrcy. Najwinniejsi… najszacowniejsci… święci. Jest to stopniowanie: w zdaniach po sobie
idących siła wyrażenia wciąż wzrasta. W Biblii n.p. ucisk sprawuje cierpliwość. A
cierpliwość doświadczenie, a doświadczenie nadzieję (Rzym. 5, 3-4).
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W. 19. Szanowni... święci. Takie samo stopniowanie.

W. 20. Nauka Europy głupstwem jest. Por. mądrość świata tego, głupstwem jest (I
Kor. 3, 19).

W. 21-22. A jeśli kto z Was powie: oto jesteśmy Pielgrzymowie... a jakże mamy
odmieniać porządek w państwach. Tedy, kto tak mówi, niech uważy: iż cesarstwo rzymskie.
W. 24-25. A jeśli kto z Was powie: jesteśmy żołnierze, ludzie nieuczeni, a jakże mamy
przegadać mędrców krain... Tedy, kto tak mówi, niech uważy: iż mędrcy ateńscy. Paralelizm
zdań, odpowiadają sobie dwa okresy.

W. 23. Ludzi prostaków. Por. iż byli ludzie bez nauki i prostacy (Dziej. 4, 13). Mieli
duch święty. Por. brali Ducha Świętego (Dzieje 8, 17). Krain, które są krainy. Por. krainie i
krainie, narodowi i narodowi (Est. 8, 9).

W. 25. Lud opuścił mędrków. Paweł w Atenach nawrócił tylko mężów niektórych
(Dziej. 17, 34).

Rozdz. V.

W. 1. Wpośród narodów ucywilizowanych... uczyć się cywilizacji... mówią o
cywilizacji. W. 2. Wyraz cywilizacja znaczył obywatelstwo od słowa łacińskiego civis,
obywatel. Obywatelem zaś... obywatelstwem. Jest to forma stylistyczna, podkreślająca ideę
główną w ustępie za pomocą powtarzania tego samego wyrazu. Forma, której Mickiewicz
trzyma się często w Księgach Narodu.

W. 3. W bałwochwalczem pomieszanie języków jest to aluzja do Ksiąg Narodu, gdzie
napisał poeta: Królowie tedy wyrzekłszy się Chrystusa, porobili nowe bogi, bałwany... i kazali
im kłaniać się (K.N.P. 36). Pomieszanie języków w Księdze Rodzaju: pomieszajmy język
ich… pomieszany jest język wszystkiej ziemie (Rodz. 11, 7, 9). Nazwano cywilizacją modne i
wykwintne ubiory, smaczną kuchnię, wygodne karczmy, piękne teatry i szerokie drogi. Jest to
sarkazm.

W. 4. Toć nie tylko Chrześcijanin, ale poganin rzymski... obruszyłby się gniewem.
Jest to emfaza.

W. 6-8. Jeżeli Naród dobrze mający się... ma być najwięcej szanowany, tedy
szanujcie... którzy są najtuczniejsi... jeśli Narody gospodarne... tedy mrówki… jeśli narody
rządne… jak pszczoły. Por. Albowiem jeśli ich odrzucenie jest zjednaniem świata, jakież
przyjęcie... jeśli zaczynienie jest święte i ciasto, a jeśli korzeń święty i gałęzie (Rzym. 11, 15,
16). Sposób dowodzenia jest ten sam, ale Mickiewicz prowadzi poszczególne człony w
sensie odrzucenia i zaprzeczenia, bo doprowadza ad absurdum. Paweł zaś prowadzi w sensie
potwierdzenia i doprowadza do emfazy. Trzy te wiersze stanowią trzy człony związane ze
sobą w sposób paralelny z jednakowem zakończeniem, które się trzy razy powtarza: ale na
człowieka, to niedosyć.

Przypowieść: Ojciec, starsi i młodsi synowie. Jest to trawestacja przypowieści
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Chrystusa Pana o synu marnotrawnym z tą różnicą, że marnotrawnymi są synowie starsi.

W. 10. Pewny obywatel miał kilku synów. Por. Człowiek niektóry miał dwu synów
(Łuk. 15, 11). Starszych, skoro z dzieciństwa wyszli, posłał do szkoły wielkiej. Por. zebrawszy
wszystko młodszy syn odjechał w daleką krainę (Łuk. 15, 13).

W. 13. Ojciec nie dosyć dosyłał pieniędzy. Por. począł niedostatek cierpieć (Łuk. 15,
14). Znaleźli lichwiarza, który im hojnie dodawał. Por. przystał do jednego obywatela (Łuk.
15, 15). Potem... umyślili pocieszać się pijaństwem i rozpustą. Stali się pijakami,
rozpustnikami, oszustami. Por. I radby był napełnił brzuch swój młótem, które jadały wieprze
(Łuk. 15, 16).

W. 14. Lichwiarz... nic im nie dawał. Por. a nikt mu nie dawał (Łuk. 15, 16).

W. 15. Oddani są lichwiarzowi do wyrobku. Por. posłał go do wsi swojej, aby pasł
wieprze (Łuk. 15, 15). A pracując przypominali przestrogi ojca i myślili w sercu: Szkoda,
żeśmy go nie słuchali. Por. A przyszedłszy ksobie, rzekł: Jako wieleu najemników w domu
ojca mego mają dosyć chleba (Łuk. 15, 17). Myślili w sercu wyrażenie biblijne – Przecz
myślicie złe w sercach waszych? (Mat. 9, 4). A iż byli pyszni, nie chcieli pisać z
przeproszeniem do ojca, który płakał po nich. Por. wstawszy szedł do ojca... ujrzał go ojciec
jego i miłosierdziem wzruszony jest (Łuk. 15, 20).

W. 18. Młodsi synowie nie zapominali nigdy nauk ojca... byli zawsze cnotliwi i
szanowani. Por. Starszy syn rzekł ojcu swemu: tyle lat służę tobie i nigdym nie przestąpił
rozkazania twego (Łuk. 15, 29).

W. 19. Objaśnienie Przypowieści. Obacz wyżej. Por. Mat. 13, 18-23 oraz Mat. 13,
37-39.

Rozdz. VI składa się z pytania i z odpowiedzi.

W. 2. Odpowiedź składa się z dwu członów wyłączających i jednego twierdzącego:
Nie na ludziach, którzy... bo nie mieli miłości. Ani na ludziach, którzy... bo nie mieli wiary.
Ale na ludziach, których... Którzy najpiękniej ubierali się i tańczyli... Jest to sarkazm.

W. 8. Najmędrszy nauczyciel nie przegada jednego zuchwałego i języczliwego
chłopięcia. Powiedzenie przysłowiowe.

Rozdz. VII.

W. 1-2. Paralelizm, zestawienie w podobieństwie. Powiedział Chrystus = Pielgrzym
Polski powiada t.j. cała Emigracja, która miała według poety posłannictwo mesjaniczne do
narodów Europy.

W. 1. Powiedział Chrystus: kto idzie za mną, niech opuści i ojca swego i matkę
swoją i odważy duszę swoją. Por. Łuk. 14, 26: Jeśli kto idzie do mnie, a nie ma w nienawiści
ojca swego i matki i żony i dzieci i braciej i sióstr, jeszcze też i duszy swojej, nie może być
uczniem moim.
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W. 2. Pielgrzym Polski powiada: jest trawestacą słów, poprzednio zacytowany.

W. 3. Kto siedzi w Ojczyźnie... straci Ojczyznę i życie, a kto opuści Ojczyznę... ten
obroni Ojczyznę i życie. Por. ktoby chciał duszę swoją zachować straci ją. Bo ktoby stracił
duszę swą dla mnie, zachowa ją (Łuk. 9, 24.

Przypowieść: pożar w mieście.

