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 ”stanu pośredniego״ Ani oko nie widziało”. Wyobrażenia״
w eschatologicznych wątkach poezji Jana Kochanowskiego 
i Jana Dominika Morolskiego

Tradycja katolicka zna tylko jedną odpowiedź na pytanie o ostateczny 
los doczesnej wspólnoty osób (communio personarum). Jest nią obcowanie 
świętych (communio sanctorum), całkowite pojednanie ludzi na wzór jed- 
ności Osób Bożych w Trójcy. ״I nas wzbudzi z Jezusem, i postawi z wami” -  
mówi Drugi List do Koryntian (2Kor 4, 14)1, zaś Paulin z Noli dodaje (Carm. 
XVII, 283-284): ״żadna siła nie zdoła zerwać tej więzi wewnętrznej [...], mi- 
łość Chrystusa rozlana szczęśliwie z nieba tak nas łączy wewnątrz sercami”2. 
Pojęcie integralności dotyczy tu jednak nie tylko sfery międzyosobowej, ale 
również pojedynczego człowieka w jego całkowicie ludzkiej, choć przemie- 
nionej (czy raczej spełnionej) naturze. Toteż obfitość życia wiecznego miałaby 
objawić się dopiero w zmartwychwstaniu umarłych, w uszczęśliwiającym sca- 
leniu człowieczej istoty w jej duchowo-cielesnej konstrukcji, antycypowanej 
przez większość eschatologicznych wypowiedzi Nowego Testamentu. Ma to 
nastąpić przy tzw. ״końcu czasów”, w ״nowej ziemi”. Powstaje jednak pytanie: 
co Nowe Przymierze mówi o przeznaczeniu człowieka zaraz po jego śmierci, 
kiedy ״wróci się proch do ziemi swej, z której był” (Koh 12,7)? Jeden z pisarzy 
wczesnochrześcijańskich przełomu IV i V wieku, Nicetas z Remezjany udzielił 
odpowiedzi w postaci syntetycznego wykładu dotychczasowej wiary Kościoła 
(Desymbolo 1,11):

Gdy człowiek rozstaje się z tym życiem, dusza nie umiera, lecz kiedy ona odcho- 
dzi, samo tylko ciało umiera; a gdy ciało psuje się w ziemi, dusza zostaje zatrzy- 
mana stosownie do swoich zasług albo w miejscu światła, albo w miejscu ciemno- 
ści. Tak dzieje się, aby w dniu przyjścia Pana z nieba, kiedy przybędzie ze swoimi 
świętymi aniołami, kiedy wszyscy zmartwychwstaną, również i dusze wróciły do 
ciał i nastąpiło sprawiedliwe rozdzielenie ludzi złych i dobrych3.

1 Cytaty biblijne podaję w przekładzie Jakuba Wujka: Biblia to jest księgi Starego i Nowego Te- 
stamentu, według łacińskiego przekładu starego, w Kościele powszechnym przyjętego, na polski język 
znowu z pilnością przełożone [...]przez d[oktora] Jakuba Wujka z Wągrowca [...], Kraków 1599.

2 Paulin z Noli, Poemat 17, przeł. L. Neścior, [w:] Nicetas z Remezjany, Pisma, przeł. 
M. Przyszychowska, P. Szewczyk, L. Neścior, Kraków 2015, s. 103.

