Alicja Nowak
Uniwersytet Jagielloński

Rola kazań żałobnych
w ruskim odrodzeniu cerkiewnym
(Rzeczpospolita w XVII w.)*
Słowa kluczowe: kazanie, pogrzeb, odrodzenie cerkiewne, stary
druk, ruski
Keywords: sermon, funeral, church renewal, oldprint, Ruthenian

P

rzejawem twórczej reakcji środowisk prawosławnych w metropolii kijowskiej na protestantyzm (nasilony na ziemiach polsko-litewskich w latach 50.-60. XVI w.), a następnie na reformę katolicką, było powstanie pierwszych ruskich typografii i szkół w Ostrogu, Wilnie
i Lwowie. Potrzebę odnowy religijno-duchowej w Cerkwi dostrzegli początkowo możni mecenasi (m.in. Grzegorz Chodkiewicz w latach 60.,
Ostrogski w 70. XVI w.) oraz środowiska świeckie, głównie mieszczańskie
zrzeszone w bractwach cerkiewnych (Lwów, Wilno); dopiero w drugiej
kolejności duchowieństwo.
Szesnasto- i siedemnastowieczni prawosławni, a następnie uniccy odnowiciele, byli świadomi faktu, że podstawą duchowo-religijnego i organizacyjnego odrodzenia jest naprawa i odbudowa etosu kapłaństwa. Był
to warunek konieczny reformy Kościoła, gdyż od kadr zależały jej rezultaty. Jednym z ważnych narzędzi oddziaływania na poprawę jakości kapłaństwa wśród przedstawicieli Kościoła wschodniego w Rzeczypospolitej była
działalność wydawnicza, obejmująca druk ksiąg szkolnych, religijnych,
zwłaszcza liturgicznych, które, co znamienne, prawosławni i unici współużytkowali niemal przez całe XVII stulecie. W ofercie ruskich typografii
* Artykuł powstał w ramach projektu badawczego: Kapłan w ruskich naukach dla
duchowieństwa w metropolii kijowskiej (Rzeczpospolita XVI-XVII w.), grant NCN, konkurs
OPUS 8, nr UMO-2014/15/B/HS1/01876.
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znalazły się pozycje, które wpłynęły na ożywienie kaznodziejskiej działalności kapłana, a zawarta w nich nauka również na poziom intelektualny
i moralny duchowieństwa.
Zanim w ostatnich dziesięcioleciach XVI wieku reforma cerkiewna
nabrała znamion ruchu zorganizowanego i zinstytucjonalizowanego, już
wcześniej w metropolii kijowskiej nastąpiły (podobnie jak wśród katolików) przemiany o charakterze oddolnym, dostrzegalne w życiu religijno-duchowym i pobożności niższego duchowieństwa i wiernych. Doskonale
ilustrują ten fakt przekształcenia tematycznego składu bardzo popularnych na ziemiach ruskich rękopiśmiennych zbiorów kaznodziejskich nazywanych ewangeliami pouczającymi.
To w tych homiliarzach oprócz kazań wpisanych w cykl liturgiczno-świąteczny znalazł się szereg tekstów przygodnych. Do najpopularniejszych tematów wzorcowych kompozycji w zbiorach rękopiśmiennych
XVI-XVII wieku należały te, które komentowały 10 przykazań Bożych
(Корзо 2012: 288-295) oraz nauki przeznaczone na okazję ślubu, spowiedzi, a przede wszystkim najliczniejsze pogrzebowe (Чуба 2011: nr 8, 28,
29, 30, 31, 33, 36, 52, 57, 59, 61, 62, 75, 77, 83).
Zwiększenie dostępności wzorcowych tekstów okolicznościowych było
bardzo ważne dla rozpowszechnienia zwyczaju ich wygłaszania. Nauki te
dostarczały odpowiedni materiał biblijny i zapewniały właściwe sprawowanie posługi w trakcie uroczystości przygodnych. Wpływ na decyzje o drukowaniu tych kazań mogła mieć polemika wyznaniowa wokół unii w Brześciu (1596), w której ze strony katolików pod adresem prawosławnych
padały zarzuty o ignorowanie obrzędowości (Kuczyńska 2004: 98).
Nie mniej istotnym czynnikiem był fakt, że uświetniały one już wówczas
katolickie i protestanckie pogrzeby między innymi w miastach zamieszkałych przez ludność prawosławną. Mogli się o tym przekonać zwłaszcza
członkowie wileńskiego bractwa św. Trójcy, którzy zapewne znali wybitną
twórczość funeralną głosicieli tej rangi co Piotr Skarga, Stanisław Grodzicki czy Szymon Wysocki (Kosman 1972: 87-113).
Nie jest w związku z tym dziełem przypadku, że wiele tak wzorcowych,
jak i praktycznie zrealizowanych kazań żałobnych oraz wierszowanych
kompozycji funeralnych z pierwszej połowy XVII wieku ukazało się drukiem właśnie w Wilnie lub w pobliskim Jewiu.
W Wilnie w roku 1616 została wydana pierwsza w metropolii kijowskiej Ewangelia pouczająca w tzw. „prostej ruskiej mowie”, zawierająca dwa
pouczenia spoza cyklu niedzielno-świątecznego. Przykładowe kazanie żałobne pojawiło się jednak dopiero trzy lata później w nieco zmienionym
zbiorze pouczeń pod tym samym tytułem. Homiliarz został przygotowany w Rachmanowie przez mnicha, reformatora religijnego i moralistę
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Cyryla Trankwiliona Stawrowieckiego (?-1646) w jego przenośnym warsztacie drukarskim. W końcowej części zbioru dołączone zostały dwie kompozycje okolicznościowe: kazanie na okazję ślubu i pogrzebowe z tytułem: Zx¾Ȟwȇ wk yzp{|kmupwȇ mzwxnx Ȟu2tkƿéwkonzxlwx Ǆux o2p
yxupǄwx 1 (Ставровецкий 1619: 158v-176). Było to pouczenie uniwersalne, przydatne zarówno podczas pogrzebu kobiety, jak i mężczyzny. Wypełniała je nauka o sprawach ostatecznych.
Przejawem dostrajania się do kaznodziejskich potrzeb duchowieństwa
była obecność materiałów pomocniczych nie tylko w składzie homiliarza,
ale także w trebniku, księdze użytku cerkiewnego, zawierającej porządek
sprawowania sakramentów i błogosławieństw. Te dodatkowe teksty były
tu nazywane słowami, pouczeniami, napomnieniami lub naukami, a także,
nie przypadkowo, przedmowami, gdyż stanowiły element wprowadzający
do praktyki obrzędowo-sakramentologicznej w posłudze kapłana.
Prawdopodobnie po raz pierwszy wzorcowe kazania przygodne zostały umieszczone w Trebniku (]zplwȊtƿé {ȊzȞ WxuȊ|xmwȊt) wydanym przez wileńskie prawosławne bractwo św. Ducha w 1621 roku. Były
to nauki związane z sakramentem spowiedzi, dwa kazania na okazję ślubu i dwa pogrzebowe (UkǄkwp wk Zxnzplpƿé Pz¾nxp) 2. Funeralna kompozycja (UkǄkwȇp wk yxnzpl) 3 w „prostej mowie” znalazła się w Trebniku
(]zplwȊt {ȊzȞ vxuȊ|xmwȊt) lwowskim z 1644 roku drukowanym
przez Michała Ślozkę we współpracy z bractwem (Каратаєвъ 1883: 573).
Rok później to kazanie (UkǄkwȇ wk yxnzpl yzkmx{ukmwxnx zȊ{|Fkw{tknx
Ȟu2mtk, k. 122-133v) 4 weszło w skład Trebnika (Q¾xuxnFxwé {Ȋé p{|é
vxuȊ|mx{uxm ȊuȊé|zplwȊt, 1645) wydanego w nowej lwowskiej typografii, założonej przez biskupa Arseniusza Żeliborskiego. Prawdopodobnie
ten sam tekst wykorzystali wydawcy Trebnika uniowskiego z 1681 roku
(Запаско, Ісаєвич 1981: nr 600).
Okazały zbiór „przedmów” i „napomnień” sakramentalnych zamieścił w Euchologionie (Q¾xuxnȇ+w 1646: 900-946) słynny reformator religijny metropolita kijowski Piotr Mohyła (ok. 1596-1646). Nie zabrakło