W. 4. Zbudowano pierwsze miasto na ziemi. Aluzja do Księgi Rodzaju (11, 4):
Pójdźmy, zbudujmy sobie miasto i wieżę. Treść przypowieści zbliża się do treści Biblijnej o
tyle, że w Księdze Rodzaju czytamy: Tedy pan dżdżył na Sodomę i Gomorę siarką i ogniem z
nieba. I wywrócił miasta te (Rodz. 19, 24-25).

Poczciwi ludzie, co ratowali bliskie sąsiady - mają pewną zbieżność z Abrahamem,
który wstawiał się za owemi miastami do Boga, ale na próżno oraz z owymi sprawiedliwymi
w mieście co nie uratowali miasta, bo było ich za mało. Nawet nie było dziesięciu
sprawiedliwych (Rodz. 18, 32).

Ale więcej zbieżności są przypowieścią znaleźć można w przypowieści, którą
napisał Lessing: o pożarze w starożytnym, przeogromnym pałacu. Gdy rozległ się krzyk:
pożar, pożar. To mieszkańcy tego w gmachu zamiast iść i ratować płonące gmachy każdy z
planem w ręku przebiegał ulice i pokazywał, w którem miejscu na jego planie sroży się
pożar. I byłby ogień strawił cały pałac, ale na szczęście okazało się, iż to nie był pożar, ale
zorza północna5.

W. 13. Objaśnienie przypowieści. Obacz wyżej. Mat. 13, 18-23 oraz Mat. 13,
37-39).

Rozdz. VIII. Przypowieść: Gospodarze, owce i wilki przypomina opowieść
Chrystusa o dobrym pasterzu (Jan 10).

W. 2. Wilcy wpadali... i czynili szkodę - archaizm. Por. wilcy drapieżni (Mat. 7, 15).

W. 3. Wzięli więc strzelby i psy, odpędzali i zabijali. Autor wcale nie wskazuje, że
jest inny podmiot, orzeczenia w tej samej formie – podmiot wyżej to wilcy - a dla
czasowników: wzięli, odpędzali podmiotem są: gospodarze z 1-go wiersza. Ten sposób
pisania jest na modłę biblijną.

Gospodarze przedstawieni są, jako dobrzy pasterze, których owce są własne – widzą
wilka przychodzącego, nie opuszczają owiec i nie uciekają (Jan 10, 12). Dobry pasterz duszę
swą daje za owce swoje (Jan 10, 11).

Rozdz. IX. Przypowieść: Malarja we Włoszech.

W Księgach Królewskich mówi się że przepuścił Pan mór na Izraela. A gdy
wyciągnął rękę swą Anioł Pański nad Jeruzalem, aby je wytracił, zlitował się Pan nad
utrapieniem i rzek aniołowi lud bijącemu: Dosyć, teraz zawściągnij rękę twoją (II Król. 24,

5 Eine Parabel Sämmtliche Schriften t. X p. 122-124.
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15-16)

4. Simile, objaśnienia przez podobieństwo, rozdz. X-XVI.

Rozdz. X.

W. 1. Jesteście wpośród cudzoziemców, jako trzoda wśród wilków. Por. Oto ja was
posyłam, jako owce między wilki (Mat. 10, 16).

W. 2. Się odłączają od trzody, bo nie czują wilka. Por. Widzi wilka przychodzącego...
wilk porywa i rozpłasza owce (Jan 10, 12).

W. 3. Trójca szatańska - przeciwna Trójcy Bożej będąca jej pośmiewiskiem i
podrzyźnianiem. Trzej Królowie: Fryderyk drugi pruski, Katarzyna druga rosyjska, Marja
Teresa Austrjacka (K.N.P. 63, 62).

Czciciele Mocy i Równowagi i Koła i Interesu. Mocy – preponderancji politycznej,
bałwan zrobiony przez Hiszpanję (K.N.P. 38). Równowagi politycznej, bałwan wymyślony
przez Włochów (K.N.P. 54). Koła zaokrąglenia politycznego, bałwan nakreślony przez króla
pruskiego (K.N.P. 56). Interesu był to bałwan najobrzydliwszy, którego wyrobiła trójca
szatańska (K.N.P. 76).

W. 4. Nie wszyscy jesteście równie dobrzy. Por. Nie jesteście wszyscy czystymi (Jan
13, 11).

W. 8. Nie krzyczcie: oto na tym człowieku taka plama jest, muszę ją pokazać. Por.
widzisz źdźbło w oku brata twego... Dopuść, że wyjmę źdźbło z oka twego (Mat. 7, 3-4).
Znajdą się ludzie, których obowiązkiem będzie te brudy wygrzebywać. Por. wyrzuć pierwej
tram z oka twego (Mat. 7, 5).

W. 9. Jeśli idziecie przez miasto... Przykładem z życia wziętym objaśnia poeta
zasady, iż nie należy brudów wyciągać.

W. 11. Oto w tej bitwie zrobiono taki błąd, albo w owej bitwie taki błąd, a w tym
marszu taki błąd. Postać stylistyczna mimesis, która odtwarza powiedzenia trzecich osób.

W. 13. Ludzie dobrze sądzą, zaczynając od dobrej strony. Por. Dobry człowiek z
dobrego skarbu wynosi rzeczy dobre (Mat. 12, 35).

Rozdz. XI. Jesteście między cudzoziemcami, jako rozbitkowie na brzegu cudzym.
Por. Paweł pisze: trzykroćem się z okrętem rozbił przez dzień i przez noc byłem w głębi
morskiej (II Kor. 11, 25).

Przypowieść: Rozbitkowie na brzegu cudzym. Ma ona pewną zbieżność z opisem
rozbicia się okrętu ze św. Pawłem przy wyspie Malcie (Dziej. 28).

W. 2. Onego czasu rozbił się okręt. Por. Przodek uwięznąwszy został, nie ruszając
się lecz zad rozbijał się od gwałtu morza (Dziej. 27, 41). Część ludzi wypłynęła na brzeg
cudzy. Por. wypłynęli i na brzeg wychodzili (Dziej. 27, 43).
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W. 3. Byli żołnierze, i majtkowie ludzie morscy, i rzemieślnicy, i uczeni piszący
książki. Por. żołnierze (Dziej. 27, 32); żeglarze (Dziej. 27, 30).

W. 5. Lud brzegu onego nie dawał im okrętu, ani łodzi. Por. A barbarowie okazywali
nam niemałą ludzkość. Albowiem zapaliwszy kupę drew, podejmowali nas wszystkich
(Dziej. 28, 1-2).

W. 9. Skarżyli majtków. Por. Paweł mówi: potrzebać iście było, abyście mnie
usłuchawszy, od Krety się byli nie puszczali i pozyskali to utrapienie i szkodę (Dziej. 27, 21).

W. 10. Z wiatrem północnym... na wiatr zachodni. Por. wiatr z południa... wiatr
gwałtowny, który zowią Euroaquilo (Dziej. 27, 13-14). Północny... to Rosja, zachodni... to
Francja. Skałę podwodną. Por. wpadli na miejsce, które miało z obu stron morze (Dziej. 27,
41).

W. 11. Cieśle poszli budować domy, a mularze murować, a uczeni książki pisać. Por.
i odeszli, jeden do wsi swojej, a drugi do kupiectwa swego, a drudzy pojmali sługi jego (Mat.
22, 5-6). Wedle rzemiosła swego. Por. Wedle własnego przemożenia (Mat. 25, 15).

W. 14. I znalazł się między nimi człowiek prosty, który dotąd milczał, bo był cichy.
Por. tedy Paweł stanąwszy w pośrodku ich, rzekł (Dziej. 27, 21).

W. 15. Powrócimy tylko okrętem i po morzu. Por. napominam was, abyście byli
dobrej myśli, boć nie będzie zguba żadna duszy z was oprócz okrętu (Dziej. 27, 22).

