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Argument „zmysłowy” 
w siedemnastowiecznych prawosławnych 
kazaniach w Rzeczypospolitej

Cyryl Trankwilion Stawrowecki w traktacie czwartym О созданїи человѣ- 
ка, малымъ міромъ нарицаємого z obszernego zbioru pt. Зерцало Богословіи 
(1618, 1790), pisał, że człowiek w ujęciu filozofów i w opinii teologów składa się 
z dwu jestestw (bytności): ciała skomponowanego z czterech żywiołów oraz du-
szy rozumnej i nieśmiertelnej, „ożywiającej ciało z pięcioma zmysłami ,ˮ dzięki 
którym poznaje ona wszystko, co jest widzialne i niewidzialne. Zmysły nie są 
zatem jednakowe. Słuch i wzrok są subtelne niczym powietrze i ogień, a bardziej 
przyziemne dotyk, węch i smak zostały porównane do wody i ziemi. Jedne, jak 
dotyk i wzrok, recypują rzeczy widzialne, pozostałe zaś duchowe: niewidzialną 
gorycz i słodycz, niewidoczne głosy oraz zapachy1. Zdaniem Kasjana Sakowicza, 
który w ślad za tłumaczonym przezeń Arystotelesem wyszczególniał w czło- 
wieku trzy dusze: rozumną, wegetatywną, „smyslną” albo czującą, to właśnie 
ta ostania posiada dwojakie władze: powierzchowne i „wnętrzne”, z których 
pierwsze obejmują: widzenie, słyszenie, powonienie, „ukuszenie”, czyli smak 
i dotykanie, drugie zaś: pamięć, „smysl pospolity” i fantazję2.

Zbliżone teorie nawiązujące do antycznych koncepcji filozoficznych moż-
na znaleźć w dziełach wielu innych przedstawicieli ruskiej elity intelektualnej 
w XVII w. Istotny jednak jest fakt, że podobne wizje człowieka stawały się punk-

1 Кірилл Транквиліон Ставровецкий, Зерцало Богословіи, Почаїв 1790 [przedruk wyd. 
z 1618], s. 142–144.

2 Autor traktatu wspomniał także „smysł myślący” i podkreślił, że niektórzy filozofowie wy-
szczególniają cztery, a nawet pięć zmysłów wewnętrznych. K. Sakowicz, Traktat o duszy (Kraków 
1625), [w:] D.I. Wagilewicz, Pisarze polscy Rusini, Przemyśl 1996, s. 197–198. Oprócz wymie-
nionych przez Sakowicza zmysłów są to często: wyobraźnia i osąd. Por. C.S. Lewis, Odrzucony 
obraz. Wprowadzenie do literatury średniowiecznej i renesansowej, Kraków 1995, s. 159–162.
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tem wyjścia duszpasterskich rozważań nad istotą człowieczeństwa. Zwłaszcza 
kaznodzieje, ze względu na dobro duchowe wiernych, dokładali szczególnych 
starań, aby przy wykorzystaniu starannie dobranych argumentów nakłonić od-
biorcę do wysiłków na rzecz utrzymania wzorowych relacji między władzami 
duszy i ciała w człowieku. Tak, aby rozum — władza duszy rozumnej — który 
„wszystkie rzeczy w powszechności pojmuje”, jak pisał, posiłkując się słowami 
Stagiryty, Sakowicz, panował nad „smysłem”, który pojmuje rzeczy szczególne3.

Wymienione władze były według słów Cyryla Trankwiliona Stawroweckiego 
darami bożymi, które, co podkreślił z dumą, pozwalają ludziom nosić wysoko gło-
wy. Nie mają tej umiejętności zwierzęta i dlatego, konkludował kaznodzieja, tak 
bogato wyposażony człowiek winien jest Stwórcy dziękczynienie4. Rzecz jasna li-
teratura kaznodziejska rozsławiając imię człowieka — najdoskonalszego stworzenia 
bożego — akcentowała dynamikę rozwoju owej doskonałości, która należała do sfe-
ry potencji. Zatem szlachectwo człowieka wynikało ze sposobu, w jaki dysponował 
on w życiu codziennym wymienionymi darami. Według Stawroweckiego człowiek 
doznaje dwojakich rozkoszy albo smaków: duchowych, niewidzialnych — gdy mi-
łuje mądrość lub ma duchowe widzenie piękna niebiańskiego i poznaje tajemnice 
Boże — oraz cielesnych, pochodzących z widzialnych, cielesnych impulsów odbie-
ranych przez zmysły — wówczas człowiek czerpie przyjemność ze smaku rozkosz-
nych potraw, syci się widokiem urodziwych, gładkich lic, błyszczących, bogatych 
szat, zdobionych drogocennymi kamieniami, złotych i srebrnych naczyń; słuchem 
smakuje radosne głosy, śpiew ptaków i ludzi, słodko brzmiącą muzykę; nozdrzami 
zaś przyjmuje smaki słodkich, wonnych ziół i nawet w samym śmiechu kryje się 
smak, gdyż jest on źródłem rozkoszy i przyjemności. I choć ten smak został opisany 
w sposób niezwykle barwny i pociągający, to jednak zgodnie z konstatacją Stawro-
weckiego jedynie pierwszy, a zatem duchowy jest prawdziwym smakiem i pokar-
mem dla duszy5.

Człowiek, kierując się w życiu rozumem i wolną wolą, a zatem władzami du-
szy rozumnej, w której „prawdziwe dobro jest”, jak czytamy w zbiorze Євангелие 
учителноє (1618), skupia się na duchowej stronie egzystencji, a wówczas, co 
istotne, pojmuje zmysły w świetle przykazań Bożych6. Przetłumaczone przez 
Melecjusza Smotryckiego kazanie stanowi rozwinięcie perykopy z Ewangelii św. 