3 Nicetas z Remezjany, O symbolu wiary, przeł. L. Neścior, [w:] idem, Pisma, op. cit., s. 66.
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Teologia katolicka nazwała ״stanem pośrednim” (continuatio elemen- 
ti spiritualis) sposób egzystencji duszy ludzkiej zaraz po śmierci (post mor- 
tem), ale jeszcze przed powszechnym zmartwychwstaniem4. Ten etap drogi do 
ostatecznego wypełnienia się zamiarów Opatrzności naznaczony jest wpraw- 
dzie sądem, a następnie karą i nagrodą, jednak nie ma w nim jeszcze mowy 
o ostatecznym wyroku. Ten ma nastąpić dopiero wtedy, gdy z ziarna zmysło- 
wego ciała wyrośnie kłos ciała uwielbionego (IKor 15, 44), nazwanego przez 
Apostoła Pawła ״duchowym”. Istotne jest również swoiste napięcie, wynikające 
z faktu, iżparadeisos (rozumiany jako ogród szczęśliwości) pozostaje przy ca- 
łej swej chwale zaledwie tymczasowym miejscem-stanem5. Człowiek oczekuje 
w nim bowiem na dzień wyjścia z grobu, a przy tym scalenia własnej istoty, 
wynikającego z przywrócenia mu duchowo-cielesnej jedności (complemento 
sui corporis carens), do jakiej został powołany od początku świata.

Jeżeli chodzi o biblijne podstawy wiary w ״stan pośredni”, ewangelie 
synoptyczne niosą nadzieję, iż ten, do którego Chrystus powiedział: ״dziś ze 
mną będziesz w raju” (Łk 23, 43), zaraz po śmierci ״odniesion był od anio- 
łów na łono Abrahamowe” (Łk 16, 22), ״gdzie teraz też on ma pociechę” 
(Łk 16, 25). Uściślając tradycyjną naukę Kościoła na ten temat, należy powtó- 
rzyć za komentarzem zawartym w Biblii Jakuba Wujka, iż ״przy śmierci każde- 
go, dzieje się jakiś sąd osobny: a iż dusza nie umiera, ani śpi, ani bywa zawie- 
szona aż do dnia sądnego: ale zaraz po śmierci bierze swą odpłatę”6. Obraz ten 
został uzupełniony przez, nieliczne wprawdzie, wyimki z Listów Pawiowych; 
w jednym z nich Apostoł Narodów tak wyrażał swoją chęć rychłego odejścia 
z tego świata: ״Pragnąc żebym był rozwiązań i był z Chrystusem, coby daleko 
lepiej, ale zostać w ciele potrzebniej jest dla was” (Flp 1, 23). To przekonanie
 byciu z Bogiem” zaraz po śmierci przypomina słowa deuterokanonicznej״ 0
Księgi Mądrości: ״dusze sprawiedliwych są w ręce Bożej [...], oni są w pokoju” 
(Mdr 3, 1.3). Jakub Wujek zauważył zresztą, że przedstawiony werset Listu do 
Filipian daje ״jasne świadectwo, iż dusze ludzi świętych po wniebowstąpieniu

4 Por. Tomasz z Akwinu, Summa teologiczna, t. 7 (Człowiek. Część druga), 102, 1, przeł. 
P. Bełch, Londyn 1963, s. 123-124; ibidem, t. 34 (Rzeczy ostateczne), 93, 1-2, przeł. P. Bełch, 
Londyn 1963, s. 98-101. Por. też T.D. Łukaszuk, Ostateczny los człowieka i świata w świetle wiary 
katolickiej. Zarys eschatologii katolickiej, Kraków 2006, s. 114; A. Jankowski, Eschatologia biblij- 
na Nowego Testamentu, Kraków 1987, s. 192; Z.J. Kijas, Niebo, czyściec, piekło, Kraków 2010, 
s. 39-50; W. Granat, Eschatologia. Rzeczy ostateczne człowieka i świata, Lublin 1962, s. 100-101
1 104-126; M. Ziółkowski, Eschatologia, Sandomierz 1958, s. 47-89.

 -Termin «raj» (paródeisos) [...] nie oznacza miejsca przebywania i stanu pierwszych rodzi״ 5
ców z Księgi Rodzaju, lecz należy do słownictwa judaizmu. Jest to konwencjonalna nazwa miej- 
sca-stanu, w którym sprawiedhwi oczekują zmartwychwstania” (A. Jankowski, op. cit., s. 195).

