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Miedzy  niebem i  piekłem – koncepcja
stanu  pośredniego w prawosławnej literaturze

kręgu kijowskiego (XVII w.)

Gdy dusza pójdzie z ciała, jako zostanie cała?
Jakową ścieżką dusza pójdzie z ciała:
Trudno, by o tym na świecie wiedziała.

Ł. Baranowicz, Lutnia Apollinowa

Kyryło Trankwilion Stawrowecki we wzorcowym kazaniu pogrze-
bowym z wydanego w 1619 roku własnym sumptem w Rachmanowie
Ewangeliarza kaznodziejskiego opisywał rzeczywistość pozagrobową,
jako wielką tajemnicę, która jest tak ukryta przed ludzkimi oczami, iż je-
dyna wiadoma ludzkości prawda na temat zaświatów opiera się na wie-
rze w dalsze i jakościowo odmienne życie, oddzielonej od ciała, duszy:

По смерты чтося дієтъ з душею и звістно невімы, точію отчасти
даром Духа Святого и вірою розумієм яко душа єсть образъ Божій,
безсмертна существомъ и вічна и с тіломъ не погибаєт яко безсловес-
ныхъ звіровъ но сія которая недавно тіло отложила, сама без тіла суще-
ствомъ своімъ живетъ, знаєтъ все и розумієтъ которая пред тым помощи
требовала от чуствъ телесныхъ1.

Jednak już w wydanym w roku 1646 zbiorze wierszy i kazań Perła
drogocenna ten sam autor (wówczas już unita) wypełnił ową lukę

1 К. Т. Ставровецький, Повчання на преставленіє вірного чоловіка,
надгробноє зіло душеполезно, [у:] Евангеліє yчителноє, Рохманів 1619,
к. 174 verso.
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w obrazie życia po śmierci dokładnym opisem zaświatowych losów du-
szy, naszkicował wreszcie mapę miejsc nagrody i kary, która nie za-
wsze pokrywała się z informacjami podanymi przez innych ówczesnych
poetów i kaznodziejów. Pytanie skąd brała się owa różnorodność?

Podstawowe źródło nauki o życiu, umieraniu i losach po śmierci –
Biblia oprócz wielu wzmianek o zmartwychwstaniu podczas Paruzji „ro-
zumianej jako wydarzenie na końcu dziejów (zob. 1 Tes 4, 13–18; 2 Tes
2, 1–12) ukazuje śmierć jako bezpośredni dostęp do życia w obecności
Boga lub po prostu jako bycie z Chrystusem (Flp 1, 23). W śmierci
spełnia się tajemnica owego dziś, o którym Chrystus mówi na krzyżu
do jednego z wiszących obok Niego złoczyńców: Dziś ze mną będziesz
w raju (Łk 23, 43). Samo Pismo św. nie usiłuje uzgadniać tych wypo-
wiedzi przy pomocy pojęcia stanu pośredniego miedzy śmiercią
a zmartwychwstaniem”2. To raczej sama śmierć jest w istocie stanem
pośrednim, następującym po ziemskim życiu i poprzedzającym ostateczne
przeobrażenie3.

Drugim powodem owego „bogactwa” wyobrażeń na temat losów
duszy po śmierci była także doktrynalna powściągliwość kościoła pra-
wosławnego, który nigdy nie wszedł na drogę szukania dokładnych sfor-
mułowań dotyczących „świata pozagrobowego”. Liturgia ograniczała się
do eschatologii zasadniczo chrystocentrycznej: „Umarliście bowiem
i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chry-
stus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale” (Kol
3, 3–4)4. Śmierć „nie decyduje o ostatecznym przeznaczeniu człowie-
ka. Jest ona przejściem, niezgłębionym i niezbadanym, wydarzeniem, któ-
re przybliża człowiekowi jego ostateczne przeznaczenie – przebóstwie-
nie (gr. theosis), przeobrażenie jego psychosomatycznej istoty poprzez
ducha (gr. Pneuma) Zmartwychwstania”5.

2 W. Hryniewicz, Bóg naszej nadziei, Opole 1989, s. 225–226.
3 P. J. Fedwick, Śmierć i umieranie w bizantyjskiej tradycji liturgicznej,

[w:] W drodze ku wieczności, Lublin 2004, s. 138.
4 J. Meyendorff, Teologia bizantyjska, Historia i doktryna, przełożył J. Pro-

kopiuk, Warszawa 1984, s. 283.
5 P. J. Fedwick, Śmierć i umieranie w bizantyjskiej tradycji liturgicznej,

s. 137–138.
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W przeciwieństwie do oficjalnych orzeczeń Kościoła Wschodniego
chrześcijańskie piśmiennictwo i ikonografia od czasów najdawniejszych
nie wykazywały tak dalece posuniętej oszczędności w wypowiedziach
na temat zaświatów. Badacze notują sporą ilość różnorodnych popular-
nych wierzeń, z których część była sankcjonowana w literaturze hagio-
graficznej”6. Wyobrażenia te wyprzedzały ustalenia teologów, którzy
z czasem podjęli trud sformułowania nauki o stanie pośrednim7. Taki
wysiłek podejmowali prawosławni kręgu kijowskiego zwłaszcza na
przełomie wieków XVI/XVII, a więc na fali odrodzenia cerkiewnego
i w związku z przygotowaniami do unii kościelnej. Był to zatem czas
stabilizowanie się eschatologicznych wyobrażeń w atmosferze twórczej
konfrontacji z katolickimi usystematyzowanymi przekonaniami i naucza-
niem w tej dziedzinie teologii.

XVII-wieczne piśmiennictwo ruskie w Rzeczpospolitej przynosi świa-
dectwo wspomnianych procesów. Przepływ myśli eschatologicznej prze-
jawiał się obecnością katolickich inspiracji, ale przede wszystkimi licz-
nymi odwołaniami do wczesnochrześcijańskiej wschodniej tradycji, oraz
do własnej kultury czasów średniowiecza, która utrwalała, a także roz-
wijała tę w dużej mierze patrystyczną lub przypisywaną Ojcom Grec-
kim tradycję dotyczącą zaświatów8.

* * *

6 J. Meyendorff, Teologia bizantyjska, s. 283.
7 W. Hryniewicz, Bóg naszej nadziei, s. 226.
8 Jak zauważył R. Mazurkiewicz, „sporą część spośród staroruskich prze-

kładów literatury bizantyjskiej stanowią utwory patrystyczne (lub przypisywa-
ne Ojcom Kościoła) i apokryficzne dotyczące spraw ostatecznych: rządów An-
tychrysta, Paruzji, końca świata, sądu ostatecznego, życia pozagrobowego
i nowego stworzenia”. Eschatologia Rusi Kijowskiej, [w:] Dzieło chrystiani-
zacji Rusi Kijowskiej i jego konsekwencje w kulturze Europy, pod red.
R. Łużnego, Lublin 1988, s. 55. Na temat recepcji i rozwoju myśli eschatolo-
gicznej patrz: E. Przybył, Historia w cieniu czasów ostatecznych. Ewolucja idei
eschatologicznych na Rusi w XI–XVII w., „Nomos. Kwartalnik religioznawczy”
nr 16, Kraków 1996.
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XVII-wieczna literatura na ogół potwierdzała swoimi licznymi opi-
sami życia pozagrobowego trójdzielny schemat zaświatów9, wnosząc
jednak doń wiele detali, które nie tylko dynamizowały, ale i materializo-
wały w oczach odbiorcy obraz tamtego świata do tego stopnia, iż jawił
się on chwilami w kategoriach doczesności, stanowiąc jakby naturalne
przedłużenie jedynej dobrze znanej ludziom ziemskiej rzeczywistości.

Ówcześni autorzy chętnie wypełniali luki doktrynalne, kierując się przy
tym rozmaitymi pobudkami. I tak opisywano pozagrobowa wędrówkę
duszy z myślą o przyciągnięciu uwagi słuchacza intrygującymi detalami
z pośmiertnej egzystencji. Kaznodzieje przybliżając wiernym tajemnice
śmierci i życia wiecznego wypełniali duszpasterskie obowiązki. W nie-
licznych wypadkach kaznodziejskie objaśnienia kwestii związanych
z prawdami ostatecznymi wykazywały polemiczną tendencję, wpisując
się w kontekst toczącej się przez wiele dziesięcioleci prawosławno-unic-
ko-katolickiej dyskusji. Opis zaświatów służył niejednokrotnie konstru-
owaniu rozbudowanej laudacji osoby zmarłej jako mieszkańca jednego
z pośród kilku opisywanych w geografii zaświatów miejsc wytchnienia
i nagrody.