3 K. Sakowicz, Traktat…, s. 199.
4 „[…] глава єго не къ земли склонена яко безсловесныхъ звѣровъ, но просто къ нбс̃и 

поставлена, в нейже чтн̃ѣйшї силы разумной дшѣ̃: разумъ, воля, память, помышленїє, 
слоухъ, видѣнїє оумное и телесное, обоянїє, вкусъ, разсудженїє сладкого и горкого, слово 
и гласъ яко свѣту оум да сїа расмитривши блг̃одаритъ Съдѣтеля своєго и доброго Давцу”. 
Кирилл Транквилїон Ставровецкий, Поученїє 2 на Богоявленїє, [w:] Євангелїе Учителноє 
албо казаня на ндл̃я през рокъ и на праздники Гп̃дкїе и нарочитым ст̃ымъ оугодником Бж̃іим, 
Рохмановъ 1619, cz. 2, k. 105v.

5 Кірилл Транквиліон Ставровецкий, Зерцало…, s. 145–146.
6 М. Смотрицький, Наука в неделю двадцать осмую по сошествїи Ст̃го Дх̃а, [w:] Єванге-

лие учителноє албо казаня на кождую неделю и свята урочистыи, Єве 1618, k. 168v–169, [re-
print: The „Jevanhelije učitelnoje” of Meletij Smotryc’kyj, wstęp D.A. Frick, Cambridge Mass. 1987].
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Łukasza o zaproszeniu na wieczerzę i o trzech gospodarzach, którzy je odrzucili, 
wymawiając się między innymi kupnem pola, pięciu par wołów oraz zaślubie-
niem żony (Łk 14, 15–24). Zgodnie z zamieszczonym w pouczeniu obszernym 
wyjaśnieniem owe pięć par wołów stanowi symbol pięciu zmysłów cielesnych 
i duchowych7, kto kieruje się w życiu pierwszymi, jest zgubiony:

Пят ярмов волов, значат пять паръ смысловъ телесныхъ з душевными, бо тыми 
все любъ телесное, любо духовное чинимо, якъ хочемо. Хто теды оудаєтъ себе до 
земныхъ и сѣєтъ на плоти, той жати будетъ погибель, а хто весь в забавахъ духовныхъ 
и сѣєт на дс̃ѣ, той пожнетъ животъ вѣчный8.

Tłumacz cytowanego dzieła we własnym kazaniu skomponowanym na oko-
liczność śmierci Leoncjusza Karpowicza, rozpowszechniając powyższą prawdę, 
wyszczególnił aż pięć sposobów życia i odpowiadające im rodzaje śmierci, wyja-
śniając, że „niektóre żywota y śmierci stany są drogą do żywota wiecznego, a nie-
które do wiecznej śmierci”9. Trzecią zestawioną przez kaznodzieję parę tworzyły 
„żywot Zmysłów” i „śmierć Cnoty”. Ten żywot wiodą, zdaniem kaznodziei, ci 
ludzie, którzy, odstąpiwszy od Boga, egzystują dla siebie i świata, rozkoszując się 
własną cielesnością. W ich sercach królują grzechy ciężkie, wśród których wy-
mienia w pierwszej kolejności: „porubstwo, nieczystość, niewstydliwość, wsze-
teczeństwo”, a także „bałwochwalstwo, czarowania, nieprzyjaźń, swary zazdro-
ści, gniewy, niesnaski, rozterki, kacerstwa, zazdrości, mężobójstwa, pijaństwa, 
biesiady”10. Ludzie, prowadzący „żywot zmysłów” nie odziedziczą królestwa 
niebieskiego, nagrody w niebie powinni się spodziewać jedynie ci, którzy żyją 
w cnocie, umierając dla grzechów i stając się „ciału i światu ślepymi, głuchymi, 
niemymi, chromymi…”11. Kaznodzieja wyszczególnił także podobny do „żywo-
ta zmysłów” „żywot marności”, który przejawiał się nadmierną dbałością o przy-
jemności ciała i dobra doczesne12.

Aby nakłonić śmiertelników do pielęgnowania świętości życia i okiełznania 
zmysłów, które powinny zostać podporządkowane władzom duchowym, prawo-
sławni duszpasterze uciekali się do skutecznych ich zdaniem argumentów lęko-

 7 Por. przypis 2.
 8 М. Смотрицький, Наука в неделю…, k. 168v–169, reprint, s. 368. 
 9 Pierwsza opisana para: żywot i śmierć „przyrodzenia”, czyli „dusze z ciałem zjedno-

czenie” i „dusze od ciała rozłączenie”, właściwe są wszystkim ludziom na ziemi. „Żywot łaski” 
znamionuje tych ludzi, którzy „samemu Bogu żywią i umierają”, a „śmierć Grzechu wszystko 
dobre człowiecze wniwecz obraca”, M. Smotrycki, Kazanie na znamienity pogrzeb… Leontego 
Karpowicza, Wilno 1620, [reprint w: Collected Works of Meletij Smotrycʼkyj, wstęp D.A. Frick, 
Cambridge Mass. 1987, s. 242–243].

10 Lista przewinień została zainspirowana wyliczeniem grzechów z listu Pawła do Galatów 
(5; 19–21).

11 M. Smotrycki, Kazanie na znamienity pogrzeb…, s. 244.
12 „Takiego abowiem żywota ludzie troskami, bogactwy i roskoszami żywota doczesnego 

