
Tadeusz Rogalewski

Tajemnica Krzyża a życie
chrześcijańskie : z myśli teologicznej
o. St. Papczyńskiego
Studia Theologica Varsaviensia 21/1, 53-73

1983



! S tudia Theol. Vars, 
ί ?.l (1E83) n r 1

TADEUSZ ROGALEWSKI

TAJEMNICA KRZYŻA A ŻYCIE CHRZEŚCIJAŃSKIE 
Z MYŚLI TEOLOGICZNEJ O. ST. PAPCZYŃSKIEGO

T r e ś ć :  W stęp; I. Tajem nica Krzyża w  życiu o. Papczyńskiego; II.
Głębia przeżyć C hrystusa cierpiącego w nauczaniu Papczyńskiego; III. 
Im plikacje teologiczne; IV. W artość życiowa rozważań pasyjnych; Za
kończenie.

WSTĘP

Kiedy Ojciec Święty Jan  Paweł II w swojej pierwszej ency
klice Redemptor hominis zastanawia się, w jaki sposób należy 
iść dalej tym i drogami, na które Sobór wprowadził Kościół nasze
go stulecia, dochodzi zdecydowanie do wniosku, że należy iść ad 
Christum  Redemptorem hominis, ad Christum  Redemptorem m un
di.* Musimy stale dążyć do Tego, który przemawia do nas swoim 
życiem, wiernością prawdzie, ogarniającą wszystkich miłością, a 
zwłaszcza głębią cierpienia i oddania poprzez mękę i śmierć na 
Krzyżu !. W tajem nicę Krzyża wprowadza również Jan  Paweł II 
współczesnego człowieka, kiedy snuje rozważania nad pracą ludz
ika w swojej kolejnej encyklice Laborem, exercens. Ludzki pot 
i trud  daje chrześcijaninowi możliwość uczestniczenia w dziele 
Chrystusa, a dzieło to dokonało się przez cierpienie i śmierć na 
Krzyżu. Chrystus ukrzyżowany uczy współczesnego człowieka jak 
trzeba nieść ten krzyż, który nakładają mu na ramiona ciało i 
świat i jak odnajdywać w nim cząstkę Chrystusowego K rzy ża2.

Ciągły naw rót do tajem nicy Krzyża w nauczaniu Jana Pawła II 
podkreśla stałą aktualność teologii Krzyża i potrzebę ustawicz
nego w nikania w tę prawdę w iary chrześcijańskiej. Daje zresztą 
tem u wyraz również wielu współczesnych teologów, zwłaszcza na

* W nrsja poszerzona jednego z punktów  pracy  dOikteirsfaiei pt. K on
cepcja życia chrześcijańskieao w  pismach o. Stanisław a Papczyńskiecn, 
napisanej pod k ierunkiem  ks. doc. d r hab. Jana P ryszm onta na Wy- 
dziiale Teologicznym A kadem ii Teologii K atolickiej.

1 Por. J a n  P a w e ł  II, Redem ptor hom inis, 7.
2 Por. tenże, Laborem exercens, 27.
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Zachodzie. W ich publikacjach pojawiają się rozważania na tem at 
cierpień Chrystusa i ich roli w życiu chrześcijanina, śmierci Jezu
sa, Jego Krzyża jako podstawy dla chrześcijańskiej teologii, na te
m at współczesnych problemów teologii K rzyża3.

Również w polskim pisarstw ie teologicznym żywy jest tem at 
Krzyża, co nie zawsze może potrafim y dostrzec zafascynowani 
publikacjam i z obcego obszaru językowego. A możemy znaleźć 
u rodzimych teologów ciekawe i głębokie rozważania o tajem nicy 
Krzyża i jego związku z życiem chrześcijańskim. Do takich, wciąż 
mało znanych autorów, należy założyciel Zgromadzenia Księży 
Marianów, sługa Boży o. Stanisław Papczyński, który w swej dzia
łalności apostolskiej dawał wyraz żywemu zainteresowaniu ta je 
mnicą Krzyża, jak zresztą wielu współczesnych mu teologów pol
skich XVII w.

Stanisław Papczyński był osobiście głęboko związany z Chry
stusem cierpiącym, co ujawniło się zarówno w jego życiu jak i 
pismach. Tę głębię przeżyć tajem nicy Krzyża ukazywał on z wła
ściwym dla współczesnych mu autorów realizmem, z ogromną w ra
żliwością i miłością do umęczonego Zbawiciela. Poprzez żywe i 
obrazowe przedstawienie tego co się działo od W ieczernika aż po 
Kalwarię o. Stanisław chciał nie tylko poruszyć chrześcijanina, 
ale i pouczyć go, przekazują szereg prawd teologicznych. W ten 
sposób wskazywał jednocześnie na ich konsekwencje dla życia 
chrześcijańskiego. Zagadnienia te zostaną szerzej omówione w n i
niejszym artykule.

I. TAJEM NICA KRZYŻA W ŻYCIU O. ST. PAPCZYNSKIEGO

Życie o. Stanisława P a p c z y ń s k i e g o  (1631—1701) przypadło 
na bardzo trudne lata historii naszego kraju. Wiek XVII w Pol
sce upływał pod znakiem wojny ze Szwecją. Na Ukrainie wciąż 
wybuchały powstania kozaków. Miały też miejsce wojny z Moskwą 
i Turcją. W okresie tych zmagań z wrogiem zewnętrznym  nękały 
Polskę także niepokoje Wewnętrzne i trudna sytuacja społeczna. 
Zbytni konserwatyzm  polskiej szlachty, trzym ającej się dawnych 
praw  i obyczajów, uniemożliwiał przeprowadzene reform. Tragi

3 Por. m.in. B. S t r a c k ,  Christusleid im  Christen leben. Ein Beitrag 
zur Theologie des christlichen lebens nach dem  heiligen Bonaventura, 
W erl/W estf. 1060; J. M o l t  m a n n ,  Der gekreuzigte Gott. Das Kreuz  
Christi als G rund und  K ritik  christlicher Theologie, M ünchen 1972;
H. G. L i n k ,  Z u r Kreuzestheologie. Gegewärtige Probleme einer K reu
zestheologie, Evangelische Theologie 33(1073) s. 337—3415; H. S с h ü r- 

m a n n, Jesus ureigener Tod. Exegetische Besinnungen und A usblick, 
F reiburg Ii975.
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czny był los chłopów w czasach Papczyńskiego. Z trudem  dźwigali 
oni ciężar pańszczyzny i niesprawiedliwości, jakiej dopuszczały 
się wobec nich w arstw y uprzywilejowane. Ludzie biedni nie mogli 
dochodzić swoich praw  z powodu przekupstwa sądów 4.

Sm utny los kra ju  nękanego wojnami i niesprawiedliwością po
głębiały klęski żywiołowe, jak nieurodzaje, szarańcza, powodzie. 
Najstraszliwsze jednak żniwo zbierało morowe powietrze. Przez 
cały praw ie wiek XVII nękało ono Polskę i dziesiątkowało jej 
mieszkańców. Obrazu klęski dopełniało nieustanne plądrowanie 
kraju  przez obce wojska, sprzedajność, najazdy i rozbój s.

W takiej epoce wypadło żyć Stanisławowi Papczyńskiemu i ów
czesna sytuacja kra ju  wywarła głęboki wpływ na jego działalność 
duszpasterską i zakonodawczą. W kontem placji krw aw ej Ofiary 
Zbawiciela szukał on, tak  jak wielu mu współczesnych, uczieczki 
od sm utnej rzeczywistości. Również jego osobiste doświadczenia 
i przeżycia wiązały go z Chrystusem cierpiącym.

Początkowo miał Papczyński ogromne trudności w  nauce i po
konanie ich kosztowało go wiele upokorzeń. Cierpiał też dużo 
w okresie młodości z powodu różnych niewygód, zimna, głodu i 
chorób. Jedna szczególnie choroba była niezwykle uciążliwa i dłu
gotrwała. Nawiedziła go w czasie studiów we Lwowie i w krótkim  
czasie doprowadziła do całkowitego wyczerpania. Organizm jego 
traw iła wielka gorączka, a ciało pokryło się ranami, tak że uw a
żano go za trędowatego. Na dom iar złego znalazł się na pewien 
czas bez dachu nad  głową i narażony na przykrości niepogody błą
kał się po ulicach miasta w poszukiwaniu ludzkiej pomocy. Wiele 
się nacierpiał zanim pomoc ta (przyszła. B iograf /pisze o nim, że 
na wzór biblijnego Hioba przeżywał swe dni w niekończących się 
utrapieniach 6.

