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Stanisaw Papczyski wobec problemów spoecznych
(Artyku ukaza si w: „Folia Societatis Scientiarium Lublinensis” 19 (1977) 2, s. 127-133.)

Jan Stanis aw (imi zakonne) Papczyski (1631-1701) urodzi si w Podegrodziu. Nauk
rozpocz we wsi rodzinnej, a kontynuowa j w kolegiach jezuickich: Jaros awiu, Lwowie i Rawie
Mazowieckiej oraz w podolinieckim kolegium pijarów. W Podolicu te wst pi do zakonu pijarów
w 1654 r., gdzie wyrónia si szczególnie na stanowiskach: nauczyciela retoryki, kaznodziei i
spowiednika. W 1670 r. opuci pijarów, by w 3 lata póniej za oy w Puszczy Mariaskiej
zgromadzenie Marianów, oddane czci Niepokalanego Poczcia NMP i modlitwie za zmar ych
(nazwa oficjalna: Congregatio Polona Clericorum Regularium Marianorum Immaculatae
Conceptionis BVM). By a to jedyna tego rodzaju kongregacja polskiego pochodzenia w Polsce
przedrozbiorowej. Za ycia Papczyskiego Marianie mieli prócz Puszczy Mariaskiej placówk w
Górze Kalwarii i Golinie. Zachowan spucizn pisarsk Papczyskiego zestawi ks. B. W.
Oskiera MIC1. Problemy zwi zane ze zgromadzeniem Marianów omawiano na sesji powiconej
300-letniej ich dzia alnoci w Polsce2.
W studiach nad postaci Papczyskiego na szczególn uwag zas uguje fakt jego
ch opskiego pochodzenia i awansu spo ecznego. Powstaje pytanie, co u atwi o mu ten awans, czy
pozosta wierny warstwie spo ecznej, z której pochodzi , czy te si z niej wyobcowa ? Jego
dzia alno przypada na 2 po ow XVII w., kiedy pe noprawn klas spo eczn by a szlachta.
Mieszczanie i ch opi wy czeni zostali od udzia u w yciu politycznym kraju. Stosunki spo eczne
coraz bardziej nabrzmiewa y konfliktami. W takiej sytuacji trudno by o opowiada si w sposób
zdecydowany za jedn lub drug stron , chc c jednoczenie utrzyma wp yw na ca e
spo eczestwo. By y to czasy szczególnie trudne, nieyczliwe dla mia ej myli, kiedy jakakolwiek
wypowied krytyczna pod adresem szlachty, czy w obronie warstw plebejskich, równoznaczna by a
z wyobcowaniem ze spo eczestwa szlacheckiej Rzeczypospolitej. Wtedy w anie coraz wicej
zacz o si pojawia panegiryków, schlebiaj cych dumie szlacheckiej.
Podegrodzie ko o Nowego S cza, wie rodzinna Papczyskiego, by a w czasie jego
dziecistwa w asnoci kocieln 3. Ludno poddaczopaszczyniana S decczyzny dzieli a si na:
kmieci, zagrodników z rol lub bez roli, komorników bez gruntów i w obcych chatach. Trudni ona
si te kowalstwem, ciesielstwem, ko odziejstwem, rymarstwem, szewstwem, krawiectwem itp.4.
ledz c wysoko poborów w rejestrach poborowych z lat 1581 i 16295 stwierdzi mona
postpuj c pauperyzacj wsi, wzrost liczby zagrodników i komorników. Trudno zaliczy rodziców
Papczyskiego do konkretnej grupy wieniaczej, z powodu braku informacji w ród ach, które
sporz dzano dla celów beatyfikacyjnych i które zwraca y uwag raczej na stan moralny
Papczyskich, ni na ich sytuacj spo eczn . Wed ug tradycji ojciec za oyciela Marianów by
kowalem6. Naley przypuszcza (bo znowu brak róde ), e awans spo eczny Papczyskiego u atwi
przynaleno Podegrodzia do dóbr kocielnych, w których sytuacja ch opów by a, jak wiadomo,
lepsza ni w prywatnych, o czym wiadczy y np. ucieczki ch opów do posiad oci kocielnych7.