uduszeni będąc, owocu żywota wiecznego wydawać nie mogą. A jako żywot smysłów żyją sar-
danapalowie i epikurowie i rospustnicy świata tego i cielesnicy. Tak ten marności żywot żyją 
delikaci i woluptarii kochankowie świata tego i roskosznicy”. Ibidem, s. 245.
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wych13, choć należy podkreślić, że byli w tej materii znacznie bardziej powściągli-
wi od duszpasterzy zachodnich14. Ówczesne opisy królestwa podziemi przekonują, 
że dla szerokiego kręgu odbiorców nadal straszne było piekło ukazywane w kate-
goriach doczesności. Kaznodzieje eksponowali zatem cielesny charakter cierpień 
przewidzianych dla grzeszników, które będą dokuczliwe dla wszystkich ludzkich 
zmysłów. A objaśniając wiernym duchową istotę piekielnej udręki, często operowali 
metaforą czy porównaniem, które ewokowały skojarzenia sensualne. Czynili to już 
Ewangeliści, mówiąc o ognistym piekle (Mt 5, 22), „ciemności”, „płaczu i zgrzyta-
niu zębów” (Mt 8, 12) i ogniu, który nie gaśnie (Mk 9, 48)15. Nieliczni Ojcowie na 
Wschodzie uważali, że obrazy te stanowią metaforę cierpień duchowych, niemniej 
jednak zgodnie z obowiązującymi ustaleniami doktrynalnymi traktowano wymie-
nione kary i udręki również dosłownie16. Będą one zatem dla potępionych źródłem 
przykrych doznań fizycznych, które spotęguje świadomość ich wieczności. W sie-
demnastowiecznym kaznodziejstwie piekło nadal jest miejscem ciemnym i smro-
dliwym, przepaścią czy też otchłanią wypełnioną demonami17. Czysto zmysłowy 
charakter cierpień wywoływany jest ogromnym „od ziemi do nieba” ogniem18, 
który paradoksalnie spowija królestwo podziemi ciemnością, wydzielając przy tym 
zapachy trudne do zniesienia. Istotę tego niezwykłego ognia objaśniał w kazaniu 
żałobnym Leoncjusz Karpowicz, podkreślając zwłaszcza jego niewygasający cha-
rakter19. Szczegółowe opisy miejsc niewyobrażalnych kaźni potępieńców popula-

13 Por. Л. Зизаній, Поученїє при погребѣ Софїєй княгынї Чарторыской (1618), [w:] 
М. Возняк, Причинки до студій над писанням Лаврентія Зизанїя, „Записки Наукового 
Товариства імені Шевченка” LXXXIII, 1908, s. 51; L. Karpowicz, Kazanie na pogrzebie Knia-
zia Wasila W. Haliczyna (1619), k. 10v; S. Kossów?, Cherubin przy akcie pogrzebowym przewie-
lebnego w Bogu Oyca Jego M. Jozepha Bobrykowicza (1635), k. 6.

14 Prawosławni w XVII wieku nie rozwinęli analogicznego do zachodniego duszpasterstwa 
strachu, apelując przede wszystkim do sumień, por. М.А. Корзо, Образ человека в проповеди 
XVII века, Москва 1999, s. 48–49.

15 Również Jan w Apokalipsie malował obraz ognistego morza gorejącego siarką (Ap 19, 
20), o cielesnych cierpieniach zob. np. І. Галятовський Казаньє 1 на погребѣ якого-колвекъ 
чоловѣка благочестиваго (Львів 1665), [w:] Ключ розуміння, oprac. І.П. Чепіга, Київ 1985, 
s. 179; C.T. Stavroveckij, Perlo Mnohocinnoje (Czernihov 1646), oprac. H. Trunte, cz. 1: text, 
Bohlau-Verlag-Koln-Wien 1984 s. 245; Л. Зизаній, Поученїє…, s. 54.

16 Klemens Aleksandryjski (III w.) i Orygenes (III w.) rozwinęli koncepcję piekła metafo-
rycznego. Natomiast tacy słynni Ojcowie Kościoła, jak Bazyli Wielki i Grzegorz z Nazjanzu utwier-
dzali przekonanie o podwójnej, cielesnej i duchowej, istocie nieskończonych kar piekielnych. Jan 
Chryzostom (IV w.) pomimo swej akceptacji dla fizycznych cierpień w wiekuistym piekle pisał, 
iż najgorszą z możliwych kar będzie jednak oddzielenie człowieka od Boga, por. G. Minois, Histo-
ria piekła, tłum. A. Dębska, Warszawa 1996, s. 100–120. Pomimo soborowych ustaleń, o „rozumo-
wym” albo „intelektualnym” piekle nauczał także św. Izaak Syryjczyk (VII w.), por. Bp. K. Ware, 
Ośmielamy się mieć nadzieję na zbawienie wszystkich? Orygenes, św. Grzegorz z Nyssy i św. Izaak 
Syryjczyk, [w:] W drodze ku wieczności, Lublin 2004, s. 219–224. 

17 Л. Зизаній, Поученїє…, s. 56; K. T. Stavroveckij, Perlo…, s. 245.
18 І. Галятовський Казаньє 1 на погребѣ…, s. 179.
19 „O niezmierzona gorącości, o gęste ciemności zewnętrzne, o srogi piekielny ogniu ja-

koś jest ze wszech miar dziwny i straszliwy. Dziwny jesteś i straszliwy stej miary żeś ciemny 
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ryzowała głównie literatura apokryficzna20. W siedemnastowiecznych kazaniach 
występuje pochodząca z tej literatury idea ścisłej zależności między formą wy-
myślnej tortury piekielnej a rodzajem grzecznych czynów21. Upowszechniany od 
czasów najdawniejszych motyw zróżnicowanych kar pojawia się w kazaniach Joa- 
nicjusza Galatowskiego22 oraz Cyryla Stawroweckiego, który przekonywał, że mę-
ki za każdy z siedmiu grzechów głównych będą oddziaływały na wszystkie ludzkie 
zmysły, a także władze umysłowe23. Będą w związku z tym cierpieć za grzech 
wszeteczeństwa, „lejąc krwawe łzy i w dzień, i nocą, oczy, które za życia syciły 
się widokiem kobiet rozpustnych; następnie uszy, dotąd chętne muzyce i słowom 
lubieżnym, usłyszą jedynie jęki i płaczliwe narzekania; nozdrza, które wchłaniały 
„wdzięczne zapachy”, poczują „dym i smród siarczany gorzki”; a usta i język, które 
nie wzdragały się przed szerzeniem zgorszenia, połykać będą ogniste płomienie. 
Osobne udręki, zdaniem kaznodziei, są przewidziane dla zmysłu czucia i dotyku:

А почувателная и дотыкателная сила в тѣлѣ, и тая прїйме свою удѣлную муку, 
тая почуєтъ всѣ болезни в тѣлѣ, и нозѣ связани будутъ вѣчною неволею, который 
скори были на пролитїє крови, и на нечистоту блудную, а тамо связаны будутъ 
ланцухами огнистими, абы не пришли на мѣсто прохладно24.