Rozdz. XIII.

W. 1. Nie naśladujcie. Por. Nie bądźcie im podobni (Mat. 6, 8).

W. 2. Zaczynali rady... zaczynali przy obiadach… Paralelizm w ciągłości.

W. 3. Aby brzuch pełny dawał mądrości głowa pijana zgodę, aby z mięsa i wina
wskrzesić Ojczyznę? Jest to sarkazm. Por. jeden łaknie, drugi jest pijany (I Kor. 11, 21).

W. 4. Jaki początek, taki koniec. Przysłowie. Por. początek i koniec (Ap. 21, 6).

W. 5-6. Dziecię... głupie jest... co wtenczas uradzicie, mądre jest. Przeciwstawienie.
Por. Mądry... przyjmuje... głupi bywa bit (Przyp. 10, 8).

W. 9. Podnieście się do zgody... skłonńcie się do zgody. Jest to postać krasomówcza:
mimesis, polegająca na odtwarzaniu czyjeś mowy. Por. Mówili... u siebie... potem będziemy,
jakoby nas nie było (Mądr. 2, 1-2).

W. 12. Stół jest ołtarzem. Por. będzie stół ich przed nimi sidłem (Ps. 68, 23). A
brzuch Bogiem ich. Por. których Bóg jest brzuch (Filip. 3, 19).

W. 14. Oszczędzone... od gęby. Por. a z gęby ich wychodzi ogień (Ap. 9, 17).
Starszym. Por. rzeczono jest starym (Mat. 5, 21); powiedziano starym (Mat. 5, 27, 33).
Starym przedstawicielom Starego Zakonu. Starszym, t.j. których nazywacie podoficerami
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czyli namiestnikami (24, 2).

W. 19. Któż nie pozna... Męża, co zwyciężył... i Męża, co zwyciężył... i Męża, co
wyprowadził... i Męża, który prowadził… i Męża, który powiedział... i Młodzieńców, którzy
pierwsi wygnali... i Męża, który wyrzekł pierwszy... Jest to postać krasomówcza zwana
polisyndeton, zasadzająca się na kilkakrotnem powtórzeniu w jednem zdaniu tego samego
spójnika łączącego. Por. Królowie ziemi i książęta i tysiącznicy i bogaci i mocarze i każdy
niewolnik i wolny (Ap. 6, 15). Męża, męża, męża jest to postać stylistyczna autonomazja,
miano ogólne zamiast imienia własnego: Skrzynecki, Dwernicki, Dębiński, Różycki.

W. 25. Nie patrzcie drugich... tylko patrzcie samych siebie. Por. Nie skarbcie sobie
skarbów na ziemi... ale skarbcie sobie skarby w niebie (Mat. 6, 19-20).

W. 26. A podług tego, jak drugich sądzicie, sami będziecie sądzeni. Por.
którymbyście sądem sądzili, sądzeni będziecie (Mat. 7, 2).

W. 28. Kto bardzo surowie potępi bliźniego za błąd jaki... tedy sam pewnie w ten
błąd wpadnie i sądzony będzie od drugich. Por. którą miarą mierzyć będziecie, odmierzą
wam (Mat. 7, 2).

W. 29. Pewien pobożny Polak odkrył. To jest sam autor. Sądząc ze słów: nauki i
przypowieści zebrał Chrześcijanin pielgrzym (Wstęp, 7).

W. 30. Na tchórza najsrożej nastają tchórze, na złodzieja złodzieje, a z warjata
najgłośniej śmieją się drudzy wariaci. Por. oburzy się... mąż na męża (Iz. 3, 5); wyda brat
brata (Mat. 10, 21); Ale się brat z bratem prawuje (I Kor. 6, 6).

W. 31-32. A człowiek rozumny i odważny, w mowach pobłażający jest, wszakże jeśli
zwierzchnikiem jest i Sędzią... A człowiek próżny, surowy jest w mowach... a gdy zostanie
Starszym ludu i Sędzią. Paralelizm w przeciwstawieniu.

W. 34. Nie rozróżniajcie się między sobą. Por. Nie wynoście w czynieniu roboty
twojej (Łuk. 10, 20)6; nie wynoś się w mądrości twojej (Ekli. 32, 26).

W. 35. Ewangelię o robotnikach, którzy przyszli do winnicy... rano... w południe...
wieczorem. Por. bardzo rano... około trzeciej godziny... około szóstej i dziewiątej godziny...
około jedenastej (Mat. 20, 1-6). A wszyscy równą wzięli zapłatę. Por. wzięli po groszu (Mat.
20, 9-10). A ci co wcześniej przyszli zazdrościli późniejszym. Por. A wziąwszy szemrali
przeciw gospodarzowi (Mat. 20, 11). Pan zaś rzekł: zazdrośnicy, a cóż wam mam do tego,
byleście sami wzięli tę zapłatę? Por. Przyjacielu, nie czynięć krzywdy… Weźmi, co tego jest, a
idż... Czyli mi się nie godzi uczynić, co chcę? (Mat. 20, 13, 14, 15).

Rozdz. XIII.

W. 1. Nie spierajcie się o zasługi wasze i pierwszeństwo i o znaki. Por. ktoby kolwiek
między wami chciał większym być, niech będzie sługą waszym, a ktoby między wami chciał
6 Red. Pomyłka autora. Wers ten brzmi: Wszakoż się z tego nie weselcie, iż się wam duchowie
poddają: ale się weselcie że imiona wasze napisane są w niebiesiech.
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pierwszym być, będzie sługą waszym (Mat. 20, 26, 27).

Przypowieść: Szturm do miasta. Przypowieść ta ma pewne podobieństwo z
biblijnym opisem zdobycia twierdzy Jebus w Jerozolimie przez Dawida (I Kron. 11).

W. 2. Wojsko krzyknęło: kto pierwszy postawi nogi na murze, będzie miał znak wielki
wojskowy. Por. rzekł Dawid: każdy ktoby najpierw pobił Jebuzejczyki, ten będzie książęciem i
hetmanem (I Kron. 11, 6).

W. 6-7. Mąż silny i ogromny... niósł przed sobą... postawił na murze... wojsko
chciało dać znak wielki owemu żołnierzowi silnemu. Por. Wstąpił tedy pierwszy Joab syn
Sarwiej i został hetmanem (I Kron. 11, 6).

W. 2-6. Postawiono na murze drabinę... Postawiono więc drugą drabinę...
postawiono trzecią drabinę - forma paralelna.

W. 10. Kto zasłania, równy temu, kto walczy. Zdanie przysłowiowe. Tarcz ma równą
cenę, jak miecz. Jest to metonimia, zamiennia: oręż zamiast czynności nim dokonywanej. Por.
Z nadworza pustoszyć je będzie miecz (Powt. P. 32, 25).

W. 11.Jednego... drugiego... trzeciego. Por. jeden… drugi… drudzy (Mat. 22, 5-6).

Rozdz. XIV.

W. 1. Niech każdy składa... jako dar w karbonę. Por. Nie godzi się ich kłaść do
korbony (Mat. 27, 6). Tajemnie, nie mówiąc, wiele złożył. Por. gdy ty czynisz jałmużnę,
niechaj nie wie lewica twoja, co prawica twoja czyni (Mat. 6, 3). A Pan Bóg zapisuje, ile
każdy złożył. Por. a ojciec twój który widzi w skrytości, odda tobie (Mat. 6, 4).

W. 2. Ale jeśli chwalić się będziecie. Por. nie trąb przed sobą (Mat. 6, 2). Żeście
dawali talent wasz tylko dla chluby. Por. aby byli czczeni od ludzi (Mat. 6, 2).

W. 8. Kto zakopie ziarno w ziemię... tedy ziarno wyda roślinę. Por. Jeśli ziarno
pszeniczne wpadłszy w ziemię nie obumrze, samo zostawa, lecz jeśli obumrze, wielki owoc
przynosi (Jan 12, 24).