Nawet jeśli w opisie doświadczeń Papczyńskiego uwzględni się 
pewną przesadę, właściwą dla biografów czasu baroku, to na pod
stawie źródeł można się zorientować, że szedł oin rzeczywiście 
przez życie trudną drogą. Chorował ciężko nie tylko w czasie stu
diów we Lwowie ale i później. Łatwo było wówczas zarazić się w 
czasie epidemii, które szalały po całym kraju.

Jako członek zakonu pijarów  wycierpiał Papczyński wiele od 
swoich przełożonych. Na tle ścisłego zachowania reguły, która

4 Por. Dzieje Polski, pod red. J. T o p o l s k i e g o ,  W arszawa ‘1975, 
s. 350.

5 Por. W. S m o l e ń s k i 1, P rzew rót um ysłow y w  Polsce w ieku  X V III, 
W arszawa 1Й79, s. 48 n.

6 Por. J. T e i x e i r a ,  Vida do Veneravel Servo de Deos, о Padre 
Estanislao de Jesus Maria, Lisboa 1757, n. 19 nn.
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w odczuciu o. Stanisława nie miała już wpływu na życie współ
braci, popadł z nimi w wielki konflikt, którego następstwem  były 
ostre prześladowania, wygnanie, więzienie (tak!) i wreszcie opu
szczenie zakonu. Ta trudna droga, którą Opatrzność prowadziła 
Sługę Bożego przedłużyła się i na okres działalności zakonodaw- 
czej założyciela marianów. Ludzie niechętni nowemu zakonowi 
oskarżali go nieraz przed władzą kościelną i świecką, wybuchały 
częste nieporozumienia co do granic fundacji, miały miejsce na
wet zbrojne n a jazd y 7. Do tych zewnętrznych u trap ień  dochodziły 
również trudności wewnętrzne zakonu. Niektórzy spośród pierw 
szych m arianów sprzeniewierzali się swoim zobowiązaniom, dzia
łali na szkodę własnej instytucji i ostatecznie ją porzucali.

Tak wyglądała droga cierniowa, którą kroczył Stanisław Pap
czyński. Na tej drodze związał się w sposób serdeczny ze Zbawi
cielem, m ając zawsze w pamięci Jego mękę, stanowiącą przedmiot 
ustawicznych medytacji. Szczególną okazją dla tych rozmyślań 
było przewodniczenie na drodze krzyżowej w Nowej Jerozolimie 8. 
Prowadząc wiernych od stacji do stacji zapalał ich serca do współ
czucia Chrystusowi, uczył na czym polega prawdziwa miłość do 
Zbawiciela i jaka powinna być ich wdzięczność za wszystko co wy
cierpiał On z miłości ku ludziom i dla ich zbawienia 9.

Miłość do Chrystusa cierpiącego znalazła również swój wyraz 
w twórczości pisarskiej o. Papczyńskiego, a zwłaszcza w dwóch 
jego dziełkach o tem atyce pasyjnej: Orator Crucifixus oraz Chri
stus Patiens. We wspomnianych dziełkach znajdują się w ątki teo
logiczne, które zasługują na uwagę i w arte są wydobycia na świa
tło dzienne.

Orator Crucifixus to siedem rozważań pasyjnych, w których 
autor wykłada ostatnie słowa wypowiedziane przez Chrystusa na 
Krzyżu. Pisząc te rozważania Papczyński chciał przybliżyć w ier
nym  naukę, jaką daje umęczony Zbawiciel, aby stała się dla nich 
prawdziwie zbawienna. Można więc znaleźć tam  rozważania o do
skonałości chrześcijańskiej i o środkach do jej nabycia. Wywody 
swe ilustru je autor za pomocą licznych cytatów z Pisma św. i z 
dzieł komentatorów Biblii, a także za pomocą analogii oraz przy
kładów z historii. Wszystko to wypowada kwiecistym stylem lite

7 Por. S. S y d r  y, Czcigodny Sługa Boży o. S tanisław  od Jezusa Ma
ryi Papczyński i Jego dzieło, W arszawa 1907, s. 199.

8 Dziś Góra K alw aria k/K arszawy.
9 Por. (C. K r z y ż a n o w s k i ) ,  Stanislai a Jesu Maria Papczyński 

fundatoris C lericorum Regularium  Imm aculatae Conceptionis B. M. V. 
(t 1:701), Positio super introductione Causae et super virtu tibus, Romae 
1977. s. LV.
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rackim  swej epoki, w sposób żywy i bezpośredni, z zapałem i 
wielką miłością do czytelnika l0.

Drugie dziełko o tem atyce pasyjnej, zatytułowane Christus Pa
tiens, zawiera siedem kazań na okres Wielkiego Postu. Kazania 
te charakteryzuje podobna konstrukcja oparta na odpowiednim 
tekście biblijnym . Po krótkim  wprowadzeniu autor kom entuje 
odnośne słowa Pisma św. I w tym  zbiorze posługuje się analogią, 
przykładam i wziętymi z Pisma św., z żywotów świętych, z h i
storii b iblijnej i świeckiej. Mękę Chrystusa przedstawia z jednej 
strony jako następstwo ludzkich grzechów, a z drugiej jako dzie
ło miłości Zbawicela ku ludziom. W ten sposób skłania czytelnika 
do nawrócenia i współczucia, a w konsekwencji do naśladowania 
Chrystusa cierpiącego n .

Rozważania Sługi Bożego pt. Christus Patiens oddały nie tylko 
wielkie usługi w dziele ewangelizacji ówczesnego społeczeństwa, 
ale również w pewien sposób zaważyły na dalszych losach zakonu. 
Kiedy nowym ordynariuszem  poznańskim został biskup Stanisław 
Witwicki, a podlegał mu również archidiakonat warszawski, lu
dzie wrogo usposobieni do mariainów oskarżyli ich przed arcypa- 
sterzem i domagali się naw et zniesienia zakonu. Ponieważ biskup 
Witwicki znany był z wielkiej surowości wobec duchowieństwa i 
wymagań karności kościelnej, mógł łatwo ulec namowom nie
chętnych kongregacji m ariańskiej i zlikwidować oba jej domy, 
całkowicie od niego zależne, znajdujące się na terenie jego die
cezji.

Odpowiedzią na grożące niebezpieczeństwo był ze strony o. Pap- 
czyńskiego w ydany w tym  czasie zbiór kazań pt. Christus Patiens, 
zadedykowany biskupowi Witwickiemu. O. Stanisław złożył mu 
owoc swych rozważań u stóp umęczonego Zbawiciela jako jedyne 
usprawiedliw ienie i obronę. W dedykacji wspomniał o swych po- 
twarcach, a robiąc aluzję do biskupiego herbu, który wyobrażał 
półksiężyc, strzałę pośrodku i trzy gwiazdy, dał wyraz nadziei, że 
będzie czuł się bezpieczny w ciemnościach nocy, ponieważ gwiaz
dy będą je rozpraszać. Nie ulęknie się też drapieżników żerują
cych w nocy i zachowa spokój za przykładem  księżyca 12.

10 Por. C. K r z y ż a n o w s k i ,  Stanislaus a Jesu Maria Papczyński, 
O. Imm. Conc. (163!—1701): M agister S tudii Perfectionis, Romae 1963, 
s. 107 nn.

11 Por. tamże, s. 109 nn.
12 ,.Sane lucente m ihi Astro Tuo trip lici, пес am bulans in  tenebris 

censebor, пес a feris nocturnis m etuam  periculis. Canum  quoque la tra 
tus, si qui me invaserin t, u ti Luna assolet, fiducia Tuae Lucis obarm a
tus postponam  et propitiorum  m ihi Tuorum  Siderum  beneficio canos 
meos in bea ta  tran q u illita te  his (Superi arridean t) deponam ”. S. P a p-
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Pod wpływem dedykowanej mu książki biskup Witwicki zmienił 
swój stosunek do o. Stanisława i jego zgromadzenia. Ocenił bar
dzo wysoko wartość ofiarowanych mu rozważań i z niechętnego 
stał się osobistym przyjacielem  Sługi Bożego 13. Tak zaowocowała 
tajem nica Krzyża w życiu i dziele zakonodawcy mariamów.

Fragm enty o treści pasyjnej znajdują się również w innych pi
smach Papczyńskiego, mianowicie w podręczniku wymowy pt. 
Prodromus Reginae Artium , w dziełku ascetycznym pt. Tem plum  
Dei M ysticum, w zbiorze rozmyślań dla zakonników pt. Inspectio 
cordis.

Trzeba wspomnieć tu  o jeszcze jednej pozycji naszego autora 
pt. Meditacye o męce Pańskiej. Niestety znamy ją tylko z tytułu, 
należy bowiem do zaginionych pism Sługi Bożego.

