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Zjawiska okcydentalizacji i latynizacji kultury ruskiej, odmienne, doty-
kające niejednokrotnie różnych sfer i materii, a przede wszystkim powodo-
wane różnymi przyczynami, ciągle są mylone, a i nierzadko traktowane jako 
synonimy. I choć ich odróżnienie i pełne scharakteryzowanie wymaga skrupu-
latnych i ostrożnych studiów, to dla uporządkowania i lepszego zrozumienia 
istoty poruszanego tu problemu wystarczy wprowadzić kilka podstawowych 
ustaleń. Terminy okcydentalizacji i latynizacji kultury ruskiej określają zespół 
przemian w niej zachodzących pod wpływem impulsów płynących z Zacho-
du. Jednak pierwszy z nich był procesem wcześniejszym, szerszym, w sztu-
kach plastycznych dotykającym zarówno stylu, jak i ikonografi i, powodowany 
w dużej mierze znudzeniem starymi rozwiązaniami artystycznymi i zachwy-
tem nad nowością. Był on powolny, stopniowy, ewolucyjny, rozciągnięty na 
cały okres nowożytny, poczynając od wieku XVI, a trwający do dziś. Laty-
nizacja zaś określa tylko te przeobrażenia w sztuce, zwłaszcza w ikonogra-
fi i, które wynikały bezpośrednio ze zmian w obrzędowości cerkiewnej pod 
wpływem Kościoła katolickiego. O nich informują przede wszystkim księgi 
liturgiczne, zarówno stare, w których po synodzie zamojskim w 1720 roku 
wykreślano całe ustępy i dopisywano nowe, skrupulatnie sprawdzane przez 
wizytatorów, jak też i uaktualnione, drukowane już z wprowadzonymi zmia-
nami. I choć ofi cjalne powstanie nowego Kościoła wschodniego w Rzeczypo-
spolitej miało miejsce w wyniku podpisania unii w Brześciu w roku 1596, to 
widoczne w nim różnice w stosunku do liturgii prawosławnej pojawiały się 
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dopiero w wieku XVIII. Dotyczyły one na przykład sposobu udzielania sa-
kramentów, jednak forma zewnętrzna tylko trzech z nich zmieniła się na tyle, 
by móc wywrzeć wpływ na ich obrazowanie w sztukach plastycznych, to jest: 
chrztu, namaszczenia chorych i pokuty. Ten krótki szkic poświęcony będzie 
ostatniemu z nich1.  

W pierwszych wiekach chrześcijaństwa pokuta miała charakter publicz-
ny, czego potwierdzenie można znaleźć w pismach św. Ireneusza z Lyonu, św. 
Klemensa Aleksandryjskiego, Orygenesa, Tertuliana, św. Cypriana z Kartagi-
ny i innych2. Od połowy III wieku równolegle zaczęła być praktykowana rów-
nież spowiedź prywatna, tj. uszna3, choć jej forma z rozbudowanymi modli-
twami i rytualnymi gestami rozwijała się zapewne w ciągu kilku następnych 
stuleci4. Pierwsze opisy celebracji tego sakramentu pochodzą dopiero z końca 
pierwszego milenium, ale dotyczą czasów wcześniejszych, a ich autorstwo 
błędnie przypisywano żyjącemu w VI wieku patriarsze Konstantynopola, Ja-
nowi Postnikowi – świętemu Kościoła wschodniego5. 

Najstarsze ruskie rękopiśmienne opisy porządku przystępowania do spo-
wiedzi pochodzą z XV wieku. Wśród wielu różnorakich formuł można wy-
różnić kilka zasadniczych redakcji, ale wśród nich tylko jedna, wykazująca 

1 Problem przemian w sposobie udzielania sakramentu chrztu oraz ich przedstawia-
nia w sztukach plastycznych omówiłam w czasie międzynarodowej konferencji w Supraślu 
w dniach 16–17 X 2010, zorganizowanej przez Stowarzyszenie „Collegium Suprasliense” 
i Katedrę Socjologii Wiedzy i Edukacji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, pt. Dziedzic-
two Unii Brzeskiej; materiały pokonferencyjne w druku. 

2 А. Алмазов, Тайная исповедь в православной Восточной церкви. Опыт внешней 
истории, t. 1, Одесса 1894, s. 38 n.; J. Meyendorff, Teologia bizantyńska. Historia i doktryna, 
Warszawa 1984, s. 248–251; R. F. Taft i in. Penance, [w:] The Oxford Dictionary of Byzantium, 
t. 3, s. 1622; Chrzest i pokuta w Kościele starożytnym. Antologia tekstów I–III w., opr. J. Słom-
ka, Kraków 2004.  

3 Podręczna Encyklopedia Kościelna, red. Z. Chełmicki, t. 37–38, Warszawa 1913, s. 41 
i nn.; Encyklopedia Kościelna, red. M. Nowodworski, t. 26, s. 274–299, Encyklopedia Katolic-
ka, t. 15, Lublin 2011, kol. 1067–1069.   

4 Dokładniej o rozwoju obrzędu spowiedzi powszechnej i tajnej do X wieku, por: 
А. Пентковский,  Покаянная практика христианской Церкви во второй половине первого 
тысячелетия по Р. Х., [w:] Православное учение о церковных таинствах: Материалы 
V Международной богословской конференции РПЦ (Москва, 13–16 ноября 2007 г), red.  
М. Желтов, t. 3, Москва 2009, s. 203–215.