W. 7. Kto obnosi ziarno w ręku... nic z niego nie otrzyma. W. 8. Ale kto zakopie
ziarno w ziemię... tedy ziarno wydaje roślinę. W. 9. Ale kto zachowa ziarno w kłosie... ten
otrzyma ziarn sto, a z tych stu tysiące tysięcy. Jest to stopniowanie (climax), w zdaniach po
sobie idących siła myśli wciąż się podnosi. Postać ta krasomówcza znajduje się w Biblii.

W. 11. A cóż mówić o ludziach, którzy skarżą się mówiąc, waleczni byliśmy, ani nie
mamy starszeństwa i znaku? W. 12. A cóż mówić o ludziach, którzy skarżą się mówiąc: oto
ten... lękliwy jest, a wziął znak, a oto ten... niemądry jest, a wziął starszeństwo? W. 13. A cóż
mówić o ludziach, którzy skarżą się mówiąc: naczelnik nasz pomylił się... Jest to paralelizm,
złożony z trzech członów, z których każdy jest pytaniem i posiada swą odpowiedź.

W. 12. Nie ogląda się... Bo kto ogląda się... Oglądać się i oglądać... Podkreślenie
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myśli przez powtórzenie tego samego wyrazu. Ogląda się... oglądać... Jest postać
stylistyczna, polegająca na powtórzeniu w tem samem zdaniu czy okresie tego samego
źródłosłowu nazywa się poliptoton. Postać bardzo często spotykana w Biblii.

W. 13. Widzi każdy łatwo wadę w Naczelniku, a nie widzi przymiotu, i widzi zasię w
sobie przymiot, a nie widzi wady. Jest to przeciwstawnia w formie przysłowiowej.

W. 14. Chrystus Bóg wybrał między dwunastu Apostołów jednego zdrajcę. Por.
djabeł był wrzucił w serce, żeby go wydał Judasz Szymona Iszkarjoty (Jan 13, 2).

W. 15. Między Apostołami Jan święty był najwięcej kochany. Por. jeden z uczniów
jego, siedzący na łonie Jezusowem, którego miłował Jezus (Jan 13, 23). Ani był
namiestnikiem, jak Piotr. Por. paś baranki moje... paś owce moje (Jan 21, 15-17). Ani
przeznaczony do powołania narodów, jak Paweł. Por. Odłączcie mi Szawła… ku sprawie, do
którejem ich wziął (Dziej. 13, 2); Albowiem ten, który skutecznie robił w Pietrze na
Apostolstwo obrzezania, skutecznie robił i we mnie między Pogany (Gal. 2, 8); wzięliśmy
łaskę i Apostolstwo... między wszystkiemi narody dla imienia jego (Rzym. 1, 5). Ani
podskarbim, jak Judasz. Por. mieszek mając, co wkładano nosił (Jan 12, 6). Ani jak Piotr...
ani jak Paweł... ani jak Judasz – forma wyłączająca po której następuje forma
potwierdzająca: a przecież Jan.

W. 16 Przepowiedział przyszłość w Apokalipsie. Por: Objawienie... dał Bóg... słudze
swemu Janowi, który świadectwo wydał słowu Bożemu (Ap. 1, 1-2). Nazywany jest orłem.
Orzeł jest symbolem Ewangelii św. Jana, który gdyby orzeł wpatrzył się w Słońce
Przedwieczne, rozpocząwszy Ewangelię swoją: Na początku było słowo. Symbole czterech
Ewangelii utworzone są na podstawie widzenia Ezechiela Proroka (Ezech. 1). Wielu myśli, iż
on nie umarł. Por. tak chcę, żeby on został aż przyjdę, co tobie do tego? (Jan 21, 22).

Rozdz. XV.

Podobieństwo o Gospodarzach spraszając gości. Zapraszanie na ucztę przypomina
Podobieństwo Ewangeliczne o wzywaniu zaproszonych na gody (Mat. 22). Gospodarz głupi,
gospodarz rozumny przypominają Panny mądre i głupie (Mat. 25).

W. 1. Jesteście między cudzoziemcami, jako gospodarze szukający gości i
spraszający ich na ucztę swobody do domu swojego. Por. Podobne się stało Królestwo
niebieskie człowiekowi królowi, który sprawił gody małżeńskie synowi swemu (Mat. 22, 2).

W. 2. Pewny gospodarz głupi… W. 3. Ale gospodarz rozumny... Por. podobne będzie
królestwo niebieskie dziesięciu pannom, które... wyszły przeciw oblubieńcowi i oblubienicy. A
pięć z nich było głupich, a pięć mądrych (Mat. 25, 1-2).

W. 2. Gospodarz głupi pokazywał gościom śmieci i miejsca brudne. Por. Pięć
głupich... nie wzięły oleju z sobą (Mat. 25, 3). Tak iż ckliwość obudził i nikt potem nie chciał
siadać do stołu jego. Por. A gdy szły kupować przyszedł oblubieniec (Mat. 25, 10).

W. 3. Gospodarz rozumny prowadzi gościa czystym przysionkiem. Por. A mądre
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wzięły oleju w naczynia swoje (Mat. 25, 4).

W. 4. Powiedzcież teraz, którzy z nich są głupi gospodarze, a którzy rozumni? Por.
Czuwajcież tedy bo nie wiecie dnia, ani godziny (Mat. 25, 13).

W. 5. Nie miotajcie pereł przed wieprze. Por. Nie miećcie pereł waszych przed
wieprze (Mat. 7, 6).

Przypowieść: Gajowy, zbójca i żydzi, przypomina przypowieść Ewangeliczną o
człowieku, który wpadł między zbójce (Łuk. 10, 30-37).

W. 6. Pewien Chrześcijanin mieszkał pod lasem. Por. Człowiek niektóry zstępował z
Jeruzalem (Łuk. 10, 30).

W. 7. Rozbójnik obalił gajowego i podeptał i myślił, iż go zabił. Por. Wpadł między
zbójce, którzy go też złupili i razy zadawszy odeszli, na poły umarłego zostawiwszy (Łul. 10,
30). Gajowy sam mocniej był zraniony. Por. rany zadawszy (Łuk 10, 30). Gajowy zaplook się
do karczmy dla ratunku Porównaj Samarytanin prowadził do gospody i miał piecze o nim.

W. 9. Żydzi zaś widzieli z karczmy co się stało... ale obawiali się, aby nie prosił
zapłaty. Por. niektóry kapłan zstępował tą drogą, a ujrzawszy go minął. Także i Lewit...
widząc go, minął (Łuk. 10, 31-32).

W. 10. Starsi (żydzi) dali mu (gajowemu) wódki i chleba. Por. Samarytanin zawiązał
rany jego nalawszy oliwy i wina (Łuk. 10, 34).

W. 13. Dawid. Por. Dawid przybieżał, stanął nad Filistynem (Goliatem) i wziął
miecz jego... i zabił go i uciął głowę jego (I Król. 17, 51). Samson najmocniejszy z ludzi. Por.
oboje wrota u bramy z podwojami i z zamkiem wlożywszy je na ramiona swe zaniósł na
wierzch góry (Sędz. 16, 3); siedmią powrozów żylisytych wilgotnych związano... rozerwał,
jako gdyby kto przerwał nić ukręconą z paździerzy zgrzebnych (Sędz. 16, 7, 9).

W. 19. Damy ci jeszcze talar bity. Por. wyjął dwa grosze i dał gospodarzowi (Łuk.
10, 35).

W. 20. Za chleb i wódkę i leki odeszlę pieniądze, skoro wrócę do domu. Por.
cokolwiek nad zwyż wydasz, ja gdy się wrócę, oddam tobie (Łuk. 10, 35).

