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Homilia

Drodzy Bracia i Siostry!
1. Konferencję naukową o Słudze Bożym Bogdanie Jańskim 

rozpoczynamy Eucharystią1. Jest ona źródłem i szczytem życia 
chrześcijańskiego, dlatego pomaga nam zawsze spojrzeć szerzej 
i głębiej na dzieje człowieka, na otaczającą nas rzeczywistość, 
na osoby i wydarzenia, w których uczestniczymy. Towarzy-
szące nam słowo Boże – jak słusznie zauważył Psalmista – jest 
„pochodnią dla naszych stóp i światłem na naszych ścieżkach” 
(por. Ps 119, 105). Jest ono światłem w naszych poszukiwaniach 
prawdy, dobra i piękna. Dziś, w ramach XII Ogólnopolskiej Kon-
ferencji Naukowej w sposób szczególny będziemy się pochylać 
nad życiem i dokonaniami Sługi Bożego Bogdana Jańskiego, nad 
jego niecodziennym doświadczeniem duchowym i projektem 
społecznym.

Szczególnie przejmująco i wymownie brzmią dziś słowa św. 
Pawła, zapisane w jego Liście do Rzymian. Znając koleje życia 
Sługi Bożego, jego odejście od wiary i pogrążanie się w grzechu, 
wsłuchujemy się w słowa Apostoła, bo są one także skierowa-
ne do nas: „Kiedy [...] byliście niewolnikami grzechu, byliście 
wolni od służby sprawiedliwości. Jakiż jednak pożytek mieliście 
wówczas z tych czynów, których się teraz wstydzicie? Przecież 
końcem ich jest śmierć” (Rz 6, 20–21).

Bogdan Jański od młodych lat ocierał się o nieprawość, ale 
w pewnym momencie zrozumiał, że droga, którą kroczy prowadzi 
do nikąd, a właściwie prowadzi do zatracenia i śmierci. Otrzymał 

1  Msza św. miała miejsce w kościele seminaryjnym „Emaus”, w krakow-
skim Centrum Resurrectionis, 22 października 2015 roku – przyp. red.
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łaskę nawrócenia, a wyrazem tego, co dokonało się w jego duszy 
była, jak wiemy, spowiedź trwająca 48 dni. Radykalnym owocem 
tego trudnego, duchowego procesu było oddanie się bez resz-
ty żywemu Bogu – wkroczenie na drogę prowadzącą do „życia 
wiecznego w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (Rz 6, 23). Inaczej 
mówiąc, radykalnym owocem nawrócenia była zawsze i jest świę-
tość człowieka – jego życie w Bogu i dla Boga, w służbie królestwa 
Bożego i jego sprawiedliwości.

2. Radykalny wymiar Ewangelii dochodzi wyraziście do gło-
su w odczytanym przez nas fragmencie Ewangelii św. Łukasza. 
Dobra Nowina głoszona przez Jezusa nie polegała i nie polega 
na usypianiu człowieka, na dostarczaniu mu taniej pociechy. Nie 
po to Syn Boży przyszedł na ziemię. On przyszedł, aby nas wy-
prowadzić z krainy grzechu, zła i śmierci, i wprowadzić w prze-
strzeń dobra i miłości, bo takim jest Jego królestwo. Jak sam 
powiedział, „przyszedłem ogień rzucić na ziemi i jakże bardzo 
pragnę, żeby on już zapłonął. Chrzest mam przyjąć, i jakiej do-
znaję udręki, aż się to stanie” (Łk 12, 49–50). Jezusowym ogniem 
jest wiara, nasze powierzenie się bez reszty Bogu. Jezusowym 
ogniem jest miłość, bo Bóg jest miłością, dlatego też każdy czło-
wiek, każdy z nas najpełniej realizuje projekt swego życia w mi-
łości. Dla tej sprawy Jezus przyszedł na ziemię, dla tej sprawy 
przyjął „chrzest”, czyli cierpiał i został ukrzyżowany, aby raz na 
zawsze miłość pokonała zło i nieprawość.

Jezus przyniósł ziemi pokój, ale nie za wszelką cenę. Jak pisze 
Paweł Apostoł do Efezjan, On sam jest „naszym pokojem”(2, 14), 
ale Jego pokój nie przypomina pokoju, do jakiego przyzwyczaja 
nas świat. Jego pokój nie ma nic wspólnego z duchowym leni-
stwem unikającym wysiłku albo tchórzliwie unikającym kon-
fliktu. W tym świetle możemy zrozumieć słowa Jezusa: „Czy 
myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, 
lecz rozłam” (Łk 12, 51). Wobec Jezusa nie można przejść obo-
jętnie. Wobec Niego trzeba zająć jasną pozycję. Wtedy wcześniej 
czy później dochodzi do konfliktu albo w nas samych, w naszym 
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sercu, w naszych pragnieniach, albo do konfliktu z otaczającym 
nas światem.