5 Patrologia Graeca, opr. J. P. Migne, t. 88, 1864; А. Алмазов, op. cit., s. 79 n.; Н. Су-
воров, Вероятный состав древнейшeго исповедного и покаяннoго устава в восточной 
Церкви, „Византийский Временник” 8, 1901, s. 357–434; A. Kazhdan, John IV Nesteutes, 
[w:] The Oxford Dictionary of Byzantium, t. 2, s. 1049; E. Stanula, Jan IV Postnik, [w:] Ency-
klopedia Katolicka, t. 7, Lublin 1997, s. 866. 
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niewątpliwą zależność od obrzędów południowosłowiańskich, była najbar-
dziej rozpowszechniona i najczęściej stosowana w praktyce. Ona także docze-
kała się największej liczby wariantów6. Średniowieczne rękopiśmienne treb-
niki niewiele miejsca poświęcają opisowi zewnętrznej formy udzielenia tego 
sakramentu, a więc temu, co mogło bezpośrednio wpłynąć na sposób jego 
obrazowania, zwracano zaś uwagę głównie na jego treść modlitewną7. Bez 
względu na różnice w doborze tekstów i ich umiejscowienie, cały obrzęd jawi 
się jako długotrwały i podniosły, a wypowiadane w tym czasie słowa uwy-
puklają jego powagę i znaczenie. Treści psalmów wskazują na źródła ideowe 
sakramentu, na jego biblijną legitymizację, podkreślają miłosierdzie i łaskę 
Boga. Psalm 50 – przytaczany na początku bądź w dalszej części obrzędu8 – 
przypomina przypowieść proroka Natana i przewinienie króla Dawida, który 
korząc się po popełnieniu grzechu z Betszebą i zabiciu jej męża Uriasza, staje 
się symbolem wszystkich skruszonych grzeszników9. Ta starotestamentowa 
fi gura sakramentu pokuty powraca również w dalszych modlitwach kapła-
na. Kolejne psalmy (4, 6 i 12) wprost wskazują na miłosierdzie Boże jako 
główne źródło i przyczynę sakramentu. Modlitwa rozgrzeszenia przypomina 
z kolei skruchę św. Piotra i ewangelicznego celnika, która stała się źródłem 
ich oczyszczenia. Liczne uwagi skierowane do kapłana pomagają mu w roz-
poznaniu grzechu, zrozumieniu jego istoty, nałożeniu odpowiedniej pokuty. 
Opisy te jednak nie dają wyraźnych wskazówek, jak wyglądał sam obrzęd 
spowiedzi.

Zazwyczaj miał on miejsce w cerkwi, do której „ze strachem i pokorą” 
wchodził skruszony grzesznik, i, jak pouczają niektóre rękopisy, z cju,äz¥vf 
(tj. skrzyżowanymi na piersi) rękami zbliżał się do kapłana stojącego za świę-
tym ołtarzem i składał trzykrotny pokłon do ziemi. Po wypowiedzeniu przez 
duchownego i powtórzeniu przez przystępującego do spowiedzi: „Panie zmi-
łuj się nade mną grzesznym i przebacz mi”, kapłan wykładał na analogion 

6 А. Алмазов, op. cit., s. 249.
7 Do badań wykorzystane zostały rękopisy XV–XVI-wieczne znajdujące się w zbiorach 

Troicko-Sergiejewskiej Ławry (nr 224, k. 70 n., nr 225, k. 177 n., nr 227, k. 268 n.) i dostępne 
w sieci internetowej pod adresem: www.stsl.ru/manuscripts; por. też: А. Алмазов, op. cit., 
s. 248 n.  

8 А. Алмазов, op. cit., s. 243.
9 O symbolice skruchy króla Dawida zob. szerzej w ostatnim podrozdziale (Dawid pier-

wowzorem pokutującego władcy) książki M. Smorąg-Różyckiej: Bizantyńsko-ruskie miniatury 
Kodeksu Gertrudy. O kontekstach ideowych i artystycznych sztuki Rusi Kijowskiej XI wieku, 
Kraków 2003, s. 53–57 (tam szczegółowa literatura). 
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ewangeliarz oraz krucyfi ks. Do nich podchodził spowiadający się, kładąc gło-
wę i dłoń na księdze. Wtedy kapłan wypowiadał teksty wszystkich zalecanych 
modlitw, a po ich zakończeniu podchodził do wiernego, pomagał mu wstać 
i łagodnym, cichym – jak czytamy w trebnikach – głosem zachęcał do wyzna-
nia grzechów. 

Tak więc, mimo że nie jest to wyraźnie zaznaczone w księgach liturgicz-
nych, najprawdopodobniej podczas samej spowiedzi zarówno kapłan, jak 
i wierny stali. W taki sposób obrzęd ten opisuje też Kasjan Sakowicz w Per-
spektywie, czyniąc prawosławnym zarzut ze stojących póz spowiadającego 
się i kapłana10. Dopiero podczas udzielania rozgrzeszenia spowiednik wzywał 
penitenta do oddania pokłonu, który polegał najpewniej na przypadnięciu do 
ziemi „gjdtkb’n+ t&v÷¨ gf∆cnb zbŵ”.

W zbliżonym kształcie obrzęd udzielania sakramentu pokuty opisują 
trebniki drukowane. Pojawienie się druku nie wpłynęło od razu na ujednolice-
nie rytów liturgicznych, a na początku XVII wieku na ziemiach zachodnioru-
skich, znanych było co najmniej kilka głównych wersji obrzędu spowiedzi11. 
Najbardziej popularną, wzorowaną na drukach i rękopisach południowosło-
wiańskich była ta zamieszczona w Trebnikach wydanych w Ostrogu12 i Stra-
tyniu13 (1606). Została ona później powtórzona jeszcze dwukrotnie w Wilnie 
(1628, 1638), a następnie w Jewiu (1638) oraz we Lwowie w roku 1645 w ofi -
cynie Atanazego Żeliborskiego14. W Trebniku wydanym przez Bractwo Św. 
Ducha w Wilnie w 1618 roku została natomiast zamieszczona odmienna wer-
sja, która w znacznym stopniu ograniczała bardzo rozbudowaną dotychczas 
część wstępną spowiedzi; nie zmieniła się jednak sama zewnętrzna jej for-
ma15. W drugiej połowie XVII wieku pojawiły się również kompilacje wersji 
ostrogskiej i wileńskiej, np. w Kijowie (1652, 1676), w Wilnie (1697)16 oraz 

10 [K. Sakowicz] Επανορυωσις abo Perspectiwa, y Obiasnienie Błędów, Herezyey y Za-
bobonów w Grekoruskiej Cerkwi Disunitskiey…, Kraków 1642, br. pag.; por. też: D. J. Wa-
gilewicz, Pisarze polscy Rusini, wraz z dodatkiem: Pisarze łacińscy Rusini, do druku przyg. 
i przedm. poprzedził R. Radyszewskyj,  Przemyśl 1996, s. 203.

11 Dokładna analiza trebników wydawanych na ziemiach ruskich I Rzeczypospolitej 
w wieku XVII została przeprowadzona [w:] А. Алмазов, op. cit., s. 491 n.

12 Я. П. Запаско, Я. Ісаєвич, Пам’ятки книжкового мистецтва. Каталог стародруків 
виданих на Україні, t. 1, Львів 1981, nr 68.

