Zygmunt Proczek MIC
HISTORIA PROCESU BEATYFIKACYJNEGO
ZAOYCIELA MARIANÓW
O. Stanis aw Papczyski dowiadcza wielu sytuacji trudnych i tylko jego wiara w
pos annictwo dane mu przez Boga oraz zaufanie do Boej Opatrznoci pozwoli y mu
konsekwentnie realizowa swe powo anie. Podobn drog przez m k przechodzi proces
informacyjny, zanim zosta wydany po przesz o dwustu lat od jego rozpocz cia dekret o
heroicznoci cnót Za oyciela marianów. W rozdziale tym zostanie przedstawiona historia tego
procesu od okresu przygotowawczego przez dwie fazy post powania kanonizacyjnego.
1. Okres przygotowawczy
Przekonanie o wi toci o. Stanis awa Papczyskiego trwa o po jego mierci i wielu
ludzi modli o si przy jego grobie o jego wstawiennictwo u Boga. Jednak przez 50 lat od jego
mierci nie by o formalnych stara o jego beatyfikacj . Na taki stan rzeczy z oy o si wiele
niesprzyjaj cych czynników, o których mówi o. Kazimierz Wyszyski podczas konsultacji z
adwokatem od spraw kanonizacyjnych.
Od pocz tku osiemnastego wieku Polska by a aren rónych wojen, podczas których
wojska szwedzkie, rosyjskie i saskie niszczy y zasoby gospodarcze, a cz sto szykanowa y
katolików. Ch opi z obawy przed przymusowym wcielaniem do wojsk cudzoziemskich kryli
si po lasach, nie by o komu uprawia ziemi i ludzie cierpieli g ód. Nadto mier zbiera a
wielkie niwo podczas epidemii w latach 1705- 1714. Zmar o wówczas wielu kap anów. St d
bp. A. Rostkowski, korzystaj c z zamieszek wród marianów, rozwi za zakon, zamkn
nowicjat, a m odszych kap anów mariaskich skierowa do pracy parafialnej.
W takich warunkach trudno by o myle

o rozpoczynaniu procesu w sprawie

beatyfikacji o. Stanis awa Papczyskiego, zw aszcza e marianie byli ubogim zakonem i nie
posiadali rodków materialnych na pokrycie kosztów tej sprawy. O. Wyszyski wskazywa
równie na zaniedbania ze strony samych marianów, zw aszcza tak operatywnego pomocnika,
a póniej nast pc Za oyciela. Po latach o. Joachim Koz owski sam d y do tego, aby
uznano go za za oyciela zakonu, w czym przeszkodzi mu o. Kazimierz. Trzeba jeszcze do
tego wszystkiego doda

zawi oci ówczesnego prawa kanonizacyjnego, zbyt trudne do

pokonania.
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O. Kazimierz, po wst pieniu do marianów, na podstawie relacji starszych wspó braci
zapoznawa si z postaci Za oyciela, duchowo bardzo si z ni zwi za i stara si pod a za
jego przyk adem w s ubie Bogu i blinim. Troszczy si o zabezpieczenie grobu Stanis awa
oraz zbiera dokumenty i relacje wiadków o wi tym jego yciu. W aciwe starania o
beatyfikacj Za oyciela podj

dopiero w Rzymie w latach 1751-1753 i kontynuowa je w

Portugalii, gdzie doznawano dobroczynnego wstawiennictwa o. Stanis awa.
Mimo usilnych stara nie uda o si za ycia o. Wyszyskiego rozpocz

procesu

beatyfikacyjnego Za oyciela marianów. Nast pi o to dopiero w 1767 r., cho ju wczeniej
podejmowano pewne czynnoci w te sprawie. A gdy proces ju si rozpocz , okolicznoci
natury politycznej przeszkadza y w jego kontynuowaniu, a wreszcie ca kowicie go
wstrzyma y. Spraw podj to dopiero po drugiej wojnie wiatowej i pod koniec dwudziestego
wieku zakoczy a si ona dekretem o heroicznoci cnót o. Stanis awa Papczyskiego.
2. Etap pierwszy procesu
Przynaglany cz stymi apelami o. Kazimierza Wyszyskiego, o. Kajetan Wetycki,
prze oony generalny marianów w latach 1751-1757, nakaza zbieranie wiadectw o wi toci
ycia o. Papczyskiego i o cudach zdzia anych za jego porednictwem.
O. Kazimierz Wyszyski pod koniec 1751 r. przes a do Polski instrukcje i inne
materia y, dowodz ce wi toci Za oyciela marianów, które mog y u atwi prowadzenie
procesu informacyjnego na szczeblu diecezjalnym. O. Kajetan Wetycki, ówczesny prze oony
generalny marianów w dniu 11 stycznia 1752 r., wystosowa

