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powstań
z martwyGh,
Oiczyzno moia

oczątki,,sprawy'' zmar-
trrychwstańców otoczone są
tajemnicą. Może sięgają
czasów, kiedy Bogdan

Jański, jako dziecko, widział, że
małżeństwo jego rodzicólv, Piotra i
Agnieszki] nie było szczęślirre.
czego dowodem b1.ło opuszczenie
domu przez ojca, zgorzkniałego
dodatkowo po klęsce kampanii
napoleońskiej.

oże było to wtedy, 
'gdy

Bogdan Stracit matkę 1
musiał jako najstarszy z
trójki braci - jeszcze bę-

dąc uczniem u benedyktynów w Puł-
fusku, zarabiac na Ącie arrykulami. a
po ukończeniu nauki pracą nauczyciel-
ską w tejze szkole' Miał rvówczas 19
lat'.' A może wszystko zaczęło się wte-
dy, kiedy po kolejnej nocy z przypad-
kową kobietą @Ęnfi z tęgo w Warsza-
wie juz jako student) pojawił się ten
nięwielki, mało dostrzega1ny i często
zagłlszany wyrzut sumienia. A moze
jeszcze później, kiedyjuż na emigracji
zobaczył' na własne oczy rozpadbez-
kryĘ cznie przez siebie uwięlbianej sek.
ty saint-simonistów, w której pokładał
wielkie nadzieje...? Nie wiemy dokład-
nie, kiedy wszystko się zaczęło. Ale w
roku 1835 myśl utworzenia nowej kon-
gregacji zakonne1, składającej się z ka-
płanów i świeckich' pracujących nad
odrodzeniem Polski, była w nim juz
mocna. Jański widział dwie drogi pro.
wadzące do tego celu: osobiste nawra-
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spowiedź
\ajpienr' sam musiał dać przykład.

Po latach materializmu i ateizmu, drę-
czony swą cielesnością (i to jak bar-
dzo!), po poznaniu izycta od tej ,,ciem-
nej'' strony, ów profesor-nominat eko-
nomii na Politęchnice Warszawskiej zo-
stał pociągnięty budującym przykła-
dem Adama Mickiegicza, ,,9uru" Pa- ry^t
ryskiej emigracji i
przystąpił do spo-
wiedzi. Miała ona
aż plęć etapów,
ttwała 6 miesięcy,
a zakohczył'a się
ostatecznie roz-
grzeszentem ottzy-
manym 10 stycznia
1835 r. Proces na-
wrócenia nię za-
koitczył' sięjednak.
Przeciwnie - od
tego czasu Jański
prowadził skrupu-
latne zapiski w
,,Dzienniku", notu-
jąc swoje niedo.
skonałości i ciąę}e
upadki. Oto jeden
z wielu rachunków
sumienia, zanoto-
wanywkońcupaź-
dziernika 1 838
roku:

{.epiej mieć mniej a dobrych, pobclżttych'
wyćwitzonyck, prawdziwie odrodzanych i
zj*dnoczon.-vłh w Chrystusie Panu _ niż
tłumy, których namiętnościonł i zepsucil"l
trz*ba by ul*gać

l3ogdan Jański, P tłd szłan dts'l"ent
Zl.lt tł, ł"twy c ltl,t,,s ! ul e go Zb uwi t, i e l a

canie się i zycie braterskie. To miał być
zaczyn, dzięki kóremu upokorzona o.1.
cryzna stalr.ałabl. porr.oli ..na nogi...

Konkretnie' az do bólu' Znazwtska-
mi, ze szczegółamt, precyzyjnie. Bez
zadnego - tak dziś powszechnego _

cackania się ze sobą. Zbyt wiele wi-
dział i uczynił, zła, by teraz maskować
swój grzech. Jakze bliskie mi są te zapi-
ski, w których Bogdan pisze o tym, ze
nie potrafi regulamie wstawaó rano, by
dzień święcie przepędzic, nie potrafi
wyrzec się kawy i cygara, nie daje so-
bie rady z odpisywaniem na listy. Pra-
ca nad sobą przybrała u niego hęroicz-
ne wymiary. Pomocą w zdobywaniu
świętości były _ obok ,,Dziennika'' _

coroczne rekolekcje, które odbywał na
odludziu - albo u trapistów w opac-
twie La Trappe, albo u benedyktynów
w sĘnnym Solesmęs'