Męki dotyczą także rozumu, który jest „siłą duszy” i „strażnikiem zmysłów”. 
Duchowe udręki zrodzi przede wszystkim dojmująca świadomość bezpowrotnie 
utraconej szansy na niebo i wiecznej rozłąki z Panem oraz gryzące duszę niczym 

smrodliwy i tak gorący, iż by ten nasz, którego widzimy ogień względem ciebie za letnią rosę 
i ochłodę od potępionych poczytany być mógł. Aleś jeszcze dziwniejszy i straszliwszy, iż nigdy 
pozrzeć nigdy spalić człowieka udręczonego niemożesz. Gdy przetrwa tysiąc tysięcy milionów lat 
w tym tak srogim ogniu biedna i nieszczęsna (w nieszczęsne ciało okowane) dusza będzie li miała 
jaką wybawienia swego nadzieję? — bynamniej. Gdy też liczba znowu tysiącrako wyższa liczba 
multiplicowana będzie czy już jako uciechę i ochłodę odniesie? Ani żadnego podobieństwa…”. 
L. Karpowicz, Kazanie na pogrzebie Kniazia Wasila W. Haliczyna…, k. 10–10 v.

20 Zwłaszcza widzenia, objawienia i wędrówki w zaświaty „lubują się w plastycznym i dro-
biazgowym unaocznianiu mąk piekielnych”. R. Mazurkiewicz, Eschatologia Rusi Kijowskiej, [w:] 
Dzieło chrystianizacji Rusi Kijowskiej i jego konsekwencje w kulturze Europy, red. R. Łużny, 
Lublin 1988, s. 70.

21 Za najstarszy apokryf klasyfikujący kary w zależności od rodzaju grzechów uchodzi Apo-
kalipsa Piotra (125–150 r.). G. Minois uważa, iż dzieło to nadało ton późniejszym tekstom opi-
sującym męki, m.in. Apokalipsie Pawła (III w.) oraz Apokalipsie Maryi (IV w.), Historia piekła, 
s. 82–83, 88–89; por. także S. Bylina, Człowiek i zaświaty. Wizje kar pośmiertnych w Polsce śre-
dniowiecznej, Warszawa 1992, s. 61–62. W okresie Rusi Kijowskiej upowszechniał to przekonanie 
m.in., cieszący się ogromną popularnością, bizantyjski apokryf Wędrówka Bogarodzicy po miej-
scach męki. Ten zabytek zainspirował ludowe pieśni religijne, a także niektóre motywy w malar-
stwie cerkiewnym. W. Jakubowski, Literatura staroruska, Warszawa 1971, s. 60.

22 W kazaniu pierwszym na niedzielę palmową karą za brak miłosierdzia jest sroga zima, 
głód i pragnienie, miłośnicy perfum i wonnego ziela cierpią zaś z powodu nieznośnego, siarko-
wego smrodu, a wszyscy potępieńcy doznają ciasnoty, Казаніє на Вѣханіє Гдн̃є, [reprint w:] 
К. Біда, Іоанікій Галятовський і його „Ключъ Разуміня”, Рим 1975, s. 120–122; por. także 
І. Галятовський, Казаньє 1 на погребѣ…, s. 179.

23 C.T. Stavroveckij, Perlo…, s. 244–249.
24 Ibidem, s. 247.
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„jadowity robak” sumienie25. Dla sybarytów zaś szczególnie przykra będzie pamięć 
minionych rozkoszy26. Kaznodzieje starają się obrazowo ukazywać męki przewi-
dziane dla zmysłów. W przypadku kazań głoszonych na pogrzebie stosowane są 
także inne, bardziej bezpośrednie sposoby oddziaływania na zmysły odbiorców, 
a wśród nich nawoływania do bacznego przyglądania się zmienionemu ciału zmar-
łego, np. zapadniętym oczom, wdychania trupiej woni, prośby o ocenę bezwładno-
ści i przedmiotowości niegdyś silnego ciała27. Cenionym efektem oddziaływania 
na wiernych wydają się także popularne w literaturze żałobnej „słowa zza grobu”. 
Prozopopeja dominuje co prawda w wierszowanej literaturze epicedialnej, stając 
się m.in. chwytem konstrukcyjnym epitafium, ale kaznodzieje niekiedy również 
zmuszali swoich odbiorców: uczestników pogrzebu, a następnie czytelników, do 
wsłuchiwania się w ekspresywne lamenty zrozpaczonej duszy28.

Literatura duszpasterska przypomina o piekle — realnym zagrożeniu — ale 
zawiera również zachętę do zdobywania wiecznej nagrody, a zatem opisy raju, któ-
ry podobnie jak piekło nie jest jednolity, albowiem panuje tam ustrój hierarchicz-
ny29. Rozkosze czekające ludzi zbawionych wprawdzie uchodzą za niewyobrażal-

25 „Robak gryzący” z Ewangelii Marka (9, 47–48) często bywa interpretowany jako metafora 
wyrzutów sumienia, por. J. Sokolski, Staropolskie zaświaty. Obraz piekła, czyśćca i nieba w rene-
sansowej i barokowej literaturze polskiej wobec tradycji średniowiecznej, Wrocław 1994, s. 113. 
Zob. np. objaśnienie tego fragmentu w katechizmie I. Winnickiego: „тот Робак єст душевний, то 
єст самоє сумнінє людей грішних, котороє увaженєм так великих дібр і щасливостий віч-
них в Небі для людий зготованних од Бога, за марности дочасниї світовиї, і пожадливости 
нікчемниї, утрачених, і мук вічних за тоє ж заслужених, яко Робак який дерево, душу уста-
вічні гризти непрестаєт”. Катихисіс альбо наука християнская, вкротці з різних авторів 
зебранная (Унів 1685), [w:] Катихисіс або бароковий душпастирський сад, wstęp i oprac. 
В. і Д. Пилипович, Перемишль 2007, s. 402.