W arto obecnie zbadać jak ten miłośnik Chrystusa cierpiącego 
ukazuje głębię tajem nicy Krzyża w przeżyciach samego Zbawi
ciela.

II. GŁĘBIA PRZEŻYĆ ' CHRYSTUSA CIERPIĄCEGO 
W NAUCZANIU PAPCZYŃSKIEGO

Jako kaznodzieja i pisarz XVII-wieczny P a p c z y ń s k i  ukazuje 
przeżycia Chrystusa podczas męki z charakterystycznym  dla tam 
tej epoki realizmem. Jest on widoczny w opisie poszczególnych 
zdarzeń męki. Autor opowiada je w sposób obrazowy i konkretny. 
Świadczą o tym  już same ty tu ły  rozważań pasyjnych, jak np. Ką
piel Ogrodu Oliwnego, Bicze grzesznika, Cierniowy diadem.

Modlitwę Chrystusa w Ogrójcu przedstawia o. Stanisław jako 
zmaganie z zastępami ludzkich grzechów. Była to prawdziwa wal
ka, starcie zbrojne, w  którym  polata się krew  14. Spływała ona jak 
gęste krople potu po czole Chrystusa i całym Jego ciele, sączyła 
się na ziemię, gotując ludziom zbawienną kąpiel na obmycie z 
brudów  zła l5.

Chrystus przywiązany do kolumny biczowania to Boski M onar
cha — Jednorodzony Syn Boży, Władca ludzi i aniołów. Świado
mość takiej godności Chrystusa uprzytam nia wielkość zbrodni bi-

c z y ń s к i, C hristus Patients. Sep tem  Discursibus, Quadragesimali Pae- 
netentiae accomodatis etc., V arsoviae 1690, Epistola dedicatoria.

13 Por. S. S y d r y dz. cyt., s. 207 nn.
14 (,,C«n ligiitiur audim us oum delictorum nostrorum infinitas prope le

gionibus pugnam  lirJire Jesum , quid expectam us ailiiuis, qiuam sanguinem ? 
Ah! m anat equiidem,, m anat, non  solum rosea frons seid paene totum  cor
pus incurvati suib oneribus culparum  totius orbils A tlantis nostri san
guineo sudore!” . Christus Patiens, I, 3.

15 Por. tamże.
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czowania. Była to nieskończenie większa zniewaga, niż biczowanie 
obywatela rzymskiego Pawła (por. Dz 12, 25)16. Chrystus też za
chował się podczas tej kaźni jak prawdziwy monarcha. Nie bał 
się razów, jak lękali się już samej ich zapowiedzi Izraelici, któ
rzy przyszli do króla Roboama prosić o zdjęcie ciężarów nałożo
nych przez Salomona (por. 1 K ri 12, 14). O nadludzkiej w ytrw a
łości Biczowanego świadczy to, że t^wał przy kolumnie niew zru
szony i niepokonany, choć prawdopodobnie zmieniali się kaci wsku
tek wyczerpania 17. »

Monarsza godność Chrystusa jeszcze bardziej ujaw niła się w 
scenie ukoronowania cierniem. Jezus w tym  stanie przywodzi 
na pamięć króla Salomona, również ukoronowanego w Jerozoli
mie. Ale tam tem u włożono na głowę koronę ze złota i drogich 
kamieni. Temu natom iast diadem z ostrych cierni. Salomona uko
ronowano dla chwały — Chrystusa dla hańby. Tamtemu koronę 
na głowę włożyła najdroższa matka, Temu — najgorsza macocha 
Synagoga. Wyniesienie Salomona miało miejsce w dniu zaślubin 
i w radości serca, poniżenie Jezusa — w sm utku i w dniu Jego 
śm ierc i1S.

Narzuca się też naszemu autorowi porównanie Chrystusa z Ob
lubieńcem z Pieśni nad Pieśniami, ale i tu  w ystępują same prze
ciwieństwa (por. Pnp 5, 10—16)19. Ubiczowany i ukoronowany 
cierniem Król przerasta zarówno Salomona jak i Oblubieńca wiel
kością swej ofiary, cierpliwością i stałością.

Realizm w opisie męki powraca jeszcze raz u Papczyńskiego, 
kiedy kontem pluje on Chrystusa wiszącego na Krzyżu. Podczas 
gdy Zbawiciel wypowiadał swoje ostatnie słowa, krew  Jego spły
wała strum ieniam i z przebitych rąk  i nóg. Zrosiła ona drzewo

16 „A eterni rerum  om nium  Conditoriis ac Dominii F ilius unigenitus, 
regnorum  omnium atque- caelorum , hom inum  et angelorum  omnipotens 
M onarcha, ab im probissim is daemonium satellitibus alligatus colum nae 
m arm oreae caed itu r crudelissim e”. Tam że, III, i;

17 „S tabat im m otior sua columna, laetus insuper h ilarisque profecto 
illa P rophetae versabat anim o: „Ecce ego in  flagella p ara tu s  sum”. 
О invictam  ainiimi fortitudinem ! О inexplicabile pro notais patiendi lardo- 
rem  et alacrita tem !”. Tamże, III, 2.

18 Por. tamże, VII, 3.
19 „Olim „caput eius” visum  fu it sponsae „aurum  optim um ”, nunc 

spinae omnia, spinae. Olim „cam ae eius sicut elatae palm arum , nigrae 
quasi corvus”, nunc depressae, evulsae, conspuratae. Olim „oculi eius 
sicut columbae super rivulos aquarum , quae lacte sunt lo tae”, nunc 
tabe natantes. Olim „genae illius sicut areola arom atum ”, nunc palli
dae, sputis faedatae, tum entes... Olim „species eius u t L ibani electus 
u t C edri”, nunc ceu verm is, opprobitiium, abiectio. O lim „totus desidera
bilis”, nunc to tus m iserabilis”. Tamże, V„ 3.
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męki, podobnie jak przedtem  kolumnę biczowania. I właśnie w te
dy dokonała się konsekracja Krzyża — tego drzewa, o którym  
śpiewa Kościół Wschodni: ,,Quam sacer eruor perunxit fusus
Agni corpore” 20.

Momentem istotnym  konsekracji Krzyża było zetknięcie się jego 
z ciałem Chrystusa i zroszenie krwią. Odtąd drzewo Krzyża sta
ło się, po Chlebie Eucharystycznym, największą świętością chrze
ścijaństwa i przedmiotem najbardziej godnym czci. O. Stanisław 
widzi zapowiedź tej czci już w krzaku gorejącym na pustyni, do 
którego Mojżesz mógł się zbliżyć jedynie bez obuwia, gdyż miej
sce to było święte (por. Wj 3, 5) 21. Przypieczętowaniem jednak 
dzieła uświęcenia drzewa Krzyża była śmierć Chrystusa, którą 
Papczyński opisuje w sposób plastyczny i pogłębiony teologicznie. 
Właśnie w tedy Krzyż stał się największą świętością dla uczniów 
Chrystusa, gdy zamilkło na nim Słowo, które stało się C iałem 22.

Głębia przeżyć Chrystusa cierpiącego jest widoczna nie tylko 
w realizmie z jakim  Papczyński je przedstawia, ale i w opisie du
chowych przeżyć Jezusa. Towarzyszyły one Chrystusowi podczas 
wszystkich wydarzeń męki, ale w pewnych momentach ujaw niały 
się w sposób szczególny.

Jednym  z najbardziej dominujących przeżyć Zbawiciela było 
wewnętrzne wesele, z jakim  wstępował On na drogę męki. U jaw
niło się ono już na samym początku, kiedy Jezus podczas Ostat
niej Wieczerzy dał w yraz wielkiemu pragnieniu cierpienia i śm ier
ci, by jak najszybciej dokonać dzieła odkupienia. Zachęcał nawet 
zdrajcę do pośpiechu i(por. J  13, 27). Zdumiewający jest ten poś
piech, z jakim  Chrystus szedł ku swemu bolesnemu przeznacze
niu. Pragnął jak najszybciej umrzeć, by dać ludziom życie i ta 
właśnie perspektyw a napełniła Jego duszę weselem, które u jaw 
niło się w okrzyku wydanym  po wyjściu zdrajcy: „Syn Człowie

20 Por. tamże,,, MI, 3.
21 „Consecravit enim  lignum  illud execrandum  sui corporis a ttac tu  

sanctissim o, adeo u t post EucharistiiGum panem  sacrosanctum  nihil illa 
Cruce sanctius habeatur, n ih il colatur reverentius, nihil gloriosius agno
scatu r”. Tamże, VI, 2.