Ciągle się oskarżał i jednocześnie
wychwalał miłosięrdzie Boże nad sobą.
Wiele w ,,Dzienniku'' jest także uwiel-
bień' radosnej chwały, jaką oddawał
Panu. Nie bez powodu mówi się o nim
także jako o ,,publicznym pokutniku'' _

pokutą zmazyw at występki młodości.

milosiernY $amarYtanin
Jański był społecznikiem ',z 

krwi i
kości''. ,,Bakcyla'' połknął w Londynie,
gdy zaangaż'ował się w działalność sa-
int-simonistów i potem, gdy obserwo-
wał poczynania - nader śmiałe wów-
czas dla Stolicy Apostolskiej _ ówcze-
snych francuskich katolików' duchow.
nych i świeckich, skupionych wokół
ks. F. de Lammęnais' Nie widział dla sie-
bie innej drogi, jak tylko być aposto-
łem Dobrej Nowiny' odwiedzał w Pa-

braci - emigrantów Jego

l



,,Dziennik" usiany jest nazwiskami lu-
dzi, których odwiędzał, wspierał - nie
tylko dobrym słowem' ale i finansowo,
zachęcał do spowiedzi, snlkał zatrud-
nienia, dawał korepetycje z francuskie-
go, podrzucał dobrą lekturę. Nie zwra-
cał uwagi, patrzył' na swoje kłopoty z
pogarszającym się zdrowiem, ale robił
wszystko, by Polak w Paryżu nię czllt.
się obco i samotnię. obracał się w krę-
gu najwybitniejszych rodaków swej
epoki, ale nigdy nię zanotował w
,'Dzienniku'' żadnego zachwyflt muzy -
ką czy jakimś poematem - dla niego
najważniejszy był człowiek z jego bie-
dą która mobilizowała go nieustannie
do roli,'miłosiemego Samarytanina''.

Nie zaniedbywał pracy literackiej.
Tłumac4lł na francuski dzieła Mickie-
wicza, z którym wspólnie mięszkał i
zaprzyjażnił' się serdecznie, teksty Le-
lewela i Mochnackiego, pisał aĘkuły
do francuskich encyklopedii' Wcią-
gnięto go w poczęt członków Towa-
tzystwa Literackiego Polskiego, był
redaktorem,,Pielgrzyma Polskiego". W
kohcu rozgrzała jego serce myśl zało-
zenia wspólnoty' która byłaby zaczy-
nem odrodzenia rodaków. I tak, wraz z
Mickięwiczem, brał' udział w powoła-
niu w grudniu 1834 r. Braci Zjedtoczo-
nych, ,,których celęm było dawanie do.
brego przykładl poprzez modlitwę,
dzieła miłosierdzia t wzorowe życie
chrześcijańskie''. Niedtugo jednak ist-
niało to zgtomadzenie, zaIedwte pół'
roku. Nową grupę skupił wokół siebie
już tylko Jański i nazwałją,,Bractwo
Służby Narodowej''. Jędnak i to sto-
warzyszenl'e nie zaspokoiło apostol-
skich zamiarów Bogdana.

Domek Jańskie$o
17 lutego 1836, w środę popielco-

wą, przry rue Notre Dame des Champs
||, został' powołany ,,Domek Jańskie-
go''' do którego weszli Piotr Semęnęn-
ko, Hieronim Kajsiewicz (ci dwaj bli-
scy wówczas wstąpienia do benedyk-
tynów), Edward Duński i Józef Maliń-
ski. Powszechnie uważa się ten dzień
za powsfanie Zgromadzenia Zmar-
rrr-ychwstańców. Kilka dni później
-!ą-szyscy złożyIi ślub dozgonnej i bra-
:ełskiej społeczności. Prowadzi|i życie
nspólne, w duchu pokuty, na wzór
.r.mi57y; wspólna Msza św., częsta spo-
.medź. żywoty Świętych przy posiłkach'
.lańskiego obdarzono tytułem,,Brat
S:arszv''. To romantyczne i śmiałę
p.m.zedsie3vzięc ie zacze]'o pr zy ciągać |u-
dzl spragnionych czegoś innego, niż
;n!u.n.e łcie i próżne spory emigran-
mu'm.. Do 1839 roku trzebabył'o założrvć

trzy kolejne filie ,,Domku'' , który urósł
do roli centrum odnowy duchowej pa-
ryskiej emigracji _ tylu było chętnych...