Pouczenie na okazję śmierci prawowiernego człowieka nadgrobne, dla duszy pożyteczne [jeśli
nie oznaczono inaczej – tłumaczenia autorki artykułu].
2
Kazanie na pogrzebie, Drugie. Kazanie drugie z incipitem: „M¾op|é nx|xmȊé Ȋé yzxȞǿé
ðWk|~ǿé toƿé ǄkȞkuxé znñ” nie zostało odnotowane w katalogu (Кніга Беларусі 1986: nr 97).
Tym bardziej dziękuję rosyjskiej badaczce Margaricie Korzo za informacje dotyczące tej księgi, ]zplwȊtƿé{ȊzpȞéWxuȊ|xmwȊt zachował się w jednym egzemplarzy przechowywanym
w Rosyjskiej Bibliotece Państwowej w Moskwie [РГБ МК 4°, инв. 3859].
3
Kazanie na pogrzebie.
4
Kazanie na pogrzebie prawosławnego chrześcijanina.
1
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wśród nich kompozycji z tytułem Kazanie pogrzebowe ogólne nad zmarłym
(UkǄkwéyxnzplwxémȅéyx{yxuȊ|x{|ȊéwkéxÁvpzȊv) 5.
W drugiej połowie XVII wieku zanika zwyczaj dodawania tekstów
przygodnych do drukowanych ksiąg użytku cerkiewnego, ale jednocześnie
ich obecność w homiliarzach była już wówczas ugruntowana. Co więcej,
kompozycje funeralne ewoluują, są coraz bardziej zróżnicowane tematycznie, rośnie ich funkcjonalna wartość.
Cztery przykładowe kompozycje funeralne zamieścił Joannicjusz Galatowski w trzecim wydaniu bardzo popularnego na ziemiach ruskich zbioru kaznodziejskiego pt. Klucz rozumienia (UuȞézkǄ¾vwȇBé{2pwwȊtxé
Ǆktxww<txé Ȋé uBȊtx wkupqkȞFD) (Ґалятовський 1665: 479v-513) 6. Były
to dwa kazania na pogrzeb „jakiegokolwiek człowieka pobożnego” i „kochającego Chrystusa” (UkǄkwé õ wké yxnzplé txnxé txumpté Ȟu2mtké
lu2nxȞp{|Ȋmknxé oraz UkǄkwé ø wk yxnzpl tx|xzxnx txumpt Ȟu2mtk
`zɛ|xulȊmknx), jedno z okazji pogrzebu „człowieka prawosławnego”
(UkǄkwéöƽéwkéyxnzpl mpuBtxnxéȞu2tkéyzkmx{ukmwxnx) i jedno „na pogrzebie każdego chrześcijanina prawowiernego” (UkǄkwé ÷é wké yxnzplé
txqðoñxnxé zɛ|FkwȊwké yzkmxmzwknx). Były to zatem nauki uniwersalne,
które jak wszystkie drukowane w pierwszej połowie XVII wieku nie różnicowały zmarłych według płci, wieku czy stanu. Galatowski jednak zasłynął głównie jako homileta-teoretyk, autor pierwszej instruktażowej pracy
dotyczącej komponowania kazań różnego typu pt. Xk¾tké kulxé {yx{xlé
ǄuxqpwBé tkǄkwB (241-246v). Jego Nauka albo sposób układania kazania
na pogrzeb (Xk¾tké kulxé {yx{xlé ǄuxqpwBé tkǄkwB wk yxnzl) została dołączona już do pierwszej kijowskiej edycji Klucza z roku 1659
(Ґалятовский 1659: 246v-252v), stanowiąc dobre, teoretyczne uzupełnienie i niejako przewodnik użytkowania wzorcowych kazań funeralnych, które dołączono do zbioru później 7. Joannicjusz, podsuwając kaznodziejom wyjściowe tematy dla tekstów żałobnych, radził im uwzględniać
wymienione czynniki (m.in. płeć, wiek osoby zmarłej) oraz okoliczności
5
Tłumaczenia Marka Melnyka i Włodzimierza Pilipowicza na język polski wybranych
napomnień sakramentalnych Piotra Mohyły, m.in. Kazania pogrzebowego wygłoszonego nad
zmarłym por. Teksty Piotra Mohyły 2002: 344-386 oraz Kazania 2003: 51-182.
6
Rejestr wszystkich kazań tego zbioru wraz z tłumaczeniem tytułów na język polski, por.
Kuczyńska 2004: 298-301.
7
W 1660 roku w Kijowie wydano drugą część tego zbioru, uzupełnioną kazaniami i kolejną nauką o komponowaniu kazań na niedziele i święta, por. Біда 1975: XLIV. W wydaniu
z 1663 i 1665 roku (Lwów) naukę rozszerzono uwzględniając osobno sposób ukladania kazań
na święta Pańskie i Matki Bożej oraz niedzielne, dodano także kazania wzorcowe, por. Біда
1975:XLIII-LI; spis zawartości wydania z 1665 roku por. Aneks, [w:] Kuczyńska 2004: 301.
Na temat zawartości poszczególnych wydań i omówienie Nauki i kazań zbioru, por. Karwecki
1972: 205-231; na temat twórcy i zbioru por. także Чепіга 1985: 5-51.
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zgonu (Ґалятовский 1659: 498-510). Dla przykładu, piszącym kazanie
funeralne poświęcone kapłanowi zalecał temat wyjściowy z Psalmu 131:
„[...]é wko {2pwwȊtxvé yxuxqȊ |pvkǿé \2pwwȊtȊé ƭn+é +lupt¾ð|ñé mé
{yɛpwFé ðJkɛ 131) 8 (Ґалятовский 1659: 506) Uważał, że mniej wprawny
orator cerkiewny może wykorzystać podane uniwersalne kazanie, uzupełniając je i wzbogacając materiałem tekstowym z kompozycji zamieszczonych w zasadniczej, niedzielno-świątecznej części zbioru. Odsyłając do
gotowych kazań z Klucza pisał na przykład: „ȝȊ|kDé mȅétkǄké vxé ypmxé
wkéMn2xBupwFéyB|<ðDñéąktzkvpw|é{|é{2pw{|mxéȊéyzxȞƽƿévxqp|é
|xléyzȊok|Ȋ{Bé|kvévk|pzFBéoxlzkBé{uȊé{xȞpéUkǄkévk|Ȋéwké
{2pwwȊtx” 9 (Ґалятовский 1659: 507).
W czasem w drukowanych zbiorach kazań pojawiały się kolejne udogodnienia dla kaznodziejów w postaci tekstów funeralnych już dostosowanych do pochodzenia, płci czy stanu społecznego osoby zmarłej 10.
W kijowskim zbiorze Łazarza Baranowicza (1616-1693) zatytułowanym Fanfary na okazję większych świat Pańskich, Matki Bożej,
Anielskich, Proroków, Apostołów Męczenników, Hierarchów, Cudotwórców,
Bezsreberników, Pobożnego Cara, kniaziów i inne (]z¾l<é wké owȊé
wkzxȞȊ|<BéyzkowȊtxé OoɛtȊƿéMn2xzxoȊȞw<ƿéLn2nu{tȊƿéZzzɛȞ{tȊȅƿéLyɛu{tȊƿé
WȞ2pwȊȞp{tȊƿé \|2u{tȊƿé ȝ¾ox|mxzxƿé Mp{zplpzwȊtxƿé Mu2nxȞp{|Ȋmkn+é az2Bé
Ȋé Uw2ǄpDé Ȋé yz+) z 1674 roku kazania „przygodne” zajmują osobną część
tomu pt. Dodatek innych słów przydatnych na różne potrzeby (ZzȊuxné
uȊpww<é Ȋé wké zkǄuȊȞw<Bé w¾qo<é {uxmé yxupǄw<). Znalazł się
on tuż po części zasadniczej zbioru tradycyjnie poświęconej kazaniom na
niedziele i dni świąteczne. Dwa spośród licznych przygodnych kazań to
pouczenia żałobne: Słowo na pogrzeb duszpasterza (\uxmxéwkéyxnzplpwFȊé
yk{|<zB, k. 315-318) i Słowo ogólne nad każdym zmarłym prawosławnym
człowiekiem (\uxmx xlpp wkoé¾vpzȊv txȊv uȊlx yzkmx{ukmw<v,
k. 318-322). Kompozycje funeralne, podobnie jak pozostałe „słowa” z dodatkowej części zbioru różnią się od poprzedzających je wyszukanych,