Jezuici w tym czasie przyjmowali do szkó m odzie wszystkich stanów. W 1 po owie XVII wieku
zakon ten wystpowa niejednokrotnie w obronie warstw plebejskich8. To nastawienie jezuitów w
tym czasie na pewno sprzyja o niejednemu awansowi spo ecznemu ch opów. T drog szed i
Papczyski. Naley przypuszcza , e w szkole odczuwa on jednak pitno swego pochodzenia.
Dzieci plebejuszy zamieszkiwa y tzw. bursy, gdzie otrzymywa y bezp atnie utrzymanie i nauk, w

zamian za obowi zek uczestniczenia w piewie kocielnym9. Mona si domyla , e m odzie
szlachecka, zamieszka a w konwiktach dla synów szlacheckich, niezbyt yczliwie traktowa a
swoich kolegów – plebejuszy. Nast pny etap ycia Papczyskiego ta nauka u pijarów i wst pienie
do nich. Ta decyzja wiadczy wymownie o jego wraliwoci na potrzeby warstw pokrzywdzonych.
Nie przypadkowo przecie zadeklarowa wspó prac z organizacj , której cz onkowie czwartym
lubem zobowi zywali si do bezp atnego nauczania ubogich ch opów. Ten akcent ogarni cia
myl i trosk warstwy, z której pochodzi Papczyski przebija równie w fakcie za oenia przeze
nowego zgromadzenia, Marianów. Wprawdzie w regule nie by o bezporednio mowy o szczególnej
s ubie ludowi wiejskiemu (moe nie chcia odstrasza szlachty przed wst powaniem?), ale w licie
ówczesnego biskupa poznaskiego, Hieronima Wierzbowskiego do Rzymu z 1699 r. czytamy m.
in., e celem za oonego. przez Papczyskiego zgromadzenia jest duszpasterstwo ludu wiejskiego
zw aszcza tam, gdzie kocio y s w duych odleg ociach10. Jest rzecz znamienn , e domy
mariaskie powstawa y przede wszystkim we wsiach11, co równie wiadczy o intencji docierania
do ludu. Jeli si trafia y miasteczka, jak np. Góra Kalwaria, ta wiadomo, e by y one miejscem
praktyk religijnych okolicznego ludu wiejskiego12. Zakony nastawiane na prac wród magnaterii,
szlachty i patrycjatu miejskiego. loka wa y placówki raczej w orodkach miejskich. W wietle
tradycji Marianie uchodzili za spo eczno zajmuj c si ludem wiejskim. We wspomnianym dziele
Papczyskiego tkwi te elementy wiadcz ce o prze amywaniu przeze utartych wypacze
ówczesnej mentalnoci szlacheckiej. Widoczne ta jest w szacunku dla pogardzanej przez ów stan
pracy fizycznej. Otó Marianie, rekrutuj cy si wówczas ze szlachty, byli obowi zani do pracy
fizycznej (sprz tanie kocio ów, pranie bielizny, czyszczenie naczy).
Papczyski chcia wychowywa w myl urabianego idea u spo ecznego nie tylko przez
dzia alno , ale te przez s owo pisane, które wskazuje niedwuznacznie na wierno warstwie, z
której pochodzi . Wprawdzie wypowiedzi na ten temat w pismach takich jak: podr cznik retoryki,
kazanie, traktat teologiczny, regu a ycia zakonnego, czy testament s cz sto ostrone. W innym
bowiem wypadku nie ukaza yby si wcale, zlikwidowane przez cenzur . Tego ci cia cenzury
dowiadczy Papczyski, na co wskazuje wyeliminowanie drani cych szlacht fragmentów w
niektórych wydaniach podr cznika retoryki13. Wyst pi w nim autor otwarcie o równouprawnienie
ch opów, zlekcewaonych w prawodawstwie polskim w zakresie kary za zabójstwo. Oburza go
fakt karania tylko grzywn za zabójstwo ch opa. Nazywa to prawo „heretyckim”, przejawiaj cym
najwyszy stopie niewoli, samowoli i haby. Domaga si ycia za ycie, niezalenie od
pochodzenia spo ecznego: „Bóg nie dba wzgl dy ludzkie, wszystkich, jakiegokolwiek byliby stanu
poleca jednakowo kara ”14. Z tekstu wynika, e uzasadnienie s usznoci swoich wymaga czerpa ,
podobnie, jak jego poprzednik w tym wzgl dzie – A. Frycz Modrzewski, z motywów religijnych.