6 Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa znowu z łacińskiego i z  greckiego na polskie 
wiernie a szczyrzeprzełożony [...]przez d[oktora] Jakuba Wujka [...], Kraków 1593, s. 263.



Pańskim prosto idą do nieba, kędy Chrystus jest, i tam z nim mieszkają, a nie 
w jakimś więzieniu, abo w otchłaniach”7.

Należy tu jednak zwrócić uwagę, że refleksja nad tzw. ״stanem pośrednim” 
wzbudza we współczesnej teologii pewne kontrowersje8. Zakrawa to na swego 
rodzaju paradoks, ponieważ w kulturze wczesnonowożytnej paradeisos, jako 
miejsce szczęśliwości duszy wyzwolonej ze śmiertelnego ciała, stanowił najczęst- 
sze i najprostsze skojarzenie z rzeczywistością życia wiecznego. Wspomniane 
zastrzeżenia spowodowane są krytyczną rewizją źródeł myśli chrześcijańskiej: 
wiążą się z przybierającą obecnie na sile tendencją do negatywnego oceniania 
wpływu antropologii antycznej na eschatologię judeochrześcijańską. Dotyczą 
również niejasności spowodowanych mniej lub bardziej uświadomionym na- 
łożeniem czasowo-przestrzennej struktury wyobrażeń na kategorię życia 
wiecznego. Czy można bowiem mówić o ״oczekiwaniu” dusz na sądny dzień 
w wymiarze istnienia, w którym czas już przestał obowiązywać? W jakim stop- 
niu deskrypcje wyobrażeń ״stanu pośredniego” korzystają z języka przeżycia 
egzystencjalnego, a w jakim stopniu -  z języka usiłującego zdefiniować rze- 
czywistość obiektywną? Skoro bowiem judaizm i chrześcijaństwo nie uznają 
pełnej szczęśliwości człowieka istniejącego poza ciałem, to czy trwanie duszy 
wyzwolonej z ciała nie jest bardziej związane z filozofią helleńską? Wszelkie 
teologiczne trudności dotyczące koncepcji continuationis elementi spiritualis 
muszą pozostać w niniejszym tekście nierozwiązane.

Jedno z najbardziej znanych w literaturze polskiej wyobrażeń pozaziem- 
skiej szczęśliwości zostało przedstawione w zakończeniu cyklu Trenów Jana 
Kochanowskiego. Wielokrotnie już analizowano ten fragment pod kątem 
obecnego w nim cyceronianizmu, a nade wszystko żywotności koncepcji za- 
światów opartej na toposie snu Scypiona9. Niezależnie od przyjętej strategii 
literackiej, nałożonej na ewidentnie chrześcijański światopogląd poety10, Tren 
XIX  przynosi de facto wyobrażenie na temat egzystencji duszy Orszulki w nie- 
bie, w raju czy też w ״miejscu światła”. Wskazuje na to pocieszenie (consolatio), 
które mówi, iż zmarła córka poety ״ [...] między anioły i duchy wiecznemi/ 
Jako wdzięczna jutrzenka świeci”11. Przedstawienie cnotliwych dusz jako prze- 
bywających po śmierci na gwiazdach przynależy do dziedzictwa Cycerona,

stanu pośredniego” w eschatologicznych wątkach... 245״ Ani oko nie widziało”. Wyobrażenia״

7 Ibidem, s. 684.
8 T.D. Łukaszuk, op. cit., s. 118-119.
9 Por. m.in. komentarz T. Sinki do wersu 36 Trenu XIX, [w:] J. Kochanowski, Treny, oprać. 

T. Sinko, Kraków 1922 (BN 1 1), s. 75.
10 Por. J. Abramowska, Światopogląd i styl. Wokół pytań o ״proteusową naturę” Kochanow- 

skiego, [w:] Jan Kochanowski i epoka renesansu. W  450 rocznicę urodzin poety 1530-1980, red. 
T. Michałowska, Warszawa 1984, s. 49-50.