8

„Jeśli […] nad kapłanem [będziesz głosić] wybierz temat z psalmu 131[132]: Jego kapłanów
odzieję zbawieniem”.
9
„Czytaj w kazaniu moim pierwszym na Objawienie Pańskie, piąty sakrament to jest
kapłaństwo itd., możesz materię wykorzystać, jeśli zechcesz mieć kazanie nad [zmarłym]
kapłanem”.
10
W księdze rękopiśmiennej wzorcowe kazanie pogrzebowe poświęcone osobie duchownej pojawia się już na początku XVII wieku. Znajduje się takowe w Ewangelii pouczającej
z 1611 roku, opis zabytku por. Чуба 2011: nr 31. Ciekawy zestaw trzech pouczeń w przypadku
pogrzebu: „bardzo pobożnego człowieka, który na świecie duchowo, a nie cieleśnie mieszkał”,
„każdego brata naszego chrześcijanina” i „pobożnego chrześcijanina, jakiegokolwiek prostego
świeckiego człowieka”, znajduje się w Ewangelii pouczającej z 1670 roku, por. Чуба 2011: nr 83.
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barokowych kazań związanych z rokiem liturgicznym, prostotą moralnego
wykładu.
Podobna sekcja z kazualiami (ZzȊuxqpwF {uxm wk zkǄuȊȞw<B
w¾qo< 11, k. 1-182v drugiego liczbowania) znalazła się w wydanej pośmiertnie w Moskwie w 1683 roku Wieczerzy duchowej na święta Pańskie,
Bogurodzicy i znanych świętych z pokarmu Słowa Bożego dla dusz chrześcijan
prawosławnych dla nasycenia duchownego z Bożą pomocą przygotowanej
(NpȞpzBé o2pmwkBé wké yzkǄowȊtȊé Ooɛ{tFBƿé Mn2xzxoȊȞw<é Ȋé {|2<é
wkzxȞȊ|<éȊǄȅéyȊé{uxmkéMq2FBéo¾kvézɛ{|Fkwéyzkmx{ukmw<é
mé wk{<pwFpé o2xmwxpƿé Mq2FȊvé yx{xlFvé xÁnx|xmkwwkB) Symeona
z Połocka (1629-1680), absolwenta Kolegium kijowskiego. Oprócz licznych kazań przygodnych zbiór zawierał aż sześć kompozycji żałobnych nazywanych „słowami”.
Jedno zostało przeznaczone na okazję pogrzebu kobiety (\uxmx wk
yxnzplpwFȊ Ȟ|2w<B qpw<ƿ k. 143-149), cztery – mężczyzny (w tym trzy
z tytułem \uxmx wk yxnzplpwFȊ v¾qk luknxnxmDwknx k. 124-142 oraz
\uxmx wk yxnzplpwFȊ v¾qk Ȟ|2wknx, k. 112-117), zbiór zawiera ogólną naukę funeralną po śmierci „pobożnego człowieka” (\uxmx wk yxnzplpwFȊ
Ȟ|2wknx Ȟu2tk, k. 100-106). Trzy kolejne słowa zostały skomponowane specjalnie na okoliczność śmierci dostojnika, znamienitej osobistości (\uxmx
wk yxnzplpwFȊ v¾qk {kwxmȊ|k, k. 107v-112), przedstawiciela służby wojskowej (\uxmx wk yxnzplpwFȊ mxȊw{tknx Ȟpuxmtk, k. 118-123) oraz arcypasterza (\uxmx wk yxnzplpwFȊ kzFpzpk, k. 171-179v).
A zatem druk przykładowych kazań 12, podobnie jak znacznie bardziej liczne przykłady praktycznej realizacji kazania żałobnego, stanowiły
wsparcie zwłaszcza dla mniej wprawnych w komponowaniu nauczycieli,
zapewne gruntowały w ruskiej kulturze w Rzeczypospolitej zwyczaj głoszenia słowa Bożego przy okazji śmierci, pogrzebu czy w związku z rocznicą tych wydarzeń.
Rozpowszechnienie tego zwyczaju miało jeszcze drugi wymiar, nie
mniej istotny dla reformy Kościoła. Kazania okolicznościowe, literatura panegiryczna, w tym także żałobna kreując ideał osobowy, normowały codzienne postępowanie przedstawicieli różnych stanów, a zatem również kapłana czy arcypasterza. Szczególną rolę pełniły tu teksty wzorcowe,
11

Dodatek ze słowami na rozmaite potrzeby.