22 „Tandem „Verbum carofaetum ” obm utuit sponteque cum v ita  os 
clausit: „Rex atque factor tem porum ” diem suum  in ter m ortales finivit, 
sp iritus om nia vivificans P a tr i se reddidit, Peregrinus caelestis in te r 
ra  durum  iter absolvit. Ignis consumens omnia extioctius est, Fluvius 
egressus de loco vo lup ta tis ad irrigandum  te rres trem  parad isum  exsic
catus, Gigas a summo caelo delapsus ad currendam  viam  defecit, Sol 
iustiitiae passus eclypsim, M agister verba vitae ae ternae habens m orte 
sublatus est, Bonus Pastor pro ovibus anim am  posuit”. Tamże, VII, 1.
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czy został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą 
otoczony” (J 13, 31)23.

Uczucie wewnętrznego wesela towarzyszyło później Jezusowi 
podczas drogi krzyżowej, na  której „weselił się jak olbrzym, co 
drogę przebiega” (Ps 19, 6). Jak  to możliwe, by po tylu dozna
nych plagach, po wielkim osłabieniu wskutek upływu krwi, obcią
żony ogromnym krzyżem mógł Chrystus jeszcze się weselić? We
selił się, bo przyjął ten ciężar dobrowolnie i z miłości ku ludziom. 
Wiedział też, że Krzyż będzie dla Niego tytułem  do władzy nad 
światem, k tóry  właśnie ma odkupić 24.

Głębokie w ewnętrzne wesele Chrystusa w czasie męki łączyło 
się z innym  jeszcze przeżyciem w yrażanym  w okrzyku „Pragnę” 
(J 19, 28), k tóry  padł z wysokości Krzyża. Nie było to pragnie
nie napoju, którego zresztą Jezus nie przyjął, lecz pragnienie od
kupienia człowieka, jego w iary i naw rócen ia25. To wezwanie do 
nawrócenia ma dla Papczyńskiego szczególną wymowę. Padło ono 
w takich okolicznościach, że trzeba koniecznie dać na nie odpo
wiedź. Odpowiedzią m ają być nie tylko łzy, ale prawdziwa skrucha 
i rzetelna pokuta. Powagę wezwania Chrystusowego do naw róce
nia w tak  dram atycznych okolicznościach podkreśla o. Stanisław 
przywołaniem chwili sądu, kiedy to Chrystus przypomni ludziom 
iż pragnął, a nie dali Mu pić 26.

Autor nasz widzi również inny powód pragnienia Chrystusa na 
Krzyżu, mianowicie chęć doznawania jeszcze większych cierpień. 
W ydaje się, że sięgnęły one swych granic, ale nie miała granic 
miłość Zbawiciela do ludzi i właśnie ta miłość wzmagała pragnie
nie cierpienia. Jedyną ulgą był dla Chrystusa wówczas widok łez 
Jego M atki i pobożnych niewiast, które współczuły Mu w męce. 
Były to łzy miłości w odpowiedzi na Jego miłość 27.

23 Por. tam że, II, 1.
24 Por. tam że, V, 1.
25 „Ah! quid sitis, Domine mi, quid sitis? „Sitis mea (respondet per 

D. A ugustinum ) salus v es tra  est; sitis m ea redem ptio vestra ; sitio f i
dem  ves tram ”. О m ortales! sitio conversionem  vestram , о peccatores! 
S. P a p c z y ń s k i ,  Orator Crucifixus sive ultima Septem Verba Domini 
Nostri Jesu Christi, totidem piis discursibus exposita etc., Cracoviae 
1670, V, 4.

26 „V enturum  enim  tem pus est, quo sitiens hic Cervus in severissi
m um  judicem  conversus, ita  suae sitiis airdenitissimiaie et propriae salutis 
contem ptores nefarios alloquatur u ltim o dam nados. „Sitivi et non dedistis 
m ihi potum ; discedite a m e m aledicti in ignem  ae ternum ”. О peccator! 
u t non  ardeas aeternum , ardentem  siti conversionis tuae C hristum  iam 
refocilla”. Tamże.

27 „Solus Jesus in  cru tiatibus inexplicandis persistens im m otus lenta 
voce exclam at: „Sitio”. Hic M agdalena Liberiatori suo vehem entissim e
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Jeszcze inne duchowe przeżycie Jezusa zatrzym uje uwagę o. S ta
nisława, a mianowicie uczucie opuszczenia wyrażone w okrzyku: 
„Boże mój... czemuś Mnie opuścił?” (Mt 27, 46). Nie był to głos 
rozpaczy, jak sądzi Kalwin, i nie była to skarga, lecz nauka. Wcie
lony Syn Boży, równy Ojcu, nie mógł być przez Niego opuszczo
ny. Jezus okrzykiem swym pouczył ludzi, że m ają wzywać Boga 
kiedy poczują się przez Niego opuszczeni 28.

W cierpieniach Chrystusa, zarówno fizycznych jak i duchowych, 
w Jego przeżyciach ujaw niających się w czasie męki, o. Stanisław  
stara się dostrzec zawsze głębszy sens, a także i odczytać naukę 
jaką daje „Ukrzyżowany Kaznodzieja”. Stąd wszystkie te wyda
rzenia są dla naszego autora szkołą w iary i życia. Jakie prawdy 
teologiczne podkreśla on w szczególny sposób?

III. IM PLIK AC JE TEOLOGICZNE

W twórczości pasyjnej Papczyńskiego wysuwa się na pierwsze 
miejsce praw da o odkupieniu człowieka. Odkupienie, podobnie jak 
pierwszy grzech człowieka, miało początek w ogrodzie. Wypadało 
by zgładzenie winy pierworodnej rozpoczęło się tam  gdzie wina 
miała swój początek. Dla jej zgładzenia i wszystkich innych grze
chów później popełnionych została przygotowana krw aw a kąpiel 
Zbawicielowi 29.

Nauka o. Stanisława o odkupieniu leży na linii Pawiowej teo
logii o usprawiedliw ieniu w jego liście do Rzymian. Nawiązuje 
on do porównania, jakie wprowadza św. Paweł między Adamem 
i Chrystusem. Autor nasz akcentuje szczególnie sam początek 
podjętego przez Chrystusa dzieła zadośćuczynienia, wskazując na 
zbieżność okoliczności zewnętrznych: „Gdzie jednak wzmógł się 
grzech, tam  jeszcze obficiej rozlała się łaska” l(Rz 5, 20).

Praw da o zadośćuczynieniu jest jeszcze pełniej ukazana w sce
nie ukoronowania. Na Chrystusie, który „przyoblókł się w odzie
nie pomsty, jakby w suknię” :(Iz 59, 17), Ojciec Niebieski szukał 
pomsty za ludzkie wiiny. Poddał On swego Syna tym  plagom, 
które należały się ludziom i na Niego w ylał swój gniew. W uko
ronowanym i wyszydzonym Chrystusie stanął przed Boską spra-

com patiens tad ita  lam entabatur. Ah! „S itio”, clam as: desunt his rupibus 
undae. Sola fluunt oculis flum ina, sola bibe. Non aliud Sanctissim a Ge
n itrix , non reliquae m atronae huic tristissim ae tragediae praesentes, 
facere: lachrym as nimlirum suas dilecto S ervato ri sitis extinguaendae 
causa offerebant”. Tamże.

28 Por. tamże,, (IV, 1.
28 Por. Christus Patiens, I, 1.
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wiedliwością Najwyższy Kapłan i złożył godną ofiarę zadośćuczyn- 
ną. Nikt inny Go w tej roli nie mógł zastąpić, bo jedynie Bóg 
mógł przebłagać Boga 30.

Papczyński zwraca uwagę na natychm iastow ą owocność odku
pieńczej ofiary Chrystusa, bo skorzystał z niej łotr wiszący po 
praw ej stronie Zbawiciela. Słysząc modlitwę Chrystusa zanoszoną 
do Ojca Niebieskiego za nieprzyjaciół uświadomił sobie Jego 
nieskazitelność i sprawiedliwość, a oświecony niewidzialnym  świa
tłem  poznał swoją złość, za którą teraz ponosił karę. Pod w pły-r 
wem Tego, k tóry  jest Światłością świata przemienił się wewnętrz
nie, zanosząc prośbę, która poruszyła Zbawiciela i skłoniła Go do 
udzielenia łotrowi przebaczenia 31.