11 J. Kochanowski, Treny, oprać. J. Pelc, Wrocław 2009 (BN 1 1), s. 45.
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niemniej w kontekście całości Trenów jest to wizja schrystianizowana (״mię- 
dzy anioły”), w pewien sposób korespondująca z nowotestamentowymi i pa- 
trystycznymi wyobrażeniami eschatologicznej przemiany człowieka. Podczas 
gdy Ewangelia Mateusza zapowiada, iż ״sprawiedliwi rozjaśnieją jako słońce” 
(Mt 13, 43), Apostoł Paweł precyzuje w oparciu o ciała niebieskie: ״insza ja- 
sność słońca, insza jasność księżyca, a insza jasność gwiazd. Abowiem gwiaz- 
da od gwiazdy różna jest w jasności” (IKor 15, 41). Obie wypowiedzi noszą 
eschatologiczny wydźwięk. Jak wyjaśniał tę kwestię Teodoret z Cyru: ״jedni 
będą świecić jak najjaśniejsze gwiazdy, a inni będą podobni do gwiazd mniej 
jasnych”12. Skojarzenia z Orszulką, która po zgonie ״jako wdzięczna jutrzenka 
świeci”, są tu nad wyraz widoczne.

Treny w swojej konsolacyjnej części pełne są fragmentów wyrażających 
uznanie dla rozkoszy niebiańskiego życia, przy których każda ziemska radość 
okazuje się zaledwie cieniem:

A my owszem żywiemy żywot tym ważniejszy,
Czym nad to grube ciało duch jest szlachetniejszy.
Ziemia w ziemię się wraca, a duch z nieba dany
Miałby zginąć ani na miejsca swe wezwany13?

Wyłaniająca się z powyższego ustępu opozycja ciało-duch stanowi an- 
tyczny topos, nieobcy zresztą literaturze wczesnochrześcijańskiej. Z punk- 
tu widzenia niniejszych rozważań ważniejsze okazuje się jednak retoryczne 
pytanie Kochanowskiego, mające uwydatnić przekonanie, że życie w ״stanie 
pośrednim” -  definiowanym w myśli chrześcijańskiej właśnie jako powrót du- 
szy do Stwórcy -  wynika z samej natury człowieka, posiadającego pierwiastek 
duchowy, wspólny z naturą samego Boga.

Co jednak oznacza, że omawiany wymiar eschatologiczny to ״żywot tym 
ważniejszy”? Odpowiedź jest trojaka. Otóż pełnię życia, czy raczej życie obja- 
wionę w całej swej okazałości i prawdzie, gwarantuje człowiekowi wolność od 
zepsucia i cierpienia (״Tu choroby nie najdzie, tu nie masz starości”)14, bezu- 
stanna radość, nie przeplatająca się z momentami smutku (״W niebie szczyre 
rozkoszy, a do tego wieczne,/ Od wszelakiej przekazy wolne i bezpieczne”)15, 
nadto -  uszczęśliwiający ogląd Boga, niedostępny w doczesności (״Twórcę 
wszech rzeczy widziem w Jego majestacie/ Czego wy, w ciele będąc, próżno

12 Teodoret z Cyru, Komentarz do 1 i 2 Listu do Koryntian, przeł. S. Kalinkowski, Kraków 
1998, s. 104.

13 J. Kochanowski, Treny, oprać. J. Pelc, op. cit., s. 45.
14 Ibidem, s. 47.
15 Ibidem, s. 47.



upatrzacie”)16. Wszystko to przypomina nieco chrześcijański wariant toposu 
wysp szczęśliwych albo schrystianizowaną wizję neoplatońską. Zaskakujące 
jest jednak, jak blisko od Trenu XIX  do biblijnej Księgi Mądrości, w której 
można przeczytać: ״dusze sprawiedliwych są w ręce Bożej i nie dotknie ich 
męka śmierci. Zdało się oczom głupich, że umarli, za utrapienie było poczyta- 
ne odejście ich, a opuszczenie nas za zgubę; lecz oni są w pokoju [...], nadzieja 
ich pełna jest nieśmiertelności [...], wśród wielu dóbr znajdą miejsce, bo ich 
Bóg doświadczył i uznał ich za godnych Siebie” (Mdr 3,1-5).