W związku z szczególnie intensywnie prowadzoną na przełomie XVI/
XVII wieku polemiką wokółunijną w literaturze prawosławnej pojawiło
się kilka głosów sprzeciwu wobec tak znaczącej dla wizji zaświatów
idei sądu szczegółowego, co zapewne należy wiązać z potrzebą obrony
przed katolickim czyśćcem, a także ze wspomnianym brakiem obowią-
zujących rozstrzygnięć dogmatycznych w tej materii. Do tego rodzaju
wystąpień należy zaliczyć wypowiedzi Stefana Zyzaniego – członka
lwowskiego bractwa, który kategorycznie odrzucał ideę sądu następu-
jącego natychmiast po śmierci.

Ми відкидаємо хибні твердження тих, котрі говoрять, що ніби суд
відбувається вже тепер і що нібито душі грішників зразу по смерті
терплять муки, а душі праведних насолоджуються благом, це суперечить
Св. Письму і самому розумові10.

9 Są to niebo, raj – łono Abrahama i piekło. Por. W. Hryniewicz, Eschatolo-
gia. Doktryna prawosławna, [w:] Encyklopedia katolicka, t. IV, Lublin 1985,
s. 1113–1116.

10 Cyt. za: О. Матковська, Львівське братство. Культура і традиції.
Кінець XVI – перша половина XVII ст., Львів 1996, c. 53. Ciekawe, że brat
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Z tekstów żałobnych, które w sposób naturalny obfitowały w roz-
ważania o charakterze eschatologicznym, a pisanych w dużej mierze
przez osoby duchowne, wyłania się jednak, zupełnie inny obraz poza-
grobowej rzeczywistości. Opisane losy sprawiedliwych i grzeszników,
były już w ostatnich przedśmiertnych chwilach życia tak odmienne, iż
pozwala to wnosić o powszechnym wówczas przekonaniu, iż proces
nagradzania, ale i kary nie zostawał odroczony na wiadomy tylko Bogu
czas końca świata, a samo życie podlegało wstępnej ocenie w chwili
śmierci11.

Istnienie sądu cząstkowego przeczuwano już w najwcześniejszym
okresie dziejów chrześcijaństwa, opisując pełne grozy, niebezpieczeństw
i ataków złych demonów wędrówki udręczonej duszy po zaświatach.
Szczegóły owej utrudnianej przez demony pragnące zguby duszy, piel-
grzymki przeniknęły na Ruś i zostały zaadaptowane na rodzimym grun-
cie już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa12. Znana była koncep-
cja tzw. podniebnych ceł, a rodziła się ona przy udziale takich wybit-
nych pisarzy chrześcijańskich jak Orygenes (II/III w.), który w Komen-
tarzach do Ewangelii św. Łukasza pisał o strażach, które „po zgonie
chwytają ludzi i nakładają podatki, jeśli jest w duszy coś, co do nich na-
leży”13, o poborcach – złych duchach pisał Bazyli Wielki (IV w.), zaś

Stefana Ławrenty Zyzanij w swoim zawiezionym do Moskwy w 1627 roku Ka-
techizmie odwrotnie niż brat uzasadniał istnienie sądu cząstkowego po roz-
dzieleniu ciała od duszy, choć pod wpływem uwag cerkiewnych cenzorów po-
godził się z istnieniem jednego ostatniego sądu dla całej ludzkości. Zob.
M. Корзо, Украинская и белорусская катехетическая традиция конца вв.:
становление, еволюция и проблема заимствований, Москва 2007, s. 311.

11 Por. np. opis zgonu grzesznika w: К. Т. Ставровецький, Повчання на
преставленіє вірного чоловіка, надгробноє зіло душеполезно (1619), k. 173,
v.–174. Плач альбо лямент по зестю з свäта сего, вäчной памяти годного
Григорїа Желиборского (Львів 1615), [у:]: H. Rothe, Die älteste ostslawi-
sche Kunstdichtung 1575–1647, Gissen 1977, c. 166–167.

12 R. Mazurkiewicz, Eschatologia Rusi Kijowskiej..., s. 55.
13 Orygenes pisał o strażach pobierających myto: „Ileż będziemy musieli

przecierpieć, napotykając na poborców, to znaczy złe anioły! One wszystko
sprawdzają, a zobaczywszy nie skruszonego, nawet już nie podatek pobierają,
ale chwytają takiego i zabierają do niewoli”. cyt. za: N. Vasiliadis, Misterium
śmierci, Białystok 2005, s. 358.
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o groźnych aniołach i nieubłaganych mocach także Jan Chryzostom (IV/
V)14. Wśród dzieł, które były rozpowszechnione na Rusi znajdował się
także jeden z najwcześniejszych traktatów chrześcijańskich, który za-
wierał „istotę nauki o mytarstwach”, słowo Cyryla Aleksandryjskiego
(IV/V w.) o wyjściu duszy15. Obraz podniebnych celników – demonów
utwierdzała w świadomości wiernych ikonografia Strasznego Sądu16,
a także liczne, odmawiane po dziś dzień modlitwy17. Repertuar ksiąg
omawiających sprawy ostateczne odziedziczonych przez Rusinów był
niezwykle zróżnicowany, a eschatologia na Rusi była raczej domeną „kul-
tury nocnej”, a więc kultury wyobraźni, nie zaś uporządkowanej reflek-
sji teologicznej18. Dlatego też ówcześni twórcy wyraźnie zmagali się
z uzgodnieniem dogmatu o sądzie ostatecznym, z wiarą w sąd następu-
jący zaraz po zgonie.

Cieszący się ogromną popularnością przez wiele stuleci, kaznodzie-
ja i biskup Cyryl Turowski (XII)19 w mowach świątecznych, unikając

14 Tamże, s. 358–365.
15 Dzieło to znajdowało się najczęściej w Psałterzu Uzupełnionym. N. Vasi-

liadis, Misterium śmierci, s. 365. R. Mazurkiewicz wśród cieszących się nie-
słabnącą popularnością w okresie Rusi Kijowskiej apokryfów wymienia: Sło-
wo o Chrystusie i Antychryście św. Hipolita, Słowo na przyjście Pana, na ko-
niec świata i przyjście Antychrysta Efrema Syryjczyka, Słowo o drugim przyj-
ściu Chrystusa, o sądzie ostatecznym i przyszłej męce przypisywane Palladiu-
szowi Mnichowi, O panowaniu narodów Pseudo Metodego z Patary, Żywot
św. Andrzeja Jurodiwego, Żywot Bazylego Młodszego, Pytania Jana Teologa
na taborze, Wędrówka Bogurodzicy po miejscach męki, za: Eschatologia...,
s. 56.

16 Zob. L. Berezhnaya, Orthodox icons of Last Judgment on the Ruthe-
nian Lands (16th–18th centuries): Traditions, Questions, and Unsolved Pro-
blems, „Соціум. Альманах соціальної історії”, випуск 3, Київ 2003, s. 209–
240.

17 O badaniu dusz Cerkiew wspomiana m. in. w modlitwie Wielkiego Powie-
czerza do Władczyni Aniołów, a także w nabożeństwie sobotnim o pólnocy
w modlitwie do Zbawiciela i wielu innych modlitwach z kanonu przwidzianego
na moment śmierci. Zob. N. Vasiliadis, Misterium śmierci, s. 363–365.

18 R. Mazurkiewicz, Eschatologia..., s. 55.
19 G. Podskalsky na dowód wspomnianej popularności podaje obecność

kazań Cyryla Turowskiego w takich słynnych antologiach kaznodziejskich jak
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bezpośredniego nawiązywania do apokryfiki, przedstawiał pośmiertny
etap dochodzenia na Boży sąd jako „drogę duszy do tronu Sędziego, jej
oskarżenie i wymawianie się przed Bogiem”20. Jednak już w przypisy-
wanych mu modlitwach codziennych pojawił się, pozostawiający wię-
cej miejsca na spekulacje apokryficzny obraz otoczonej przez demony
i anioły duszy, wędrującej po zaświatowych cłach przed tron Pana.
W drodze po cłach miałyby uczestniczyć wszystkie dusze, a C. Turow-
ski raz orzekał, iż nie ma sądu i męki do dnia powtórnego przyjścia Pana,
innym razem formułował wypowiedzi mniej kategoryczne uznając, iż nie
ma pełni męki przed sądem powszechnym21, co jednakże oznaczało, że
wstępny osąd jednak miał odbywać się bezpośrednio po śmierci.