List Pastoralny do

wspó braci, w którym informowa o otrzymanych z Rzymu wskazaniach i zobowi zywa
ich, aby „z mi oci do Zgromadzenia i Za oyciela” podj li wysi ek zbierania wiadectw
o jego wi tym yciu od osób wieckich. O. Kajetan imiennie wezwa starszych
marianów, którzy jeszcze spotykali Za oyciela do spisanie relacji o nim lub, gdyby taka
by a potrzeba, do przedstawienia swego wiadectwa osobicie w Konsystorzu
Warszawskim1. W licie z 15 lipca 1752 r. prze oony generalny serdecznie dzi kowa
o. Kazimierzowi za jego prac

w Rzymie dla „honoru Najwi tszej Matki Boskiej,

promocji Instytutora naszego i ubouchnej Kongregacji naszej”.
Na Konwencie Generalnym w Ranie 26 czerwca 1753 r. postanowiono, e nad
ca oci procesu Ojca Za oyciela b dzie czuwa Prze oony Generalny. Jego socjuszem
zostanie powracaj cy z Rzymu ze wzgl dów zdrowotnych o. Aleksy Fischer albo o.
1
Decreta- Ordinationes Capitulorum Congregationumque Generaliom MIC .1702- 1999. Item connexae
nonnullae Litterae Aliaque Documenta (Edit Wac aw Mako). Puszcza Mariaska 2001, s. 237. Odt d DecretaOrdinationes.
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Ludwik Zapa kiewicz. Natomiast prokuratorem do zbierania ja muny b dzie o. Narcyz
Rychter2. Kilka miesi cy póniej 12 XII 1753 o. Kajetan Wetycki w Licie Pastoralnym
informowa , e zapozna si z instrukcjami o. Kazimierza o procedurze procesowej oraz
e ju Ordynariusz pozwoli na rozpocz cie procesu: wyznaczy s dziów do badania
ycia, post powania i cudów o. Stanis awa. Poniewa nie byli to kap ani obdarzeni
wysz godnoci kocieln , marianie prosili biskupa o wyznaczenie innych. Wówczas
ordynariusz poznaski powiadomi , e nad ca ym przebiegiem procesu b dzie osobicie
czuwa

oficja

generalny, bp. Antoni Ostrowski. Prze oony Generalny nakazuje

marianom specjalne modlitwy o pomylne rozstrzygni cie sprawy3. Wystosowa te
prob do prowincja a pijarów o pozwolenie jego wspó braciom na wiadczenie o yciu
o. Stanis awa Papczyskiego. Prowincja Cyprian Komorowski wskaza na trzech
cz onków swego zakonu, którzy mogliby z oy takie wiadectwa.
O. Kazimierz Wyszyski przygotowa artyku y do przes ucha wiadków. Trzeba
by o je uzupe ni i by moe dlatego proces nie rozpocz

si w 1754 r. Natomiast

zgodnie z postanowieniem Kongregacji Generalnej w Ranie z dnia 28 czerwca 1756 r.
delegowano o. Aleksego Fischera do czuwania nad przebiegiem procesu Za oyciela z
ramienia Marianów 4. Wkrótce dowiedziano si o mierci o. Kazimierza i o. Fischer
zosta pos any do Portugalii. Jedno z postanowie Kapitu y generalnej z Rany (18
sierpnia 1757) nakazywa o zabezpieczy cia o Za oyciela, przechowa w Archiwum
opis jego ycie i

ask za jego przyczyn

otrzymanych oraz podj

przeniesienie cia a o. Stanis awa ze wzgl du na beatyfikacj

staranie o

5

.