Kilka kazań dodatkowych, posiadających wartość pomocniczą dla chrześcijańskich oratorów, znalazło się w końcu homiliarza pt. Ogródek Bogarodzicy (Ynxzxoxté WkzFȊé M2<ƽé
[xǄvkȊ|ыvȊém|kvȊé{uxmp{éwkéZzkǄowȊȊtȊéOoɛtȇBƿéMn2xzxoȊȞw<, Ȋéyzxɛé\|2<ƿéUȊpm
1676) znanego kaznodziei kijowskiego Antoniego Radywyłowskiego. Nie ma wśród nich kazania pogrzebowego, choć autor tego zbioru takowe komponował i w wersji rękopiśmiennej zbioru zachowały się żałobne teksty poświęcone pamięci kościelnych dostojników.
12
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w których wskazany ideał mógł być pełny, nie ograniczała go bowiem potrzeba dostosowania pochwały do powszechnie znanych czynów i cech charakteru znanych osobistości życia publicznego. To zadanie było niezwykle
istotne dla społeczności ruskiej w Rzeczypospolitej, ponieważ w ofercie typografii w XVII wieku nie znajdziemy pozycji z obszaru filozofii moralnej.
Nieliczne były także prace typu „zwierciadło” czy „wizerunek” tak popularne już w XVI wieku wśród katolików i protestantów (Довга 2005: 227).
W latach 60. pojawił się podręcznik do teologii moralnej, który choć był
ważny, to jednak nie mógł uzupełnić tej luki w kulturze (Ґізiел 1669).
Należy pamiętać, że uroczystości żałobne były uważane przez ówczesnych
moralistów wszystkich konfesji chrześcijańskich za dobrą okazję do nauczania. Jak ujął to Bogdan Rok, badacz postaw wobec śmierci w kulturze staropolskiej, „czas pogrzebu wykorzystywany był do propagowania doktryny
religijnej i pogłębiania religijności”. Był to „czas specjalnego napięcia”, który
mógł sprzyjać należytemu odbiorowi tych pouczeń (Rok 1995: 72). Kaznodzieje i twórcy okolicznościowych mów komponowali je w nadziei, że wygłoszone, a następnie rozpowszechnione drukiem słowa nie pozostaną jedynie
znakiem nieprzemijającej sławy zmarłego, lecz staną się użyteczne dla żyjących, którzy zastępy zmarłych nieustannie pomnażają (Nowak 2008: 31-51).
Istotne dla nauczania było również znane ze sformułowań Ojców Kościoła ujęcie kwestii chrześcijańskiej laudacji pogrzebowej. Sławiąc bowiem człowieka, chwaliła ona przede wszystkim etos, który on reprezentował (Platt 1992: 54-55). Odświeżyli to podejście twórcy na przełomie XVI
i XVII wieku, a wśród nich między innymi biskup Bernard Maciejowski, autor noszącej ustawodawczy charakter Pastoralnej (1601), zawierając w niej
zachętę do głoszenia słowa Bożego, a w odniesieniu do funeralnych mów
zalecenie, aby stanowiły pobudkę do poprawy życia dla ludzi zebranych
na pogrzebie (Platt 1992: 41-42). Powyższy pogląd odnoszący się do skuteczności moralnego nauczania podzielało wielu ówczesnych twórców. Dla
przykładu Joannicjusz Galatowski w krótkim wprowadzeniu do teoretycznego poradnika dotyczącego układania kazań żałobnych wyraził przekonanie, że mowy uświetniające pogrzeby powinny być komponowane z myślą
o duchowym pożytku osób zgromadzonych na takiej uroczystości: „Oo<é
xÁvzpð|ñé mzw<Dé Ȋé yxlxqw<Dé Ȟu2tƿé {u¾wkBé yxnzplé n+é tkǄkpvé
yzȊ+ǄoxlȊ|ȊƿémkuȊ|Ȋén+éyxlxqwxéqȊ|FéȊém<uȞk|Ȋéwx|<ƿéqpl<é
|xéȞ¾ȞȊéȊwFDéuopéqȊuȊéyxlxqwpƿémȅéwx|k{BétxkuȊƿékéyzpǄȅé{mxȊé
wx|<évxnuȊéwl2kéox{|¾yȊ|Ȋ” 13 (Ґалятовский 1659: 498).
13