26 C.T. Stavroveckij, Perlo…, s. 247–248.
27 Por. obraz śmierci naśmiewającej się z wyglądu ciała zmarłego metropolity S. Kossowa 

w kazaniu: Столпъ цнотъ знаменитыхъ въ Богу зешлого ясне Превелебного єго милости 
Отца Силвестра Коссова (Київ 1658), [w:] M. Erdmann, Heraldische Funeralpanegyrik des 
ukrainischen Barock. Am Beispiel des „Stolp Cnot Syl’vestra Kossova”, München 1999, s. 15.

28 „Змилуйтеся надъ мною которая в нендзы, в бѣдѣ, и в темноти, и в тѣснотах єстемъ 
и не маю южъ тѣла моєго, которымъ бымъ могла постити і працовати на моє збавеніє, нѣ 
маю тежъ пѣнязій, которыи бымъ убогимъ в ялмужну роздавати могла, жаднымъ инакшимъ 
способомъ помочи собѣ не могу. Овде мя моѣ закалы трапятъ з которыхємъ ся през покуту 
достатне не очистила, абым тамъ, где ничого змазаного не входит, просто зайти могла…”. 
З. Копистенський, Омілїа албо казанье на роковую память в Бозѣ Велебного Блаженной 
памяти Отца Єлїссея … Плетенецкого (1625), [w:] Хв. Тітов, Mатеріяли для історії книж-
ної справи на Вкраїні в XVI–XVIII в.в. Всезбірка передмов до українських стародруків, Київ 
1924, s. 159. Na temat „słów zza grobu” w literaturze żałobnej zob. A. Nowak, Rola prozopopei 
w ukraińskiej poezji elegijnej XVI–XVII w., [w:] Język, literatura, historia Ukrainy, red. W. Mo-
kry, Kraków 2003, s. 77–88. 

29 Badacz zauważył, że „niebo dla większości dawnych pisarzy nie było miejscem, w któ-
rym obowiązywała zasada wewnętrznej równości. W piekle o zajmowanym przez duszę miejscu 
decydowały winy, w niebie odpowiednio — zasługi”. Wzorzec tego układu stworzył Pseudo-Dio-
nizy Areopagita w bardzo często przywoływanym przez ówczesnych prawosławnych twórców 
traktacie O hierarchii niebieskiej. Zob. J. Sokolski, Staropolskie…, s. 280.
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ne, ale mimo wszystko są ukazywane w sposób przyjęty w opisach miejsc przy-
jemnych (locus amoenus). Pomimo że duszpasterze zdawali sobie sprawę z faktu, 
że człowiek w życiu przyszłym nie będzie pragnął wielu dóbr, które stanowiły dla 
niego wartość w życiu ziemskim, to jednak w opisie „niebieskiego dworu” czy też 
w „górnej kancelarii” częstokroć metaforą szczęścia niebieskiego jest — podobnie 
jak w kulturze „niskiego baroku” i twórczości ludowej — obfitość, przepych i bo-
gactwo30. Życie w niebie nie tylko z nazwy przypomina ówczesną kulturę dworską, 
czego doskonałym przykładem jest kaznodziejski opis przybycia do „Niebieskie-
go Salomona” Jego oblubienicy, Matki Bożej, któremu wtórują „wesołe padwany” 
w wykonaniu „anielskiej capeli”, czyli „niebieskich dworzan”31.

Istotą nieba, na którego antypodach zarówno w sensie wyobrażonej loka-
lizacji, jak i cech znajduje się piekło — wieczne więzienie — jest przestrzeń 
i wolność32. Przebywająca tam dusza, w przeciwieństwie do potępieńców, będzie 
odpoczywać, cicho chwaląc Boga33 i żyjąc radośnie ze Stwórcą34. Cisza jest tu 
wyraźnym atrybutem sacrum, składa się na rozmyty, ale czytelny obraz jasnej 
krainy łagodności, miejsca wytchnienia i odpoczynku, „brzegu szczęścia”35, 
gdzie panuje „wieczne śmianie” i „wesele”36. A więc ponownie niebo wyobrażo-
ne jest w opozycji do piekła, w którym panuje ciasnota i zgiełk, a zmysł słuchu 
skazany jest na „płacz i zgrzytanie zębów”. W ówczesnych opisach raju wystę-
puje znany już ze średniowiecznych ruskich kazań Cyryla Turowskiego motyw 
uczty niebieskiej37, w której trakcie człowiek, jak wyraził to przedstawiciel ukra-
ińskiego baroku, „Niebieskiego zażyje Chleba”38. Motyw ten jest obecny m.in. 
w twórczości kaznodziejskiej Teofana Hyrskiego, który, roztaczając wizje prze-
znaczenia ludzkości, stwierdza optymistycznie, że „Wszechmocny Twórca stwo-

30 Przykładem może być wizja nieba-biesiady w ukraińskojęzycznym drugim intermedium 
po trzecim akcie sztuki pt. Tragedia albo Wizerunek śmierci przeświętego Jana Chrzciciela Jaku-
ba Gawatowica (Lwów 1619).

31 T. Hyrski, Szczęśliwa droga i w drodze kompania (kazanie siódme po śmierci Aleksandry 
Siemaszkówny Ogińskiej Marszałkowej Wołkowyskiej), [w:] Kazania ruskie (XVII wiek), k. 884 
[rękopis Biblioteki Czartoryskich, sygn. 3785 III].

32 К. Сакович, Вѣршѣ на жалосный погреб Зацного Рыцера Петра Конашевича 
Сагайдачного (1622), [w:] H. Rothe, Die älteste ostslawische Kunstdichtung 1575–1647, Gissen 
1977, s. 246.