Niektórzy biskupi, ksi  ta i magnaci wystosowali swe proby do Rzymu o
beatyfikacj

o. Papczyskiego. Równie Sejm Polski zebrany z okazji koronacji króla

Stanis awa Poniatowskiego popar t spraw uchwa

z 9 grudnia 1764 r. Proszono wówczas

Stolic Apostolsk o beatyfikacj takich Polaków, jak Andrzeja Bobola i innych, a w ich
indeksie znalaz si take o. Papczyski. Wreszcie na wniosek kapitu y generalnej marianów,
z 24 sierpnia 1766 r., genera o. Jacek Wasilewski w dniu 1 stycznia 1767 r. mianowa o.
Ludwika Zapa kowicza postulatorem generalnym, aby prowadzi spraw beatyfikacyjn 6.
W tym czasie za pozwoleniem biskupa che mskiego Feliksa Turskiego, oficja a
generalnego Warszawy, dokonano rozpoznania prochów o. Papczyskiego i za zgod bp.
2

Tame, 246.
Tame, 248-249.
4
Tame, 272.
5
Tame, 278.
6
Tame.
3
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Antoniego Ostrowskiego z Kujaw (1763-1773) przeniesiono je do innego grobu w kociele
Wieczernika w Górze (ok. 1766). W wyniku dalszych stara biskup Poznania i Warszawy,
Teodor Czartoryski, delegowa w dniu 9 kwietnia 1767 r. bp. Józefa Za uskiego z Kijowa(1759-1774) do rozpoczcia Procesu Informacyjnego.
Wreszcie s d biskupi — z ramienia ordynariusza poznaskiego — rozpocz
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czerwca 1767 r. w rezydencji arcybiskupiej w Warszawie tak d ugo oczekiwany Proces
Informacyjny. Niestety nie yli ju wiadkowie naoczni („de visu"). Przes uchano szeciu
wiadków „ex auditu", czterech marianów, tj. Benedykta Honnig'a, Cypriana Fija kowskiego,
Dionizego Kisieliskiego i Izydora Taudfa oraz ks. Marcina Lube i Wojciecha
Magnuszewskiego. Proces trwa do 4 padziernika 1769 r. Akta Procesu, potwierdzone przez
ordynariusza poznaskiego, bp. Andrzeja Stanis awa M odziejowskiego, wys ano przez
specjalnego pos aca o.Walentego Czubernatowicza do witej Kongregacji Obrzdów w
Rzymie. Tam na prob postulatora generalnego 13 czerwca 1771 r. zosta a udzielona przez
Stolic wit dyspensa „a non integro lapsu decenii a die praesentationis" Procesu. W
tamtym okresie trzeba by o oczekiwa 10 lat po z oeniu do Stolicy Apostolskiej akt procesu
dowodowego w diecezji. Przez ten czas róne osoby czy instytucje mog y kierowa proby o
beatyfikacj. W 1772 r. przedstawiono Stolicy Apostolskiej 19 pism postulacyjnych,
podkrelaj cych, e s uga Boy praktykowa cnoty w stopniu heroicznym, a po mierci
cieszy si opini witoci.
W tym te czasie przygotowano i wydrukowano „Informatio"7, „Summarium"8 oraz
„Animadversiones"9 Promotara Wiary i na tym ca a procedura zosta a zakoczona10.
Po przes aniu przez bp M odziejowskiego wszystkich rkopisów i innych dokumentów o. Stanis awa do Rzymu, Kongregacji Obrzdów. 22 lipca 1775 r. wyda a dekret
super scriptis, e w pismach o. Papczyskiego nie ma niczego niezgodnego z wiar i
moralnoci .
3. Etap drugi procesu i ogoszenie dekretu o heroicznoci cnót
7