Koncepcja powietrznych ceł była znana także z ikony Abrahama ze
Smoleńska. Opis „mytarstw” obecny był w rozlicznych naukach tego
autora, a szczególnie w przypisywanym mu Słowie o mocach niebie-
skich, w którym to dziele w odróżnieniu od Cyryla z Turowa stanow-
czo optował za istnieniem sądu cząstkowego, a po nim komór celnych,
do których trafiają tylko sprawiedliwi i skruszeni, grzesznicy zaś mieli
być natychmiast zsyłani do piekła w mrok otchłani22. Te i inne legendy
dotyczące spraw ostatecznych przetrwały stulecia w obiegu rękopiśmien-
nym, a XVII-wieczne spojrzenie na zaświaty tak naprawdę nie odbie-
gało od koncepcji, które zostały przyjęte w epoce Rusi Kijowskiej. I choć
najbardziej powściągliwe w tej materii były wypowiedzi należące do dzia-
łu teologiczno-dogmatycznego, to jednak także w ówczesnej księdze li-
turgicznej można spotkać opinie zbliżone do tych, które przed wiekami

Złatoust i Torżestwiennik. Por. Chrześcijaństwo i literatura teologiczna na
Rusi Kijowskiej (988–1237), Kraków 2000, s. 140.

20 R. Mazurkiewicz, Eschatologia..., s. 82.
21 Tamże, s. 82–83.
22 Tamże, s. 83. Słowo o mocach niekiedy wiązane z imieniem Cyryla Tu-

rowskiego weszło do składu pierwszej wersji popularnego na Rusi-Ukrainie
przez wiele stuleci zbiorku kaznodziejskiego Izmaragd (XIV w.), por. G. Pod-
skalsky, Chrześcijaństwo i literatura..., s. 141–149. Słowo o mocach niebie-
skich opublikowane zostało przez I. Frankę w wersji z rękopisu Stepana Sam-
boryny w: Франко, Апокрiфи і легенди з українських рукописів, т. IV: Апо-
крiфи есхатольогічні, Львів 1906, c. 196–213.
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głosił Abraham. Metropolita Piotr Mohyła oraz reformatorzy prawosławni
jego kręgu w przygotowanej edycji Euchologionu z 1646 roku w czę-
ści O pamiątkach po zmarłych, nie umieścili wyrażenia „mytarstwa”,
ale opisując los tych, którzy zmarli w grzechu powszednim lub też po
odbytej spowiedzi, ale bez pokuty przyznano, iż jest to grupa dusz, któ-
ra potrzebuje pomocy żywych. Dusze tej kategorii grzeszników zatrzy-
mywane są w celu dręczenia i nasyłania nań smutku przez duchy po-
wietrzne23. J. Galatowski w kazaniu potwierdzał powyższą klasyfikację
grzeszników pisząc wprost o czekających na duszę podniebnych cłach:

Которыи зась люде умирають, высповäдавшися грäховъ своихъ
смертельныхъ, але не скончивши за нихъ покути, которую отправовали,
тыхъ души идутъ на мыт а р с т ва. Также котрыи умирають в грäхахъ
поточныхъ, и тихъ людей душі идуть на мыт а р с т ва24 .

Wyrażone za pośrednictwem kompozycji żałobnych przekonanie
o istnieniu ceł, które w kazaniu było zazwyczaj jedynie wzmiankowane
lub ledwie naszkicowane bywało niejednokrotnie szerzej omówione przez
tego samego autora w dziełach o charakterze quasi-teologicznym, któ-
re przez polskiego badacza, zostały umieszczone w dziale tzw. escha-
tologii popularnej25. Wydaje się, że do tego typu tekstów zaliczyć moż-
na m.in. Dusze ludzi umarłych J. Galatowskiego, w którym to trakta-
cie autor poświęcił „mytarstwom” jedną z pośród kilku opisujących trzy
pośmiertne stany dusz w zaświatach części26, ale także zbiór kazań

23 Еухологіон албо молитословъ или требник (Київ) 1646, k. 842–843,
[у:] фотопередрук Олекси Горбача, Рим 1988, c. 762–763.

24 І. Галятовський, Казаньє 1 на погребä якого-колвекъ чоловäка бла-
гочестиваго (1665), [у:] Ключ розуміння, підготувала І. П. Чепіга, Київ 1985,
c. 180.

25 J. Sokolski, Staropolskie zaświaty Obraz piekła, czyśćca i nieba w re-
nesansowej i barokowej literaturze polskiej wobec tradycji średniowiecznej,
Wrocław 1994, s. 128.

26 Praca składa się z szeregu przykładów zaczerpniętych najczęściej z litera-
tury wizyjnej pochodzącej zarówno z wschodniego, jak i zachodniego kręgu
chrześcijaństwa. O cłach por. І. Галятовський, Души людей умерлих, з тäла
виходячїи, одходят на три мäсця, иншїи до неба, иншїи до пекла, иншиі
на митарства (1686), [у:] Ключ розуміння, підготувала І. П. Чепіга, Київ 1985,
c. 433–437.
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i wierszy C. Trankwiliona Stawroweckiego zatytułowany Perła drogo-
cenna, w którym osobny rozdział poświęcony został rozważaniom nad
czterema sprawami ostatecznymi.

Cła (mytarstwa) były to „ustawione pod bramami nieba komory celne,
na wzór antycznych theloneia, gdzie przeprowadzany był obrachunek
win i zasług człowieka”27. Nazwa mytarstwa i celnicy zastała zapoży-
czone z historii żydowskiej, tak nazywano bowiem osoby wyznaczone
przez Rzymian do zbierania podatków. Celnicy stali przy określonych
rogatkach, strażnicach czy punktach celnych i usiłując uzyskać dla sie-
bie jak największe korzyści pobierali cło od przewożonych towarów28.
W XVII-wiecznym piśmiennictwie cła określane są także jako z a d e r -
ż a n i a29, i s t j a z a n n i a ,  w y b a d y w a n n i a ,  p r y p y n a n n i a ,  p e -
r e s zko d y,  t u r b a c j i  lub t u r b u w a nn i a, a po grecku teolodzy mieli
je nazywać t e o l o n i a m i  czyli powietrznymi mękami30. Na mytar-
stwach bezlitośni celnicy dręczyli i przetrzymywali ludzkie dusze, obwi-
niali je często niesłusznie o popełnienie rozmaitych grzechów. Głównym
celem tych czynionych ludziom przez demony na drodze ku górze prze-
szkód było doprowadzenie duszy do rozpaczy i zwątpienia, a następnie
porwanie nieszczęśnika do piekieł, tak by dusza już nie dotarła przed
miłosierne oblicze Pana. T. Hyrski pisał iż „nieprzyjaciel duszy na po-
wietrznych mytarstwach wojnę z duszą toczy”31. Podobnie ukazywał
cła J. Galatowski, był to rodzaj boju, staczanego przez duszę i jej obroń-
ców – aniołów ze złymi duchami, które na powietrzu duszę ludzką za-

27 R. Mazurkiewicz, Eschatologia..., s. 76.
28 N. Vasiliadis, Misterium śmierci..., s. 365.
29 І. Галятовський, Казаньє 1 на погребä якого-колвекъ чоловäка благо-

честиваго (1665), c. 180; por. także tenże, Души людей умерлих, c. 433.
30 З. Копистенський, Омілїа албо казанье на роковую память в Бозä

Велебного Блаженной памяти Отца Єлїссея [...] Плетенецкого (1625),
албо казанье на роковую память в Бозä Велебного Блаженной памяти
Отца Єлїссея [...] Плетенецкого... (Київ 1625), [у:] Хв. Тітов, Mатеріяли
для історії книжної справи на Вкраїні в XVI–XVIII в.в. Всезбірка передмов
до українських стародруків, Київ 1924, c. 157.