3. Zrozumiał to wszystko Sługa Boży Bogdan Jański. Zro-
zumiał to tym bardzieji tym głębiej, że najpierw sam osobiście 
doświadczył, czym jest fałszywe poczucie bezpieczeństwa, samo-
wystarczalności, spokoju oraz pokoju niemającego Bożej pieczę-
ci autentyczności. Odbył długą pielgrzymkę wiary. Najpierw 
błądził po manowcach ateizmu, szukania ziemskich przyjem-
ności, które przecież nie mogły zaspokoić najgłębszych tęsknot 
jego serca, ludzkiego serca. W pewnym sensie doświadczenie 
Augustyna z Hippony stało się jego doświadczeniem. Również 
i jego serce było pełne rozterek i niepokoju, dopóki nie spoczę-
ło w Bogu. Po nawróceniu szukał swego miejsca w Kościele, 
i znalazł je. Dla wielu środowisk stał się świadkiem zmartwych-
wstałego Pana. Nawet napis na jego grobie na rzymskim Campo 
Verano świadczył o jego wierze w nowy świat, w nowego czło-
wieka, w Bożą i ostateczną rzeczywistość: „Tu spoczywa mający 
zmartwychwstać...” – „Hic resurrecturus quiescit…”.

Dziś to świadectwo dają jego duchowi synowie – Księża Zmar-
twychwstańcy. Ich Zgromadzenie urzeczywistnia wizję Sługi 
Bożego, aby dać Kościołowi wykształconych kapłanów. Bogdan 
Jański zdobył niezwykłe, choć niełatwe doświadczenie duchowe. 
Jego wielkość i jego zasługi dla Kościoła polegają na tym, że nie 
zamknął się w sobie z tym doświadczeniem. Od samego początku 
chciał się nim dzielić. Znamy jego paryskie doświadczenia pod 
tym względem, kiedy szukał sposobów przekazania we wspól-
nocie tego wszystkiego, co sam przeżył i co zrozumiał, posługując 
się „dobrym rozumem”, jak poradziła mu w młodości jego ro-
dzona matka. Symbolem tego pragnienia wspólnoty jest „Domek 
Jańskiego”, ale także wysłanie do Rzymu najbliższych uczniów 
– Piotra Semenenki i Hieronima Kajsiewicza, aby zostali kapła-
nami i służyli wspólnocie Kościoła. Z ziarna zasianego przez Słu-
gę Bożego wyrosło okazałe drzewo, noszące imię Zgromadzenie 
Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa.
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4. Ostatecznie Bogdan Jański zakończył swoje ziemskie i du-
chowe pielgrzymowanie w Wiecznym Mieście. Dokonało się to 
2 lipca 1840 r., sto siedemdziesiąt pięć lat temu. Dzięki temu jego 
dzieło otrzymało również rys bardziej uniwersalny.

Do Rzymu dotarł również i pozostał w nim inny nasz Rodak 
– metropolita krakowski, kardynał Karol Wojtyła. Dziś mija trzy-
dziesta siódma rocznica inauguracji jego – jak się okazało – długie-
go i niezwykłego pontyfikatu. To wtedy, 22 października 1978 r., 
wypowiedział słowa, które naznaczyły ten pontyfikat. Do dziś 
rozbrzmiewa w Kościele i świecie jego wezwanie, byśmy się nie 
lękali i otwarli przed Chrystusem „granice państw, ustrojów eko-
nomicznych i politycznych, szerokich dziedzin kultury, cywilizacji, 
rozwoju”, bo tylko On ma słowa życia wiecznego.

Jan Paweł II jako pontifex budował mosty porozumienia oraz 
jedności Kościoła i świata. Podjął wyzwania, jakie przed nim sta-
nęły. Wprowadził Kościół w trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa 
i wezwał go, by wypływał na głębię wiary, nadziei i miłości. Ojciec 
Święty zostawił nam ogromne dziedzictwo nauczania, stylu 
posługi pasterskiej, obrony życia i godności człowieka. Dzięki 
niemu runęła przewrotna pax sovietica, utrzymująca w niewoli 
narody Europy Środkowo-Wschodniej i innych części świata.