33 Lot Strzały … Józefa Horbackiego (1654), [w:] Roksolański Parnas. Polskojęzyczna poezja 
ukraińska od końca XVI do początku XVIII w., cz. 2. Antologia, oprac. R. Radyszewśkyj, Kraków 
1998, s. 258.

34 Д. Андреевич, Лямент по Святобливе зошлом, Велебном Господину Отцу Іоаннѣ 
Василевичу (1628), [w:] H. Rothe, Die älteste…, s. 272.

35 Ł. Baranowicz, Lutnia Apollinowa kożdey sprawie gotowa, Kijów 1671, k. 510.
36 Ibidem, k. 231–232.
37 Turowski w jednym ze słów malował nagrodę przyszłego wieku w obrazie „zagrody nie-

biańskiej Jerozolimy, do której Dobry Pasterz owce swoje zagania”, „za życie dobre Bóg niebiańskie 
wrota otworzy, piekielne narzędzia odsunie i do górnej powiedzie Jerozolimy, prawicą uwieńczy, 
stół zastawi, kielich radości poda”, cyt. za: R. Mazurkiewicz, Eschatologia…, s. 70.

38 Ł. Baranowicz, Lutnia…, k. 522. 
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rzył człowieka, aby w Niebie dziedziczył, aby tam Sejmował na wieki”, dlatego 
„Sam nagotowawszy dostatku, zaprasza na bankiet”39.

Obrazy miejsc wytchnienia pociągały pięknem i harmonią, nęciły, oddzia-
łując na wszystkie ludzkie zmysły, a dając zanurzonym w doczesność ludziom 
przedsmak przyszłej nagrody, być może wywoływały tęsknotę za niebem. Po-
ciągające wizje nieba, raju czy łona Abrahama, ukazywanego jako wspaniały 
ogród40 i jako miejsce wypełnione miłą uchu muzyką41, rozpalać miały głód 
„radości dóbr Niebieskich niewypowiedzianych”42 oraz nieprzeparte pragnienie 
zasłużenia na wieczną szczęśliwość u boku Pana. 

Duszpasterze nie tylko przestrzegali przed grzechem i szatanem, nie tylko 
zahęcali wiernych do duchowego rozwoju, lecz także starali się wskazać w moż-
liwie zrozumiały sposób konkretne sposoby poskramiania sensualnych pragnień, 
jednocześnie nie rezygnując z odwołań do skojarzeń zmysłowych. 

Metropolita kijowski Piotr Mohyła przypominał kapłanom, że ich posłan-
nictwem jest uzdrawianie ludzkich dusz w imieniu Chrystusa-Lekarza w sakra-
mencie pokuty, a także — jak to wyraził — ich posilanie Ciałem i Krwią Pana. 
Dokonując zatem „ucieleśnienia duszy”, zobowiązywał duszpasterzy, aby rozpa-
lali w człowieku głód darów eucharystycznych poprzez ukazanie im rozmaitych 
smaków, to jest łask Bożych, które można otrzymać, sięgając po ten nieodzowny 
i powszechnie dostępny duchowy posiłek43.

Sensoryczne obrazy przywołuje wielokrotnie Stawrowecki, przybliżając 
wiernym istotę wewnętrznej przemiany, która dokonuje się w człowieku wraz 
z udzieleniem darów Ducha Świętego w sakramencie wtajemniczenia chrześci-
jańskiego. Kaznodzieja zapewniał, że trzykrotne zanurzenie w wodzie, a następ-
nie pomazanie mirrą skutecznie zabezpiecza ludzkie zmysły przed podstępnymi 
działaniami szatana, nazywanego przezeń złodziejem44. Z tego też powodu po 

39 T. Hyrski, Szczęśliwa droga…, k. 886. W staropolskich opisach zaświatów wystepuje za-
równo motyw bankietu niebieskiego, jak i analogiczny do niego, „bankiet piekielny”. J. Sokolski, 
Staropolskie…, s. 208–214, 289–290.

40 „Tam wszytko roże, tam wszytko Lilie”, „bujne drzewa w owoce bogate”. Ł. Baranowicz, 
Lutnia…, k. 521.

41 З. Копистенський, Казанье на честномъ погребѣ блаженнаго мужа, и превелебного 
отца Єлїссея (Київ 1625), [w:] Хв. Тітов, Mатеріяли…, s. 124; T. Hyrski, Szczęśliwa droga…, 
k. 884. 

42 З. Копистенський, Омілїа… (1625), s. 156.
43 „Мы Архїєревее и Іерее звъклихмо дши̃ людскїи посиляти, оуказуючы яко бы роз-

маити смаки, розныи ласки Бжі̃и, которых запринятемъ Животворящих Таинъ навыкаємо 
бовѣмъ кромѣ тоеи которую выразилъ Гдь̃ на другoм мѣстцу ознаймуєт, о другой ласцѣ 
своей с поживаня Пречистиых Таинъ єго, мовячи: Ядый мою Плоть, и пїяй мою Кровь въ 
мнѣ пребываєтъ, и азъ в немъ (Іоан 6, 56)”. Петръ Могила, Предмова до осщ̃енного клиру, 
[w:] Леітургіаріон си єстъ Служебникъ, Київ 1639, s. 5 nienumerowana; por. Хв. Тітов, Mа-
теріяли…, s. 215.