„Gdy umrze wierny i pobożny człowiek, należy pogrzeb jego kazaniem przyozdobić,
chwalić jego pobożne życie i wyliczać cnoty, żeby to słysząc inni ludzie żyli pobożnie, w cnotach
się kochali, a przez swoje cnoty mogli nieba dostąpić”.
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Dla powodzenia reformy religijnej najważniejsza była formacja duchowieństwa, to też warto poświęcić uwagę tym kompozycjom, które spełniając zadania panegiryczne, a przede wszystkim parenetyczne, kreowały
ideał osobowy. W XVII wieku wzorcowe drukowane kazania przeznaczone na okoliczność pogrzebu osoby duchownej były nieliczne. Odwrotna
sytuacja panowała w przypadku praktycznej realizacji kompozycji żałobnych. Większość tekstów upamiętniała życie i śmierć kapłana, hieromnicha, biskupa, czy archimandryty 14. Było to zatem inaczej niż u katolików,
gdzie poświęcano im niewielki procent uwagi, przeważały bowiem kazania uświetniające pogrzeb osób świeckich (głównie magnateria, średnia
szlachta, a nawet zamożne mieszczaństwo) (Kosman 1972: 98).
Ideał kapłana kreowany w tekstach żałobnych był zbliżony do tego jaki
propagowały ówczesne i dawne nauki biskupie. Były to głównie egzorty głoszone przez hierarchów do duchowieństwa w trakcie synodów oraz zbliżone
w treści tzw. pouczenia chirotonii, które nowo wyświęcony kapłan po wysłuchaniu konsekratora otrzymywał na piśmie przed odjazdem do parafii.
Łazarz Baranowicz wydrukował jedną z bardzo popularnych w metropolii
kijowskiej nauk hierarszych we własnej typografii w Nowogrodzie Siewierskim (1676) i wydaje się, że mogła ona być dlań inspiracją w trakcie komponowania „słowa” nad zmarłym kapłanem. Biskupie pouczenie dla kleru
obok przykładowego kazania żałobnego zamieścił we wskazanym wyżej
zbiorze także Symeon Połocki. Funeralne kazania tych autorów różnią się
zawartością od biskupich egzort, jedynie rozszerzonymi refleksjami z kręgu idei vanitas. Baranowicz porównywał życie do komedii, igrzysk; śmierć
do złodzieja itp. Symeon wstęp kazania poświecił rozważaniom nad dobrodziejstwem pamięci o śmierci. Poza tymi wstawkami, które miały oddawać
sytuację nadawczą i odpowiednio „nastroić” do słuchania pouczenia, były
to moralne nauki dotyczące kapłaństwa. Podobnie jak w napomnieniach
biskupich przywołany został w nich ideał duszpasterza nakreślony w Pierwszym liście św. Pawła do Tymoteusza (3, 1-13) i Zachęcie do duszpasterzy
z Pierwszego listu św. Piotra. W oparciu o wykaz zalecanych cnót została zbudowana pochwała zmarłego, która zarazem nakreślała osobowy wzorzec. W ezgortach chirotonii stosowano tryb nakazu, stąd zalecenia: bądź
stróżem, bądź czysty, posłuszny, pokorny; tudzież zakazy: „abyś nie był najemnikiem, grzesznikiem” itd. We wzorcowych tekstach żałobnych upamiętniających wartościowe życie osoby już zmarłej ten tryb został zamieniony na orzekający o godnych naśladowania sprawach dokonanych:

14

Ideał kapłana rekonstruowany w oparciu o siedemnastowieczną okolicznościową literaturę głównie żałobną – por. Nowak 2009: 269-286.
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Biskupia egzorta dla kapłanów:
YéȊzx|xwFȊ

Wzorcowe kazanie pogrzebowe:
\uxmxéwkéyxnzplpwFȊéyk{|<zB

Pxuqpwé {Ȋé yxtkǄk|Ȋé oxlzxwzkmFBé
{|2u{tkn+é yxoxlFBé {|Bqk|Ȋé ulxmƿé
tzx|x{|ƿé
uxv¾ozFƿé
yxpwFƿé
|zpǄmwFpƿé ¾ozqkwFé m{é {uk{|pDƽé
Xpé l¾oȊé txwwȊtƿé wȊé Ȋnzpƿé wȊé
{zkvx{uxmwȊtƿé wȊé l¾Ȋƿé wȊé nxzoƿé wȊé
mpuȊȞkmƿé wȊé nwmuȊmƿé wȊé zƿé wȊé
wkyzk{pwȅƿéwȊélpǄ{|¾opƿéwȊéyFBwȊkéĝƽƽƽğ

YlzkǄxvé lé {|ko¾é mȅé ȝȊ{|x|é ĝłğé
Zxoxlkp|ȅé ƭyɛy¾é l<|Ȋé wpyxzxȞw¾é ĝłğƿé
YlzkǄxvé lé {|ko¾é mȅé XȊp|ƿé yxvwBé
xwxǿéZk{|pƿéqpémémk{é{|koxéMq2ȇpƿéwpé
wpyzkmpow<vȊéyzȊl<|tȊƽéXpéléVktxvé
ĝƽƽƽğéZxoxlkp|éƭyɛy¾él<|ȊéXp{zplzxul¾ƽé
YlzkǄxvȅé lé {|ko¾é mé Zx{u¾kwFȊƿé
yx{u¾uȊmȅéléokqpéoxé{v2z|ȊéĝƽƽƽğƽéYlzkǄxvé
lé {|ko¾é mȅé ]pzywFȊé ĝłğƽé YlzkǄxvé
lé {|ko¾é mȅé ]zpǄmpwFȊé ĝƽƽƽğé Zxoxlk|ȅé
ƭyɛy¾é l<|Ȋé ]zpǄmpww¾é wpé yFBwȊȊé ĝƽƽƽğƽé
YlzkǄxvélé{|ko¾émȅéauxv¾ozFȊéĝłğé
Mé v¾ozé txé ǄvFDƿé zkwBpé lxé nukm¾é
{mxé`k2ƿénoké=ézp|Ȋtéwkm|Ȋé|pzyBpƽé
ȋ{yxuwȊé |xƿé qpé yxoxlkð|ñé ƭyɛy¾é l<|Ȋé
æȞȊ|puw¾ƿé xÁȞkpé |xn+ƿé Ȟ|xé v¾é yxokopé
P2é\|2<Dƿéyx{|kmȊm<Dén+éyɛyxƽ