Po swojej błogosławionej śmierci Jan Paweł II przemówił 
swoją świętością. Podobnie jak Sługa Boży Bogdan Jański, był 
mistykiem, mającym niezwykłe doświadczenie Boga, a to jego 
doświadczenie duchowe owocowało służbą Kościołowi i światu. 
Był mistykiem służby. Zanurzony w tajemnicy Boga, dostrzegał 
przenikliwie otaczająca go rzeczywistość, pragnienia i potrzeby 
człowieka często zagubionego, uwikłanego w grzechu, ale tym 
bardziej szukającego motywów nadziei i sensu życia. Temu czło-
wiekowi chciał służyć i niezmordowanie służył.

5. Dziś, podczas tej Eucharystii, módlmy się o wyniesie do 
chwały ołtarzy Sługi Bożego Bogdana Jańskiego. Jesteśmy prze-
konani, że jego beatyfikacja i kanonizacja mogłaby pomóc wielu 
współczesnym nam ludziom w odnalezieniu drogi do Boga, do 
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źródeł życia i miłości. Prośmy także św. Jana Pawła II o wstawien-
nictwo w niebie i błogosławieństwo z wysoka dla nas wszyst-
kich, a także dla dzisiejszej Konferencji. Prośmy o światło Ducha 
Świętego dla Papieża Franciszka i biskupów obradujących na 
Synodzie w Watykanie nad powołaniem i zadaniami rodziny 
chrześcijańskiej w Kościele i świecie. Prośmy, byśmy my sami 
byli wiarygodnymi świadkami zmartwychwstałego Pana w na-
szym niespokojnym świecie.

Amen.

Stanisław kardynał Dziwisz
Arcybiskup Metropolita Krakowski





Wprowadzenie

Pisząc słowo wprowadzenia do monografii naukowej poświę-
conej Bogdanowi Jańskiemu, chciałbym najpierw wyrazić radość 
i podziękowanie. Cieszę się, że postać naszego Założyciela, pomi-
mo że jego bytność na tej ziemi była krótka (zaledwie 33 lata), 
żyje nadal w pamięci nie tylko Jego synów duchowych, ale też 
w refleksji naukowej historyków, teologów, literaturoznawców, 
medioznawców i prawników. Jestem także wdzięczny Uniwersy-
tetowi Papieskiemu Jana Pawła II w Krakowie oraz Polskiej Pro-
wincji Zmartwychwstańców za zorganizowanie ogólnopolskiej 
konferencji naukowej pt. „Sługa Boży Bogdan Jański: doświad-
czenie duchowe i projekt społeczny (z okazji 175. rocznicy jego 
śmierci)”, która miała miejsce 22 października 2015 r. w Centrum 
Resurrectionis.

Wiemy, że sama spuścizna archiwalna Bogdana Jańskiego 
nie jest zbyt wielka: kilkadziesiąt listów, Dziennik i kilkanaście 
tekstów encyklopedycznych. Jednak jego duch jest tak wielki, 
a historia życia i osobowość tak bogata, że – jak tego doświad-
czyliśmy w 2015 r. – sesje naukowe poświęcone Założycielowi 
Zmartwychwstańców mogą się odbywać nawet dwa razy do 
roku.

Tytułem podpowiedzi tematów kolejnych sympozjów, chciałem 
przywołać osiem rysów teologicznych, jakie w Apostole Wielkiej 
Emigracji już w 1993 r. wychwyciła XXIX Kapituła Generalna na-
szego Zgromadzenia:

1) Bogdan Jański to człowiek, który miał niezachwianą świadomość 
i doświadczył osobiście tego, że Bóg ukochał go pierwszy miłością 
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bezwarunkową; głoszenie tej prawdy uważał za swoją podstawową 
powinność.

2) Doświadczenie radykalnego nawrócenia (które nie omijało ani 
intelektu, ani serca, ani woli) było czymś istotnym w jego życiu i sta-
wia go w rzędzie współczesnych wielkich konwertytów i gwałtowników 
Królestwa Bożego.

3) Modlitwa towarzyszy mu nawet wtedy, gdy jest jeszcze daleko 
od Boga; po nawróceniu z determinacją stawia siebie w obecności Bożej 
i pielęgnuje życie modlitwy. Uczy nas modlitwy żarliwej i wytrwa-
łej. Uzmysławia nam konieczność kontaktu z Bogiem na drodze ciągłe-
go nawracania i ewangelizacji.

4) Bogdan Jański był człowiekiem „brutalnej szczerości” w sto-
sunku do swoich własnych słabości, błędów i grzechów. Jego szczerości 
towarzyszyła cierpliwość i wielkoduszność w stosunku do innych. Taka 
postawa stawia go w rzędzie takich świętych, jak Paweł czy Augustyn.