13 Ibidem, nr 69. 
14 Ibidem, nr 335. 
15 А. Алмазов, op. cit.,  od s. 497–503. 
16 Ibidem, s. 508 n.
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we Lwowie u Michała Śloski w 1642 roku17. I choć we wskazanych księgach 
znajdowały się błędy, dostrzegane zarówno przez krytyków i przeciwników 
Cerkwi, takich jak wspomniany wyżej Kasjan Sakowicz, jak też i jej świa-
tłych członków (np. Piotra Mohyła), to sam ryt spowiedzi ich nie zawierał. 
Sakowicz zarzucał na przykład duchownym prawosławnym ignorancję wyra-
żającą się w nieumiejętności odróżniania grzechów ciężkich od lekkich, na-
kładaniu zbyt surowej pokuty, udzielaniu młodzieży powszechnego rozgrze-
szenia, niedotrzymywaniu tajemnicy spowiedzi, spowiadania na osobności 
przy zamkniętych drzwiach cerkiewnych czy udzielania spowiedzi w prywat-
nych celach18. Oskarżał on także ruskich duchownych o unikanie tego sa-
kramentu, „rozumiejąc, że gdy się w łaźni zmyje, że już wszystkie grzechy 
z duszy swojej zmył”19. 

Piotr Mohyła odważnie odpierał te zarzuty, uznając je za jawną potwarz 
lub wskazując podobne praktyki wśród duchownych katolickich, a za niski po-
ziom wykształcenia kapłanów winił zdelegalizowanie Cerkwi prawosławnej 
i niemal pięćdziesięcioletni brak hierarchii kościelnej20. Zauważył, że grzechy 
duchownych, również zachodnich, jak i pewne nieprawidłowości w udziela-
niu sakramentów nie wpływają na ich ważność21, a błędy w rodzaju udzielania 
rozgrzeszenia zmarłym, słusznie – jego zdaniem – wytknięte w stratyńskim 
Trebniku, dawno już – jak powiada – zostały usunięte: 

jako ty sam przyznajesz, nikt ani przed tym Onego nie zażywał, ani teraz za-
żywa, zaraz bowiem po wydaniu tego Trebnika (a nie dopiero jako ty prawisz) 
postrzegłszy w nich omyłki w Ostrogu y w Wilnie w Trebnikach y Czasosło-
wach insze Modlitwy temu Aktowi należne, Prawowierni w druku wydali22. 

Nieocenioną rolę w uporządkowaniu i ujednoliceniu obrzędów Kościo-
ła prawosławnego miała działalność pisarska i cerkiewna Piotra Mohyły, 
a zwłaszcza opracowany i wydany przez niego w 1646 roku Trebnik23. Warto 

17 Я. П. Запаско, Я. Ісаєвич, Пам’ятки книжкового мистецтва...,  nr 325.
18 [K. Sakowicz] Επανορυωσις abo Perspectiwa…, br. pag.; por. też: D. J. Wagilewicz, op. 

cit.,  s. 203; P. Nowakowski, Problematyka liturgiczna w międzywyznaniowej polemice po Unii 
Brzeskiej (1596–1720), Kraków 2004, s. 148–149.

19 Cyt. za P. Nowakowski, op. cit.,  s. 148, przyp. 50. 
20 [P. Mohyła], Λιθοσ Abo Kamień z procy prawdy Cerkwie świętey prawosławney ruskiej, 

s. 34, ze zbiorów Biblioteki Ks. Czartoryskich w Krakowie (dalej: B. Czart.), nr sygn. 8694 I.
21 Ibidem, s. 34. 
22 Ibidem, s. 211. 
23 Na temat Trebnika Piotra Mohyły, jego znaczenia, treści i zależności od katechizmu 

łacińskiego papieża Pawła V z roku 1603 powstała bogata literatura, z której warto tu wska-
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zauważyć, że wszystkie obrzędy nie tylko zostały w nim dokładnie opisa-
ne, ale ważniejsze z nich, zwłaszcza te, dotyczące udzielania świętych sa-
kramentów również poprzedzone stosownymi pouczeniami, przybliżającymi 
duchownym ich teologiczno-biblijne podstawy i treści, a także zawierający-
mi wiele szczegółowych wskazówek dotyczących samej formy ich odprawia-
nia24. To właśnie dzięki jednemu z nich, umieszczonemu przed opisem rytu 
sakramentu pokuty wiemy, że kapłan wysłuchiwał spowiedzi przed carskimi 
wrotami ikonostasu, siedząc na krześle po prawej stronie stolika (analogion, 
anałoj), na którym na czystym obrusie złożony był ewangeliarz oraz krzyż25. 
Kapłan powinien być ubrany w felonion i epitrachelion. Niekiedy miejsce 
spowiedzi mogło być wyznaczone gdzie indziej, przed świętą ikoną, wtedy 
wierny winien był spowiadać się z twarzą zwróconą ku wschodowi. 

Przed rozpoczęciem wygłaszania przez duchownego nakazanych mo-
dlitw przystępujący do spowiedzi powinien upaść na ziemię „z miłością i ze 
łzami”, a kapłan pobłogosławić go dłonią. Po zakończeniu modlitw duchow-
ny podnosił skruszonego penitenta, a ten stawał z opuszczoną głową i rękami 
złożonymi na piersiach. Tak więc wierny spowiadał się stojąc, a kapłan wy-
słuchiwał go siedząc obok przygotowanego wcześniej analogionu z ewange-
liarzem i krzyżem. Na poprawność właśnie takiej formy spowiedzi wskazy-
wał już wcześniej między innymi św. Symeon z Thessaloniki26. Po wyznaniu 
grzechów i otrzymaniu pokuty wierny upadał na ziemię i tak wysłuchiwał 
modlitwy utwierdzającej rozgrzeszenie, a kapłan leżącego błogosławił. 

zać:  А. Хойнацкий, Западнорусскіе уніятскіе требники – сравнительно съ требниками 
православными и латинскими, „Труды Кіевской Духовной Академіи” 1, 1967, s. 137 n.; 
A. Naumow, Nieprawosławni w Mohylańskim Trebniku, [w:] idem, Wiara i historia. Z dziejów 
literatury cerkiewnosłowiańskiej na ziemiach polsko-litewskich [= Krakowsko-Wileńskie Stu-
dia Slawistyczne, t. 1], Kraków 1996, s. 159–169; wykaz najważniejszych prac dotyczących 
Trebnika Piotra Mohyły, [w:] M. Melnyk, W. Pilipowicz, Kazania i komentarze sakramentalno-
-liturgiczne z Trebnika św. Piotra Mohyły, Olsztyn 2003, s. 183–184.   

24 Przekłady na język polski homilii sakramentalnych Piotra Mohyły zamieszczone 
w Trebniku (1646) opublikowali Marek Melnyk i Włodzimierz Pilipowicz w: A. Naumow, Do-
mus Divisa. Studia nad literaturą ruską w I. Rzeczypospolitej, Kraków 2002, s. 317–386 oraz 
w  M. Melnyk, W. Pilipowicz, op. cit.