Papczyski znajduje te s owa pot pienia dla szlachty zrywaj cej sejmy Rzeczypospolitej.
Pi tnuj c liberum veto niedwuznacznie podkrela , e jest to sprawa stanu szlacheckiego, który
pozwala sobie na bezkarne doprowadzanie kraju do zguby15.
Inn spraw , która oburza Papczyskiego w ówczesnym uk adzie spo ecznym, to
niesprawiedliwy podzia dóbr: naduywanie ich przez szlacht kosztem ch opów. Znowu odwo uje
si do sumienia klas posiadaj cych: „Biada wam, którzy moe duo psów ywicie, a dopuszczacie,
e ludzie z g odu umieraj ... czy nie wyrzuci was za drzwi Chrystus”16. Do tego zagadnienia wraca
w rónych pismach, chc c przekona czytelnika o szkodliwoci spo ecznej  dzy posiadania,
uniemoliwiaj cej prawid owe kierowanie spo ecznoci . Tylko bowiem duch wolny, zdaniem
Papczyskiego, zdolny jest do pe nienia tej funkcji17. Autor chce ukaza znikomo dóbr
materialnych: „Chlubienie si bogactwami czy co nam da o? Wszystko przemin o jak cie... lub
jak okr t, który przesuwa si po p yn cej wodzie, czy jak ptak lataj cy w przestworzu...”18.
Papczyski nie krytykuje ustroju, ale ludzi, którzy dopuszczaj si naduy . Poleca
wykorzystywanie dóbr materialnych dla dobra spo ecznego i dzielenie si maj tkiem z
potrzebuj cymi. Chce on przekona czytelnika, e taka postawa jest niezb dna nie tylko dla dobra
tych, którzy powinni otrzyma , ale jest warunkiem utrzymania maj tku: „Jeeli pragniecie, by
dorobek wasz by naleycie zachowany przez potomnych, udost pniajcie go ogó owi…”19.
Papczyski daje wyraz swemu przekonaniu nie tylko w zaleceniach moralnych, ale w asnym

przyk adem chce wskaza na s uszno tej drogi. W IV rozdz. regu y zakonnej pisze: „Poniewa
delikatno szat sprzyja nie tylko pysze, lecz równie po dliwoci cia a, dlatego wasze szaty niech
bd z najprostszego, surowego materia u”20. Sam tak szat przywdziewa i w tym duchu
wychowuje szczup wówczas garstk zgromadzonych wokó siebie zakonników. Mia a ona
przypomina ludziom w praktyce ycia codziennego, e najistotniejsz spraw jest naladowanie
Chrystusa w ubóstwie.
Papczyski przeciwstawia si równie duchowi czasu, oceniaj c cz owieka nie ze wzgldu
na przynaleno stanow , ale wartoci moralne: „szlachectwo nie polega na wspania ym
pochodzeniu, nie na s awnych wizerunkach przodków, nie na mnóstwie tytu ów, ale na cnocie, na
wiedzy...”21. Konsekwentnie domaga si udostpniania urzdów wieckich i kocielnych bez
wzgldu na urodzenie. Czyni to niemia o, stawiaj c za wzór Cicerona, który jako homo novus
dost pi wielkich zaszczytów ze wzgldu na zdolno i walory charakteru22.