W. 23. Da czegoś to zrobił, co zrobiłeś i jakie były myśli twe, bo człowiek dziwny
jesteś. Por. Któryż z tych trzech zda się tobie z bliźnim być onemu (Łuk. 10, 36).

W. 24. Tego jednego wam nie powiem. Por. A ja też wam nie powiem (Łuk. 20, 8).

Rozdz. XVI.

Podobieństwo o Podróżnych w wilczej jamie. Przypomina Daniela we lwim dole
(Dan. 6, 16-24).

I tu i tam są dwie grupy osób, które niejednakowej doli zaznały dostawczy się do
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dołu. Tam Daniel wrzucony, niemogący się sam wyratować, a szczęśliwie wyciągnięty z dołu
lwiego przez króla. Tu podróżni pierwsi, którzy po krótkiej chwili zostali wyciągnięci przez
przewodnika z wilczej jamy. Druga grupa: Tam oskarżyciele Daniela następnego dnia
wrzuceni do tegoż lwiego dołu, pożarci zostali przez lwy. Tu podróżni drudzy wpadłszy
następnego roku do tejże jamy lwiej kilka dni marli głodem, aż przypadkiem ludzie ich
wyciągnęli.

Prof. Pigoń zwraca uwagę, że pomysł tego podobieństwa wywodzi się z bajki o lisie,
co wpadł w jamę i po grzbiecie kozła wydostał się na wolność. Mickiewicz przerobił w r.
1830 z Lafontaina pod tytułem: Lis i Kozioł. Zauważył to prof. St. Windakiewicz.
Mickiewicz mógł korzystać zarówno z opowiadania o Danielu, jaki bajki Lafontaina, gdyż
każde z nich dawało mu inny motyw.

W. 4. Wstąpił mu na barki... wstąpił też na barki... ostatniemu na barki... forma
stylistyczna używana przez Mickiewicza w Księgach jednych i drugich, zapożyczona z
Biblii.

W. 10. Przewodnik głupi jest... lepiej wybierajmy przewodnika. W. 11. Przewodnik
zaś myślił... nie podejmę się nigdy przewodnictwa. Forma stylistyczna, polegająca na tem, że
wyraz rozpoczynający okres i go kończący jest ten sam.

W. 16. Szedł więc do domu swego. Por. Zstąpił... do domu swego (Łuk. 18, 14).

W. 19. I stało się… wyrażenie w Biblii częste. Por. I stało się (Mat. 11, 1).

5. Exemplum, objaśnienie na przykładzie rozdz. XVII-XXI.

Rozdz. XVII

W. 1. Jesteście w pielgrzymstwie waszem na ziemi cudzej, jako był lud Boży na
puszczy. Tułaczkę ludu opisują Księgi Mojżeszowe II, III, IV, V.

W. 2. Strzeżcie się... utyskiwania i narzekania i powątpiewania. Por. wszczęło się
szemranie ludu, jakoby styskującego dla prace (Liczb 11, 1); uskarżania synów Izraelowych
(Liczb 17, 5); szemranie wasze przeciw Panu (Wyj. 16, 7). Strzeżcie się. Por. Strzeżcie się
(Mat. 7, 15).

W. 3. Wróćmy do Egiptu... będziemy mieli obfitość mięsa i cebuli. Por. Któż nam da
mięsa do jedzenia? Wspominamy na ryby, któreśmy jadali w Egipcie darmo: przychodzą na
pamięć ogórki i melony i łuczki i cebule i czosnki (Liczb 11, 4-5).

W. 4. Bóg obrażony przedłużył pielgrzymkę narodu, aż dopóki wszyscy ci, którzy
wątpili, wymarli na puszczy. Por. Na tej pustyni będą leżeć trupy wasze. Wszyscy, którzyście
policzeni od dwudziestu lat i wyżej, a szemraliście przeciwko mnie nie wnijdziecie do ziemie
(Liczb 14, 29-30).

W. 5 Jakże zdobędziem ziemię przodków, kiedy mamy przeciw sobie króle mocne i
ludy, jako ludy olbrzymów. Por. Żadną miarą nie możemy ciągnąć do tego ludu, bo
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mocniejszy jest, niźli my... lud, któryśmy widzieli, wysokiego wzrostu jest... z rodu
olbrzymskiego, do których przyrównani zdaliśmy się, jako szarańcza (Liczb. 13, 32-34).

W. 7. Którzy w sercach swych narzekali i wątpili. Jest to aluzja do Aarona i
Mojżesza. Por. Aaron... nie wnidzie do ziemi którąm dał synom Izraelowym, przeto że
niedowiarkiem był ustom moim u wody przeciwieństwa (Liczb 20, 24); mówił Pan do
Mojżesza i Aarona: Iżeście mi nie wierzyli, abyście mię byli poświęcili przed synmi
Izraelowymi: nie wwiedziecie tych ludów do ziemie którą im dam (Liczb 20, 12). Rzekł Bóg
do Mojżesza: Tać jest ziemia, o którąm przysiągł... Widziałeś ją oczyma swemi, ale nie
przejdziesz do niej. I umarł tam Mojżesz sługa Pański z ziemi Moabskiej na rozkazanie
Pańskie (Powt.P. 34, 4-5).

W. 9. W obozie ludu wybranego byli ludzie zarażlwi, chorujący na leprę, czyli trąd.
Por. siostra Mojżesza Marja ukazała się zbielałą trądem, jako śnieg... Wyłączona tedy jest
Marja z obozu przez siedm dni (Liczb 12, 10-15). Po tych znakach zaś, poznacie chorobę.
Jest to przenośnia – trąd duchowy w zestawieniu z trądem ciała, o którym Księgi
Mojżeszowe piszą.

W. 10. Wiedziałem, że powstanie było głupstwem, ale biłem się... jako dobry
żołnierz; wiem, że niepodobieństwem jest odzyskać Polskę, ale pielgrzymuję, jako człowiek
honorowy = paralelizm w podobieństwie.

W. 11. Uciekajcie... donieście starszym. Por. Przykaż synom Izraelowym, aby
wyrzucili z obozu wszelkiego trędowatego (Liczb 5, 2). Donieście starszym; a starsi... zdejmą
z niego Czamarę i każą mu namyślać się w domu przez pewną liczbę dni. Jest to
naśladowanie obrzędu, przepisanego w prawie Mojżeszowem podczas oczyszczenia
trędowatego. Przywiodą go do kapłana... wypierze człowiek szaty swe, ogoli wszystkie włosy
ciała… żeby mieszkał przed namiotem swoim przez siedem dni (Kapł. 14, 1-9); Ósmego
dnia... kapłan oczyszczającego człowieka, postawi go... przed Panem we drzwiach przybytku
(Kapł. 14, 10-11).

W. 13. Jeśli zaś chory... napiątnują go, ogłaszając, iż jest nieczysty. I wszyscy od
niego uciekać mają. Por. Ktokolwiek tedy będzie splugawion trądem, a oddzielon jest za
rozsądkiem kapłańskim: będzie miał szaty rozpróte, głowę odkrytą, usta szatą zakryte i będzie
wołał, że jest splugawiony i smrodliwy... sam będzie mieszkał za obozem (Kapł. 13, 44-46).

W. 14. Jeśli w bitwach szedł na ogień, tedy i koń... i koń... możnaż nazwać konia
dobrym żołnierzem? Sarkazm.

W. 15. Zaraźliwiec... bije się dla honoru... oficer moskiewski... bije się dla honoru...
Włoch... się mści za honor. Sarkazm. Cóż znaczy głupi bałwochwalczy honor Por. zrobili
królowie dla Francuzów zrobili bałwana i nazwali go honor (K.N.P. 36).