M¾oȊé{|zkqéopwéȊéwxé{xétzppwFvé
Ȋé yxtkBwFvƿé Ȋé {ȅé yzȊȞk{|Fé Ȋé |mxzȊé
ox{|xDwxpéyzkmȊuxé{ȅéulxmFƿé|ȊxƿéȊéwpé
lxzǄB{Bé ĝłğé Lpé uȊé txn+é ȊǄn¾lȊȊé
uwx{|Fé Ȋé wpzkowFpvé v¾tké Ȋé wké
|plémǄ<{tkwkél¾op|ȅƽ
(О хиротонїи…1676: 2v, 4v-5)15.

(Барановичъ 1674: 319 [powinno być
318])16.

W obydwu kategoriach tekstów przywoływano zaszczytne kapłańskie
tytuły pochodzenia biblijnego (np. oczy, świecznik, filar). W egzortach zazwyczaj je wyliczano, w kazaniach te enumeracje nie były tak rozległe, ale
zwykle towarzyszył im szerszy komentarz na temat powinności i odpowiedzialności służby kapłańskiej:

15

„Powinieneś pokazać cnotę podobną do arcypasterskiej, doskonalić miłość, pokorę,
skromność, post, wstrzemięźliwość, powściągliwość we wszelkich przyjemnościach. Nie bądź
bluźniercą, ani błaznem, ani nieprzyzwoity w słowie, ani grubianinem, ani pyszałkiem; nie bądź
wyniosły, ani skory do gniewu, ani zapalczywy, ani bezwstydny, ani pijanicą […].
Bądź strażnikiem dzień i noc z chrztem, pokutą i z Komunią św. i sprawuj dostojnie modlitewny porządek, z miłością, cicho, nie w pośpiechu. A jeśli ktoś zginie z twojej winy przez lenistwo lub niedbałość, to jego męka spadnie na ciebie”.
16
„Był dla stada wzorem czystości […]. Biskup powinien być nienaganny. Był dla stada wzorem Ubóstwa, pamiętał owe słowa: Paście, powierzone wam stado Boże nie dla brudnego zysku.
Nie był Chciwy […]. Powinien biskup nie być chciwy na grosz. Był dla stada wzorem Posłuszeństwa, był posłuszny aż do śmierci […]. Był dla stada wzorem Wytrwałości. Błogosławiony mąż,
który wytrwa w pokusie, gdy bowiem zostanie poddany próbie otrzyma wieniec zwycięstwa.
Był dla stada wzorem Trzeźwości […]. Powinien biskup być trzeźwy, nie pijanica. Był Mądry […]
niczym wąż, chroniąc swą głowę Chrystusa, od dotkliwych heretyckich napadów. […] Był w nauce biegły, nauczając tego, co przekazał mu Duch św., który uczynił go biskupem”.
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Biskupia egzorta dla kapłanów:
Wzorcowe kazanie pogrzebowe:
\uxm+é =é kzFzpké wxmxyx{|kmupwwkn+é mxé \uxmx wk yxnzplpwFȊ kzFpzpk
ykzFé{ȊéyzȊpokétȅé{2pwwȊt+é+éqpé
qȊ|Ȋé Ȋvé lu2nxnxmȊw+ƿé mwȊvk|Ȋé qpé
{pléȊé{|ko¾
Lpém<éȇpzpȊƿéȊqpé{|pé{m|ȊuwȊ<éȊuȊé
xȞp{kéz2tmpƿéyzx{|Ȋél¾op|pƿém{pé|uxéBéyxé
nu2¾éyzpmȞw<BéȊ{|<ww<é{m|uxél¾op|ƽé
\m|ȊuwȊté mqȊnk|{Bé wpé oké yxoȅé
{y¾oxvé yx{|kmȊ|{Bƿé wxé wké {mwȊƿé
oké{m|Ȋ|ém{vémxézkvȊwé{¾<vƽé
N<é {m|ȊuwȊ<é {|pƿé mxǄqpwFDé xnwpvé
lu2nxok|Ȋé\|2kn+éP2kƿénokéFzx|xwȊ{kwȊé
m<{|pƿé Ȋé yx{|kmȊ{|p{Bé wké {mwȊé
z2tmpDé mkvé mz¾Ȟpww<ƽé Pké {m|Ȋ|pé
{FBwFvéxÁȞpwFBéȊéoxlzxo|pupDém{vé
mxézkvȊwéyzȊxo+mémkvémz¾Ȟpww<ȅé
{¾<vǿé t+é oké xwȊé mȊoBpé mkké
oxlzkBéoukƿéyzx{ukmB|ȅéY2kémkpnxéȊqpé
wkéwl2{. (Полоцкий 1683: 44)17.

Ywét+é{|xuyéwpyxǄ<lupv<Dƿé|mpzo+é
yzpl<mkpémémzéyzkmx{ukmwDƿézxoȊ{Bé
=é lu2nxȞp{|Ȋm¾é zxoȊ|puƿé mx{yȊ|kwé
mxé yzkmx{ukmFƿé Ȋé oxmxuw+é twȊqwxv¾é
wk¾ȞȊm{BéȊ{t¾{|m¾ƽéZx{mB|Ȋ{BéȞȊww+éyxé
{|pypwpvé mxé {|2<Dé {kwé ȇpzpD{tFDƿé qpé
yzxȞ<BéuoȊéxÁ|mpzqk|Ȋémxéyzkmx{ukmwDé
mzézɛ|Fkw{|pDƿéȊéqpé{m|ȊuwȊt¾él<|Ȋé
v¾é mé wxȊé wpmowFBé {¾<vé ykȞpƿé
qpét+é¾|z¾éðȊlxémxévukoémélBpñé
ȊuȊéopwwȊƿéwkévxzéqȊ|pD{|péyukmkwFé
o<vé{FB|ȊƿéǄkzBvȊéxÁȞpwFBémz<ƿé
Ȋé luknxoBwFDé yzx{mk|Ȋƿé ȊvȊqp
{kvé t+é tzȊuxvké y|Ȋké yxoȅé wl2{ké
mxǄwxkp{Bƿém<pévwxqp{|mkéwkzxo+mé
Ǆpvw<ƿéǄpvw<véyzȊuyȊmȊ{Bƽ
(Полоцкий 1683: 174)18.