25 Еухологіωн албо Молитвослoвъ или Требник…, Київ 1646, k. 342; wg egz. Biblioteki 
Czartoryskich (dalej: B. Czart.) 8475 III.   

26 Patrologia Graeca, ed. J. P. Migne, t. 155, (1866)  coll. 482; 275; por. też:  К. Николь-
ский, Пособіе къ изученію Устава Богослуженія православной церкви, С. Петербургъ 
1907 (reprint Москва 2002), s. 699.
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Taką formę udzielania sakramentu pokuty powtarzają inne Trebniki, za-
równo z typografi i kijowskiej Ławry (np. z 1681 roku), jak również innych 
ośrodków wydawniczych na ziemiach ruskich należących do I Rzeczypospo-
litej, jak chociażby księgi bractwa lwowskiego sprzed roku 1720 (1668, 168227 
czy 169528), i z okresu późniejszego29, a więc już po przystąpieniu bractwa 
do unii brzeskiej. Synod zamojski nie wprowadził żadnych zmian w formie 
udzielania tego sakramentu, polecił jedynie:

żeby przynajmniej trzy razy do roku, jako w Kościele Wschodnim posta-
nowiono jest, to jest na Zmartwychwstanie Pańskie (na które pod karą klątwy 
czynić powinni) na Zaśnięcie Panny Nayświętszej, i na Narodzenie Chrystusa 
Pana spowiadali się i Komunikowali30. 

Tak więc opis tego obrzędu nie powinien ulec zmianom w księgach za-
równo prawosławnych, jak greckokatolickich. Jednak XVIII-wieczne unickie 
euchologiony, choć przytaczają prawosławną formę obrzędu z Trebnika Piotra 
Mohyły31, który odbywał się przy analogionie z ewangeliarzem ustawionym 
przed carskimi wrotami lub przed ikoną Chrystusa, to na pierwszym miejscu 
zamieszczają zalecenie o zaopatrzeniu cerkwi w konfesjonał32. Dla przykła-
du w Trebnikach wydanych w Uniowie w 173933 oraz Poczajowie w 174134 
i 177135, to specjalne siedzisko (w uniowskim i poczajowskim z roku 1741 
wprost nazwanym łacińskim terminem „konfesjonał”) powinno być usta-
wione w miejscu widocznym, otwartym i powinno mieć kratownicę między 
spowiednikiem a penitentem. Na nim to powinien zasiadać kapłan w epitra-
chelionie, a wierny wyznawać grzechy klęcząc. Wskazówki o umieszczeniu 
konfesjonału z czasem na stałe wchodzą do unickich trebników, na co wska-
zują te wydawane również w wieku XIX, np. w Wilnie w 1807 (s. 36)36 i Prze-
myślu 1876 (s. 58)37. Dziś trudno powiedzieć, czy istotnie w XVIII wieku 

27 Euchologion, Lwów 1682, k. 91r–96v, wg egz. Biblioteki Jagiellońskiej (dalej: BJ) 
585412-585413 I. 

28 Euchologion, Lwów 1695, k. 91r n.; wg egz. B. Czart. 8670 I.
29 Euchologion, Lwów 1720, k. 85 i nn; B. Czart. 8758 I.
30 Synod prowincjonalny ruski w mieście Zamoyściu Roku 1720 odparwiony, Wilno 1785; 

BJ 17864 I, s. 76. 
31 А. Алмазов, op. cit., s. 509–510 n.
32 Por. А. Хойнацкий, op. cit., s. 175. 
33 Еvхлогіонъ си єстъ Трєбникъ, Uniów 1739, k. 28 r; wg egz. B. Czart. 8437 I.
34 Молитвословъ си єстъ Трєбникъ, Poczajów 1741, k. 28; wg egz.  B. Czart. 8453 I. 
35 Трєбникъ, Poczajów 1771, k. 63 v; BJ 586428 I.
36 Wg egz. BJ 56579 I.
37 Wg egz. BJ 255594 I.
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w cerkwiach greckokatolickich zaczęły powszechnie pojawiać się konfesjo-
nały, gdyż nie wykazują ich obecności wizytacje biskupie. Nie można jed-
nak wykluczyć, że w końcu tego wieku mogły być umieszczane w cerkwiach, 
zwłaszcza większych i zasobniejszych parafi i. Ich pojawienie się jest niewąt-
pliwie przejawem latynizacji.

Ani w podręczniku ikonografi cznym Dionizego z Furny38, ani w tzw. 
wzorniku Stroganowowskim39, nie ma żadnych wskazówek o tym, jak ukazy-
wać rytuał udzielania sakramentu pokuty. Wydaje się, że w średniowiecznej 
sztuce bizantyńskiej temat ten nie był podejmowany. Znane są jednak przed-
stawienia różnych form pokutnych, których najszerszy chyba wachlarz został 
zamieszczony w miniaturach przy Kanonie Pokutnym w XII–XIII-wiecznym 
manuskrypcie Drabiny do raju ze zbiorów Biblioteki Watykańskiej (Vat. gr. 
1754)40. Tu przy kolejnych modlitwach znajdują się przedstawienia pokut-
ników załamujących ręce, targających z rozpaczy włosy, siedzących bądź 
stojących z pochylonymi i opartymi na dłoniach głowami, wyciągających 
ramiona przed siebie w błagalnej modlitwie. Jednak najbardziej wymowną 
i najczęściej spotykaną w sztukach plastycznych pozą o znaczeniu pokutnym 
jest proskyneza, tj. pokłon z pozycji klęczącej od głębokiego pochylenia, do 
przypadnięcia głową do ziemi41. Dla wyrażenia zaś samej idei pokuty chętnie 
posługiwano się starotestamentowym obrazem typologicznym, ukazującym 
skruszonego króla Dawida przed prorokiem Natanem (2 Sm 12, 13). Temat 
ten pojawia się najwcześniej w malarstwie miniaturowym, zwłaszcza w psał-
terzach, jako ilustracja dopełniająca treść Ps. 50, jak np. w Psałterzu Paryskim 
(Paris. gr. 139, fol. 136v), ale też w rękopiśmiennych Homiliach Grzegorza 
z Nazjanzu (Paris. gr. 510, fol. 143v)42.   

38 The ‘painter’s manual’ of Dionysius of Fourna, transl. and edit. Paul Hetherington, 
London 1989; Dionizjusz z Furny, Hermeneia czyli objaśnienie sztuki malarskiej, tłum. z no-
wogreckiego i przypisy I. Kania, Kraków 2003.