Odkupienie, z którego skorzystał łotr na krzyżu, zostało przez 
Chrystusa oznajmione Jego zawołaniem „Wykonało się!” (J 19, 30). 
W okrzyku tym  słyszy Papczyński wyrażone przez Zbawiciela 
przekonanie, że wypełnił wszystko to, co było potrzebne dla od
kupienia rodzaju ludzkiego32. Jednocześnie w zawołaniu „Ojcze, 
w Twoje ręce powierzam ducha mojego” ;(Łk 23, 46) polecił Chry
stus Ojcu nie tylko siebie, ale i wszystkich ludzi przez siebie od
kupionych. Są oni przecież Jego członkami i stanowią z Nim je
dno ciało, którym  jest Kościół 33.

Myśl o Kościele jako Ciele Chrystusa składającym  się z wielu 
członków zaczerpnął Papczyński od św. Atanazego. Z myśli tej 
wysunął konkretny wniosek, że każdy człowiek powinien uważać 
się za poleconego przez Chrystusa Ojcu Przedwiecznemu i jedno
cześnie polecać się Jego Synowi, by w ten sposób zabezpieczyć 
się przed powrotem na złą drogę 34.

Następna prawda, k tórą chce przekazać o. Stanisław, związa
na ściśle z odkupieniem, to zgładzenie grzechów. Grzech jest upad
kiem człowieka, dlatego Chrystus w Ogrodzie Oliwnym „upadł 
na tw arz i modlił się” (Mt 26, 39), by podźwignąć grzesznika.

30 „Nempe Sacrorum  ipse P rinceps et Author,. C reator sacerdotum  et 
Sacerdos Summus, expon itu r sacrificandus. F u ro r Dei iustissdmus hu 
m anae m alitiae m erito  suceensentfe placandus erat. Quis vero Deum 
digne placasset, nisi Deus? Ergo sibi satisfacturus irratissim us P ate r 
caelestis „P urpura tum  F ilium ”, volentem  et se ad (id sponte offerentem  
„sacrificio exposuit”. Tamże, IV, 2.

31 Por. Orator C rucifixus, II,, 5.
82 Por. tamże, VI, 5.
33 p.or_ tamże, VII, 1.
34 „Ig itu r neque nos desse nobiis debem us; at duim a Jeisu Christo 

A eterno P a tri commendamur,, ipsli p a rite r  nosm etipsos eiusdem P atris 
Aeterno Filio com mendemus, u t in eius m anibus securi lapsus ac re 
lapsus deinceps vivam us”. Tamże.
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Upadł Ten, mocą którego wszystko stoi, bo przygniotły Go ludz
kie ciężary, a „Pan zwalił na Niego winy nas wszystkich” (Iz 
53, 6) 35. Ale Jezus dźwignął się pod tym  brzemieniem i zgładził 
grzechy, obmywając z nich ludzi swym krw aw ym  potem. I tu 
znów idzie Papczyński za myślą Pawłową wyrażając przekonanie, 
że krwaw y pot Chrystusa wylany w Ogrójcu jest zbawienny rów 
nież i teraz dla tych, którzy chcę z jego zbawczej mocy skorzystać 
(por. Rz 5, 8—9)3β.

W każdym z poszczególnych wydarzeń męki widzi Papczyński 
znak dokonującego się zgładzenia grzechów. Szczególną wymowę 
mają dla niego więzy przyjęte dobrowolnie przez Chrystusa po 
modlitwie w Ogrójcu. Pozwolił je dlatego sobie nałożyć, by wy
zwolić ludzi związanych łańcuchami grzechów i uwięzionych przez 
szatana. Choć mógł w inny sposób dokonać wyzwolenia, jednak ze
chciał być ziwiąizany na podobieństwo winowajców, aby nas przez 
to uwolnić z więzów. Zam knięty w więzieniu Kajiaszowym 
Chrystus otworzył ludziom więzienie piekła. Przyjm ując razy w 
czasie biczowania zgładził cały zastęp grzechów, takich jak pycha, 
chciwość, zmysłowość, złość, zabójstwo, cudzołóstwo, pijaństwo, 
krzywoprzysięstwo, bluźniersitwo, świętokradztwo. Te niezliczo
ne grzechy były biczami, którym i posieczono Jezusa. Cokolwiek od 
momentu wygnania pierwszego człowieka z ra ju  ludzie złego po
pełnili i cokolwiek jeszcze popełnią, wszystko to obarczyło plecy 
Chrystusa i przylgnęło do Jego Krzyża, bo „Pan zwalił na Niego 
winy nas wszystkich” !(Iz 53 , 6 ) 37.

W rozważaniach tych widoczne jest odczucie wielkości zła ja
kim jest grzech. M iarą wielkości zła jest dla naszego autora ogrom 
bólu, ciężarów i upokorzeń, jakim  został poddany Chrystus w 
czasie męki. Wielka różnorodność i ilość grzechów domagała się 
zadośćuczynienia na wszelki możliwy sposób i w wym iarach wprost 
nieskończonych. Można chyba powiedzieć, że dla Papczyńskiego 
grzech jest zjawiskiem na m iarę kosmiczną. Zrozumiał to i oso
biście przeżył ten miłośnik ukrzyżowanego „Wyswobodziciela”. Tak

35 Por. Christus Patiens, I, 2.
36 Por. tam że, I, 5.
37 „Quidquid am 'expulsione prim i hom inis e paradiso ad  hodiernum  

diem, ad hoc ipsum quo loquor m om entum  scelerum  ubique te rraru m  
patra tum  est, aut deinceps patrandum , hoc totum  sanctissim is huius 
beatissim i atque fortissim i A tlantis incubat brachiis. Cruci huic quam  
baiulat inhaeret, huic trium phali currui quem  ducit im positum  est. 
Omnes omnium nostrum  huic m anticae scelerum  congestae su n t”. 
Tamże,, V, 3.
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Papczyński nazywa Chrystusa uwalniającego ludzi od zła i obda
rzającego ich wolnością.

Obdarowanie wolnością to następna praw da ukazana przez Pap
czyńskiego. Jezus w czasie męki wypełnił do końca zapowiedź 
Izajasza proroka o wyzwoleniu jeńców i uwolnieniu więźniów 
przez Mesjasza (por. Iz 61, 1). Dzieło to dokonał® się poprzez 
wszystkie wydarzenia męki. K iedy Jezus został pojmany, uwol
nił ludzi z niewoli szatana, a kiedy dał się zamknąć w więzieniu, 
otworzył ich więzienie p iek ie ln e38. 'Największą wymowę w roz
ważaniu praw dy o obdarowaniu wolnością m ają dla o. Stanisława 
więzy, k tóre Chrystus przyjął całkowicie dobrowolnie w momen
cie pojm ania w Ogrójcu. Te właśnie więzy dały ludziom praw o 
do pełnej wolności w ojczyźnie n ieb iesk ie j39.

Konsekwencją obdarowania wieczną wolnością jest jeszcze je
dna prawda, którą uw ypukla Papczyński w swej twórczości pasyj
nej, a mianowicie pokonanie śmierci. Chrystus postanowił swoją 
śmiercią zwyciężyć naszą śmierć i całkowicie ją zniweczyć. Ponie
waż jednak był Bogiem i jako Bóg nie mógł umrzeć, stanął do 
walki ze śmiercią w ludzkiej pokorze i naszej śm iertelnej naturze. 
Przywdział ludzkie ciało, by móc umrzeć. Tak uzbrojony w ludz
ką niemoc zaatakował śmierć i zwyciężył ją swoją śmiercią. Cho
ciaż został przez śmierć ukłu ty  sam ugodził ją śm iertelnie i osta
tecznie nad n ią zatryumfował. Ta sama śmierć, która miała za
tryum fować w zgonie Chrystusa, została zwyciężona Jego śm ier
cią i zrodziła ludziom zbaw ienie40. Przedtem  byliśmy sługami 
grzechu i jego zdobyczą, staliśmy się żerem śmierci, ale zostaliśmy 
wyswobodzeni z itej tyranii przez Krzyż C hrystusa41.

Papczyński zastanawia się dlaczego Chrystus „zawołał donoś
nym  głosem” zanim oddał ducha (por. Mk 15, 37). Dlaczego wołał,, 
mając pokonać śmierć? Autor, wyrażając się obrazowo twierdzi, 
że tym  wołaniem Chrystus chciał niejako zatrzymać pierzchającą 
w (popłochu śmierć, k tó ra 'już przeczuwała swoiją zgubę 42. Powstrzy
m ał ją Lew z pokolenia Judy  swoim wołaniem i uśmiercił. Tak 
został pokonany „tyran” rodzaju ludzkiego, a my staliśm y się 
n ieśm ierteln i43. W ten sposób śmierć Chrystusa stała się dla

38 Bor. tam że, Iii, 3.
89 „Vinculis illis durissimis, quae sacratissimis aius manibus iniiedta 

fuere nas а laqueis qua daemonum, qua peccatorum sumus exuti. Ca
tania illa gravissima, qua collum suum divinissimum edrcumdatrl atque 
includi voluit, nobis compedes malorum omnium dlscrupit”. Tamże.