Podobne obrazy i sposoby ujęcia problemu dobrego kapłaństwa znajdziemy
rzecz jasna w praktycznych realizacjach kazania żałobnego, a także w wierszowanych kompozycjach pogrzebowych: epicediach, lamentach, w wielu
innych tekstach okolicznościowych oraz w przedmowach do ksiąg liturgicznych. Fakt, że propagowały ten moralny ideał także wzorcowe teksty żałobne oraz prace teoretyczne na temat ich komponowania, świadczyć może
o skali podejmowanych przez reformatorów cerkiewnych starań o odbudowę formacji duchowieństwa. Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden czynnik
„A że wy kapłani jesteście świecą i oczami Kościoła, wznieście się ponad innych, świecę
bowiem nie nisko się stawia, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim w świątyni obecnym.
Wszyscy pochodniami jesteście, zapaleni podczas konsekracji ogniem łaski Ducha św. i zostaliście postawieni na świeczniku w przekazanych wam kościołach. Jaśniejcie zatem światłem nauki
i cnoty wszystkim w opiekę oddanym wam parafiom, aby widzieli wasze dobre uczynki i sławili
Ojca, który w niebie jest”.
18
„On niczym filar nieporuszony, twardo trwał w wierze prawosławnej, urodził się z pobożnych rodziców, wychowany w prawosławnej wierze, zdobył gruntowną wiedzę. Został wyświęcony do stanu kapłańskiego w odpowiednim porządku, wedle stopni w hierarchii, aby innych
ludzi utwierdzać w prawosławnej wierze chrześcijańskiej. I niczym światło był dla tych, którzy
trwali w nocy głębokiej niewiedzy i jako poranek (był bowiem młody) albo jutrzenka dla tych,
którzy płynęli w morzu życia doczesnego, niósł im Światło Ewangelii, świecił im niczym zorze
nauką wiary i dobrymi uczynkami, jak ptak skrzydłami pod niebiosa się wznosił, ponad liczne
narody ziemskie, nie porzucając ich wszakże”.
17
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ważny dla obrony Kościoła i odbudowy prestiżu ruskiej wiary wskazany
przez badacza kazań pogrzebowych z terenów litewskich. W kazaniach żałobnych często pojawiały się wątki konfesyjne, polemika opierała się zaś na
dyskredytacji przeciwnika, przy jednoczesnym gruntowaniu wśród wiernych zaufania do własnych duszpasterzy (Kosman 1972: 98). W ruskich kazaniach i panegirykach przejawiło się to między innymi niezwykle częstymi
nawiązaniami do toposu opoki, który wyobrażając cnotę stałości i męstwa,
miały ewokować poczucie stabilności i bezpieczeństwa wśród wiernych
znajdujących się na łonie prawdziwego Kościoła (Nowak 2009: 269-286).
Kazania żałobne stały się w XVII wieku cennym źródłem wiedzy na
temat godnego, chrześcijańskiego życia, ale i dobrego umierania (Nowak 2008: 11-98). Prawosławni nie posiadali poradników opisujących
przygotowania do śmierci aż do edycji w roku 1685 Nauki każdemu
chrześcijaninowi albo sposobu dysponowania się na śmierć biskupa Innocentego Winnickiego, wówczas jeszcze kryptounity. W średniowieczu w kulturze ruskiej rolę instruktażową w obrębie tematu ars bene moriendi spełniała hagiografia. Ponadto funeralia zawierały cenny komentarz obrzędu,
wskazywały prawidłowy przebieg uroczystości pogrzebowo-żałobnych
i wspominkowych oraz ich głębokie, dotyczące tak zmarłych, jak i żyjących
znaczenie (Nowak 2008: 99-126).
Podsumowując, należy stwierdzić, że druk i rozpowszechnienie ruskiej
literatury żałobnej sprzyjał realizacji wielu ważnych dla Kościoła wschodniego w Rzeczypospolitej zadań. Był znacznym wsparciem nauczycielskiej
posługi kapłana: pomocą dla księży, którzy nie potrafili ze względu na niskie wykształcenie i brak umiejętności skomponować własnych kazań oraz
inspiracją dla tych, którzy takie próby podejmowali. Sprzyjał ożywieniu
zwyczaju głoszenia kazań związanych z obrzędem żałobnym, te zaś służyły
jako źródło wiedzy na temat jego istoty.
Pełniły one również funkcję parenetyczną, wskazując zalecany ideał życia i umierania. Wzorcowe kompozycje poświęcone duszpasterzom zawierały zbliżone do biskupich pouczeń instrukcje dotyczące kapłańskiej posługi. W kazaniach żałobnych niekiedy podejmowano wątki polemiczne,
autorzy broniąc swoich pozycji zarazem starali się odbudować w oczach
odbiorców prestiż ruskiej wiary.
Jak przekonuje analiza zabytków, wszystkie te zadania zostały uznane
przez hierarchów za istotne dla odnowy Kościoła wschodniego, a rezultatem ich realizacji miało być moralne uzdrowienie kleru, podniesienie poziomu religijno-duchowej, zwłaszcza kaznodziejskiej posługi w parafiach;