39 An Iconographer Patternbook: The Stroganov Tradition, transl. Ch. P. Kelly, Torrance 1999.
40 J. R. Martin, The Illustration of the Heavenly Ladder of John Climacus, Princeton 1954, 

il. 246–277; tu za: H. Maguire, The Depiction of Sorrow in Middle Byzantine Art, „Dumbarton 
Oaks Papers” 31, 1977, s. 125–174, il. 10, 15, 55, 86; J. Cotsonis, The Virgin and Justinian on 
Seals of the Ekklesiekolikoi of Hagia Sophia, „Dumbarton Oaks Papers” 56, 2003, s. 41–55, 
il. 13–14.

41 O różnym znaczeniu proskynezy, nie tylko pokutnym, por. chociażby:  J. Spatharakis, 
The Proskynesis in Byzantine Art. A study in connection with a nomisma of Andronicus II Pal-
aeologue, [w:] idem, Studies in Byzantine Manuscript Illumination and Iconography, London 
1996, s. 193–224 (przedruk z: „Bulletin Antike Beschaving” 49, 1974).  

42 Lexikon der christlichen Ikonographie, hrsg. E. Kirschbaum, t. 2, coll. 318.
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W średniowiecznej sztuce ruskiej nie są znane przedstawienia pokuty, 
jedynie w Psałterzu kijowskim (1397) w tradycyjnym miejscu na marginesie 
Psalmu 50 umieszczona została scena, na której król Dawid trwa w głębokiej 
proskynezie przed pochylającym się nad nim prorokiem Natanem43. Sam ob-
rzęd udzielania sakramentu pokuty był ilustrowany dopiero w drukowanych 
trebnikach. Najwcześniej został umieszczony w Trebniku wydanym w Kijo-
wie w 1646 roku. Tu scena ta pojawiła się czterokrotnie: na stronie tytułowej 
w owalnym medalionie [il. 1]44, pośród przedstawień pozostałych sakramen-
tów oraz scen pasyjnych, wśród scen sakramentów na całostronicowym wy-
obrażeniu Ukrzyżowania zamieszczonym dwukrotnie (s. 20, s. 44) [il. 2]45 
oraz jako jedna ze scen wewnątrz zastawki przed rozdziałem opisującym ob-
rzęd chrztu wraz z typologicznymi przedstawieniami ukazującymi skruszo-
nego króla Dawida przed prorokiem Natanem oraz św. Piotra po trzykrotnym 
zaparciu się Chrystusa (s. 357) [il. 3]46. Ich autorem jest rytownik podpisujący 
się imieniem Ilia, którego Piotr Mohyła sprowadził ze Lwowa na przełomie 
lat 30. i 40. XVII wieku do pracy nad drzeworytniczą dekoracją Trebnika, 
Biblii i Pateryka Kijowsko-Pieczarskiego. Zależność kompozycji Illi od za-
chodnioeuropejskich wzorów, zwłaszcza od ilustracji w tzw. Biblii Piscatora 
jest od dawna znana specjalistom47. Niewątpliwie również przy sporządzaniu 
klocków drzeworytniczych do Trebnika inspirował się zachodnimi rycinami, 
dla przykładu Ukrzyżowanie z sakramentami nawiązuje do analogicznej sceny 
w Katechizmie…, wydanym w Krakowie 1568 [il. 5]48. Do skomponowania 

43 Г. Вздорнов, Киевская Псалтирь 1397 года из Государственной Публичной библио-
теки имени М. Е. Солтыкова-Щедрина в Ленинграде [ОЛДП F6], Москва 1978, s. 69.  

44 Г. Логвин, Гравюри українських стародруків XVI–XVIII ст., Київ 1990, s. 60; 
Z badań nad dawną książką. Studia ofi arowane Profesor Alodii Kaweckiej-Gryczowej w 85-le-
cie urodzin, red. I. Exner, t. II, Warszawa 1993, s. 543, il. 30; А. Жуковський, Петро Могила 
й питання єдности церков, Київ 1997, s. 158; M. Janocha, Missa in arte polona. Ikonografi a 
mszy świętej w średniowiecznej i nowożytnej sztuce polskiej, Warszawa 1998, s. 104, il. 153; В. 
Стасенко, Христос і Богородиця у дереворізах кириличних книг Галичини XVII століття, 
Київ 2003, il. 562.

45 Я. П. Запаско, Мистецтво книги на Україні в XVI – XVIII ст., Львів 1971, s. 
120; А. Жуковський, op. cit., s. 175; Д. В. Степовик, Київська Біблія XVII століття. 
Дослідження нездійсненого біблійного проєкту митрополита Петра Могили, Київ 2001, 
s. 120, il. 53; В. Стасенко, op. cit., il. 559; na okładce cytowanej wyżej książki M. Melnyk, 
W. Pilipowicz, op. cit.

46 А. Жуковський, op. cit., il. na wklejce między s. 272–273.
47 Д. Степовик, op. cit., tam na s. 236–238 szczegółowa literatura. 
48 Catechismus ex decreto Concilii Tridentini ad parochos… Katechizm albo Nauka Wia-

ry y pobożności krześcijańskiey, Kraków 1568, k. 104, BJ Cim 8134. Inne ryciny o podobnej 
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zastawki na karcie 357 korzystał zapewne z kilku różnych wzorców. Postać 
Piotra klęczącego w pieczarze, a zwłaszcza leżący obok niego duży klucz, 
najprawdopodobniej zostały narysowane na podstawie ryciny Biblii Piscato-
ra według Martina de Vosa49. Scena z królem Dawidem i prorokiem Natanem 
przypomina zaś inną kompozycję Martina de Vosa, wykonaną przez Antonie-
go i Jana Wierixów, a ukazującą proroka Jonasza przepowiadającego zgubę 
mieszkańcom Niniwy50. Umieszczenie tych obcych kompozycji w księdze li-
turgicznej Kościoła prawosławnego jest przykładem okcydentalizacji, nie zaś 
latynizacji. Obie bowiem opowieści, zarówno proroctwo Natana, jak i skru-
cha Piotra, przypominane są od najdawniejszych czasów w czasie celebracji 
sakramentu spowiedzi. Także umieszczenie na tak eksponowanym miejscu 
postaci św. Piotra z olbrzymim kluczem, w żaden sposób nie można traktować 
jako opowiedzenie się za uznaniem prymatu papieża, co było tak drażliwym 
punktem w polemikach okołounijnych między katolikami a prawosławnymi. 
Natomiast ilustrację samego obrzędu spowiedzi należy traktować najprawdo-
podobniej jako przejaw latynizacji. Na wszystkich przedstawieniach ukazują-
cych moment spowiedzi w Trebniku Mohyły święty biskup – bo wyróżniony 
nimbem i omoforionem – siedzi za niskim stołem, na którym leży księga. 
Jego skupienie wyraża poza – lekko przygarbiona z pochyloną głową wspar-
tą na zgiętymi i opartym o blat ramieniu. Od czasów antycznych taka po-
stawa wyrażała mądrość, zamyślenie, również troskę, smutek, melancholię, 
była właściwa mędrcom, fi lozofom, ale też skruszonym pokutnikom51. Po 
drugiej zaś stronie stołu spowiadający się klęczy ze skrzyżowanymi dłońmi 
złożonymi na piersiach. Wszędzie przy scenie znajduje się podpis: Nf∆b¸zf LÃ 
cdn^fuj Gjrf ∆åzïå, stanowiąca literalny przekład z łaciny52. Przedstawienia te, 
choć słabe artystycznie, bardzo lakoniczne i oszczędne w środkach wyrazu, 
stanowią ważne źródło ikonografi czne do poznania formy obrzędu spowie-
dzi. Księgi liturgiczne wydawane do czasów Mohyły wskazują bowiem, że 
w chwili wypowiadania grzechów kapłan i wierny stali. W Trebniku z 1646 
roku Piotr Mohyła zaznacza, że kapłan siada przy analogonie i w takiej pozy-