31 Т. Гирський, Казаніє третє на погребі пана Кунстятого Жабо-
крицького, k. 815, [w:] Kazania ruskie (XVII wiek) – rękopiśmienny homiliarz
z Wołynia w Zbiorach Biblioteki Czartoryskich, Kraków, sygn.: Pps, 3785 III.
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trzymują, hamują i nie dopuszczają do nieba32. Mówiąc o powietrznych
mękach, walkach i duchach kaznodzieja powoływał się na list św. Pawła
do Efezjan, gdzie wymieniony jest „Władca mocarstwa powietrza” (Ef
2; 2), które w starożytności uważane było za sferę działania złych du-
chów33. Przywołał także niemal klasyczne w tej dziedzinie wiedzy Sło-
wo na wyjście duszy z ciała Cyryla Aleksandryjskiego (IV/V w.) oraz
dzieło Komentarze do proroka Izajasza świętego Teodoreta z Cyru
(IV/V w.)34. Podobne widzenie sytuacji pośmiertnej jako boju potwier-
dza wspomniany wyżej kanon modlitewny przeznaczony na moment
umierania, zawiera bowiem wiele gorących próśb o zesłanie aniołów
obrońców, które mogłyby osłaniać bezbronną duszę przed atakami „puł-
ków biesowskich”35. Nadzieję na skuteczną interwencję świętych i po-
siłki z nieba przynosiła twórczość biskupa Ł. Baranowicza, który w wier-
szowanych Żywotach świętych (1670), a następnie w obszernym zbio-
rze Lutnia Apollinowa umieścił sporo wierszowanych modlitw do
archanioła Michała uważanego za najbardziej walecznego psychopom-
posa pośród aniołów, by „torował drogę mieczem”, a także próśb do
samego Stwórcy z błaganiem o wsparcie duszy w trudach podniebnej
pielgrzymki.

Michale mieczem toruj w Niebo drogę,
Niechaj o kamień nie urazi nogę.
Duchu poprowadź pobożnego Ducha
W Niebo: niechaj się w Niebie z wami rucha.
Udziel mu skrzydeł niechaj w Niebo lata,
Tam chwaląc Boga wiecznie liczy lata,
Niechaj mu tego i drudzy winszuja,

32 І. Галятовський, Казаньє 1 на погребä якого-колвекъ чоловäка благо-
честиваго (1665), c. 180.

33 Por. przypis do (Ef. 2, 2) w: Biblia Tysiąclecia, wydanie trzecie popra-
wione, Poznań–Warszawa 1995, s. 1325.

34 І. Галятовський, Казаньє 1 на погребä якого-колвекъ чоловäка благо-
честиваго (1665), c. 180; por. także Tegoż, Души людей умерлих, c. 433–434.

35 Por. Канон молебний к Господу нашему Ісусу Христу, и к Пречистій
Богородици, на Исход души всякого Правовірнаго Христїанина, [у:] Еухо-
логіон албо молитословъ или требник (Київ 1646), k. 557–573, c. 577–593.
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A za Patronów was sobie przyimują.
Żył tu na ziemi po Anielsku prawie
Niechże w Anielskiej będzie z wami sławie36.

Aniołowie, których misją było wspomaganie człowieka na jego dro-
dze dochodzenia do Boga37, nie odstępowali umierającego w ostatnich
chwilach życia, a zwłaszcza w momencie rozłączenia duszy z ciałem,
przejmowali rolę przewodników duszy w pozagrobowej wędrówce do
nieba. Prowadzili ją jak pisał J. Galatowski po cłach, a w przytoczonej
przez niego wizji świętego Furseusza z Hyberni38 było ich aż trzech, po-
nieważ dwóch strażników wiodło duszę zmarłego, zaś trzeci anioł, roz-
ganiając atakujące duszę złe duchy, pełnił rolę jej obrońcy39.

36 Ł. Baranowicz, Lutnia Apollinowa kożdey sprawie gotowa, Kijów 1671,
k. 507.

37 Por. S. Longosz, Opiekuńcza funkcja Aniołów w nauce Ojców Kościoła
(zarys problemu), [w:] Księga o aniołach, pod red. H. Oleschko, Kraków 2002,
s. 151–203.

Pięknie o czci należnej aniołom za ich nieustanne staranie o człowieka, któ-
ry dąży do Boga za życia i po śmierci na mytarstwach pisał Symeon Połocki:

„Аггелы нам святыя должно почитати.
Да вäсте того вину, изволте внушати.
В первых, яко раби суть истиннаго Бога
Паки, яко они нам любовь си являют.
Еще, яко хранят ны и творят нам благо
Чрез вäк жизни нашея по воли Вышняго.
К тому, яко по смерти тщатся ны хранити
На мытарствах воздушных и в небо вводити” (Vertograd mnogocvětnyj,

vol. 1 „Aaron” – „Dětem blagoslovenie”, ed. by Anthony Hippisley and Lydia
I. Sozonova, Böhlau 1996, s. 41.

38 Jego żywot znany jest z dzieła Bedy Czcigodnego Historia kościelna
narodu angielskiego, które zawiera inne popularne w średniowieczu wizje ta-
kie jak Visio Drythelmi. Sam Będa znał ją z anonimowej Vita sancti Furse za:
J. Sokolski, Pielgrzymi do piekła i raju. Świat średniowiecznych łacińskich
wizji eschatologicznych, t. 1, Wrocław 1995, s. 134.

39 І. Галятовський, Казаньє 1 на погребä якого-колвекъ чоловäка благо-
честиваго (1665), c. 180–181.
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Powodem staczanych przez duchy na powietrzu walk był spór o pra-
wo do duszy, która w związku z tym konfliktem po opuszczeniu ciała
uczestniczyła w przesłuchaniu. Dusza podczas mytarstw pytana była
o przyczynę nie zachowywania przykazań Bożych, i powód, dla które-
go jeszcze jako mieszkanka ziemi obrażała swego Stwórcę. Następnie
sąd nabierał znamion prawdziwej rozprawy, a na przerażoną duszę sy-
pała się lawina ciężkich oskarżeń, układająca się w kazaniu J. Galatow-
skiego w listę siedmiu grzechów głównych40. Oznaczało to, iż podnieb-
ne cła wyobrażone, także w ikonografii Sądu Ostatecznego posiadały
specyfikację ze względu na „wypominany” duszy rodzaj grzechu. Cy-
ryl Aleksandryjski wymieniał między innymi „rogatkę oszczerstwa”, na
której dusze oskarża się o grzechy popełnione językiem, ustami i przy
użyciu mowy; a także „rogatkę wzroku”, „rogatkę powonienia i słuchu”
i wreszcie „rogatkę dotyku”. Każda z tych odnoszących się do pięciu
zmysłów rogatek rozliczała człowieka z innej kategorii grzechów41. Licz-
bę 21 komór podawała znana już w czasach Rusi Kijowskiej i nie tra-
cąca swej popularności wiele stuleci później wizja św. Teodory zawar-
ta w Żywocie św. Bazylego Młodszego42. W średniowiecznym ruskim
Słowie o mocach niebieskich odnotowane zostało 20 rogatek, a wśród
nich specyficznie słowiańskie cła, takie jak tańce, gusła i bajania43.

40 І. Галятовський, Казаньє 2 на погребä якого-колвекъ чоловäка право-
славнаго (1665), [у:] Ключъ разумäнія. Священникомъ Законнымъ и Ляиком
належачїй, Львів 1665, k. 495 r-v. Prawoslawni w teologii nie wprowadzili roz-
różnienia na grzechy śmiertelne i powszednie, ale wśród najcięższych grzechów
zarówno zabytki piśmiennictwa, jak i ikonografia sądu powszechnego wyliczają,
oprócz siedmiu grzechów głównych, także grzechy przeciw 10 przykazaniom
Bożym. L. Berezhnaya, Orthodox icons of Last Judgment..., s. 219–223.

41 Za: N. Vasiliadis, Misterium śmierci, s. 362–363.
42 Iwan Franko opublikował w swojej pracy rękopiśmienną wersję apokry-

fu pochodzącą z wieku XVIII. І. Франко, Апокрiфи і легенди з українських
рукописів, т. IV: Апокрiфи есхатольогічні, Львів 1906, c. 178–196.

43 R. Mazurkiewicz, Eschatologia..., s. 77. Por. XVI-wieczne pochodzące ze
zbiorku kaznodziejskiego Izmaragd Słowo o mocach niebieskich: І. Франко,
Апокрiфи і легенди..., т. IV, c. 196–201.
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Żaden z autorów tekstów żałobnych nie określił dokładnej liczby ceł,
choć z przytoczonego w kazaniu objawienia świętego Szymona Słupni-
ka wynikało, że jest ich wiele, bowiem dusza wyszedłszy z ciała, gdy
od ziemi do nieba wstępuje to wówczas zastępują jej drogę „pułki złych
duchów rozmaite” i szukają w duszy kolejno pychy, obmowy, następni
zaś rozpusty i innych grzechów44.