obrona i wzmocnienie autorytetu własnego wyznania. Kosekwencją ciągłego wzbogacenia oferty książkowej ruskich typografii, także o teksty żałobne, był rozwój ruskiego piśmiennictwa i kultury.
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Teksty źródłowe
Teksty Piotra Mohyły, 2002, tłum. Marek Melnyk, Włodzimierz Pilipowicz, [w:] Aleksander Naumow, Domus Divisa. Studia nad literaturą
ruską w I Rzeczypospolitej, Kraków, s. 344-386.
Kazania i komentarze sakramentalno-liturgiczne z Trebnika św. Piotra
Mohyły, 2003, oprac. i tłum. Marek Melnyk, Włodzimierz Pilipowicz,
Olsztyn, s. 51-182.
MkzkwxmȊȞéVkǄkzƿéõúûøƿé]z¾l<éwkéowȊéwkzxȞȊ|<BéyzkǄwȊtxé Ooɛ{tȊƿé
Mn2xzxoȊȞw<ƿé Ln2nu{tȊƿé ZzzɛȞ{tȊȅƿé Lyɛu{tȊƿé WȞ2pwȊȞp{tȊƿé \|2u{tȊȅƿé
ȝ¾ox|mxzxƿé Mp{zplpzwȊtxƿé Mu2nxȞp{|Ȋmkn+é az2Bé Ȋé Uw2ǄpDé Ȋé yz+ƽƿé
UȊpmƽ
ҐkuB|xm{tȊDé xkwȊtȇDƿéõúùýƿéXk¾tkékulxé{yx{xléǄuxqpwétkǄkwBéwké
yxnzlƿé ĝīİǿğé UuȞé [kǄ¾vwȇBƿé UȊpm, [w:] Ключъ РазумѣніB
сщؕенникомъ законнымъ и свѣцкимъ належачый, Киeвъ, reprint:
Константин Біда, Іоанікій Ґалятовський і його „Ключъ Разумѣнiя”,
Рим 1975.
ҐkuȈ|xm{tȊDé xkwȊtȇDƿéõúúùƿéUuȞézkǄ¾vwȇBé{2pwwȊtxé Ǆktxww<txé
ȊéuBȊtxéwkupqkȞFDƿéVmxm.
ҐȇǄpuéȋwwxtpw|FD, 1669, WȊzé{éMn2xvéȞu2mt¾éȊuȊéZxtkBwȇé\|2xƿé
yzȊvȊzBppéMn2xmȊéȞu2mtkéæȞpwFvé=éZȊ{kwFBé\|2nxéȊé=éæȞ2|upDé
az2t+mw<é{xlzkww<vƿéUȊpmƽ
ƭ¾xuxnȇ+wékuȅlxévxuȊ|mx{uxméȊuȊé|zplwȊtƿé1646, UȊpm.
ƭ¾xuxnȇxwé{Ȋép{|évxuȊ|mx{uxméȊuȊé|zplwȊt, 1645, Vmxm.
ȧéȊzx|xwFȊé{ȊzȞé+éz¾txyxuxqpwFȊé\|2u{txvȅéwkéwxmxéyx{|kmupwwxvé
pzpȊƽé N<yȊ{kwxé Ǆȅé ZzkmȊuȅé \|2<é Lyɛué Ȋé \|2<é 62é Ȋé +é
\kétzkévpwé|ké ȊuȊé xé ]kDwké Ǆké lu2nx{uxmpwFpvé {wpé mȅé Mn2¾é
Zzp+{2pwwkn+é ƭn+é Wuɛ|Ȋé Ooɛwké 62ké VkǄkzké MkzkwxmȊȞk, 1676,
Xxmnxzxoxté\mpz{tȊDƽ
ZxuxtȊDé \Ȋvpxwƿé 1683, NpȞpzBé o2pmwkBé wké yzkǄowȊtȊé Ooɛ{tFBƿé
Mn2xzxoȊȞw<éȊé{|2<éwkzxȞȊ|<éȊǄȅéyȊé{uxmkéMq2FBéo¾kvé
zɛ{|Fkwé yzkmx{ukmw<é mé wk{<pwFpé o2xmwxpƿé Mq2FȊvé
yx{xlFvéxÁnx|xmkwwkBƿéWx{tmkƽ
[koȊmȊuxm{tȊDéLw|xwȇDƿéõúûúƿéYnxzxoxtéWkzFȊéM2<ƽé[xǄvkȊ|<vȊé
m|kvȊé{uxmp{éwkéZzkǄowȊȊtȊéOoɛtȇBƿéMn2xzxoȊȞw<ƿéȊéyzxɛé\|2<ƿé
UȊpmƽé
\|kmzxmptȇDé UȊzȊué ]zkwtmȊuFxwƿé 1619, ƭ*ɛuFé æȞȊ|puwxpé kulxé
tkǄkwéwkéwuéyzpǄézxtéȊéwkéyzkǄwȊtȊéOyɛotFpéȊéwkzxȞȊ|<é{|2<vé
xÁnxowȊt+éMq2FȊvȅƿépart 1, [xvkwxm.
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The role of the funeral sermons in Ruthenian orthodox
church revival (the Polish-Lithuanian Commonwealth
in the 17th century)
Summary
Dissemination of the funeral sermons by printing them was conducive to the implementation of many important for the Eastern Church tasks. They were: important
support teaching ministry of the priest; way to revive the custom of preaching associated with the ritual of mourning; source of knowledge about: the Christian ideal of
life and death (ars bene moriendi), the proper conduct of funerals, and a treasure trove
of role models, especially of the priest.
As per results of text analysis, all of these tasks have been recognized by the hierarchy to be essential for the renewal of the Eastern Church. The effect of their implementation was to be the moral healing of the clergy, raising the level of religious-spiritual,
especially preaching ministry in parishes; defend and strengthen the authority of their
own religion. The consequence of enrichment picks Ruthenian book typography also
texts funeral was the development of literature and culture.

Rola kazań żałobnych w ruskim odrodzeniu cerkiewnym
(Rzeczpospolita w XVII w.)
Streszczenie
Rozpowszechnienie kazań żałobnych poprzez ich druk sprzyjało realizacji wielu ważnych dla Kościoła wschodniego zadań. Były one wsparciem nauczycielskiej posługi kapłana; sposobem na ożywienie zwyczaju głoszenia kazań związanych z obrzędem żałobnym; źródłem wiedzy na temat ideału chrześcijańskiego życia i umierania (ars bene
moriendi), prawidłowego przebiegu uroczystości żałobnych oraz skarbnicą wzorców
osobowych, przede wszystkim kapłana.
Jak przekonuje analiza zabytków, wszystkie te zadania zostały uznane przez hierarchów za istotne dla odnowy Kościoła wschodniego. Rezultatem ich realizacji miało
być moralne uzdrowienie kleru, podniesienie poziomu religijno-duchowej, zwłaszcza
kaznodziejskiej posługi w parafiach; obrona i wzmocnienie autorytetu własnego wyznania. Kosekwencją wzbogacenia ofery książkowej ruskich typografii także o teksty
żałobne był rozwój piśmiennictwa i kultury.