5) Naśladowanie Chrystusa i zjednoczenie z Nim w życiu nasze-
go Założyciela polegało na tym, że jego niepowodzenia i klęski, jak też 
zwycięstwa, były udziałem w misterium wielkanocnym. Dla nas jest 
to proroczy znak, że „przegrane nie umiera”.

6) Apostolska gorliwość Bogdana Jańskiego i odwaga jego wizji 
są ukierunkowane na odrodzenie człowieka, społeczeństwa i Kościoła. 
Bogdan Jański jest przykładem duszpasterza idącego za człowiekiem, 
duszpasterza „zbierającego” ludzi we wspólnotę z tego miejsca, gdzie 
się akurat znajdują.

7) Bogdan Jański jako człowiek świecki uwrażliwia nas na misję 
laikatu i zobowiązuje do współpracy z ludźmi świeckimi.

8) Bogdan Jański staje przed nami jako mistrz wychowania i for-
macji, który umiał trafić do ludzi i przyciągnąć ich do swoich ideałów. 
Robił to z szacunkiem, delikatnością, ale też z cierpliwością i wytrwa-
łością, z wiarą we własną misję.
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Życzę owocnej lektury, w której wybrzmi atmosfera tamtych 
czasów i zajaśnieje niepowtarzalny charyzmat niezmordowanego 
Apostoła tułaczy, niosącego wiarę i nadzieję na obcej ziemi (nie 
tylko do swoich).

Bernard Hylla CR
Przełożony Generalny

Zgromadzenia Zmartwychwstańców





Artur Kardaś CR

Bogdan Jański (1807 – 1840)1

Kiedy umierał, miał zaledwie 33 lata.

Twórca polskiej inteligencji katolickiej na emigracji,  
założyciel zmartwychwstańców,

admirator Pisma Świętego i Eucharystii, prekursor systemu 
 pedagogicznego i duchowości zmartwychwstańczej, człowiek głębokiej 

wiary i pokory, jawny pokutnik i Apostoł Wielkiej Emigracji,

wybitny intelektualista, prawnik i ekonomista, współpracownik  
i przyjaciel Mickiewicza oraz wielu wybitnych luminarzy  

francuskich oraz polskich. 

Sługa Boży – kandydat na ołtarze.

Bogdan Jański potrzebuje głębszego zakorzenienia się 
w świadomości Polaków, a szczególnie katolików. Ci ostatni czę-
sto nawet nie wiedzą, że jest założycielem zgromadzenia zakon-
nego – zmartwychwstańców. Czy tylko z tej racji trzeba o nim 
pamiętać? Bynajmniej! Zasługuje na to – a przede wszystkim jako 
wzór do naśladowania – także z innych powodów.

1  Po raz pierwszy opublikowano w: Wielcy Polacy z Królestwa Kongresowego 
i Zaboru Pruskiego, red. J. Marciak-Kozłowska, Białystok 2015, s. 361–368.



18 Artur Kardaś CR

Potrzeba głębszego przeżywania wiary jest tak dawna, jak ona 
sama. W Europie pierwsza połowa XIX wieku także charaktery-
zowała się tą potrzebą. Przed tym okresem nie istniał właściwie 
model pogłębionej formacji religijnej, który by nie był wzoro-
wany na życiu zakonnym lub nie był powiązany z duchowością 
jednego z wielkich zakonów. Brak było wzorca świętości w życiu 
świeckim. Na szczęście ostatnie dwa wieki zupełnie to zmieniły. 
Początek tej zmiany, to właśnie wiek XIX. Sekularyzacja, laicyza-
cja i dechrystianizacja, zapoczątkowane przez rewolucję francu-
ską, nabierały tempa. Procesy te z elit powoli przenosiły się na 
masy. Modne było – jak w wielu kręgach i dziś – po prostu nie 
wierzyć. W zaistniałej sytuacji zaczął rodzić się, w wielu krajach 
Starego Kontynentu, nurt przeciwny, w którym znaczące miejsce 
zajęli katolicy świeccy. Zjawisko to posiadało różne formy. Nie 
bez wpływu na nie pozostawał rozkwitający romantyzm, który 
szczególnie był wrażliwy na czynnik religijny2.