Specjalizację demonów-celników w poszczególnych rodzajach grze-
chów potwierdzały także inne przywoływane źródła. W Prologu znaj-
dować miała się relacja cudem przywróconego do życia wojownika Ta-
ziota z Kartaginy, który prowadzony był przez trzech aniołów po cłach.
Pokazywano mu tam wszystkie grzechy jego życia, a wśród nich także
już wybaczone przez Boga grzechy czasów młodości. Jednak boscy
strażnicy mieli opuścić duszę wojownika, dając przystęp demonom,
w chwili gdy na ostatniej komorze grzechu rozpusty ujawniono jego nie
odpokutowane przed nagłą śmiercią cudzołóstwo45. A zatem na mytar-
stwach panuje prosta zasada, jak celnie to ujął Ł. Baranowicz, iż „do-
bre uczynki do Nieba prowadzą, jak rozbójnicy złe na drodze wadzą”46.

Asysta anielska zawsze towarzyszy duszy, nawet wówczas, gdy
wędrówka duszy nie jest zagrożona przez demony. Taka bywa śmierć
– jak przekonywał kaznodzieja – pokornie znoszącego swą niedolę
życiową człowieka ubogiego, co zostało zilustrowane przykładem z bi-
blijnej przypowieści o Łazarzu i niemiłosiernym bogaczu z Ewangelii
Łukasza (16, 19–31). Pogrzeb biedaka był, co prawda skromny i nie
uroczysty, ale za to w zaświatach na duszę czekały zastępy aniołów, by
przy dźwiękach harfy Dawida wprowadzić duszę do nieba47.

44 І. Галятовський, Казаньє 1 на погребä якого-колвекъ чоловäка благо-
честиваго (1665), c. 180.

45 Tamże, s. 181.
46 Ł. Baranowicz, Lutnia..., Kijów 1671, k. 477.
47 Scena przedstawiająca śmierć Łazarza i towarzyszącego mu z harfą króla

Dawida jest obecna także na ówczesnych ikonach Strasznego Sądu por. np.
ikona z cerkwi św. Mikołaja w Ruskiej Bystrej (poł. XVI w.) reprodukcja w:
В. Александрович, Західноукраїнські малярі XVI століття, Львів 2000;
a takze ikona z małej Horożanki (koniec XVI w.) na ziemi lwowskiej w: Історія
української культури, том 2, Київ 2001, с. 177.
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Погребъ ваш не от богатыхъ, не коштовне, ани с плачем многим, але
от святихъ чудовне и з весолымъ гранемъ отправоватися будет. Еутимій
Святыи як є в Гісторіях Святихъ, видäлъ, же гды єденъ убогій умерл,
Давід грал на арфä, и душу оную святую з Анголами провадил48.

Również opisana w Duszach umarłych dobra śmierć mnichów,
pustelników, osób błogosławionych i świętych, traktowana była jako
chwila radosna, ale i niezwykle uroczysta. Zazwyczaj ukazywana była
w jasnych barwach, a na podniosły nastrój towarzyszący śmierci świę-
tego składały się barwy i dźwięki, gdyż niesionej przed oblicze Pana duszy
przygrywał, jak w opisanym powyżej przykładzie, biblijny harfista, lub
też czarowały ją swymi śpiewami same anioły49. Ponadto w omawia-

48 З. Копистенський, Казанье на честномъ погребä блаженнаго мужа,
и превелебного отца Єлїссея (Київ 1625), [у:] Хв. Тітов, Mатеріяли для
історії книжної справи на Вкраїні в XVI–XVIII в.в. Всезбірка передмов
до українських стародруків, Київ 1924. (1624), c. 124.

49 Por. objawienie 16, 28 w: І. Галятовський, Души людей умерлих, c. 414–
415. Obecność aniołów jest szczególnie mocno zaznaczona w literaturze mona-
stycznej i hagiograficznej, a więc w tym typie piśmiennictwa, który zajmował
się bezpośrednio doskonałością chrześcijańską. Pierwszorzędne źródło stano-
wią tutaj apoftegmaty Ojców Pustyni. Aniołowie posiadali ogromne znaczenie
w monastycyzmie strzegli samotników, wspomagali ich w duchowych bojach
z demonem, a potem jak głoszą liczne żywoty świętych ascetów przychodzili
tłumnie po duszę duchowego atlety i stanowili uroczystą asystę oddalającej
się ku niebu duszy, towarzysząc jej często śpiewem psalmów. Potwierdza to
tezę o szczególnej opiece aniołów nad ludźmi, którzy poszukują świętości.
S. Longosz, Opiekuńcza funkcja Aniołów..., s. 192–203.

Por. np. umieszczony pod datą 1 września żywot Symeona Słupnika, a zwłasz-
cza relację jego ucznia: „Я ж побачив ангела, який з’явився при святих мощах,
і було обличчя його, як блискавка, ризи ж наче сніг; з ним-таки сім старців
у бесіді: чув я голос їхній, але що говорилося, не розумів, страх-бо і жах
пойняв мене”. У той день, у який помер преподобний Симеон, учень його
і наслідувальник святого його життя преподобний Данило [...] бачив безліч
воїв небесних із того боку, де був стовп преподобного Симеона, що йшли
від землі до неба, а посеред них вознесену радісну душу святого”. Д. Туп-
тало, Житія Святих (Четьї мінеї), книга І Вересень, переклав В. Шевчук,
Львів 2005.
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nym dziele w ósmym objawieniu świętego Paisjusza pustelnika czyta-
my, iż mnisi cieszą się tak wielką czcią w niebie, iż nie potrzebują asy-
sty niebieskiej, gdyż za sprawą zsyłanych im ognistych skrzydeł sami
docierają do niebieskiego Jeruzalem50.

До святого Паисїя пустелника з неба пришолъ великїй цар Констан-
тинъ и повäдалъ, же такая слава и велможност и честь подаютъся мона-
хомъ в царствїй небесномъ, бо вижу крила огненния, их же прїємлютъ
от Бога. И єгда же отходят от тягости телесныя, в тäхъ же крилäх взима-
ются и возвишаются и лäтаютъ, дондеже дойдуть самия стäны Ієруса-
лима небеснаго51.

Wędrówka duszy po podniebnych próbach miałaby trwać według
Z. Kopysteńskiego 40 dni52, co zapewne wiąże się z biblijną symboliką
czterdziestki jako liczby pokutnej, a także z tradycją sorokustu, a więc
wzmożonych czterdziestodniowych modlitw żyjących w intencji zmar-
łego53. Pomyślnie przebyta droga pozwala duszy dotrzeć na miejsce

50 Ze względu na podjęte praktyki pokutne i sposób traktowania ciała, mni-
si nazywani byli aniołami w ciele. Ryt postrzyżyn zakonnych w prawosławiu
nazywany jest stanem anielskim, a jednemu z ojców pustyni egipskiej Makare-
mu Wielkiemu (IV) anioł miał objawić prawdę o tym, iż każdy dotrzymujący ślu-
bowanych reguł życia ascetycznego mnich po śmierci uzupełnia nadszarpnięte
po upadku aniołów niebieskie zastępy. Za: Mnisi góry Athos o duchowości
prawosławnej, opracował hieromnich Gabriel (Krańczuk), Hajnówka 1995, s. 20.
Przypomnijmy, że Jan Poprzednik Pański (Chrzciciel) jest na ikonach przedsta-
wiany ze skrzydłami, jako anioł pustyni, „życie ascetyczne, zakonne jest życiem
anielskim, więc stan mnisi jest stanem anielskim, a asceta jest ziemskim anio-
łem i niebieskim człowiekiem”. A. Naumow, Aniołowie w prawosławiu, [w:]
Księga o aniołach, pod red. H. Oleschko, Kraków 2002, s. 269.

51 І. Галятовський, Души людей умерлих, c. 412.
52 З. Копистенський, Омілїа албо казанье на роковую память в Бозä

Велебного Блаженной памяти Отца Єлїссея [...] Плетенецкого (1625),
с. 161.

53 Zgodnie z zawartym w Trebniku (1646) zaleceniem kanonu 66 soboru
kijowskiego o pogrzebie osób duchownych i pamiątkach po nich, sorokust jawi
się jako okres 40-dniowych modlitw i nabożeństw w intencji zmarłego, który
ma być odprawiany bez pobierania opłat: „Cлужбу Божїю на погребä соборне
служити, и зараз межи священниками въ всей Протопопїй, так Службы
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wytchnienia, gdzie sprawiedliwi oczekują wiecznej nagrody54. Na ogół
jednak nie podawano czasu trwania prób na mytarstwach, a wierząc iż
śmierć nie rozstrzyga losu człowieka, przypominano raczej, iż każdy czas
jest dobry by poprzez modlitwę i składanie ofiary eucharystycznej po-
móc zmarłemu w uwolnieniu od zatrzymujących go na drodze ku górze
uchybień i grzechów55.