Posnanien. Beatificationis et Canonizationis Ven. Servi Dei Stanislai a Jesu Maria Papczyski Fundatoris, ac primi
Praepositi Congregationis Immaculatae Conceptionis B.M. V. Animarum Suffragatricis. INFORMATIO super dubio an
sisignanda Commissio Introductionis Causae in casu, et ad effectum etc., [Romae 1772].
8
Posnanien. Serv iDei Stanislai a Jesu Maria Papczyski Fundatoris ac primi Praepositi Congregationis
Immaculatae Conceptionis B.M. V. Animarum Suffragatricis. SUMMARIUM super dubio An sit signanda Commissio
Introductionis Causae in casu, et ad effectum etc, [Romae 1771],
9
Posnanien. Beatificationis et Canonizationis Ven. Servi Dei Stanislai a Jesu Maria Papczyski Fundatoris ac primi
Praepositi Congregationis Immaculatae Conceptionis B. M. V. Animarum Suffragatricis. ResponsioAd
ANIMADVERSIONES R.P.D. Fidei Promotoris, Super Dubio An sit signanda Commissio Introductionis Causae in casu,
et ad effectum de quo agitur, ca 1775, APS 9. Odt d PositioPap
10
G. A.Navikevi ius MIC, Stanislao di Ges_ Maria Papczyski (1631-1701) Scolpio e Fondatore della congregazione dei
Padri Mariani, Dissertatio ad Lauream in Fac. Hist. Wccl., Roma 1960, 232-234.
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Szczliwie rozpoczty proces beatyfikacyjny zosta w 1775 r. zatrzymany, poniewa
nie zatroszczono si o zebranie dowodów na bezpodstawno zarzutów przedstawionych w
„Animadversiones" przez promotora wiary. Adwokat Alegiani nie potrafi odpowiedzie na te
zarzuty i sprawa beatyfikacji o. Papczyskiego zosta a przerwana11. Tymczasem Alegiani
kontynuowa spraw o. Kazimierza Wyszyskiego a do 1798 r., kiedy marianie musieli
opuci ich Prokuratur Generaln przy kociele w. Wita i Modesta. Dokumenty procesu o.
Papczyskiego przesz y do Archiwum Watykaskiego.
Promotor wiary wysuwa zarzuty, e proces informacyjny zacz

si zbyt póno, gdy

zabrak o ju wiadków naocznych, a zeznania wiadków ze s yszenia nie wiele wnios y do
sprawy. Zreszt nie przes uchano wszystkich zg oszonych . Czy wobec tego mona wyznacza
komisj do prowadzenia procesu apostolskiego, jeeli takie trudnoci s z udowodnieniem
opinii witoci.
Adwokat wskazywa na niesprzyjaj c sytuacj polityczn w Polsce i w zakonie
marianów, co odwleka o wczeniejsze rozpoczcie sprawy oraz na wymieranie naocznych
wiadków. Ustanowienie komisji by oby pomocne

do szukania dowodów i usuwania

przeszkód na podstawie autorytetu Stolicy Apostolskiej.
Promotor wiary wysuwa te zarzut braku wszystkich dokumentów do procesu oraz
wszystkich pism o. Stanis awa Papczyskiego, st d nie mona wystarczaj co dowodzi opinii
jego witoci oraz cudów. Adwokat wyjania , e niektóre orygina y przes ane do Rzymu
zagin y. Podkreli te, e opinii witoci i cudów nie mona dowodzi z samych pism s ugi
Boego.
Dalej promotor wiary twierdzi , e z proces informacyjny wskazuje o braku tej opinii o
witoci o. Stanis awa, który u pijarów wzbudzi nawet wiele nienawici wobec siebie. Na ten
zarzut adwokat odpowiada przytaczaj c wypowiedzi wiadków, e owa nienawi wyp ywa a
z faktu domagania si przez o. Stanis awa w aciwej obserwancji zakonnej.
By o tych zarzutów wicej i na wszystkie odpowiedzia adwokat sprawy Giovanni
Alegiani,

wykazuj c bezpodstawno

zarzutów.. Przedstawiono kardyna om spraw

Za oyciela marianów, a w g osowaniu by y g osy pozytywne i negatywne. Sprawa powinna
toczy si dalej.