40 Por. tamże, VII, 1.
41 Por. tam że, VII, 2.
42 Tamże.
48 „Tres divini Evangelii scriptores in eam sententiam conveniunt

5 — Studia Theol. Vars. 21 (1983) n r 1
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ludzi lekarstwem , a dla śmierci trucizną. I te rozważania opar
te są na teologii św. Pawła, który pisze w liście do Koryntian: 
„Zwycięstwo pochłonęło śmierć. Gdzie jest, o śmierci, twoje zwy
cięstwo? Gdzie jest, o śmierci, twój oścień? Bogu niech będą dzię
ki za to, że dał nam  odnieść zwycięstwo przez Pana naszego Je 
zusa Chrystusa” (J  Kor 15, 54—57)44.

Zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią jest również naszym zwy
cięstwem, jednak nie bez naszego udziału. Męka Chrystusa sta
wia człowiekowi konkretne zadania. Są one bardzo wyraźnie uka
zane w nauce Papczyńskiego, stąd wartość życiowa jego rozważali 
pasyjnych.

IV. WARTOŚĆ ŻYCIOWA ROZWAŻAŃ PASYJNYCH

W nauce o. Papczyńskiego, jeśli chodzi o praktyczne wskazówki 
dla życia chrześcijańskiego, powtarza się najczęściej wezwanie 
do zerwania z grzechem. Skoro Syn Boży został „przebity za na
sze grzechy, zdruzgotany za nasze winy” (Iz 53, 5), każdy chrze
ścijanin powinien uświadomić sobie, że to jego grzechy zraniły 
Chrystusa. Zbawiciel poddał się cierpieniu dlatego, że należało 
złożyć Ojcu zadośćuczynienie za ludzką nieprawość. Ogromny cię
żar, który spadł na bark i Chrystusa, stał się też zbawienny dla 
ludzi, bo . „w Jego ranach jest nasze zdrowie” (Iz 53, 5). Ludzie 
jednak powinni świadomie przyjąć darowane im przez Jezusa 
zbawienie, odcinając się całkowicie od zła. Ich nawrócenie musi 
być radykalne, a-przem iana w ew nętrzna całkowita i dogłębna. Ze
wnętrznym  jej wyrazem  powinny być łzy ża lu . za grzechy i bólu 
nad wylaną krw ią Pana 45. · .

Żal za zło. popełnione doprowadza do nawiązania serdecznych 
więzów z Chrystusem. Zbawiciel staje się wówczas tak  bliski dla 
chrześcijanina, że nie ma już miejsca na grzech, który dotąd od
gradzał go od Boga. Tu Papczyński zwraca uwagę na  możliwość 
uwolnienia się od grzechów powszednich przez rozważanie męki 
Pańskiej, na szansę oczyszczenia się z brudów  duchowych, które 
nazywa „mniejszymi w inam i” 46.

Aby jeszcze bardziej zbliżyć chrześcijanina do Chrystusa, wzywa 
Sługa Boży do współczucia z umęczonym Zbawicielem. Muszą 
się budzić głębokie uczucia na widok ubiczowanego i wyszydzo

qiuod Jesus ^emissa voce magna  ex p irav it”. M ortem  debellaturus cla
m at? Quam obrem ? Rugiebat opinor, haec bellua te terrim a, ubi sensit 
adesse iinteiritum suum. Iille autem  Leo de tribu  Iuda rug itu  hanc suo 
sititiit, in te rfecit”. Tamże), VII, 3.

44 Por. tam że, 'VII, 4.
45 Por. tamże), III, il'.
46 Por. tam że, il, 1.
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nego Pana. Niemożliwe, aby serce chrześcijanina nie zostało poru
szone tak  wstrząsającym  widokiem. Duszę, która by nie zmiękła 
na widok Syna Bożego pozostającego w takim  poniżeniu, o. Pap
czyński nazywa barbarzyńską i n ieludzką47. Przykładem  natom iast 
dusz współczujących są pobożne niew iasty stojące pod krzyżem, 
a zwłaszcza M atka Chrystusa. Wszystkie one ofiarowywały Jezu
sowi łzy współczucia i oddania 48.

Chrystus cierpiący staje się w rozważaniach o. Stanisława tak  
bliski chrześcijaninowi, że pragnie on współcierpieć ze Zbawicie
lem i doznawać tych wszystkich boleści, które stały się Jego 
udziałem 49. Współcierpienie zaś pociąga chęć naśladowania Zba
wiciela we wszelkim działaniu zbawczym, w myśl Jego wezwania: 
„Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, 
niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje” (Mt 16, 24). 
Przez krzyż, który chrześcijanin ma wziąć na swoje ramiona, o. 
Stanisław rozumie dobrowolne um artw ienia, długotrwałą pokutę, 
zniesławienie, wzgardę, niesprawiedliwość i wszelką udrękę. Krzy
żem też może być choroba, nędza m aterialna, niepomyślność, brak 
rzeczy koniecznych do życia i jakiekolwiek przeciwności. Chrystus 
napom ina do przyjęcia takiego krzyża sercem radosnym,, oraz z 
miłości ku Niemu i na Jego wzór so.

Jeden szczególnie moment akcentuje Papczyński w męce Chry
stusa jako przykład do naśladowania. Jest . to . Jego modlitwa za
niesiona do Ojca za katów: „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, 
co czynią” (Łk 23, 34). A utor nie wątpi, że każdy człowiek ma 
swoich nieprzyjaciół i że ma coś im do wybaczenia 51. Zastanawia 
się tylko dlaczego między chrześcijanami, których winien łączyć 
węzeł wzajemnej miłości, jest tyle nieporozumień, że trudno w ska
zać kogoś, kto nie m iałby swego przeciwnika lub prześladowcy. 
W ydaje mu się, że dzieje się to z dopustu Bożego, aby ludzie mie
li okazję do darowania win swoim bliźnim i w ten sposób zasłu
żyli na przebaczenie u  B ogaS2. Niemniej odpuszczanie win, a je

47 Por. tam że, IV, 1.
48 Por. Orator C rucifixus, V, 4.
49 „Curn Te videam  sanguine perfusum , vellem  oceanum transm eare 

lacrim arum ; cum  Te videam  susque deque concisum, omnes T ibi p la 
gas m eas afflictionum , calam itatum , dolorum , aerum narum , m aerorum , 
ten tationum , infl am ationum , iniurdarum  et quarum vis adversitatum , 
m olestiarum , acerbitatum , m ortificationum , etiam  curarum  sollicitudi
num  anx ieta tum  om nium  puncturas, om nia vu lnera  anim i cordisque mei 
hum illim e consecro”. C hristus Patiens, III, 1.

59 P or. tam że, V, 4.
51 Por. Orator C rucifixus, I, 2.
”  Por. tamże, I, 4.
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szcze bardziej miłość nieprzyjaciół, jest sprawą trudną. Dlatego 
trzeba głębiej wnikać w modlitwę zaniesioną przez Chrystusa na 
Krzyżu za grzeszników i rozważać poszczególne jej wyrazy pełne 
tajemnicy. Jezus przynagla ich i prosi Ojca, a n ik t tak  jak On 
nie zasłużył na wysłuchanie. Prosi o prawdziwe odpuszczenie, bła
ga o darowanie winy niezwykłej, o jakiej nigdy na świeeie nie 
słyszano. Za kim się wstawia? Zanosi prośbę za tych, którzy 
przybili Go do Krzyża i wzgardzili Nim. Takim ludziom Jezus 
przebaczył i zjednał dla nich przychylność Ojca. Jednocześnie 
uczynił to z ogromną dobrocią, aby tym  łatw iej uzyskać przeba
czenie. A ponieważ nie mógł usprawiedliwić zbrodni swoich prze
śladowców, uspraw iedliw ił ich intencję. Powołał się na nieświa
domość i niezrozumienie tego co czynią. Taka przepaść szlachetno
ści jest dla chrześcijanina wspaniałym  przykładem  miłowania nie
przyjaciół 53.