Zatem atrakcyjność ceł rodziła się z ich przeznaczenia, a stanowiły
one przecież alternatywę dla większości ludzi. Przeciętny grzesznik, czło-
wiek omylny i niedoskonały nie zostawał natychmiast po śmierci potę-
piony, jeśli w swej ułomności nie zdążył wyznać przed kapłanem lek-
kich grzechów. Nie zsyłano go na wieczne męki także wówczas, gdy
nie wykonał stosownej do popełnionego czynu, a podobającej się Panu
pokuty. Podniebnych prób, nie należy jednak utożsamiać z ideą czyść-
ca i karą ekspiacyjną56, choć kształtowały się u zarania chrześcijaństwa
w podobnej atmosferze nadziei na zbawienie i zgodnie z przekonaniem,
iż los dusz w zaświatach w dużej mierze zależy od modlitw i ofiar,
a więc wstawienniczych wysiłków ludzi żyjących. W kazaniu Omilia
doskonale ilustrował tę ideę lament duszy grzesznika, która opisując
swoją obawę i samotność, przykrą sytuację jakby zawieszenia w za-
światach, wznosiła gorące prośby o miłosierne wstawiennictwo, ofia-
ry i modlitwy, które pozwoliłyby oczyścić się z nie odpokutowanych
za życia złych czynów:

Божїє роздäлити, жебы досконале Сорокоустъ вышолъ, а то без вшелякой
нагороды от умершого позосталых повинных, дармо быти маєтъ. [...] Па-
мятаючи нато, же яко хотäли бы абы им другїє по смерти тую почесть
чинили, так и они другимъ чинити маютъ”. Еухологіон албо молитословъ
или требник (Київ 1646), k. 751, c. 671.

54 З. Копистенський, Омілїа албо казанье на роковую память в Бозä
Велебного Блаженной памяти Отца Єлїссея [...] Плетенецкого (1625),
с. 161.

55 P. J. Fedwick, Śmierć i umieranie w bizantyjskiej tradycji liturgicznej,
s. 138.

56 R. Mazurkiewicz, Eschatologia..., s. 76–77. Por. na ten temat З. Копистен-
ський, Омілїа албо казанье на роковую память в Бозä Велебного Блажен-
ной памяти Отца Єлїссея [...] Плетенецкого (1625), c. 157.
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Змилуйтеся надъ мною которая в нендзы, в бäдä, в темноти, и в
тäснотах єстемъ и не маю южъ тäла моєго, которымъ бымъ могла по-
стити і працовати на моє збавеніє, нä маю тежъ пäнязій, которыи бымъ
убогимъ в ялмужну роздавати могла, жаднымъ инакшимъ способомъ
помочи собä не могу. Овде мя моä закалы трапятъ з которыхємъ ся
през покуту достатне не очистила, абым тамъ, где ничого змазаного не
входит, просто зайти могла: авы тамъ мене трапите, опущаючи і запо-
минаючи мене, а дочасными моими скарбами і богатствы не вдячне
насычаючися. Змилуйтеся надo мною принамнä вы ближнїи моä,
прїятелä моä, а Молитвы, и Офäры, Ялмужны, а на особливій Тäло
и Кровь Спасителя моего, которою (ведлуг Апостола) вшелакій чоловäкъ
очищаєтся, за мене приносäте, и офäруйте [...]57.

W dziejach kształtowania się wyobrażeń, a także dogmatów doty-
czących zaświatów złożyło się tak, iż aby idea istnienia nazywanego
cząstkowym, indywidualnym lub szczegółowym sądu, nie wykluczała
potrzeby istnienia niezaprzeczalnego dogmatycznie Sądu Ostatecznego,
powstała koncepcja, trzeciego obok piekła i nieba miejsca w zaświa-
tach. Wyodrębnione w geografii piekieł po raz pierwszy w dziejach chrze-
ścijaństwa przez św. Justyna (II w.) miejsce lepsze, dla tych którzy nie
zostaną potępieni w czasie powtórnego przyjścia Pana58, wsparte na-
stępnie koncepcją Tertuliana (II–III w.)59 zaowocowało w następnych
stuleciach niezliczoną ilością niejednokrotnie wprowadzających zamęt
koncepcji poczekalni i przedsionków raju i piekła. Zdaniem G. Minois
jedno z tych miejsc, a dokładnie tzw. łono Abrahama stało się zacząt-

57 З. Копистенський, Омілїа албо казанье на роковую память в Бозä
Велебного Блаженной памяти Отца Єлїссея [...] Плетенецкого (1625),
c. 159. Por. prośbę duszy o modlitwę ze stichery, ton 2 z nabożeństwa pogrze-
bu osób duchownych w: Еухологіон албо молитословъ или требник, Київ
1646, k. 787, c. 707.

58 „Według świętego Justyna dusze zmarłych pozostawać będą w piekle aż
do dnia Sądu Ostatecznego, wyjąwszy męczenników [...]. W piekle dusze do-
brych są już oddzielone od dusz złych, te ostatnie zaś aż do końca świata lę-
kać się muszą kary. A zatem, jak można się na tej podstawie domyślać, po śmierci
następuje sąd indywidualny”. G. Minois, Historia piekła, przełożyła Agniesz-
ka Dębska, Warszawa 1996, s. 90.

59 Według Tertuliana dusze sprawiedliwych oczekują sądu w miejscu dają-
cym ochłodę na łonie Abrahama. Por. G. Minois, Historia piekła, s. 91–92.
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60 Tamże, s. 139.
61 J. Le Goff , Narodziny czyśćca, przełożył K. Kocjan, Warszawa 1997,

s. 11.
62 „Łacińska doktryna, według której boska sprawiedliwość wymaga od-

płaty za wszystkie grzechy popełnione przez człowieka, i zgodnie z którą, gdy
człowiek nie może ofiarować zadośćuczynienia przed śmiercią, zostaje mu wy-
mierzona sprawiedliwość po śmierci w przejściowym ogniu czyśćca, została włą-
czona do Wyznania Wiary podpisanego przez cesarza Michała VIII Paleologa
i przyjęta na Drugim Soborze Lyońskim (1274). Krótkotrwała unia lyońska nie
wywołała w Bizancjum wiele dyskusji [...] problem ten pojawił się na nowo we
Florencji. [...] Debata miedzy grekami i łacinnikami [...] wykazała radykalną róż-
nicę ich perspektyw”. J. Meyendorff, Teologia bizantyjska, s. 281.

63 W historii teologii prawosławnej można odnaleźć różne poglądy na isto-
tę czyśćca, ale niemal wszystkie wypowiedzi są zgodne w odrzucaniu sądu
o karze i cierpieniu zadośćuczyniającym. „Człowiekowi umierającemu w łasce
Bóg przebacza grzechy, nie wymagając kar ekspiacyjnych, gdyż jedynym prze-
błaganiem Boga za grzechy świata jest Chrystus”. Por. W. Hryniewicz, Czy-
ściec w teologii prawosławnej, [w:] Encyklopedia katolicka, t. III, Lublin 1985,
s. 942–943.

kiem kiełkującej idei czyśćca60, który J. Le Goff definiuje jako „pośred-
nie zaświaty, gdzie niektórzy zmarli przechodzą próbę, która może być
skrócona wskutek wstawiennictwa – czyli pomocy duchowej żywych”61.

Czyściec budzący w średniowieczu tak wiele kontrowersji stał się
właściwie – jak pisze J. Meyendorff – jedynym tematem eschatologicz-
nym, który teologowie bizantyjscy byli zmuszeni przedyskutować w spo-
sób bardziej systematyczny i teoretyczny62. Zasadnicza różnica między
próbami w czyśćcu i na cłach polegała jednak na wierze w możliwość
zadośćuczynienia za grzechy poprzez osobiste cierpienie w posiadają-
cym moc oczyszczania materialnym ogniu tymczasowym. Na Wscho-
dzie nie tylko nie wierzono w możliwość osobistej pokuty po śmierci,
ale i nie przyjęto także koncepcji zadośćuczynienia, w której ojciec scho-
lastycyzmu Anzelm z Cantenbury (XI/XII w.) przewidywał konieczność
odpłaty Bogu za grzechy proporcjonalnie do winy63.