44 „[…] помазанїє бываєтъ миромъ, єже знаменуєтъ печать и даръ Стг̃о Дха̃, даръ сно̃-
положенїа, даръ наслѣдїє нбс̃ъ и печатаются тѣмъ всѣ чувства телесныи крщ̃пємого, яко 
съкровище великихъ даровъ бжі̃ихъ и таинъ, да не покрадаєтъ ихъ хитрый злодѣй дїаволъ”. 
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naznaczeniu czoła znakiem krzyża namaszczone zostawały te części ciała, które 
są źródłem władz zmysłowych, w pierwszej kolejności oczy — aby zgodnie z ko-
mentarzem kaznodziei — nie patrzyły na rzeczy marne:

Помазуєтжеся миромъ первѣє на челѣ крст̃ообразно, яко да сїє знаменїє носящи 
страшне будетъ дѣмономъ. По семъ помазуєтся на очесехъ, яко да отвратитъ тѣхъ да 
не видитъ суєты, и да не зритъ и нѣже прїймаєт тѣми чуствы всякого студа сатанін- 
ского но точїю єдинъ свѣт разумный трисїателнъй въ Отци и Снѣ̃ и Дсѣ̃ Стѣ̃мъ и тѣхъ 
блш̃одѣанїє45.

Następnie namaszczane są nozdrza, aby wdychały woń niebiańską i nią 
weseliły duszę swoją, unikając szatańskich smrodów; uszy, aby je odgrodzić 
od złych podszeptów i kuszenia, zagłuszających głos słów ewangelicznych. Na-
maszczane są usta — narzędzie prawdy, źródło modlitwy, głoszenia chwały Bo-
żej i dziękczynienia, które jednocześnie wykluczają złorzeczenie i bluźnierstwo. 
Namaszcza się także inne części ciała, takie jak: plecy, które będą zdolne znieść 
trud i ciężar walki z grzechem, kolana, które będą zawsze gotowe się uginać 
przed majestatem Tronu Pańskiego, czy ręce dla dobrych uczynków i chętne do 
rozdawania miłosierdzia46. 

W związku z tym, że grzech atakuje człowieka, posługując się, jak przeko-
nywał Joannicjusz Galatowski, oczami, uszami, ustami oraz wszystkimi człon-
kami ciała47, to takież pieczęcie na władze zmysłowe nakładano również na 
ludzi w sakramencie namaszczenia chorych. Sakrament ten, podobnie jak spo-
wiedź, miał wymiar pokutny48 i oczyszczający „z wszelkich namiętności, bru-

Кирилл Транквилїон Ставровецкий, Поученїє 2 на Богоявленїє, [w:] Євангелїе Учителноє, 
cz. 2, k. 105. 

45 Ibidem.
46 „Помазуєтся на ноздрехъ яко да тѣми обоняєтъ воню нбс̃ною блг̃оуханїа и да тѣми 

сладостями оувеселяєт дшя̃ свою, смрадовъ же шатанскихъ да гнушаєтся ощутивши ихъ, 
и прелести мира сего. Помазуєтжеся на оушесехъ, яко да заградитъ слухъ свой от всякого 
совѣта сатанина и лщенїа и єдиного точїю да послушаєтъ гласа Хва̃, и словес єго Євангель-
скихъ. Помазуєтжеся на оустехъ, яко да тѣми истину вѣщаєтъ и выну плодъ оустенъ своихъ 
Бг ̃ я приносит млт̃ву аѣнїє хваленїє и блг̃одаренїє, о всѣхъ блг̃ихъ дарѣхъ бжі̃ихъ, гнилыхже 
и сквръныхъ словес и злорѣчїа да не гле̃т но противу сихъ положитъ оустомъ храненїє”. 
Ibidem, k. 105–105v.

47 І. Галятовський, Казанє на обрѣзанїє Гсдн̃є, [w:] К. Біда, Іоанікій Галятовський…, 
s. 54–55. Podobnych przestróg udzielał P. Mohyła: „найпилнѣй пяти смысловъ своихъ стережѣте 
гдыжъ люде руками раны задаютъ, забиваютъ, крадежѣ и лупѣзства пополняютъ, речїй 
Бгу̃ брыдкихъ и нечистыхъ дотикаются. Очима на речи непристойные от Ба̃ и от Цркв̃и 
заказаные глядятъ, которые до блудодѣянїя и нечистоты побужаютъ […] Слухом зася люде 
впадают в высокоумїє, пыху и прожную славу, звлаща гды слышат же ихъ кто хвалит […] 
През вкушенїє на остаток, якъ много и часто при банкетах, бесѣда и розныхъ оучтахъ 
грѣшат, латво єстъ хотячому познати. Смыслы теды сутъ оу члв̃ека дверми до грѣха […]”. 
Напомнене от дх̃овного по исповѣди и по прощенїю, [w:] Еухологіон албо молитословъ или 
требникъ, Київ 1646, cz. 1, s. 910–911.

48 O namaszczeniu chorych, jako o sakramencie dla tych, którzy z racji choroby nie mogą 
pokuty odprawić, por. Euzebii Pimin [Piotr Mohyła], ΛΙΘΟΣ abo kamień z procy prawdy cerkwie 
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du cielesnego i duchowego i wszelkiej podłości”49. W związku z przekonaniem, 
że grzech bywa częstą przyczyną chorób ciała, owocem tego sakramentu mogło 
stać się zarówno duchowe, jak i cielesne uzdrowienie. Piotr Mohyła wyjaśniał, 
że podczas namaszczenia kapłan powinien naznaczyć choremu czoło, „aby 
ostatki grzechów, które przez zezwolenie rozumu y woli swojej własnej chory 
popełnił. A przez niedosyć uczynienie albo zapomnienie zostały oczyszczone; 
potym oczy, aby to, co przez widzenie; Ucha, aby to, co przez słyszenie; Noz-
drze, aby to, co przez zapachy; Usta, aby to, co przez smak i mowę; Ręce, aby 
to, co przez dotknienie zgrzeszył odpuszczone mu było”50. Metropolita podkre-
ślił także, że prawosławni szafarze nie namaszczają nóg, lędźwi lub nerek, jak 
to ma miejsce w zachodnim Kościele51, czasem namaszczają piersi, w których 
„jest collokowane serce, z którego według słów Zbawicielowych (Mt, 15) po-
chodzą złe myśli”52.