Wkrótce Kajsiewicz i Semęnenko
rozpoczęIl' naukę teologii w paryskim
zaHadzię College Stanislas. Łączyli ją
z ptacą wychowawców w tamtejszym
intemacię. Po póŁora roku Jański wy-
słał ich dalej' do Rrymu. Tam również,
przez 74 miesięcy,łączy|i studia z funk.
cjami wychowawców w sierocińcu.
Wychowywanie było jednym z głów-
nych celów nowej wspólnoty. Jański
zapalił do niego swoich następców,
pokazując im tę drogęjako niezwykle
ważnąw odradzaniu ducha chrześci.
jańskiego'

po6ci i powstańcy
Kim byli ct, którzy zebrali się przy

Bogdanie? Mieli powikłane życiorysy
ikażdy, jak on' przeszedł,,chorobę'' -
krótszą lub dŁuższą- niewiary więk-
szość przeżyła powstanie listopadowe'
emigracyjną tlłaczkę a nawet przyna-
leżność do loży masońskiej. Byli wśród
nich poeci - Adam Mickiewicz, Józef i
Bohdan Zalescy, Hieronim Kajsiewicz,
Adam Celiński, Stefan Witwicki, praw-
nik - Józef Hube, wydawca - Aleksan-
der Jełowicki, lekarz - Hipolit Terlecki,
ma|arz - Józęf Maliński' radykalni on-
giś członkowie loży masońskiej - Piotr
Semenenko i Franciszek Krahnas, ofi-
cerowie wojsk powstańczych _ Józef
Marszewski, Kazimierz Newęlski i Leon
Przecławski, by wspomnieć tych waz-
niejszych, którzy o,"k1asaorek'' się otar-
li. Większość z nich nie v7trzymałatry-
bu Ęcia proponowanego przez Jaf'-
skiego i ułoĄła sobie icie po swoje-
mu, zostali ludźni świeckimi. Jednakże
to właśnie o święckich chodziło Jań-
skięmu. Bez nich nie widział swojej
wspólnoty j ako autentyc znej, Zgroma-
dzenię miało się składać w połowie z
kapłanów, a w połowie z ludzi świec-
kich. Sam nie mogąc zostać księdzem -
siłąrzeczy - właśnie świeckim stawiał
zadania, których kapłani nie mogli pod-
jąć.

Nowa wspólnota spotykała sięz ata-
kami od samego początku. Smiano się
z nich, kpiono, nazywano ,,papistami"
- ale Jański nie ustawał w swej gorli-
wości. Do czasujednak - rok 1839 był
naznaczony klęską. Jest to jednak klę-
ska wyłącznie w wymiarze ludzkim, Z
powodów finansowych musiał za-
tknąć trzy z czterech domków, zapadł
nieodwołalnie na gruż|icę, a co tajwaz-
niejsze - stracił wiarę w swoje dzieło.
Prueżywał wówczas',noc zwątpienia'',
do której przyczyniała się świadomość,
iz nie potrafi już, dalej działać, nie daje
sobie rady. Stał się biemy i obojętny.
Nie pisał nawĆt listów do swych rzym-
skich uczniów. W takim stanie pojechał
na rekolekcje do La Trappe. Tam doko-
nało się oczyszczenię' wlóciła zar|iwość,
nadzteja i miłość, która wypełnia naj-
drobniejsze obowiązki. Gdy wrócił do
Paryza, napotkał te same problemy, któ-
re trapiĘ go poprzednio, ale ni.e ,,zwo|-
nił tempa'', walcząc z brakiem pienię-
dzy, partiąmonarchistów Czartoryskie-
go i formując kandydatów w,pomku''.
Dopiero postępuj ąca grużIica zmusił.a
go do opuszczenia miasta nad Sekwa-
ną. Na proŚbę szóstki seminarzystów
w styczniu 1840 r. udał się do Rzymu.
Doczekał jeszcze nowiny o zamknięciu
ostatniego paryskiego ,,Domku", a tak-
ze przyjęcia tonsury w Rzymie przez
Kajsiewicza, Semenenkę' Hubego i
Duńskiego.

Żegnał się z tym światem zostawia-
jąc braciom wymagający testamęnt.
Zmarł2lipca 1840 r. Jego dzieło było w
fazie projektu. Żyt zaledwie 33 lata, aIe
udało mu się zostawić grupę ludzi, któ.
rzy - jak się okazało * byli gotowi
wprowadzić owe projekty w życie. E