Bizantyńczycy nie zgadzają się z Łacinnikami, którzy wierzą w moż-
liwość osobistej pokuty i zadośćuczynienia, a XVII-wieczni autorzy opi-
sując cła, bronili się jednocześnie przed aktualną w polemice po unii
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64 Takie wypowiedzi pojawiły się m.in. w pismach Kasjana Sakowicza, któ-
ry w 1625 roku w wydanym w Krakowie Traktacie o duszy twierdził, iż mytar-
stwa to nie stan, a miejsce między niebem i piekłem, które po łacinie nazywa
się purgatorium, a po polsku czyściec. Argumentem uzasadniającym istnienie
odrębnego miejsca w geografii zaświatów była potrzeba modlitw i sens składa-
nia bezkrwawych ofiar w intencji duszy. Por. tekst traktatu w: Пам’ятки брат-
ських шкіл на Україні кінець XVI – початок XVII ст. Тексти і дослідження,
редколегія: В. І. Шинкарук, В. М. Ничик, А. Д. Сухов, Київ 1988, c. 443–512.
Hipacy Pociej w Antirresis również uzasadniał istnienie czyśćca wiarą w sku-
teczność zadusznych modlitw. Por. Antirresis, abo apologija przeciwko Krzysz-
tofowi Philaletowi, oprac. J. Byliński i J. Długosz, Wrocław 1997, s. 129. Por.
także utożsamienie ceł i czyśćca u Teodora Skuminowcza-Tyszkiewicza w wy-
danym w Wilnie w 1643 roku tekście Przyczyny porzucenia disuniey przezac-
nemu narodowi ruskiemu podane, za: J. D. Wagilewicz, Pisarze polscy Rusini
wraz z dodatkiem pisarze łacinscy Rusini, do druku przygotował przedmową
poprzedził R. Radyszewskyj, Przemyśl 1996, s. 216–217.

w Brześciu ideą czyśćca, która w kościele katolickim stała się dogma-
tem w wyniku obrad soboru liońskiego (1274 r.). W 1625 roku Z. Ko-
pysteński – wybitny polemista, autor erudycyjnej Palinodii tym razem
w tekście żałobnym krótko ale dobitnie, przypominał, wszystkim tym któ-
rzy, po przystąpieniu do unii z Rzymem skłoni byli utożsamiać cła z czyść-
cem64, iż prawosławni nie wierzą w oczyszczający ogień, a same my-
tarstwa, co wyraził dobitnie, nie są związane z próbami w ogniu. Archi-
mandryta peczerski odwołał się przy tym do autorytetu dokumentów so-
borowych, które powstały w wyniku obrad i dyskusji nad naturą cier-
pień w czyśćcu na soborze we Florencji:

Где колвекъ єднак тыи отправуютъся мытарства, вäдати потреба ижъ,
не в огнии а ни през огонь бываютъ. Чистець зась в огни быти и презъ
огонь отправоватися, якъ о немъ сами оного вызнавци правятъ и твер-
дятъ, которыи якобы душä грäшныи палити и мучити мäлъ. Теды
о Чистцу том теологове Грецкїи не знали и о немъ не проповääдали.
Посвäдчаєт того Апологїа Греков в Флорентїи собраных до Събору Ба-
силїского Писаная. Читай о томъ Книги в той матерїи выданыи65.

Na Wschodzie zupełnie inaczej interpretowano także fragmenty Bi-
blii, które według źródeł zachodnich potwierdzały istnienie oczyszczają-
cego ognia. Katolicy powoływali się na fragment z pierwszego listu świę-
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tego Pawła do Koryntian (1 Kor 3, 11–15): „Ten którego dzieło wznie-
sione na fundamencie przetrwa, otrzyma zapłatę; ten zaś, którego dzie-
ło spłonie, poniesie szkodę: sam wprawdzie ocaleje, lecz jakby przez
ogień”66. Jednak w opinii M. Smotryckiego list ten egzemplifikował
naturę ognia wiecznego67, a więc został przez łacinników błędnie od-
czytany68, co autor Trenosu spisał na poczet słabej znajomości języka
greckiego:

Przywodzicie na świadectwo błogosławionego Augustyna albo inszego
kogo z Rzymskich tego wieku Doktorów, którzy inaczej te Pawłowe słowa
rozumieli, a miejsca Tego miasto fundamentu Czyścowego ognia używali.
Którym tak odpowiadamy. Jeśli słuszna rzecz jest aby Greckie pism Greko-
wie wykładali, gdyż przeciw temu niemasz co rzec, iż Grekowie lepiej pospo-
lity swój język umieją z przyrodzenia aniż ludzie inszej nacjej z nauki, ponie-
waż tedy po Grecku Apostoł pisał, nikt zaistez Łacinników tego miejsca

65 З. Копистенський, Омілїа албо казанье на роковую память в Бозä
Велебного Блаженной памяти Отца Єлїссея [...] Плетенецкого (1625),
с. 157.

66 Biblia Tysiąclecia, wydanie trzecie poprawione, Poznań–Warszawa 1995,
s. 1294. Komentarz do tego fragmentu por. ks. J. Buxakowski, Wieczność i czło-
wiek. Eschatologia. Teologia prawd wiary, t. VIII, Pelplin 2001, s. 234–235.

67 Ta sama argumentacja i wyjaśnienie fragmentu Biblii pojawiła się w dzie-
jach dyskusji między Wschodnim i Zachodnim chrześcijaństwem w czasach
po drugim soborze w Lyonie (1274). J. Le Goff przytacza rozmowę legata papie-
skiego Tomasza Lentini z prawosławnymi mnichami, którzy zostali pojmani
w czasach, gdy na Athosie istniał przyczółek oporu przeciw wymuszanej przez
cesarza Michała III Paleologa unii z Rzymem, w tym przeciw przyjęciu doktry-
ny o czyśćcu:

„Łacinnik: A co powiecie o czyśćcu?
Grecy: Cóż to takiego jest i gdzie wasza wielebność

przeczytał o nim w Piśmie?
Łacinnik: U Pawła, kiedy mówi on, że [ludzie] przechodzą

próbę ognia.
Grecy: Zaprawdę jest karany bez końca”.

Cyt. za: Narodziny czyśćca, s. 288–289.
68 Sześć różnych interpretacji wspomnianego fragmentu z listu Pawła do

Koryntian powstałych na przestrzeni dziejów podaje A. Jankowski. Por. Z. J.
Kijas OFMConv, Odpowiedzi na 101 pytań o rzeczy ostateczne, Kraków 2004,
s. 82–84.
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własniej wyrozumieć i przystojniej wyłożyć niemógł nad Chryzostoma świę-
tego, dla czego słusznie na owych, których jest w więcej sententia przyzwo-
lić, a niźli na Łacińskich Doktorów zdanie...69

Autor Trenosu potwierdzał opinię „łacinników”, iż ogromna rzesza
umierających to ludzie dalecy od chrześcijańskiego ideału, nie całkiem
dobrzy, ale i nie całkiem źli, którzy „wiecznego karania nie zasługują”.
Kategorycznie jednak zaprzeczył istnieniu ognia czyśćcowego. Uważał
nawet, że wiara w ogień czasowy niejednokrotnie wprowadzała zamęt
w ludzkich głowach, gdyż ludzie gotowi byli zarzucić wiarę w wieczny
przygotowany dla potępionych ogień, co jego zdaniem wiodło wprost do
„orygenizmu”70, i skutkowało utratą bojaźni Bożej, a także gnuśnością
i zaniedbaniem dyscypliny moralnej71. Podobne niebezpieczeństwo do-
strzegł Z. Kopysteński skoro napominał odbiorców kazania żałobnego,
by nie pokładali nadziei na żaden oczyszczający ogień, bowiem charak-
ter oczyszczający posiadały wyłącznie nazywane „czystytelnymi” mo-
dlitwy wstawiennicze za zmarłych72. To one miałyby przynosić wymierny

69 M. Smotrycki, ΘΡΗΝΟΣ to jest Lament jednej ś. Powszechnej Apostol-
skiej Wschodniej Cerkwie z objaśnieniem Dogmat Wiary przez Theophila Or-
thologa tejże świętej wschodniej Cerkwie Syna, Wilno 1610, reed. Collected
Works of Meletij Smotryc«kyj, With an Introduction by David A. Frick, Ha-
rvard Library of Early Ukrainian Literature, texts: vol. I, Cambridge 1987, s. 175.

70 Orygenes (II/III w.) obok swego nauczyciela Klemensa Aleksandryjskie-
go (II/III w.) uważany jest za „założyciela czyśćca”. Orygenes doszedł w swych
rozważaniach o ogniu czyśćcowym do zaprzeczenia ognia wiecznego i to za-
ważyło na jego miejscu w teologii chrześcijańskiej. Z. Kijas OFMConv, Czy-
ściec. Czy jest i dla kogo?, Kraków 1999, s. 94–104.