kompozycji publikuje M. Janocha, op. cit., s. 102, il. 150–151. 
49 Theatrum Biblicum hoc est Historiae Sacrae Veteris et Novi Testamenti… per Nicolaum 

Johannis Piscatorem, Antwerpia 1674; BJ 1130 III, k. 341. 
50 M. Mauquoy-Hendrickx, Les estampes des Wierix, Bruksela 1978, t. 1, s. 4, nr 44. 
51 H. Maguire, The Depiction of Sorrow in Middle Byzantine Art, „Dumbarton Oaks Pa-

pers” 31, 1977, s. 132–140; W. Bałus, Mundus melancholicus. Melancholiczny świat w zwier-
ciadle sztuki, Kraków 1996. 

52А. Хойнацкий, op. cit.,  s. 224.
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cji wysłuchuje spowiedzi. I choć nie ma dokładnych wskazówek co do pozy 
samego spowiadającego się, z analizy treści wynika, że stoi on w czasie wy-
znawania grzechów. Opisane ryciny jednak wyraźnie ukazują wiernego w po-
zie klęczącej, z dłońmi złożonymi na piersiach. Jest to poza modlitewna ty-
powa dla wiernych Kościoła katolickiego, wyrażająca również bojaźń Bożą, 
skruchę i pobożność. Umieszczenie takich ilustracji w księdze prawosławnej 
nie może być przypadkowe, powodowane na przykład bezrefl eksyjnym prze-
rysowaniem zachodnich wzorów. Musiały one albo oddawać zwyczaj prak-
tykowany w cerkwiach zachodnioruskich, choć nie opisany w księgach, albo 
wprowadzać nowy, przejęty z Kościoła katolickiego, ale uznany przez metro-
politę kijowskiego za właściwy. Klęcząca poza penitenta nie tylko bowiem 
wyrażała treści stosowne do aktu spowiedzi, ale również była praktyczna, bo 
umożliwiała dyskrecję przez skierowanie słów wprost do ucha siedzącego 
spowiednika. 

Obecność takich przedstawień w trebnikach ruskich nie jest epizodyczna. 
W roku 1667 Jan (Ioan) Gliński przygotował dla lwowskiej ofi cyny brackiej 
komplet zastawek ze scenami udzielania sakramentów, wśród nich również 
sakramentu pokuty. Ukazały się one na karcie 91 (recto) w kilku kolejnych 
edycjach bliźnich Trebników z lat 1668, 1682 [il. 4]53, 169554. Przedstawiona 
na nich spowiedź odbywa się wewnątrz cerkwi po stronie wschodniej nawy 
(co można rozpoznać po układzie drzwi i okien), gdzie ustawiony jest niski 
stół, zaścielony białym obrusem, na którym stoi krzyż i leży księga. Obok 
stołu, po jego prawej stronie stoi kapłan z głową otoczoną nimbem, przed nim 
zaś klęczy wierny z opuszczonymi i złożonymi rękami. Niestety, nie mamy 
pewności, czy została ukazana tu chwila wypowiadania grzechów, modlitw 
ją poprzedzających, czy potwierdzających udzielenie sakramentu i błogosła-
wieństwo. Jednak klęcząca poza przystępującego do spowiedzi w każdym 
wskazanym momencie obrzędu byłaby przejawem latynizacji. 

Na stronie tytułowej Euchologionu (Lwów 1668, 1682, 1695 [il. 6]) wy-
konanej przez  Wasyla Uszakewycza, wśród innych przedstawień ukazują-
cych akty udzielania Świętych Sakramentów, znalazła się również spowiedź55. 
Wyobrażony tam ryt nie różni się zasadniczo od tych, znanych już z Trebnika 
Piotra Mohyły. Tak więc na wizerunku kapłan siedzi z podpartą głową, z ra-
mieniem opartym o blat stołu, a po jego drugiej stronie klęczy spowiadający 

53 BJ 585412 I, BJ 585413 I.
54 B. Czart. 8670 II. 
55В. Стасенко, op. cit., il. 561.  
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się, z dłońmi skrzyżowanymi na piersiach. Mały rozmiar tego fragmentu ry-
ciny oraz słaba jej jakość techniczna i artystyczna pozwalają raczej domyślać 
się obecności księgi na anałoju, aniżeli ją dostrzec. 

Dużo lepszy pod względem artystycznym miedzioryt wykonany przez 
monogramistę IM znajduje się na stronie tytułowej kijowskich trebników 
z roku 1736 i 173756. Tło przedstawienia wypełnia barokowy ikonostas z głę-
boko rzeźbionymi carskimi wrotami. Po obu ich stronach, między kolumnami, 
umieszczone zostały ikony namiestne Chrystusa i Matki Boskiej z Dzieciąt-
kiem stojących na obłokach. Ich postaci zostały ujęte w sposób iluzjonistycz-
ny, sprawiając wrażenie fi gur pełnoplastycznych, jakby wychodzących z ram 
architektonicznych przegrody ołtarzowej. Jest to typowy przykład okcydenta-
lizacji sztuki cerkiewnej. Przed carskimi wrotami ustawiony jest niski stolik 
przykryty obrusem, na którym ustawiono kodeks Ewangelii i krzyż, a przed 
nim stoi kapłan oraz klęczy wierny. Tak więc łacińska klęcząca poza spowia-
dającego się na stałe weszła do rytuału udzielania sakramentu pokuty. 