W. 16. Żołnierz... zwierzem jest, a dowódzca... rozbójnikiem jest. Metafora.

W. 17. Zabija dwóch... zabija dziesięciu. Jest to postać krasomówcza polisemon
polegająca na użyciu tego samego wyrazu w tym samym okresie w dwu odmiennych
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znaczeniach, z których drugiej jest przenośne. Por. w Biblii: a dopuść umarłym grześć umarłe
swoje (Mat. 8, 22).

Rozdz. XVIII.

W. 1. Jesteście wśród cudzoziemców, jak Apostołowie wśród bałwochwalców. Por.
Paweł w Atenach czekał: wzruszał się w nim duch jego, widząc miasto udane na
bałwochwalstwo (Dziej. 17, 16).

W. 2. Bałwochwalcami są rządy despotyczne. Por. K.N.P. 35-40: Królowie tedy
wyrzekłszy się Chrystusa, porobili nowe bogi, bałwany:... honor…. preponderancją
polityczną... panowaniem na morzu i handlem... Dobrobyt. Żydami ludźmi starego zakonu
jest Republika Francuska – czci Wszechmocność ludu i Równość i Wolność. Chrześcijanami
są Emigranci polscy, którzy się Boga i wolności nigdy nie zaparli. Republika francuska
wytępi bałwochwalców chananejskich. Por. Jozue zdobył Jerycho (Joz. 6), zwalczył pięciu
królów i powiesił (Joz. 10), kilkudziesięciu innych pobił Mojżesz i Jozue (Joz. 12).

W. 3. Prawo Mojżesza: oko za oko, ząb za ząb (Kapł. 24, 20). Prawo Jozuego: wybił
wszystkie dusze które tam mieszkały, niezostawił w nim szczątku żadnego, ale aż do
wytracenia wszystko spustoszył (Joz. 11, 11). Wytępiając od starego do ssącego dziecka. Por.
pobili wszystko... od dziecięcia aż do starego (Joz. 6, 21). Od bydlęcia do szczenięcia. Por.
Woły też i owce i osły (Joz. 6, 21). Trawiący jak ogień. Por. Pan Bóg twój jest ogień trawiący,
Bóg zawisny (Powt. P. 4, 24).

W. 4. Jako między Żydami w stolicy ich powstał Chrystus i zakon Jego, tak w
stolicach liberalistów Europejskich powstanie zakon Wasz, nowy zakon poświęcenia się i
Miłości. Poeta przeciwstawia liberałów francuskich emigrantom polskim, a zestawia
emigrację z Chrystusem, w myśl mesjanicznego posłannictwa Polski do narodów
Europejskich.

W. 5. Anglja i Francja... jako Izrael i Juda. Królestwo Dawida i Salomona rozpadło
się za Roboama na dwa królestwa: Judzkie z domem panującym Dawidowym ze stolicą i
świątynią w Jerozolimie, oraz Królestwo Izraelskie złożone z dziesięciu pokoleń ze stolicą w
Samarji.

W. 6. Faryzeusze i Saduceusze. Faryzeusze, sekta żydowska, doskonałość duszy
zakładała na zewnętrznych praktykach, które uprawiała z nadzwyczajną drobiazgowością.
Saduceusze, sekta niewierząca w nieśmiertelność duszy, w istnienie aniołów i szatanów. Tref
- nieczyste, którego się nie godzi jeść. Koszer - potrawa dozwolona.

W. 7. Synowi cieśli – por. fabri filius, syn rzemieślniczy (Mat. 13, 55). Jakże mógł
prorok urodzić się w Nazarecie? Por. możesz co dobrego być z Nazaret? (Jan 1, 46).

W. 8. Godzi-li się w szabas uzdrawiać? Por. pytali go, mówiąc: Godzili się w
szabbaty uzdrawiać? (Mat. 12, 10).

W. 9. Dają głośno... jako czynili Faryzeusze. Por. Gdy tedy czynisz jałmużnę, nie
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trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w bożnicach (Mat. 6, 2).

W. 11. Wasz zakon inny jest. Przeciwstawia go poeta Faryzeuszom – liberałom
francuskim. Wszystko co nasze jest, Ojczyzny jest; wszystko, co naszej Ojczyzny jest, wolnych
Ludów jest - paralelizm o dwu zdwojonych członach, które się jednakowo kończą, co
wytwarza dobitność i rytm.

W. 12. W przeciwstawieniu do zakonu miłości i poświęcenia występuje stary zakon
egoizmu i zachłanności: Anglicy, Francuzi, Niemcy, którzy zarażają się bałwochwalstwem
despotyzmu, czcią Baala – pod imieniem Baala rozumieć mamy preponderancja polityczną,
którą król Hiszpanom zrobił (K.N.P. 37). Czczą Molocha – Moloch - Brodsinn, czyli
Dobrobyt bałwan zrobiony Niemcom (K.N.P. 39). Równowaga polityczna, bałwan bogini
wymyślona przez Włochów (K.N.P. 53).

W. 13. Przetoż powiadam Wam. Por. Albowiem wam powiadam (Mat. 3, 9).

Przypowieść: Człowiek dziki w domu opustoszałym.

Ten egoizm, tą wyłączność wszystko dla siebie, dla innych nic, wykazuje
ewangeliczny bogacz w stosunku do żebraka Łazarza. Bogacz obłóczył się w purpurę i w
bisior i używał hojnie na każdy dzień (Łuk. 16, 19). W przypowieści mówi się: przez drugie
okno będę patrzył ja sam (17, 14); przy tym piecu ja sam tylko grzać się będę (17, 15); a
kiedy odchodzili od okna, zasłaniali… aby światło do nich należące innym nie dostało się
(17, 14). Por. Łazarz żebrak chciał być nasycon z odrobin, które padały z stołu bogaczowego,
a żaden mu nie dawał (Łuk. 16, 21).

Egoizm także przebija z bajki Lafontaina o szczurze, który się usadowił wewnątrz
sera szwajcarskiego i nie chciał nikogo dopuścić.

Rozdz. XIX.

W. 1. O innych rzeczach starego zakonu t.j. zagadnień rozważanych wśród
liberalistów europejskich. Pierwsi Chrześcijanie, którzy rozprawiali obrzezaniu i umywaniu
rąk. Por. niektórzy... nauczali bracią: Iż jeśli się nie obrzeżecie wedle zwyczaju
Mojżeszowego, nie możecie być zbawieni (Dziej. 15, 1); Oto ja Paweł powiadam wam, iż jeśli
będziecie obrzezani, Chrystus wam nic nie pomoże (Gal. 5, 2); Pilnujcie dni i miesięcy i
czasów i roków. Boję się o was, bym snadź darmo nie pracował około was (Gal. 4, 10).
Chrystus Pan mówi: jeść nieumytymi rękoma, człowieka nie plugawi (Mat. 15, 20).

W. 2. Narody zbawione będą nie przez stary zakon t.j. przez liberalistów, ale przez
zasługi Narodu umęczonego i ochrzczone będą imię Boga i Wolności. A kto tak ochrzczony,
bratem Waszymi jest. Por. Ślachectwo w Polsce po dniu trzeciego Maja miało być chrztem
Wolności i każdy ktoby gotów był umrzeć za Wolność, byłby ochrzczony z prawa i z miecza
(K.N.P. 93).

W. 3. Prawa są jako obligi, a rządy jak dłużnicy, a Ojczyzna jak dobro. Jest to
metafora rozwinięta.
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W. 4. Bądźcie doskonałymi jak Apostołowie. Por. Bądźcież wy tedy doskonali, jako i
ojciec wasz niebieski doskonałym jest (Mat. 5, 48).

W. 5. Nie rozprawiajcie. Por. nie mówcie wiele (Mat. 6, 7). Najlepiej urządzą... ci
którzy najmocniej czują i najpełniejsi są poświęcenia się. Odpowiedniki w stopniu
najwyższym.