Jako typowy moralista spo eczny Papczyski aprobuje ówczesny ustrój pastwowy. Za
najskuteczniejszy rodek uregulowania wszelkich problemów spo ecznych uwaa przestrzeganie
norm etycznych. Aprobuje wic w adz królewsk , domagaj c si od króla cnót chrzecijaskich,
wród których wymienia m. in. sprawiedliwo ,. wykorzenianie zbytku i wspieranie ucinionych23.
ledz c stosunek Papczyskiego do ówczesnej sytuacji spo ecznej, omawianej przez niego
tylko ubocznie, na marginesie jego g ównych zainteresowa o charakterze teologicznym, nasuwa
si pytanie, czy. jest on osamotniony w tych spo ecznych pogl dach, w jakiej mierze jest
oryginalny, czy w jego rodowisku, reprezentuj cym grup kleru zakonnego, mylano podobnie?
By na to pytanie odpowiedzie nalea oby si podj przeanalizowania pism wielu ówczesnych
pisarzy pokrewnych Papczyskiemu. Rzuci oby to wiat o na mentalno kleru okresu
kontrreformacji. Na uwag zas uguj np. kazania zupe nie pod tym wzgldem nie wykorzystane.
Ju pobiene przegl dnicie niektórych z nich wskazuje, e Papczyski mia zwolenników. W
pismach wielu kaznodziejów rónych zgromadze zakonnych mona znale wszystkie problemy,
poruszane przez za oyciela Marianów. Nadmieni te trzeba, e wielu pisarzy wieckich
wypowiada o si w podobnym duchu. Np. znajdujemy pitnowanie zbytku ze wzgldu na krzywd
spo eczn , kontrast midzy panami, a ubogimi ch opami z lepianek (u jezuitów: T.
M odzianowskiego, J. Krosnowskiego, pijarów: Benedykta od w. Józefa, bpa A. Ch. Za uskiego).
Poruszali te pisarze ówczeni, w podobnym duchu jak Papczyski, spraw g ówszczyzny, cho
zdarza o si to w 2 po owie XVII w. bardzo rzadko (np. u reformata B. Gutowskiego, kanonika reg.
J. Liberiusza). W sprawie potpienia oceny cz owieka ze wzgldu na pochodzenie spo eczne, a nie
wartoci charakteru i udostpniania urzdów tylko szlachcie, równie niejednokrotnie zabierano
g os (np.: S. Ka uski, J. Krosnowski, A. Lorencowicz, A. Ch. Za uski). Znale mona te protest
przeciw liberum veto (np. u wspomnianych Liberiusza, Krosnowskiego, czy A. Ch. Za uskiego).
Wymienione przyk ady wskazuj , e Papczyski porusza problemy, które tkwi y w nurcie zdrowej
myli postpowej. Nie by wic oryginalny. Reprezentowa ideologi typow dla pewnych krgów
ówczesnego kleru. Wraz z nim dostrzega zacofanie w yciu spo ecznym, odejcie od norm
moralnych i próbowa przeciwstawi si w imi zasad ewangelicznych fali narastaj cego z a,
którego ród a dopatrywa si w zaniku odpowiedzialnoci moralnej. Papczyski by
uwarunkowany realnymi elementami ówczesnej kultury i teorii spo ecznych. By y to teorie, które
aprobowa y ówczesny podzia stanowy, uwaaj c go za naturalny, nie wymagaj cy adnych zmian.
St d we wszystkich poczynaniach dominowa o moralizatorstwo, maj ce by punktem wyjcia do
wszystkich reform. Brak wic traktatów teoretycznych, przewaa y natomiast rodzaje literackie
najodpowiedniejsze do wyraania tendencji moralizatorskich.
Momenty oporu i buntu wobec rzeczywistoci, jakie wystpuj u Papczyskiego i
pokrewnych mu pisarzy, tworzy y podwaliny pod niedalekie odrodzenie narodowe i spo eczne w
XVIII w. Nasuwa si postulat przebadania bogatej literatury XVII w. pod k tem treci
ideologicznych, niezalenie od tego, jak warto literack reprezentuje. W referacie
zasygnalizowano tylko jeden aspekt, a przecie jest ich znacznie wicej. Analiza tej literatury
pozwoli nam na pewno wnikn w mentalno poszczególnych rodowisk i zrozumie wiele
problemów ówczesnego ycia.
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