Wydaje się jednak, że dawną formę omawianego obrzędu, kiedy wierny 
spowiada się z głową położoną na księdze Ewangelii ukazuje rycina zamiesz-
czona w Trebniku opublikowanym w Kijowie w 1681 roku [il. 8]57. Tu, na 
tle bogato rzeźbionego ikonostasu, przed carskimi wrotami siedzi duchowny 
i opiera na ramieniu głowę przykrytą kamiławką. Przed nim na przykrytym 
białym obrusem stole leży księga, na której penitent stojąc opiera dłoń i gło-
wę. Podobna scena została włączona do zastawki w Akatystach wydanych 
w Ławrze Pieczarskiej w roku 170958 oraz przed opisem Mszy św. (Sakramen-
tu Ciała i Krwi Chrystusa) w Trebniku wydanym w tej samej ofi cynie w 1750 
roku59. Tu również, przystępujący do spowiedzi stoi przed analogionem ze 
złożoną na pulpicie głową i dłonią, a kapłan siedzi pod arkadą oznaczającą 
zapewne carskie wrota.   

W XVIII-wiecznych euchologionach unickich nie ma przedstawień zwią-
zanych z sakramentem pokuty, niekiedy nawiązują do nich jedynie pewne 

56 Я. Запаско, Я. Ісаєвич, Каталог стародруків виданих на Україні. Книга друга 
(1574–1700), Львів 1984, nr 1252, il. 1279; Я. Ісаєвич, Українське книговидання. Витоки. 
Розвиток. Проблеми, Львів 2002,  il. 354; M. Janocha, op. cit., s. 104, il. 154.

57 Г. Н. Логвин, З глибин. Гравюри українських стародруків XVI–XVIII ст., Київ 
1990, il. 230; Чернігівські Афіни, ред. А. Макаров, Київ 2002, il. na s. 189. 

58 Я. П. Запаско, Пам’ятки книжкового мистецтва, t. 3, cz. 2, Львів 1984, nr 851; 
Г. Логвин, Гравюри українських…, il. 285.

59 Я. П. Запаско, Пам’ятки книжкового мистецтва. Каталог стародруків виданих 
на Україні, t. 3, cz. 2, Львів 1984, nr 1714. 
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motywy umieszczone na stronach tytułowych. I tak, dla przykładu, Trebnik 
wydany w Poczajowie w 1741 roku otwiera rycina sygnowana przez Józefa 
Goczemskiego, ukazująca wśród obłoków błogosławiącego Chrystusa z du-
żym krzyżem w lewej ręce60. Po obu Jego stronach unosi się siedem główek 
uskrzydlonych aniołków nad siedmioma gwiazdami, na których umieszczono 
nazwy sakramentów. Jak informuje napis powyżej: NfbÂzcndj ctlvb qdäpl+ 
(Ap. 1, 20) jest to wizja z Apokalipsy Świętego Jana, gdzie gwiazdy sym-
bolizujące aniołów zostały zaopatrzone dodatkowo w treści sakramentalne 
[il. 9]. Rycina o podobnej treści, na której Chrystus siedzi otoczony uskrzy-
dlonymi główkami aniołków i gwiazdami symbolizującymi sakramenty, wy-
pełnia pierwszą stronę Trebnika (1771) z tej samej typografi i61. W uniowskim 
Eucho logionie z roku 1739 dekorację karty tytułowej wykonał M. Fuglewicz 
[il. 10]62. Tu na tle fi larów budujących ramę architektoniczną dla rozbudo-
wanego tytułu księgi został ukazany na lewo król Dawid z pochyloną głową 
i dłonią przy twarzy jakby rąbkiem szaty ocierający łzy, na prawo zaś prorok 
Natan wznoszący prawą dłoń w oratorskim gestem przemowy i wskazywania. 
Jest to niewątpliwe nawiązanie do popularnej przypowieści z Drugiej Księ-
gi Samuela o skrusze Dawida i proroctwie Natana, która stanowiła tradycyj-
ną biblijną fi gurę pokuty, a także współtworzyła treściową warstwę obrzędu 
udzielania tego sakramentu. Pomysł takiego skomponowania strony tytułowej 
nie jest w tej księdze oryginalny, pojawił się bowiem już wcześniej na rycinie 
Awerkija Kozaczkiwskiego umieszczonej w Psałterzu wydanym w Kijowie 
w roku 172863, a powraca potem w wydawnictwach poczajowskich ze zmia-
ną wizerunku głównej świątyni Ławry, np. w Psałterzu z roku 178964. Same 
postacie skruszonego Dawida i oskarżającego go Natana zostały wzięte na-
tomiast z pracy niderlandzkiego rytownika Caspara Luikena z ilustrowanej 
Biblii – Historiae celebriores Veteris Testamenti Iconibus representatae, wy-
danej przez Christophera Weigla w Norymberdze w roku 1712 [il. 11]. Kom-
pozycja ta była znana w środowisku twórców Ławry Pieczarskiej, powtarza 

60 В. Г. Бочковська, Л. В. Хауха, В. А. Адамович, Каталог видань Почаївського та 
Унівського монастирів XVIII–XX ст. З колекцїї Музею книги і друкарства України, Київ 
2008, s. 26, nr 4, il. 72. 

61 BJ 586428 I. 
62 В. Г. Бочковська, Л. В. Хауха, В. А. Адамович, op. cit., s. 65-66, nr 5, il. 118. 
63 Я. П. Запаско, Мистецтво книги на Україні…, s. 209, il. 97; Г. Логвин, Гравюри 

українських стародруків…, il. 333. 
64 В. Г. Бочковська, Л. В. Хауха, В. А. Адамович, op. cit., s. 45–46, nr 51, il. 100. 
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ją bowiem na rysunku tuszem monogramista ГР65, a także twórca programu 
malarskiego cerkwi Św. Trójcy, tzw. Nadbramnej, gdzie ta właśnie scena sym-
bolizuje sakrament pokuty66 [il. 12]. Tak więc ta sama rycina niderlandzkie-
go grafi ka służyła za wzór zarówno dla twórców pracujących dla Kościoła 
prawosławnego, jak i greckokatolickiego, wskazując na silną okcydentaliza-
cję obu środowisk artystycznych. Inna kompozycja, ale również o zachodniej 
proweniencji, znalazła się wśród ikon wypełniających barokowy ikonostas 
cerkwi pw. Zaśnięcia Matki Boskiej w Ławrze Pieczarskiej [il. 13]. Na niej 
to prorok Natan stoi z opuszczonymi, ale rozwartymi ramionami, a przed nim 
klęczy król Dawid wyprostowany, ale z dłońmi skrzyżowanymi i złożonymi 
na piersiach. Choć do tej pory nie udało się znaleźć bezpośredniego wzoru, 
można podkreślić, że za jego zachodnią, północnoeuropejską proweniencją 
przemawia podobieństwo do wskazanej już wyżej ryciny Antoniego i Jana 
Wierixów, według Martina de Vosa, ukazującej korzących się przed Jonaszem 
mieszkańców Niniwy. Nietrudno również dostrzec analogię do kompozycji 
Awierkija Kozaczkiwskiego w Psałterzu wydanym w Kijowie w 1728 roku, 
choć na niej Dawid siedzi na tronie, a nie klęczy67.  