Dla ludzi zdrowych, chcących wyrwać się z grzechu, przeznaczona była sa-
kramentalna spowiedź i pokuta, o której starali się zanadto zanurzonym w docze-
sność wiernym przypominać kaznodzieje53. W tej drodze ciało i zmysły podpo-
rządkowane duszy rozumnej stawały się sprzymierzeńcami człowieka54, który, 
w przeciwieństwie do aniołów, istot czysto duchowych, mógł powracać do Boga, 
„poszcząc, płacząc za grzechy, modląc się, zginając kolana, rozdając jałmużnę”55. 

Jak widać z powyższych przykładów, topos „alfabetu zmysłów” występo-
wał w twórczości ukraińskiej czasów baroku, podobnie jak w literaturze polskiej 

świętej prawosławnej ruskiej na skruszenie fałeczno ciemnej Perspektiwy albo raczej paszkwilu 
od Kassiana Sakowicza, Kijów 1644, s. 196.

49 Еухологіон…, cz. 1, s. 462.
50 Euzebii Pimin, ΛΙΘΟΣ…, s. 193.
51 Ibidem, s. 189. P. Mohyła powołuje się na autorytet II Powszechnego Soboru (Konstanty-

nopol, 381), kanon 7, gdzie w procesie przyjmowania nawróconych heretyków na łono Kościoła 
przewiduje się namaszczenie świętym krzyżmem czoła, oczu, nozdrzy, ust i uszu. Zob. A. Znosko, 
Kanony Kościoła Prawosławnego, t. I, Hajnówka 2000, s. 43. W czasie soboru florenckiego (1439) 
nakazano namaszczać okolice nerek „ze względu na przyjemność z nimi związaną”. B. Rok, Czło-
wiek wobec śmierci w kulturze staropolskiej, Wrocław 1995, s. 47.

52 Euzebii Pimin, ΛΙΘΟΣ…, s. 193.
53 Por. np: „незанехываймо прошу васъ, презъ покуту святую, Бога Всемогущого, поки 

еще чась маємо, ублагати, й караня его за грыхи нашы справедливым судом намъ наготованыи 
от себе отдаляти бы ся засъ не прышло […] на вѣкѣ вѣчны въ пропастехся пекелныхъ посполу 
з дяволы и з иными незбожниками мучыти”. Л. Зизаній, Поученїє…, s. 56.

54 Na ten temat zob. A.Z. Nowak, Wiecznotrwały pożytek ze śmiertelnego ciała w refleksji 
prawosławnych kaznodziejów w Rzeczypospolitej (XVII w.), [w:] Wielkie tematy kultury w litera-
turach słowiańskich, 9. Ciało, red. A. Matusiak et al., Wrocław 2011, s. 539–546.

55 „Тіло ж нехай перебуває під владою душі розумної та навчається і пізнає, якими 
є прах та спотворене начиння. А тому хай себе не підносить з пихою, як янгол грішний, 
що залишився чужим для ласки Божої, світла й життя і навіки згубив ці дари […] З іншого 
ж боку, і тіло — милостивий приятель, бо боронить душу від пихи й діє на добро. Тому що 
тілом можу поститися, молитися, плакати за гріхи, милостиню подавати, коліна поклоняти 
перед троном Божим. Чого гола душа без тіла, зробити не може”. Кірилл Транквиліон Став-
ровецкий, Зерцало…, s. 154–155. 
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omawianego okresu. Modne były również strategie opisu oparte na schemacie 
kompozycyjnym wyliczenia pięciu zmysłów56. Kaznodzieje, tak jak poeci, starali 
się uruchomić wyobraźnię zmysłową odbiorcy, by mógł on zobaczyć, usłyszeć, 
posmakować, a nawet poczuć zapach zarówno piekielnej czeluści, jak i niebie-
skiej łąki. Strasząc cielesnymi udrękami, wabiąc sensualnymi rozkoszami, dusz-
pasterze kierowali się zapewne nadzieją na skuteczność i duchowy pożytek, 
który wypłynie z perswazyjnej mocy tych starannie dobranych „zmysłowych 
argumentów”.

“Sensual argument” in 17th-century Orthodox sermons 
in Polish-Lithuanian Commonwealth
Summary

The “alphabet of senses” topos, popular in Polish Baroque literature, was also frequent in 
Ukrainian composition of the same period. It was very trendy those days to use strategies based on 
the compositive scheme of five elements enumeration, which is perfectly illustrated by sacramen-
tal commentaries of confirmation and anointing of the sick. 

Preachers like poets, tried to trigger the sensual imagination of a recipient, so that he could 
see, hear, taste and even smell the scent of both the infernal pit and heavenly meadow.

Threatening bodily torments, luring sensory pleasures pastors were probably guided by the 
hope of effectiveness and spiritual benefit that comes from the persuasive power of these carefully 
selected “sense arguments.”

Keywords: senses, body, soul, sermon, sacraments

„Чуттєвий аргумент” у XVII-вічній православній 
проповіді (Річ Посполита)
Рeзюмe 

У своїх творах українські барокові автори, так само як і польські, активно вдавалися до 
вживання топосу „алфавіт відчуттів”. Особливо поширeними були, зокрема, описові стратегії 
побудовані на композиційній схемі переліку п’яти смислів. Православні проповідники та 
поети намагалися викликати чуттєві уявлення своїх реципієнтів, щоб ті могли зорово уявити 
вогненну гієну та небесний луг, почути звуки, які там лунають, відчути тамтешні смаки 
та запахи. Лякаючи своїх слухачів тілесними стражданнями та водночас приваблюючи 
розкошами, православні автори, як можна припускати, сподівалися на духовну користь, що 
виникала з персвазійної сили старанно дібраних „чуттєвих аргументів”.

Ключеві слова: смисли, тіло, душа, проповідь, таїнства

56 Por. M. Hanusiewicz, O człowieku „cielesnym” w poezji religijnej Wacława Potockiego, 
[w:] Religijność literatury polskiego baroku, red. C. Hernas, M. Hanusiewicz, Lublin 1995, s. 179–
200; eadem, Święte i zmysłowe w poezji religijnej polskiego baroku, Lublin 1998.
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