Przypowieść: Sieroty szukały opiekuna.

Obrały człowieka ubogiego, miłosiernego. W Biblii czytamy, że pokolenia
Izraelskie, osierocone przez śmierć Saula obierają Dawida, mówiąc: tyś wywodził i
przywodził lud Izraelski (II Król. 5, 2). Ubogiego Piasta, ale rządnego obierają Polacy.

W. 6. Obróciły więc oczy na sąsiada... Rzekły tedy sieroty: tego nie chcemy, bo z nas
bogacić się będzie. W. 7. Obróciły więc oczy na drugiego sąsiada... rzekły więc: i tego nie
chcemy, bo na nas będzie robił próby. W. 8. Słyszały o trzecim... rzekły więc: tego weźmijmy.
Układ stylu paralelny tak często przez Mickiewicza używany, przejęty z Biblii. W wyliczaniu
biblijnem zwykle są trzy wymienione osoby. N.p. w przypowieści o dziesięciu grzywnach:
przyszedł pierwszy... Przyszedł i drugi... A drugi (właściwie trzeci) przyszedł (Łuk. 19,
16-20). W przypowieści o pięciu talentach: przystąpiwszy ten który wziął pięć talentów...
przystąpił też który był dwa talenty wziął... A przystąpiwszy też który był jeden talent wziął
(Mat. 25, 20-24).

W. 9-10. Podobieństwo następuje o kształcie mowy, które układają dwaj radni: jeden
przemyślny, drugi poczciwy; jeden układa mowę sztuczną, ale pustą, bo mocno nie czuje,
drugi układa, czując prawdę, a myśląc o porządku. Por. nie myślcie jako abo cobyście mówić
mieli: Bo wam będzie dano onej godziny, cobyście mówili. Albowiem nie wy jesteście, którzy
mówicie, ale duch ojca waszego, który mówi w was (Mat. 10, 19-20).

W. 11. Jako ów człowiek poczciwy – tak i prawodawcy pełni miłości. Mowę spiszą
skoropisowie na wzór urządzenia przepiszą i naśladować będą. W Biblii wzorem pierwszej
mowy może być mowa Tertullusa prokuratora arcykapłana Ananiasza wobec starosty Feliksa
(Dziej. 24, 3-8). Wzorem drugim może być mowa Pawła wobec starosty Testusa i Króla
Agryppy. Testus w czasie mowy woła: Szalejesz Pawle... A Paweł: Nie szaleję... cny Feste,
ale prawdy i trzeźwości słowa powiadam (Dziej. 26, 24-25).

W. 13. Podobieństwo o Lesie zasianym przypomina podobieństwo Ewangeliczne o
siejbie dobrego nasienia na roli (Mat. 13).

W. 14. Jeśli gospodarz zasieje nasienie dobre. Por. człowiekowi, który posiał dobre
nasienie na roli swojej (Mat. 13, 24). Może być pewny, iż się drzewa urodzą. Por. urosła
trawa i owoc uczyniła (Mat. 13, 26).

W. 15. Zasiewajcie więc miłość Ojczyzny. Por. Dopuśćcie obojgu róść (Mat. 13, 30).

Rozdz. XX.

Przypowieść o niewieście w letargu ma pewną zbieżność z opisem wskrzeszenia
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córki Jaira (Łuk. 8, 41-56).

W. 1. Niewiasta w letargu. Por. nie umarła dzieweczka, ale śpi (Łuk. 8, 52).

W. 2. Rzekli wszyscy lekarze. Por. niewiasta, która dotknęła się kraju szatu
Chrystusa, idącego do domu Jaira aby mu umarłą córkę wskrzesić - wydała była na lekarze
wszystką swą majętność, a nie mogła być od żadnego uleczona (Łuk. 8, 43).

W. 6. Syn z żalem i rozpaczą zawołał: o! matko moja! A niewiasta na ten głos syna
obudziła się i wyzdrowiała. Por. Chrystus zawołał mówiąc: Dzieweczko wstań. I wrócił się
duch jej i wnet wstała (Łuk. 8, 54-55).

W. 8. Zaprawdę powiadam wam. Por. Zaprawdę powiadam wam (Mat. 5, 18).

Rozdz. XXI.

W. 1. Słyszycie, iż mówią Żydzi i Cyganie i ludzie z duszą żydowską... Polak powiada
narodom. Por. Słyszeliście, iż powiedziano starym t.j. starozakonnym... A ja powiadam wam
(Mat. 5, 27-28).

W. 2. Powiadano dawniej Narodom... ale Wy powiadajcie Narodom. Por. Słyszeliście
zasię, iż powiedziano starym... A ja wam powiadam (Mat. 5, 33-34).

W. 4. A Was spotykają i ugaszczają i śpiewają Wam pieśni Wasze. Są to owacje,
które spotykały powstańców polskich. Zbieżność biblijna: słali szaty swoje na drodze, a
drudzy gałązki z drzew i na drodze słali. A rzesze które uprzedzały i które pozad szły, wołały
mówiąc: Hosanna... Błogosławiony który idzie w imię Pańskie (Mat. 21, 8-9).

W. 5. Przetoż jeśli Wasza nauka o Wolności i Wasze poświęcenie... nie będzie
doskonalsze od nauki i poświęcenia się Francuzów i Niemców i Anglików; tedy zaprawdę
powiadam Wam: nie wnijdziecie do Ojczyzny Waszej. Por. Albowiem powiadam wam, iż jeśli
nie będzie obfitowała sprawiedliwość wasza więcej, niż Doktorów zakonnych i Faryzeuszów,
nie wnidziecie do Królestwa niebieskiego (Mat. 5, 20).

W. 6. Powiadał Chrystus do Narodu wybranego od Boga... z kamieni wzbudzi synów
Abrahamowi. Nie Chrystus to powiedział, ale Jan Chrzciciel do Faryzeuszów i Saduceuszów,
przychodzących do chrztu. A niechciejcie mówić sami w sobie, Ojca mamy Abrahama.
Albowiem wam powiadam, iż mocen jest Bóg z kamienia tego wzbudzić syny Abrahamowi
(Mat. 3, 9). W.7-8. Powiadał Chrystus do narodu wybranego... Polak mówi Francuzom i
Anglikom. Jest zestawienie i trawestacja: Bóg odrzuci plemię wasze, a wzbudzi obrońców
wolności z kamieni t.j. z Moskali i Azjatów.

W. 8. Kto odrzuca... odrzucony będzie. Jest to postać stylistyczna paronomazja,
igraszka wyrazowa, w Biblii bardzo często spotykana, n.p. jeśliby kto ujął z słów ksiąg
proroctwa tego, odejmie Bóg część jego z ksiąg żywota (Ap. 22, 19).

W. 9-14. Przypowieść: Królowa wzywa żołnierza na wodza. Pewne podobieństwo
ma Debora prorokini, która przyzwała Baraka i rzekła do niego: Idź, a wiedź wojsko (Sędz. 4,
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6). Wódz odrzucony, prosty żołnierz obrany - Saul odrzucony, Dawid obrany.

6. Testimonium, świadectwo, rozdz. XXII.

Rozdz. XXII.

W. 1. Gdy w pielgrzymstwie waszem przyjdziecie do miasta jakiego. Por. A do
któregokolwiek miasta, albo miasteczka wnidziecie (Mat. 10, 11). Błogosławcie mu mówiąc:
Wolność nasza niech będzie z Wami. Por. pozdrawiajcie go mówiąc: Pokój temu domowi
(Mat. 10, 12). Jeśli Was przyjmą i usłuchają, tedy wolni będą. Por. A jeśliby był on dom
godny, przyjdzie nań pokój wasz (Mat. 10, 13). A jeśli Wami wzgardzą i nie usłuchają was...
tedy błogosławieństwo Wasze do Was wróci. Por. A jeśliby nie był godny: pokój wasz wróci
się do was (Mat. 10, 13).