11

G. A.Navikevi ius MIC, Stanislao di Ges_ Maria Papczyski (1631-1701) Scolpio e Fondatore della congregazione dei
Padri Mariani, Dissertatio ad Lauream in Fac. Hist. Wccl., Roma 1960, 232-234.
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Wznowienie procesu udaremni y klski polityczne pod koniec XVIII w., rozbiory
Polski, co utrudnia o kontakty ze Stolic Apostolsk 12.
Chocia proces o. Papczyskiego zosta przerwany, nie usta y starania marianów o
jego wznowienie. Odwo ywali si przede wszystkim do jego autorytetu moralnego. Nadal
uroczycie obchodzili rocznic jego mierci. Wci  pojawia y si dowody licznych ask
uzyskanych za spraw o. Stanis awa13.
W XIX w. o Za oycielu marianów pisali m.in.: Ludwik Górski w 1843 r., Beniamin
Szymaski w 1848 r., Ludwik Tripplin w 1854 r., Franciszek Sobieszczaski w 1868 r.,
Ambroy Wadowski w 1880 r., Walerian Mrowiski w 1898 r. W 1891 r. o. Bernard
Pielasiski otrzyma zezwolenie na powicenie odbudowanego kocio a Wieczerzy Paskiej,
w którym znajduj si doczesne szcz tki o. Stanis awa14.
Wiek XX przynosi bogaty dorobek bibliograficzny o za oycielu Zgromadzenia Ksiy
Marianów. Liczni autorzy w swych artyku ach przedstawiaj postulat wznowienia procesu
beatyfikacyjnego, informuj

o pielgrzymkach urz dzanych do jego grobu i o askach

uzyskanych za jego wstawiennictwem.
Zgromadzenie marianów z chwil odzyskania przez Polsk niepodleg oci w 1918 r.
rozpocz o prace przygotowawcze do kontynuowania sprawy beatyfikacji o. Papczyskiego.
Gromadzono konieczne materia y archiwalne, w czym odznaczyli si ojcowie Jan Totoraitis,
Stefan Sydry i Józef Vaisnora. Do grobu o. Stanis awa przybywa y liczne pielgrzymki. Jednak
dopiero po prawie dwóch stuleciach przerwy Rada Generalna Zgromadzenia Ksiy Marianów
na sesji w Rzymie 15 listopada 1952 wybra a o. Kazimierza Reklaitisa MIC na postulatora
generalnego dla podjcia sprawy. Ojciec Reklaitis u oy wkrótce katalog wszystkich
dokumentów dotycz cych fundatora, przed oy go Sekcji Historycznej witej Kongregacji
Obrzdów, która 7 listopada 1953 r. wznowi a proces beatyfikacyjny o. Papczyskiego pod nr
161/53 w celu prowadzenia dalszych bada15.
W 1964 r. komisja historyczna zebra a 353 listy pochodz ce z rónych stron Polski z
lat 1932-1964. Jest w nich mowa o m.in. o powrocie do zdrowia, o skutecznej pomocy w
trudnych sytuacjach materialnych i duchowych. Niektóre sporód listów stanowi relacje o
wydarzeniach, które mona zaliczy do cudów w cis ym tego s owa znaczeniu 16. Przywo amy
tu jedno z najbardziej wymownych wydarze.
12