Dziełem nieco późniejszym od Trenów Kochanowskiego, choć w po- 
dobny sposób wykorzystującym sztafaż manierystycznych środków wyrazu 
w celu zobrazowania rzeczywistości ״stanu pośredniego”, jest Pamiątka śmier- 
ci małżonki (1627) Jana Dominika Morolskiego17. Ten niezwykle głęboki pod 
względem teologicznym zbiór poezji żałobnych, przywodzący na myśl najlep- 
sze wzorce europejskiego baroku spod znaku Richarda Crashawa, zasługuje 
na wejście do kanonu literatury staropolskiej przynajmniej z jednego powodu: 
otóż świadczy on o znaczącym rozwoju duchowości małżeńskiej w siedem- 
nastym wieku. Talent barokowego autora w szczególny sposób przejawia się 
w jego wrażliwości eschatologicznej -  wykraczającej poza typowy dla swej 
epoki lęk przed śmiercią i zmierzającej w stronę wyznania prawdy, iż ״wody 
mnogie nie mogły ugasić miłości i rzeki nie zatopią jej” (Pnp 8,7).

Interesujące jest, że Morolski w jednym z wierszy stanowiących komen- 
tarz do Mt 22, 30 (״Erunt sui angeli Dei” -  ani się żenią, ani za mąż idą: ale״ 
będą jako Aniołowie Boży w niebie”), wyjaśnia eschatologiczne upodobnię- 
nie człowieka do anioła w oparciu o koncepcję ״stanu pośredniego”, nie zaś 
w odwołaniu do zapowiedzi zmartwychwstania ciał, które stanowi bezpośred- 
ni kontekst słów Jezusa. Obecna w Mt 22, 30 kontrowersja dotyczyła bowiem 
problemu ciągłości ludzkiej egzystencji w potomstwie18, a przy tym nierów- 
nomierności świata przyszłego i poddanego prawu śmierci świata doczesne- 
go. Jak wyjaśniał ten passus Hieronim ze Strydonu: ״to, że są niczym anio- 
łowię Boży, oznacza, że nikt nie umiera, ani się rodzi” (״quod erunt homines

16 Ibidem, s. 48.
17 Obu poetów zestawiam na podstawie uwag Radosława Grześkowiaka, który widzi w Ja- 

nie Dominiku Morolskim przykład poety ״ośmielonego” przez Treny Jana Kochanowskiego do 
napisania cyklu trenicznego dla upamiętnienia bliskiej osoby zmarłej. Choć Pamiątka śmierci 
małżonki okazuje się ״uderzająco niezawisła w stosunku do obowiązujących wzorców”, jed- 
nocześnie ״wpisuje się w ów nurt” adaptacji oraz kontynuacji ״czarnoleskiego arcycyklu”. Por. 
R. Grześkowiak, Wstęp, [w:] J.D. Morolski, Pamiątka śmierci małżonki, oprać. R. Grześkowiak, 
Warszawa 2015, s. 19-30.

 Życie w ciele zmartwychwstałym będzie zupełnie odmienne od obecnego: prokreacja״ 18
straci swój sens w obliczu wieczności” (A. Jankowski, op. cit., s. 68). Por. też J. Meyendorff, 
Małżeństwo w prawosławiu. Liturgia, teologia, życie, przeł. K. Leśniewski, Lublin 1995, s. 12-14.
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sicut angeli Dei, id est, nemo ibi moritur, nemo ibi nascitur”)19. Interpretacja 
poety opiera się natomiast na wierze w obcowanie świętych, a ściślej -  we 
wstawiennictwo zmarłych za żywych. Stąd też Morolski wyznaje zmarłej 
małżonce:

Czyniła cię aniołem jeszcze za żywota
Niewinność i wrodzona twarzy twojej cnota.
Siostro moja, po śmierci, bez respektów zgoła,
Prawdziwego już cię mam teraz za anioła.
A jeśli przez anioły Bóg strzeże człowieka,
Spraw to, żebyś mię strzegła z bliska, nie z daleka20.