Dla zobrazowania sakramentu pokuty malarze cerkiewni nie posługiwali 
się jednak wyłącznie obrazami typologicznymi. Dla przykładu można przy-
pomnieć, że bazyliański mnich Hiob (Jow) Kondzelewicz na przełomie XVII 
i XVIII wieku stworzył dla cerkwi pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w pra-
wosławnym monasterze nieopodal Maniawy, zwanym potocznie Skitem Ma-
niawskim, ikonostas zachowany do dziś w Muzeum Narodowym we  Lwowie. 
Tu na ikonie chramowej Podwyższenia Krzyża Świętego, wśród przedstawień 
siedmiu sakramentów znalazła się także ilustracja momentu spowiedzi [il. 
14]68. Jej forma przypomina tę znaną z drzeworytów, a więc zapewne obra-
zuje rzeczywisty obrzęd udzielania tego sakramentu w końcu XVII wieku, 
zarówno w Kościele prawosławnym, jak i unickim. A więc wewnątrz cerkwi 
po jednej stronie niskiego stołu siedzi kapłan, po drugiej zaś klęczy spowia-
dający się. Na stole zasłanym białym obrusem leży księga Ewangelii pięknie 

65 П. М. Жолтовський, Малюнки Києво–Лаврської іконописної майстерні. Альбом–
каталог, Київ 1982, s. 171, il. 999.  

66 Ф. С. Умaнцев, Троїцька надбрамна церква, Київ 1970, s. 26, il. 86; Монументаль-
ний живопис Троїцької церкви Києво-Печерської лаври. Каталог, Київ 2002, nr kat. 61; tu 
błędnie rozpoznana jako ilustracja do Jk 4, 9. 

67 Я. Ісаєвич, Українське книговидання…, il. na s. 257. 
68 Liczne reprodukcje i opracowania, najnowsza: Іконостас церкви Воздвиження Чес-

ного Креста з монастиря Скит Манявський, Альбом-каталог, Львів 2005, s. 318, 328.
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oprawiona w skórę i okuta metalowymi aplikacjami, obok stoi krzyż. Mimo 
że scena została oddana w pełni realistycznie, jej sakralny i dewocyjny cha-
rakter podkreśla jasny prześwit nieba, w którym wśród obłoków ukazany jest 
w obrazie białego gołębia – Duch Święty. Bardzo wymowny i interesujący 
przykład latynizacji ikonografi i obrzędu udzielania sakramentu pokuty zacho-
wał się w prezbiterium cerkwi Zaśnięcia Matki Boskiej w Jarosławiu, wśród 
innych XVIII-wiecznych scen ukazujących kolejne sakramenty69. Niemal całą 
kwaterę ograniczoną od góry wersem z ewangelii Janowej (J 5, 14) Ct plhfd+ 
,scnm rnjv¨ zt cjuhäifb lf zt ujhät nb xnj ,¨ltn+, od dołu łacińską nazwą 
sakramentu: SACRAMANTUM PENITENTIAE, zajmuje duży barokowy 
konfesjonał. Wewnątrz niego siedzi kapłan, wznoszący prawą dłoń w geście 
błogosławieństwa, po obu zaś stronach na schodkach klęczy dwoje peniten-
tów. Choć scena jest reprezentacyjna, co podkreśla jej symetryczna kompozy-
cja i hierarchiczna poza duchownego, to niewątpliwie pokazuje ona rzeczywi-
stą zmianę, jaka zaszła w sposobie przeprowadzania spowiedzi w cerkwiach 
greckokatolickich. Obecność konfesjonałów zalecały unickie trebniki, a ich 
wprowadzenie potwierdza właśnie to malowidło.     

Zebrany tutaj materiał ikonografi czny, choć na pewno niekompletny i nie 
wyczerpujący tematu, na tym etapie badań pozwala na sformułowanie pew-
nych ogólnych spostrzeżeń. W ruskiej sztuce średniowiecznej motyw sakra-
mentu pokuty nie był najprawdopodobniej znany. Pierwsze nowożytne przed-
stawienia z nim łączone albo ukazywały sam rytuał udzielania sakramentu, 
albo posługiwały się obrazami typologicznymi. Ikonografi a obrzędu uwiecz-
nia zmiany zachodzące w Cerkwi zarówno prawosławnej, jak unickiej pod 
wpływem liturgii łacińskiej. Dawna, stojąca postawa penitenta z głową i ręką 
wspartą na Ewangelii została zastąpiona postawą klęczącą, z dłońmi złożo-
nymi na piersiach. Na późnych przedstawieniach unickich mógł dodatkowo 
pojawić się nawet konfesjonał. Sceny typologiczne spotykane są w sztuce obu 
wschodnich Kościołów. Najbardziej popularną z nich była ilustracja opowie-
ści o królu Dawidzie i proroku Natanie, choć częsta w rękopisach bizantyń-
skich, tu zwykle wzorowana na rycinach zachodnich. Ilustracje sakramentu 
pokuty dostarczają przykładów zarówno na okcydentalizację, jak i latynizację 
ruskiej kultury cerkiewnej.     

69 Zdjęcia tych nieznanych malowideł zrujnowanej cerkwi udostępniła mi Pani Jadwiga 
Styrna, zasłużony konserwator malarstwa ikonowego, za co serdecznie dziękuję.     
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3. Rytownik Ilia, zastawka na s. 357, Trebnik, Kijów 1646.

5. Jan Gliński, zastawka z Sakramentem Pokuty na k. 91, Trebnik, Lwów 1682.
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13. Natan oskarża Dawida, z ikonostasu w cerkwi pw. Zaśnięcia Matki Boskiej, 
Ławra Kijowsko-Pieczarska.



14. Hiob (Jow) Kondzelewycz, Sakrament Pokuty, z ikonostasu ze Skitu Maniawskiego.
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