71 M. Smotrycki, ΘΡΗΝΟΣ..., s. 173.
72 „[...] душі преставльшихся Молитвами, Офäрами, и Ялмужнами за

нихъ от живыхъ чинеными не толко утäху маютъ, не толко пожитокъ отно-
сятъ и зыскъ, але и от грäховъ чистятъся, и отпущеніє гріäховъ одержуют.
Где тежъ заразъ уважай же душä Молитвами, которыи чистителными на-
зываютъ ся в Молитвä на Съшествїє Святого Духа, чистятъся по смерти”.
З. Копистенський, Омілїа албо казанье на роковую память в Бозä Велеб-
ного Блаженной памяти Отца Єлїссея [...] Плетенецкого (1625), с. 155.
Por. także u J. Galatowskiego: „[...] церковъ наша кажетъ за умерлыхъ моли-
тися, ялмужну давати, офäру приносити и стараньє иншоє мäти, вäдаючи,
же добродäтельми, офäрою, ялмужною, молитвами, постомъ, умертвенї-



82 ALICJA  Z.  NOWAK

ємъ тäла и помощїю иншою людей живыхъ от грäховъ своихъ очищаютъ-
ся”. Казаньє 1 на погребä якого-колвекъ чоловäка благочестиваго (1665),
c. 182.

73 З. Копистенський, Омілїа албо казанье на роковую память в Бозä
Велебного Блаженной памяти Отца Єлїссея [...] Плетенецкого (1625),
c. 157. Por. także inne wcześniejsze i zbliżone wypowiedzi prawosławnych po-
lemistów. Obszerny rozdział dotyczący czyśćca – „wymysłu Orygenesowego”
znajduje się w wydrukowanym w Ostrogu w 1588 roku dziele Wasyla Suraż-
skiego: О єдиной истинной православной вäрä и о святой соборной апо-
столской церкви, [у:] Українська література XIV–XVI ст., вступ та редак-
тор тому В. Л. Микитась, Київ 1988, c. 238–242; a także w wydanej w Krako-
wie w 1597 roku pracy M. Broniewskiego, który pisał o czyśćcu, iż jest to ko-
lejne „zmyślenie, źle zrozumiany i zmyślony pierwej od rozmaitych tego świata
filozofów basnosłowstwem. A potem Orygenem Adamantowiczem śmiele nary-
sowany i ukorzeniony. A na ostatku doskonale w zachodnim Kościele rozsze-
rzony ogień czyśćcowy”. Ethesis abo krótkie zebranie spraw, które się dzia-
ły na partykularnym, to jest pomiastnym Synodzie w Brześciu Litewskim,
oprac. J. Byliński i J. Długosz, Wrocław 1995, s. 63. Na temat dyskusji o czyść-
cu na przełomie XVI/XVII w. zob. І. Паславський, Уявлення про потойбічний
світ і формування поняття чистилища в українській середньовічній народ-
ній культурі, „Записки Наукового Товариства імені Шевченка”, т. CCXXVIII,
Львів 1994, c. 351–355.

pożytek tym, którzy pielgrzymują po zaświatach. Tak więc nie należy,
spodziewając się „jakiegoś zmyślonego po śmierci ognistego czyśćca”,
odkładać przygotowań do dobrej śmierci, ale za żywota swojego rozpo-
cząć oczyszczanie sumienia, ponieważ „mytarstwa i czyśćcowy ogień
nie są jedno i to samo”:

Таким єднакъ способом, же бысте вы поки насвäтä живете, неспо-
дäваючися на змышленый нäякійсь огныстий по смерти чистец, каторый
певне кождого омылитъ, тутъ єще за живота през вызнанє грäховъ
своихъ, и принятє Пречистыхъ Христовыхъ Таинъ, такъже през Молит-
вы, Скруху, Плачъ, Офäри, Ялмужны, и терпливоє в напущеных от Бога
досвäдченях витрванє, душä своä очищали. О которомъ то чистцу прав-
дивомъ як и о першом омилном, ижъ не моєго єсть на том мäстцу
предсявзятя, сухою перехожу ногою, доткнувши єно того, же за певную
речъ вäдати потреба, ижъ Мытарства и Чисцовый Огонь не суть тоєжъ
и єдно73.
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To, co łączy czyściec i cła to przekonanie o tym, iż wstępny osąd
ludzkości odbywa się bezpośrednio po zgonie oraz myśl, iż ludzie żyją-
cy mogą w znacznym stopniu wpływać na los zmarłych. Jednak modli-
twy zaduszne w przypadku czyśćca, przeznaczonego dla tych, którzy
uniknęli piekła, choć istotne to jednak wpływają jedynie na skrócenie
nieznośnej męki ogniowej, podczas gdy ofiary w postaci liturgii za spo-
kój duszy, jałmużny czy też posty za wędrujących po podniebnych ko-
morach posiadały niezwykłą moc wybawienia od potępienia dusz, któ-
rych los nie jest przesądzony aż do chwili pomyślnego przebycia wszyst-
kich prób w cłach. Jak podkreślał M. Smotrycki nie istniał ogień oczysz-
czający, a to co pomagało duszy już po odłączeniu od ciała, to wspo-
mniana modlitwa żyjących, dobre uczynki, które staną się przeciwwagą
dla niegodziwości oraz strach śmierci, zwłaszcza przy rozstawaniu du-
szy z ciałem74.

J. Meyendorff słusznie zauważył, iż koncepcja czyśćca wykazywa-
ła bardziej legalistyczne rozumienie sprawiedliwości Bożej, która wy-
maga dokładnej odpłaty za każdy grzeszny czyn, podczas gdy grecy „in-
terpretowali grzech nie tyle w kategoriach popełnianych czynów, co
moralnej i duchowej choroby, którą wyleczyć miało boskie przebacze-
nie i miłość”75, uzyskane między innymi drogą usilnych modlitw kościo-
ła na ziemi.

Szeroko omówioną w literaturze żałobnej zwłaszcza w kontekście
losów pośmiertnych potrzebę wstawiennictwa zadusznego doskonale ilu-
struje niezwykle często występująca na ruskich ikonach Sądu Ostatecz-
nego postać miłosiernego rozpustnika. Ten przedstawiony w centralnej
części kompozycji człowiek symbolizuje duchowy stan wszystkich tych,
którzy swoim życiem nie zasłużyli ani na rajską nagrodę ani na wiecz-
ne potępienie76. Umieszczona miedzy niebem i piekłem postać grzesz-
nika wydaje się być wołaniem o duchową, zwłaszcza modlitewną soli-

74 M. Smotrycki, ΘΡΗΝΟΣ..., s. 181.
75 J. Meyendorff, Teologia bizantyjska, s. 281–282.
76 Obecność tej postaci na ruskich ikonach Sądu Ostatecznego w Rzecz-

pospolitej oraz sens ideowy przedstawienia omawia L. Berezhnaya, Orthodox
icons of Last Judgment..., 223–226.
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77 J. Meyendorff, Teologia bizantyjska, s. 282.
78 Tamże, s. 282–283.
79 Л. Бережна, Третіе мäсто удержаніе истяжателное”. Ідея ми-

тарств у творах Йоаникія Галатовського та українських православних
синодиках, [у:] Україна XVII століття: суспільство, філософія, культура,
редактори–упорядники Л. Довга, Н. Яковенко, Київ 2005, c. 268–280. Badacz-
ka ustaliła badając synodyki, iż w kijowskim prawosławiu, zwłaszcza w tradycji
monastycznej idea mytarstw jako miejsca, w którym dusza oczyszcza się z grze-
chu przetrwała przynajmniej do połowy XVIII w., s. 275.

darność, wszystkich zależnych od siebie, tak żywych, jak i zmarłych lu-
dzi, którzy pozostają „zjednoczeni więzami miłości i wzajemnej troski”77.
Jak pisał badacz teologii bizantyjskiej wyrazem tej komunii w Chrystu-
sie, która jest silniejszej niż śmierć jest modlitwa Kościoła na ziemi i wsta-
wiennictwo świętych w niebie, które „mogą skutecznie pomóc wszyst-
kim grzesznikom, tj. wszystkim ludziom, w zbliżeniu się do Boga”78. Kon-
cepcja stanu pośredniego wśród XVII-wiecznych twórców kręgu kijow-
skiego wskazuje na tradycyjne wczesnochrześcijańskie, oraz średnio-
wieczne źródła, ale i na wyraźne inspiracje katolickie, zwłaszcza na po-
twierdzoną także w ówczesnej literaturze polemicznej, a także w wielu
innych ówczesnych zabytkach piśmiennictwa próbę stworzenia alterna-
tywy, czy pomostu między legendarnymi wyobrażeniami o podniebnych
mytarstwach a katolickim czyśćcem79.