Tame, 235.
PositioPap, LXXXVIII.
14
Tame, LXXXVIII.
15
Navikevi ius, 236.
16
Tame, XCII.
13
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W 1964 r. Paulina Ciechomska, lat 65, zamieszka a w Soko owie, owiadczy a, e od
1928 r. bardzo cierpia a z powodu ylaków. Nie mog a skorzysta z pomocy lekarskiej, wic
w 1953 r. prosi a o ratunek o. Papczyskiego. Gdy modli a si u jego grobu, zosta a uzdrowiona; od tego czasu ylaki nie pojawi y si i nie odczuwa a ju wicej bólu17.
Po zebraniu koniecznych dokumentów i przedstawieniu ich witej Kongregacji do
Spraw witych sta o si jasne, e sprawa podlega Sekcji Historycznej Kongregacji.
Ówczesny relator tej sekcji, mons. P. A. Frutaz, poleci powo anie Komisji Historycznej dla
zebrania dokumentów potwierdzaj cych ci g o s awy witoci o. Papczyskiego. Komisja
powo ana przez ordynariusza warszawskiego, kard. Stefana Wyszyskiego, przeprowadzi a
potrzebn kwerend i stwierdzi a ow nieprzerwan ci g o . Na podstawie tych dokumentów
Sekcja Historyczna mog a przyst pi do opracowania Positio super introductione Causae. Do
tej pracy Sekcja Historyczna powo a a marianina ks. Kazimierza Krzyanowskiego, który pod
kierunkiem relatorów generalnych opracowa wspomnian Pozycj. Pomoc w poszukiwaniu
dokumentów s uyli mu inni marianie, a przede wszystkim wicepostulator w Polsce ks. Jan
Bukowicz. Dzie o to ukaza o si drukiem w 1977 r.
Warto Pozycji ocenili, 23 listopada 1977 r., konsultorzy historycy i na podstawie ich
pozytywnej decyzji Kongregacja Generalna wyda a 28 listopada 1980 r. opini pozytywn .
Jednak zaraz pojawi y si trudnoci, poniewa obecnie proces zosta wszczty jako
historyczny, natomiast w XVIII w. by to proces zwyczajny z udzia em tylko jednego
promotora wiary. Teraz zwielokrotniono liczb ekspertów (dwunastu historyków i dziewiciu
teologów) i pojawi a si take wiksza liczba pyta a nawet zarzutów. Midzy innymi takie,
e pierwsi biografowie o. Papczyskiego, M. Leporini i K. Wyszyski, to panegiryci i napisane przez nich biografie to legendy zawieraj ce fakty, które nie znajduj potwierdzenia w
innych ród ach. Konsultorzy sugerowali, e opisywane wydarzenia mia y miejsce w czasach
baroku, kiedy biografowie lubowali si w tworzeniu legend. Eksperci popierali swoje
twierdzenia hipotez , e marianie nie od razu byli przekonani o witoci swego za oyciela,
ale zaczli tworzy wokó niego opini witoci w trosce o rozwój zakonu18.
Na postawione zarzuty konsultorzy otrzymali wyjanienie ekspertów zgromadzenia: K.
Krzyanowskiego i W. Makosia19. Eksperci odpowiedzieli, e nie doceniono istotnej wagi
dokumentów, takich jak protokó zezna wiadków w informacyjnym procesie poznaskim,
17

Uzdrowienie to, przedstawione Stolicy Apostolskiej, nie zosta o uznane za cud jedynie dlatego, e zabrak o
dostatecznego udokumentowania medycznego.
18
Relatio et Vota sulla seduta dei Consultori dell, Ufficio Storico, tenuta il 23 novembre 1977, Romae 1978: I,
10, p. 2; III, 11-14; IV, 15 n., 19-21.
19
Informatio super dubio, Roma 1990; Explicationes ad adnotationes Congressus Spcialis, Roma 1991.
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czy orzecze s dowych i owiadcze niektórych biskupów. Nie potraktowano te powanie
wszystkich rozmów przeprowadzonych przez o. Wyszyskiego z yj cymi jeszcze w jego
czasach naocznymi wiadkami ycia o. Papczyskiego, które zachowa y si w sporz dzonych
przez niego notatkach20.
Konsultorzy badaj c dokumenty, wyjmowali z kontekstu poszczególne zdania, bez
uwzgl dnienia innych wiadectw. Wynika y z tego powane pomy ki21. Nie liczyli si te z
t em historycznym i kulturowym XVII w. Nie uwzgl dnili take w sposób wystarczaj cy
rodzaju literackiego róde o charakterze polemicznym. Chodzi o Histori Polskiej Prowincji
Szkó Pobo nych, o pijarskie zarzuty zebrane przez jezuitów w Dziesi ciu punktach, o
Publiczne o wiadczenie wyruszaj cego do Rzymu o. Papczyskiego i o jego Apologi .
Historia Krausa Provincia Poloniae CC. RR. Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum22
jest nieobiektywna, cho jednoczenie jest cennym dokumentem historycznym, bo podaje wiele
szczegó ów pomini tych w innych ród ach i pozwala ustali

dok adniej chronologi

wydarze. Naley j zatem czyta przy zastosowaniu „filtra" pewnych elementarnych zasad.
Relacja Krausa jest skaona ironi . Umie on przy pomocy osobliwej sofistyki ukrywa pewne
wydarzenia i okolicznoci korzystne dla o. Stanis awa oraz przemyca