W. 2. Odchodząc z miasta i kraju bezbożnego... otrząście proch z obuwia Waszego.
Por. I ktobykolwiek was nie przyjął, ani słuchał mów waszych: wychodząc precz z domu albo
z miasta otrząśnicie proch z nóg waszych (Mat. 10, 14). Zaprawdę powiadam Wam, iż lżej
było Tulonowi i Nantes i Ludgonowi w dniach Konwencji, niźli będzie miastu onemu w
dniach Konfederacji Europejskiej. Por. Zaprawdę powiadam wam: lżej będzie ziemi
Sodomskiej i Gomorejskiej w dzień sądny, niźli miastu onemu (Mat. 10, 15).

W. 3. Albowiem gdy wolność zasiędzie na stolicy świata, będzie sądzić Narody. Por.
A gdy przyjdzie syn człowieczy... tedy siędzie na stolicy majestatu swojego (Mat. 25, 31).

W. 4. I rzeknie do jednego Narodu. Por. Tedy rzecze król tym, którzy będą (Mat. 25,
34). Wołałam... o kawał żelaza... i o garść prochu. Postać krasomówcza mejozys, przesadnia
w nadmiernem zmniejszeniu przedmiotu. W Biblii bardzo często spotykana: do których
przyrównani zdaliśmy się, jako szarańcza (Liczb. 13, 34). Tyś mi dał artykuł gazety. Sarkazm.
A naród ów odpowie: Pani moja, kiedyż wołałaś do mnie? Por. Tedy mu odpowiedzą i oni,
mówiąc: Panie kiedyżeśmy cię widzieli (Mat. 25, 44). I odpowie Wolność: oto wołałam
ustami tych pielgrzymów, a nie słuchaliście mnie. Por. Tedy im odpowie, mówiąc: Zaprawdę
powiadam wam: Pókiście nie uczynili jednemu z tych najmniejszych, aniście mnie uczynili
(Mat. 25, 45). Idźcie więc w niewolę, kędy będzie świst knuta i chrzęst ukazów. Por. wrzućcie
do ciemności zewnętrznej. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów (Mat. 25. 30).

Mickiewicz zdwojony ma obraz sądu, tak jest zdwojony z Ewangelii Mateusza, ale
w Ewangelji dwojakość sądu wypływa z dwojakiego wyroku Bożego, który nagradza tych,
co na prawicy, a karze tych, co na lewicy. U Mickiewicza wyrok jest jednoraki, tylko karzący,
zdwaja się zaś lewica przez powtórzenie tego samego wyroku osobno na jeden naród Anglję i
osobno na drugi naród Francję, zarówno potępiając jeden, jak i drugi

W. 6. Kamieniem obrazy. Por. albowiem się obrazili o kamień obrażenia (Rzym. 9,
32).

W. 7. Odrzuciły mocarstwa kamień Wasz od budowy Europejskiej, o oto kamień ten
stanie się kamieniem węgielnym i głową przyszłej budowy. Por. Kamień, który odrzucili
budujący, ten stał się głową węgła (Mat. 21, 42). A na kogo on upadnie, tego skruszy, a kto
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nań potknie się, ten upadnie i nie powstanie. Por. A kto padnie na ten kamień, będzie
skruszon, a na kogoby upadł, zetrze go (Mat. 21, 44).

W. 8. Nie zostanie kamień na kamieniu. Por. Zaprawdę powiadam wam, nie zostanie
tu kamień na kamieniu, któryby nie był zepsowany (Mat. 24, 2).

W. 9. Bo przeniesiona będzie stolica Wolności. Por. będzie odjęte od was królestwo
Boże i będzie dane narodowi czyniącemu owoce jego (Mat. 21, 43).

W. 10. Jeruzalem, która mordujesz ludzi... mordujesz Proroki twoje. Por. Jeruzalem,
Jeruzalem, które zabijasz proroki i kamienujesz te którzy do ciebie są posłani (Mat. 23, 37).

W. 11. Przyjdzie na Judę i Izraela ucisk wielki. Por. przyjdzie to wszystko na ten
naród (Mat. 23, 36).

7. Conclusio, zakończenie, rozdz. XXIII-XXIV.

Rozdz. XXIII.

W. 1. Gadacie o Wolności, a służycie despotyzmowi. Por. Wodzowie ślepi, którzy
przecedzacie komara, a wielbłąda połykacie (Mat. 23, 24).

W. 1-3. Jako szyna... między młotem a kowadłem. I bici będziecie, a żużle z was i
iskry z was lecieć będą... kucie tam jest wielkie, jako w kuźni piekielnej... będziecie wołać do
młota. Jest to metafora rozwinięta, zbiór wielu metafor, składających się na wytworzenie
jednego obrazu i należących do jednego przedmiotu. W Biblii spotykamy takiego rodzaju
metafory: Którego łopata w ręku jego, a wyczyści bojowisko swoje i zgromadzi pszenicę swą
do gumna, a plewy spali ogniem nieugaszonym (Mat. 3, 12).

W. 3. I będziecie wołać do młota... I spadnie… W. 4. I będziecie wołać do
despotyzmu... abyśmy się skryli. Por. Tedy poczną mówić górom: Padnijcie na nas, a
pagórkom: Przykryjcie nas (Łuk. 23, 30).

W. 3. Gadałeś inaczej, czyniłeś inaczej – francuscy rządcy. W. 4. Inaczej czyniłeś,
inaczej mówiłeś - angielscy rządcy. Nadzwyczaj subtelna forma stylistyczna, która przy
jednakowych wyrazach, ale odmiennem ich ułożeniu wyraża odmienny, a właściwy każdemu
z tych dwu narodów sposób myślenia i działania. Francuzi gadali przedewszystkiem, Anglicy
działali przedewszystkiem, ale i u jednych i u drugich słowa kłóciły się z ich postępowaniem.

W. 5-6. Przyjdą dni, iż będziecie wołać... a oto przyjdą dni, iż będziecie lizać. Por.
Albowiem oto, przyjdą dni, w które będą mówić (Łuk. 23, 29).

W. 6. A nikt wam nie przyśle chleba i wody. Por. radby był napełnił brzuch swój
młótem... a nikt mu nie dawał (Łuk. 15, 16).

W. 7. Matki jadły dzieci. Por. dwie niewiasty w Samarji podczas oblężenia z głodu
pożarły dziecko (IV Król. 6). Jedna z nich mówi: A tak uwarzyliśmy syna mego i zjedliśmy. I
rzekłam jej nazajutrz: Daj syna twego, że go zjemy (IV Król. 6, 29).
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Rozdz. XXIV.

W. 1-2. Te są Księgi Narodu i pielgrzymstwa Polskiego... Czytajcie je,
Bracia-Wiara-Żołnierze. Por. św. Paweł w Liście do Kolosan na końcu pisze: A gdy u was
przeczytan będzie ten list, uczyńcie aby też czytany był w kościele Laodyceńskim: a iżebyście
ten, który Laodycensów jest, wy czytali (Kol. 4, 16).

Zebrany tu materjał biblijny, którego użył Mickiewicz w Księgach Pielgrzymstwa,
jest niezmiernie obfity i różnorodny. Zaznacza się on w samym układzie, wzorowanym na
starożytnej chrei według Listu do Żydów. Pomysł przypowieści i podobieństw wzięty jest z
Ewangelji, choć same przypowieści i podobieństwa nie wykazują wyraźnych śladów
biblijnych. Porównania natomiast noszą cechy biblijne, również i postaci stylistyczne po
większej części pochodzą z Biblii. Wreszcie język Ksiąg w wielu razach i w różnoraki sposób
jest przepojony i przeplatany właściwościami języka Wujkowego.
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