Praktyczne podejście sługi Bożego widoczne jest w całym toku 
jego rozważań. Odczytując wezwanie do naśladowania Chrystusa 
w  Jego modlitwie za nieprzyjaciół, Papczyński stara się również 
je znaleźć w okrzyku, w  którym  Jezus powierza swego ducha w 
ręce Ojca. Chrystus, oddając swą duszę Ojcu poucza nas, że i my 
powinniśmy stale oddawać Zbawicielowi naszego ducha, a miano
wicie „nasze myśli, nasze dusze i nasze sum ienie” 54. Tak więc na
śladowanie Chrystusa ma prowadzić do całkowitego zjednoczenia 
z Nim i do poddania Mu wszystkiego — głębi sumienia, całej du
szy i każdej myśli. Jest to konsekwencja osobistego przylgnięcia 
do ukrzyżowanego Zbawiciela i przyjęcie tej nauki, jaką daje On 
poprzez w ydarzenia męki.

O wartości życiowej rozważań pasyjnych o. Stanisława świad
czy również to, że według niego naśladowanie Chrystusa cierpią
cego musi mieć charak ter apostolski. Taki wym iar naśladowania 
widzi Papczyński w następującej zapowiedzi męki: „A Ja, gdy 
zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie” 
(J 12, 32). W krótce spełniła się ta  zapowiedź, bo Chrystus, który u- 
m arł w Jerozolimie na oczach wielkiej rzeszy ludzi, pociągnął rze
czywiście ku sobie cały świat. Podobnie i chrześcijanin powinien 
przyjmować wszelkie u trapienia i prześladowania w duchu apostol
skim, bo gdy inni poznają jego cierpliwość, będą mu nie tylko

53 Por. tam że, I,, 6.
54 „Et .en S ervato r noster anim am  sanctissim am  in durissim o Crucis 

lecto exhalans exem plo nos incita t suo; ut qualite r lipse tum  aeterno 
P a tr i suum  com m endabat, ita  nos assiduo nostrum  ipsi sp iriturn com 
m endem us. Cogitationes, inquam  nostrae, anim as nostras, consaientias 
n o stras”. Tamże, VU, 4.



[17] M Y Ś L  T E O L O G I C Z N A  S T . P A P C Z Y Ń S K I E G O 69

współczuć, ale i uczyć się od niego, jak znosić cierpienia, by stały 
się w pełni zbawienne 55.

Pragnąc zbliżyć człowieka do Chrystusa cierpiącego chce o. S ta
nisław doprowadzić również do nawiązania serdecznych więzów z 
M atką Bolesną. Na Nią więc każe założyciel m arianów skierować 
szczególną uwagę i kontemplować Jej zachowanie w czasie męki 
Chrystusa. Chrześcijanin powinien uświadomić sobie jak wielkiej 
udręki doznała M aryja, widząc Jezusa obarczonego Krzyżem, sko
ro nie mogła wymówić ani słowa. Jej milczenie przy spotkaniu 
z Jezusem jest szczególnie wymowne. Niezwykły musiał być ból 
Tej Matki, jeśli uniemożliwił Jej wypowiedzenie tego, co czuła 
przy spotkaniu z Synem na drodze krzyżowej 56.

Współcierpienie M aryi z Chrystusem, Jej obecność w czasie ko
nania i śmierci Syna, to ostatni akt dzieła odkupienia, które za
częło się w chwili Wcielenia. Je j udział w  tym  dziele był szcze
gólny, ponieważ razem z Chrystusem  składała Bogu ekspiację za 
zbawienie lu d z i57. Konsekwencją tej roli, jaka przypadła M aryi 
w dziele zbawienia, było ostatnie polecenie dane Jej przez Chry
stusa: „Niewiasto, oto syn Twój” (J 19, 26). Tutaj znów Papczyń
ski wysuwa wniosek praktyczny z pasyjnych rozważań. Naprzód 
winszuje św. Janow i tego szczęścia, że jemu um ierający Pan od
dał w opiekę Swą Matkę. Cieszy się jednocześnie, że w osobie 
Jan a  oddał On Bogarodzicy za synów wszystkich lu d z i58. Ta 
mężna Niewiasta miała być odtąd zamiast Niego ostoją i kolumną 
Kościoła, m iała podtrzymywać go swoją mocą i niweczyć wszelkie 
pokusy, które mu zag rażają59.

Jezus ukrzyżowany polecił Swej Matce cały Kościół, a w  nim 
wszystkich ludzi, zarówno złych jak i dobrych, odrzuconych i wy
branych. A zatem i nas wszystkich należy uważać, zdaniem Sługi 
Bożego, za poleconych Najświętszej Pannie w osobie Jana. M aryja 
jest więc rzeczywistą M atką ludzi, ponieważ są oni członkami Jej 
Syna, a Ona jest przecież M atką całego Chrystusa 60.

Celem praktycznym  rozważań obecności M aryi pod Krzyżem jest

55 Por. Inspectio  Cordis. S tanislai a  Je su  M arla Congregationis Im m a
culatae Conceptionis Clericorum  recollectorum  ex Scholis Piis Praepositi, 
recollectiones pro Dominicis e t festis to tius a n n i e t m enstru is exercitis 
tum u ltuaria  opera consutatae, (ok. 1680—(1(685?), Rkps, s. 134.

56 Por. Christus Patiens, V, 4.
57 Por. S. P a p c z y ń s k i ,  Prodromus Reginae A rtium  sive In fo r

m atio T yronum  Eloquentiae etc., C raeov iae4 (ok. 11669), P. I, N. III, c. I.
58 Por. Orator C rucifixus, III, li.
59 Por. tamże.
80 Por. S. P a p c z y ń s k i ,  T em plum  Dei M ysticum  quod in Homine

Christiano dem onstravit etc,, Cracoviiae 1675,, s. Ш59.
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u Papczyńskiego chęć ukazania ogromu miłości ku ludziom, jakiej 
dowód dała Matka Bolesna. Była to miłość niezwykła, pragnienie 
zaś zbawienia ludzkości tak  gorące, że według o. Stanisława Ma
ry ja  w razie potrzeby sama dostarczyłaby gwoździ do ukrzyżowa
nia Syna dla naszego ratunku, a naw et sama by Go ukrzyżowa
ła ei. Aż w tak dram atycznych słowach autor nasz wyraził niewy
powiedzianą miłość M atki Zbawiciela do ludzi, choć trudno w y
obrazić sobie, aby Bóg chciał przeprowadzić Ją  przez taką również 
próbę. Jej współcierpienie z um ierającym  Synem było przecież naj
wyższą z możliwych próbą wierności i miłości.

Nie zgadza się o. Stanisław z opinią, według której Bogarodzi
ca doznała pewnego zaciemnienia świadomości okrucieństw  krzy
żowanego Syna 82. W  pełni świadomie i bez upadku na  duchu zno
siła śmierć Chrystusa, choć we łzach niewypowiedzianego bólu. 
Jej obecność pod Krzyżem przedstawia nasz autor w sposób wzru
szający. Stała nieruchom a jak skała, w którą uderza nawałnica. 
Przeszywana najokropniejszym  ostrzem bólu nie zachwiała się. 
Pogrążona w falach niezmierzonego sm utku nie uległa zamroczeniu. 
Trawiona ogromnym przygnębieniem nie dała się pokonać. Bo w 
tym  straszliwym doświadczeniu już krzepiła Ją  radość oczekiwane
go zm artwychwstania Syna 63. Tekst oryginalny oddaje tę szczegól
ną atmosferę, którą wytworzył Papczyński, kiedy mówił do słu
chaczy o Matce Bolesnej. Jest to atm osfera hym nu Stabat Mater, 
ale jest w niej też coś specyficznie rodzimego. Może to również 
echo bólu umęczonej Matki-Ojczyzny, nękanej wówczas tyloma 
wojnami, może rozdarcie serca M atki-Polki, wysyłającej syna na 
pole bitwy? Ileż było wtedy takich matek! Na pewno jest tu  
współczująca ogromna miłość do wspólnej naszej i Zbawiciela M at
ki stojącej pod Krzyżem.

Wielka troska i miłość M aryi w  stosunku do ludzi domaga się 
również wielkodusznej odpowiedzi. Jej pragnienie naszego zba

61 „Ac quod ad caritatem  a ttine t, non dubito illam  tan to  salvandorum  
m onim um  desiderio flagrasse, u t si opus forsitan  fuisset, ip sa clavos ad 
affigendum  Cruci pro nostra  salu te suum  Bilium subm inistrasset, immo 
eum  crucifix isset”. Prodromus Reginae A rtium , P. I, N. III, c. I.

62 „Etenim  non accepto illam  sententiam  qua docem ur V irginem  D ei
param  aliquod anim i deliquium  ob atroces F ilii cruciatus passam  fuisse”. 
Tamże.