róne fa szywe

twierdzenia. Z tego wzgl du do zarzutów Krausa naley podchodzi ostronie, mamy bowiem
do czynienia z wypowiedziami demagogicznymi.
Równie zarzuty zebrane przez jezuitów w „dziesi ciu punktach"23 maj

podobny

charakter do tych w Historii Krausa. Mimo to niektórzy konsultorzy uwierzyli w podane tam
absurdalne twierdzenia, np. e o. Stanis aw przedk ada w. Franciszka nad Chrystusa24.
Tymczasem prawowierno jego pism zosta a potwierdzona podczas procesu beatyfikacyjnego
oficjalnym dekretem wydanym 15 lipca 1775 r.25.
Take pisma obronne o. Papczyskiego — Protestatio Romam abeuntis26 i Apologia pro
egressu e Scholis Piis27 — spowodowa y zam t wród konsultorów. W pismach tych o.
Stanis aw podj

kroki w zwi zku z kampani wymierzon przeciw niemu. Chodzi o mu nie

tyle o obron samego siebie, ile raczej o obron wartoci, których by rzecznikiem, m.in. o
20

W.Mako MIC, O. Stanis aw od Jezusa Maryi Papczyski. Badania i refleksje, warszawa 1998, 23-24.
Tame, 29.
22
PositioPap, 286-330.
23
PositioPap, 139-141.
24
Mako, 63.
25
SUMMAR1UM ADDITIONALE super dubio, Decretum super examine, revisione et approbatione Operum
typis editorum et Manuscriptorum Servi Dei P. Stanislai a Jesu Maria Papczyski, 1775,n.3, 147., 13 kwietnia
lll\;Informatio 1990,47, nota25.
26
Positio, 128-132.
27
Tame 252-276.
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obserwancj  zakonn. W przypadku Apologii — pisanej przed za oeniem nowej wspólnoty
zakonnej — musia take broni

swego dobrego imienia jako przysz ego za oyciela

zgromadzenia. Tymczasem niektórzy konsultorzy wysunli zarzuty przeciwko niemu, nie
biorc pod uwag natury tego polemicznego pisma; w swym za oeniu powinno ono ukazywa
bronione wartoci i pitnowa

niesprawiedliwe ataki przeciwników. Wskutek tego

nieporozumienia Apologia sta a si kamieniem obrazy dla wielu konsultorów28. Gdyby jednak
zajrzeli do innych pism o. Papczyskiego, nie nalecych do rodzaju apologetycznego,
dostrzegliby w nich obraz cz owieka mdrego, umiarkowanego i zrównowaonego. „W tych
pismach, jak w zwierciadle, dostrzega si jego tsknot za niebem, jego mi o do Boga i do
bliniego, do Matki Najwitszej oraz uleg o Duchowi witemu w pe nieniu woli Boej"29.
S owem, niektórzy konsultorzy pominli pewne donios e fakty z ycia o. Papczyskiego i
wane dokumenty, które zosta y zgromadzone w Pozycji. Przecie w okresie najwikszego
upokorzenia o. Stanis awa — po jego porwaniu i uwizieniu — inne zakony chcia y go
przyj do siebie. Cenili go take biskupi z Krakowa, P ocka, Poznania i Warszawy; bronili go
i proponowali mu zaszczytne stanowiska. Tylko dwaj konsultorzy zauwayli te fakty30.
Niektórzy konsultorzy kontestowali pewne fakty albo zaprzeczali wiarygodnoci róde
pod pretekstem, e brak ich potwierdzenia w innych dokumentach. W ten sposób bez
przeprowadzenia specjalnych bada, uznali pierwsze biografie o. Papczyskiego za zbiór
opisów fikcyjnych i za tendencyjne panegiryki31. Wczeniej uleg tej tendencji nawet G.
Navikevi ius, marianin