Autor Pamiątki śmierci małżonki nie zajmuje się, jak można by się spo- 
dziewać, kwestią chwalebnej przemiany natury ludzkiej, wyrażoną przez 
Hieronima słowami: ״ [zapowiedzi, iż «będą jako aniołowie»] nie usuwają na- 
tury i substancji ciał, lecz oznaczają wielkość chwały” (״non natura et sub- 
stantia corporum tollitur, sed gloriae magnitudo monstratur”)21. Jego pojmo- 
wanie anioła zasadniczo opiera się na przekazywanym przez tradycję, nieco 
uproszczonym obrazie istot niebiańskich. Jak bowiem wyjaśniał Jakub Wujek, 
 aniołowie dusze świętych odnoszą do nieba”22. Skoro zatem wiadomo, że po״
drugiej stronie ludzie ״będą jako aniołowie Boży w niebie” (Mt 22, 30), to po- 
jawia się prosty wniosek: ״potępieni mają pieczą o przyjaciołach swoich jesz- 
cze żywiących”, tak jak ״ludzie święci i zbawieni w niebie [...] mają się o swe 
bardziej starać”23.

Podobną rolę pełniła w zaświatach Orszulka z Trenu XIX  Kochanowskiego. 
Poeta wspomina wszakże, iż ta, która jest teraz ״między anioły i duchy wiecz- 
nemi”, nieustannie ״za swemi rodzicami się modli”24. Mało tego, u Kocha- 
nowskiego dusze zmarłych, niebaczne na odległość dzielącą wieczność od 
doczesności (״ [...] twój nieutulony/ Płacz, synu mój, przywiódł mię w te tu 
wasze strony/ Z krain barzo dalekich [...]”)25, odpowiadają nawet na smu- 
tek ich wciąż pielgrzymujących bliskich (״ [...] łzy gorzkie twoje/ Przeszły aż 
i umarłych tajemne pokoje”)26. Śmierć małżonki staje się więc dla Morolskiego

19 Hieronim ze Strydonu, Commentarius in Evangelium Secundum Marcum [w:] idem, Sanct 
Eusebii Hieronymi Stridonensis presbyteri Opera omnia, 1.10, oprac. J.P. Migne, Paris 1846 (״Pa- 
trologia Latina”, t. 29), s. 624 (tłum. M.G.).

20 J.D. Morolski, op. cit., s. 96.
21 Hieronim ze Strydonu, ListLXXV, [w:] idem, Listy, t. 2, przeł. J. Czuj, Warszawa 1953, s. 153.
22 Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa..., op. cit., s. 263.
23 Ibidem, s. 263.
24 J. Kochanowski, Treny, oprac. J. Pelc, op. cit., s. 45.
25 Ibidem, s. 44.
26 Ibidem, s. 44.
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powodem do dumy i paradoksalnego szczęścia, barokowy twórca zyskał bo- 
wiem niezawodnego i bliskiego wstawiennika u Boga:

Duszo moja, bądź wesoła,
Dostałaś z siostry anioła,
Z którego gdy wyńdziesz z ciała,
Przewodnika będziesz miała

[...]

I dziś ten czysty duch ciebie 
Nie przepomina na niebie,
Bo sam do Boga przenosi 
Prośby twoje, i sam prosi27.