63 ..Stabat immobilis, pe tra  ad om nem  gravissim ae tem pestatis casum 
exposita, configebatur durissim is aculeis dolorum , non tam en corruebat; 
obruebatur im m ensi m aeroris fluctibus, non tam en im m ersa fuit; con
ficiebatu r m axim a v i tristitiae , .n o n  tam en deficiebat. N am  quidquid 
n a tu ra  doloris sen tieb a t,. hoc v irtu s  levabat, praesaga futuiri gaudii ex 
F ilii resurrectione p ro m an a tu ri”. Tamże.
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wienia było tak  ogromne, że każdy człowiek, jak podkreśla o. 
Stanisław, powinien na wszelki sposób kochać, czcić i uwielbiać 
tak  czułą Matkę. N ikt nie powinien też zaniedbać niczego dobrego, 
co może podjąć ku Jej czci. Należy zatem służyć Jej tak  mężnym 
duchem, jak Ona znosiła widok umęczonego S y n a64. Niech zatem 
każdy czci M aryję całą treścią serca, całą miłością piersi i wszyst
kimi modlitwami. Taka jest zresztą wola Tego, który chce widzieć 
ludzi oddanych M aryi bez reszty 65.

A więc i w  rozważaniach mariologicznych widać jak o. Pap
czyński potrafi oddziaływać na słuchaczy, jak  stara się naprzód 
ich pouczyć, a następnie skłonić do wyciągnięcia praktycznych 
wniosków dla życia chrześcijańskiego.

ZAKOŃCZENIE

Tajemnica Krzyża w myśli teologicznej Stanisława Papczyń
skiego, to owoc jego długotrw ałych przemyśleń i osobistych prze
żyć. Dlatego w twórczości pasyjnej Sługi Bożego uderza głębokie 
zrozumienie tej tajem nicy i w ynikających z niej konsekwencji. 
Papczyński stale podkreśla, że Krzyż zajm uje istotne miejsce w 
życiu chrześcijańskim, dlatego też umieszcza go w centrum  swe
go apostolskiego przepowiadania. Właśnie dlatego przepowiadanie
o. Stanisława było tak  skuteczne, że um iał on dopomóc swym słu
chaczom w nawiązaniu bliskiego kontaktu z Chrystusem  cier
piącym. W posłudze tej był tak  niestrudzony, że zgodnie ze świa
dectwem współczesnych, był rzadkim  przykładem  żarliwości ka
płańskiej i aposto lskiej68. Jako płomienny kaznodzieja poruszał 
tłum y i skłam ał do pokuty. Nazwano go „apostołem ludu”, ale zna
ny był również jako apostoł starców i chorych. Terenem  jego 
działalności były nie tylko okolice Nowej Jerozolimy, Warszawy, 
Łowicza, ale i Krakowa, Chełmu, Poznania.67 Żyjąc z ludem i dla 
ludu znał jego nędzę, żywo odczuwał jego troski i bóle, dlatego 
prowadził swych słuchaczy do stóp Chrystusa ukrzyżowanego, by 
w Jego męce odnaleźli umocnienie i spokój. Stąd w  twórczości 
kaznodziejskiej naszego autora przewaga tem atyki pasyjnej. W pra

64 Por. tamże.
65 Por. T em plum  Dei M ysticum , s. 159.
66 Por. G. N a v i k e v i c i u s ,  Stanislao di Gesù Maria Papczyński 

(1631—il70'l). Scolopio e Fondatore della Congregazione dei Padri Ma
riani, Rom a 1960, s. 190.

67 Por. tamże, s. 192.
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wdzie wiele jego kazań zaginęło68, ale dwa największe zbiory z 
zachowanych są poświęcone tej właśnie tematyce.

W lekturze wspomnianych zbiorów i w innych uryw kach o te
matyce pasyjnej, uderza świeżość myśli oraz głębia odczucia cier
pień Chrystusa. Choć autor nasz posługuje się ogólnie przyjętymi 
wówczas wzorami kaznodziejskimi, jest w jego przepowiadaniu 
takie podejście do słuchacza, że porusza głęboko i skłania do re
fleksji. Papczyński nie gromi, nie strofuje, nie przygnębia, lecz 
poucza, przekonuje, podnosi na duchu i prowadzi do wyciągnięcia 
konkretnych wniosków. Stąd duża wartość praktyczna jego kazań. 
Jest w nich nauka o doskonałości chrześcijańskiej, są wskazane 
środki do jej nabycia. Jest przynaglające wezwanie do naw róce
nia wobec wstrząsającej rzeczywistości męki Chrystusa. Jest w re
szcie ukazana droga do naśladowania Zbawiciela i Jego Matki 
Bolesnej. Dlatego Papczyński, który  sam głęboko przeżył ta je 
mnicę Krzyża, może być i dziś nauczycielem w iary oraz życia 
chrześcijańskiego. Ukazanie głębi przeżyć Chrystusa i wyciągnię
cie stąd praktycznych wniosków dla życia, jak to czyni nasz 
autor, może być pożyteczne i dla dzisiejszego człowieka nastaw io
nego na konsumpcję. Gdyby miał do niego przemówić Papczyński, 
wskazałby na nicość takiego życia i zaprowadził przed Krzyż Zba
wiciela, (by życiu tem u nadać mowy kształt i głębszy sens.

W świetle powyższych rozważań można mówić o ponadczasowej 
wartości teologii Krzyża w pismach o. Stanisława Papczyńskiego. 
Teologia ta  pokrywa się w  znacznej mierze z tym  co głosi dzisiej
sza teologia Krzyża, a zwłaszcza teołoigia au tora encykliki Re
demptor hominis, k tó ry  pragnie Kościół współczesny i całą ludz
kość prowadzić ad Christum  Redemptorem hominis, ad Christum  
redem ptorem  mundi.

D a s  G e h e i m n i s  d e s  K r e u z e s  u n d  d a s  c h r i s t l i c h e
L e b e n

A u s  d e m  t h e o l o g i s c h e n  D e n k e n  v o n  S. P a p c z y ń s k i

Zusam m enfassung

In dem  A rtikel so llte die1 Theologie des Kreuzes dargestellt werden, 
die in den Schriften  des G ründers der K ongregation der M arianer, 
S tanisław  Papczyński, en thalten  ist. Dieses, heute so aktuelle Them a,

68 W śród zaginionych pism  S tan isław a Papczyńskiego w ym ienia się 
rów nież następujące pozycje: Serm ones festivales, Binae Scripturae 
Concionum.
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w ar G egestand des lebhaften  In teresses v ieler polnischer Theologen 
des 17. Jah rhunderts , au denen auch Papczyński gehörte. Er w ar p er
sönlich zutiefst m it dem  leidenden Chriistus verbunden, w as er in seiner 
apostolischen und schriftstellerischen T ätigkeit zum  A usdruck brachte. 
Besondere Beachtung verdienen seine Passionspredigtein., en thalten  sie 
doch theologische Inhalte, die dem  Vergessen entrissen  w erden sollten. 
Papczyński zeigt dort sehr realistisch  die T iefe des Leidens Christi. 
Der V erfasser bem üht sich, in  den Leiden des H eilands stets einen 
tieferen  S inn herauszufinden und auch die L ehre zu begreifen, die 
C hristus den  M enschen auf dem Kreuzweg erteilt. Sie sind fü r  P ap 
czyński eine1 w ahre Schule des G laubens unid des Lebens.

Uinter den theologischen W ahrheiten im Passionsschriften Papczyńskis 
stechen hervor: die Erlösung des M enschen, die Vergebung der Sünden, 
die G abe der F re ihe it und die Ü berw indung des Todes. W er diese 
W ahrheiten zu Füssen des gekreuzigten C hristi in sich auf n im m t der 
ändert sich innerlich  und handelt so, dass sein Leben eine andere Ge
sta lt annim m t. Im  Leiden C hristi findet er p rak tische Hinweise für 
sein Leben; der erste besteh t darin, sich von dem Bösen abzuwendem 
und m it der Sünde zu brechen. D er innerlich  erneuerte  C hrist kom m t 
m it Christus in  enge Verbindung, er m öchte m it Ihm  leiden und Ihn 
in seinem Leben nachahm en. In  der Seele des bekehrten  M enschen e r 
b lüh t auch die Liebe zur M utter Christi, die un te r dem K reuz zur 
M utter der K irch e  w urde. Sie! ha t m it dem  Erlöser m itgelitten, und 
das verlangt vom C hristen  eine grossherzige A ntw ort.

Das so dargestellte G eheim nis des Kreuzes im  Sinne S tanislaw  
Papczyńskis kann  auch dem  heutigen, auf Konsum tion eingestellten 
M enschen nützen und ihm  helfen, entprechend den H inw eisen Johannes 
Pauls II. einen Weg einzuschlagen, der zu C hristus dem Erlöser des 
Menschen und der W elt führt.

T. Rogalewski