32

, uwaajc wspomniane ród a i zalene od nich póniejsze

opracowania za legendy. Wprowadzi przez to wiele zamieszania zarówno wród mariaskich
autorów33, jak i niektórych konsultorów. Tymczasem fakty opisane we wspomnianych biografiach potwierdzaj inne ród a, cho by tak wiarygodne, jak protokó zezna wiadków z
poznaskiego informacyjnego procesu beatyfikacyjnego, autobiografia o. Papczyskiego pt.
Secreta conscientiae oraz Listy i Dziennik czynnoci o. Wyszyskiego.
Wreszcie niektórzy konsultorzy w swojej ocenie postaci o. Papczyskiego nie liczyli
si z faktami i danymi historycznymi. Nie uwzili mianowicie pod uwag t a historycznego
pijarów i obrali drog przyjtych z góry za oe, na przyk ad, e prze oeni pijarscy byli bez
zarzutu, a Papczyskiego charakteryzowa a postawa nieprzejednana. Tymczasem o.
28

RVH odp. 11,41 n.; RVT odp. 12-13, 65, 84 n. itd.
Mako, 71.
30
RVH 32,42.
31
RVH 11-14; RVH 10; RVH 15-16, 19-21.
32
Navikevi ius, 23-24,46.
33
Z. ywica, Maryjno w yciu i pismach O. Stanis awa Papczyskiego Za oyciela Marianów (1631-1701),
mps, Lublin 1976,46; RVH.
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Papczyski uwaa , e jego powinnoci jest troska o obserwancj i sprzeciw wobec
niesprawiedliwoci i niemoralnoci; o to chodzi o w jego konflikcie z niektórymi
prze oonym pijarskimi.
W 1991 r, 22 stycznia na Kongresie Nadzwyczajnym rozpatrywano zarzut jednego z
konsulatorów, e o. Stanis aw by postaci

konfliktow , wykazuj c

brak pokory,

pos uszestwa, cierpliwoci i mi oci. Antonio Petit, Promotor Generalny, wskaza na
konieczno

kompleksowego badania postaci Za oyciela marianów w kontekcie

rodowiskowym i historycznym.
Miko aj Lanzi opracowuj c to zagadnienie, stwierdzi , e wola cz owieka jest w
pewien sposób uwarunkowana wydarzeniami zewntrznymi, a wydarzenia historyczne,
polityczne i rodowisko maj wp yw na ukszta towanie charakteru cz owieka. Tak wic
wojny, g ód i epidemie oraz czsto zwi zane z tym zdrady ojczyzny czy ataki na wiar
katolick , mobilizowa y ludzi szlachetnych do bohaterstwa, patriotyzmu czy ycia zgodnie z
wol Bo .
O. Stanis aw musia pokona wiele przeszkód, aby zrealizowa powo anie do
pijarów: trudnoci ze zdobyciem wykszta cenia, kryzysy, podsuwan mu pokus intratnego
ma estwa. W samym zakonie musia sam studiowa teologi i jednoczenie prowadzi
wyk ady z retoryki. Tendencje laksystyczne w zgromadzeniu i odchodzenie od ducha
za oyciela, wywo ywa y protest gorliwego Stanis awa. Przeladowano go z tego powodu i
oskarano o wichrzenie i prywatn ambicj. Okaza jednak postaw heroiczn i dla dobra
umi owanego zakonu odszed , zw aszcza, e odczu Boe wezwanie do za oenia zakonu ku
czci Niepokalanego Poczcia NMP. Zgodnie z jego pragnieniem mia a to by spo eczno
yj ca radykalnym duchem ewangelicznym, oddana na pokorn

s ub Kocio owi

walcz cemu na ziemi i cierpi cemu w czy cu.
I tutaj pitrzy y si trudnoci, gdy bp. Stanis aw wicicki nie uzna Norma vitae i
narzuci zgromadzeniu zasady pustelniczo-pokutnicze, bp. Stefan Wierzbowski domaga si
zatwierdzenia Stolicy Apostolskiej, gdy by y trudnoci z kandydatami i dowiadcza
sprzeciwu ze strony o. Joachima Koz owskiego.
Po wyjanieniu wszystkich zastrzee, nic ju nie sta o na przeszkodzie, aby zosta
wydany dekret o heroicznoci cnót o. Stanis awa Papczyskiego w dniu 13 czerwca 1992 r.
Dnia 16 grudnia 2006 roku Ojciec wity Benedykt XVI upowani Kongregacj Spraw
witych do og oszenia dekretu o cudzie za przyczyn Czcigodnego S ugi Boego Stanis awa
Papczyskiego, za oyciela Zgromadzenia Ksiy Marianów.
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