Pamiątka śmierci małżonki skupia się przede wszystkim na relacji wymia- 
ru doczesnego do wiecznego. Znacznie mniej starań poświęca poeta budowa- 
niu skojarzeń związanych z przestrzenią pozaziemskiego ״stanu pośredniego” 
jako obiektu tęsknoty. Podczas gdy Kochanowski rozłożył opis ״nieba” na po- 
nad dwadzieścia wersów, wspominając o przyobiecanym w nim braku cho- 
rób, starości i śmierci, o wyzwoleniu od złośliwości zmiennej Fortuny oraz 
o bliskości Boga, Morolski lapidarnie pisze o raju (paradeisos): ״w ojczystym 
odpoczywasz mieście”28. Z tego krótkiego tekstu wynikają jednak trzy zasadni- 
cze wnioski. Po pierwsze -  niebo jawi się jako ojczyzna człowieka. Po drugie -  
jest to miejsce odpoczynku. Po trzecie wreszcie -  na wyobrażenie ״stanu po- 
średniego” nakłada się w tym wypadku motyw miasta, znanego z Apokalipsy 
św. Jana jako ״nowe Jeruzalem” (Ap 21, 16). W innym miejscu Morolski 
wprost odnosi się do koncepcji continuationis elementi spiritualis, z maniery- 
styczną sprawnością operując słowem ״raj”. Poeta kojarzy przy tym (z rzadko 
spotykaną wśród siedemnastowiecznych rymopisów teologiczną świadomo- 
ścią i sprawnością) ogród Adama i Ewy z ewangelicznym spoczynkiem na ło- 
nie Abrahama:

Rajem to miejsce było, gdzieś mi się dostała,
Rajem, gdzieś króciuchny czas ze mną przegadała.
Teraz tam Raj, gdzie Abram, bo na jego łono 
Dostałaś się po śmierci, moja święta żono29.

27 J. D. Morolski, op. cit., s. 96-97.
28 Ibidem, s. 88.
29 Ibidem, s. 83.
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Autor korzysta z wieloznaczności słowa ״raj”, aby wskazać na ciągłość 
ludzkiego życia i miłości, która ״nigdy nie ginie” (IKor 13, 8). Wpierw odnosi 
się ono do ogrodu Eden, w którym Bóg ״mężczyznę i białągłowę stworzył je” 
(Rdz 1, 27). Następnie ״rajem” nazwane zostało małżeńskie życie, pewnego 
rodzaju reminiscencja doskonałego obcowania Adama i Ewy. Ostatecznie oba 
te obrazy połączone zostały z rajem ״stanu pośredniego”, przedstawianym jako 
spoczynek na łonie Abrahama, nazwanego wprawdzie w Łk 23, 43 terminem 
paradeisos, z teologicznego punktu widzenia różnym jednak od ogrodu pierw- 
szych rodziców. Poetycka zręczność barokowego poety pozwala na jeszcze 
jedną interpretację: rajem staje się każde miejsce, w którym znajduje się jego 
ukochana.

Zarówno Treny Kochanowskiego, jak i Pamiątka śmierci małżonki 
Morolskiego usiłują wyjść naprzeciw potrzebie zobrazowania ״stanu pośred- 
niego”, a więc wymiaru egzystowania człowieka w zasadzie niewyobrażalnego, 
wymykającego się wszelkim kategoriom czasowym i materialnym. ״Czego oko 
nie widziało ani ucho nie słyszało, ani w serce ludzkie nie wstąpiło, co zgoto- 
wał Bóg tym, którzy go miłują” (IKor 2, 9) -  wyjaśnia problem odmienności 
życia wiecznego Pierwszy List do Koryntian. A jednak wszelka zapowiedź nie- 
biańskiego bytowania dotyczy człowieka w jego historycznym ukonkretnie- 
niu. Nadto przekazana została w Piśmie za pomocą wielu analogii do wymiaru 
doczesnego. Toteż z jednej strony teksty biblijne mówią o jakościowej niewy- 
obrażalności nieba, z drugiej natomiast -  o jego istotowym podobieństwie do 
najbardziej wzniosłych doświadczeń ziemskiego wieku.