Także wśród Polaków, dodajmy – wśród bardzo młodych 
Polaków – po przegranym powstaniu 1830 r., na emigracji w Pary-
żu, zrodził się prężny, choć niewielki, ruch katolików świeckich, 
z którego wyrosła polska inteligencja katolicka, a z niej nowy 
zakon. To wielki paradoks naszej historii, że geneza tego ruchu, 
program odrodzenia chrześcijańskiego kraju i innych narodów, 
tkwił wśród młodych Wielkiej Emigracji. Twórcą tego ruchu był 
dwudziestoparoletni Bogdan Jański. Inspiracją był mu intelek-
tualny ruch francuskich katolików świeckich skupionych wo-
kół księdza Feliksa de La Mennais [Lamennais] (1782 – 1845), 
ruch zwany później menezjańskim. Sam Jański, już wówczas 
przebywający w Paryżu, powrócił do wiary. Przyjaźń z najwy-
bitniejszymi luminarzami menezjanizmu dała jego nawróceniu 
solidną podstawę intelektualną. Stopniowo niedoszły profesor 

2  Por. E. Jabłońska-Deptuła, Problem genezy polskiej inteligencji katolickiej, [w:] 
Wybory wartości. Inteligencja polska u schyłku XIX wieku i na początku XX, Lublin 
1996, s. 20–35; A. Merdas, Ocalony wieniec, Warszawa 1995, s. 30–120; A. Kardaś, 
Droga charyzmatyczna Hieronima Kajsiewicza, Kraków 2006, s. 55–65.
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ekonomii, mającej powstać w Warszawie politechniki, prze-
obraził się w „jawnego pokutnika emigracji” – jak później sam 
siebie określał. 

Kim był? I w jaki sposób znalazł się w Paryżu? Pochodził 
z Mazowsza. Urodził się w Lisowie koło Grójca 26 marca 1807 r. 
(w Wielki Czwartek), ale swoje dzieciństwo i wczesną młodość 
spędził w okolicach Pułtuska i w samym Pułtusku. Rodzice jego 
należeli do ubogiej szlachty i dzierżawili najpierw lichy majątek 
w Domosławiu, a potem nieco zasobniejszy w Pękowie. Dzieciń-
stwo miał smutne. Jego ojciec Piotr (1773 – 1831) był żołnierzem 
napoleońskim i w dobie tworzącego się Księstwa Warszawskie-
go oraz wyprawy Napoleona na Moskwę nie było go nieustan-
nie w domu. Matka – Agnieszka z Hryniewickich (1773 – 1824) 
nie mogła sobie poradzić z dzierżawionym majątkiem w dobie 
wojen i ciągłego braku jakiejkolwiek koniunktury gospodar-
czej. W końcu zmuszona była odstąpić dzierżawę i zamieszkać 
w Pułtusku (1814). Po powrocie męża do domu (1816) sytuacja 
ta stała się źródłem nieustannych nieporozumień i w końcu za-
kończyła się separacją małżonków (1818). Bogdan, jako najstar-
szy z rodzeństwa, wcześnie musiał zacząć pracować, aby pomóc 
matce w utrzymaniu rodziny. W domu królowała bieda! Uczył 
się znakomicie w Szkole Departamentowej Księży Benedykty-
nów w Pułtusku. Po zdaniu matury (1822) przez rok pracował 
w niej jako nauczyciel matematyki, j. polskiego i kaligrafii. Po-
tem wyjechał na upragnione studia do Warszawy. Tam, dotąd 
religijny, choć buńczuczny młodzieniec, utracił wiarę, prowa-
dząc swobodne życie. Powodów takiego stanu rzeczy było kilka: 
złe towarzystwo, brak przewodnika duchowego, rozczytywanie 
się w literaturze materialistycznej i niechęć do sakramentów 
świętych spowodowana zmuszaniem studentów do ich prakty-
kowania. Była to cyniczna i skuteczna metoda walki caratu z re-
ligijnością wiernych, szczególnie młodych ludzi. Jański dokonał 
nawet aktu apostazji: wyrzekł się wiary w Chrystusa i przyna-
leżności do Kościoła. Odrzucił nie tylko chrześcijaństwo, ale 
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z euforią wszczął propagandę antychrystianizmu. Poddał się 
bogom oświecenia, przyjmując materializm, determinizm, sensu-
alizm i hedonizm. Stał się fatalistą.

Studentem był jednak znakomitym. Chłonął wiedzę. Był ot-
warty na nowe prądy w nauce, szczególnie w dziedzinie prawa, 
ekonomii i filozofii, które studiował. W 1824 r. umarła jego mat-
ka. Kiedy wyjeżdżał na studia, widocznie już wówczas świadoma 
skłoności syna, napisała do niego między innymi takie słowa: 
„Mój Teosiu, ja nie mogę do ciebie mówić ile, czuję. [...] Nie to-
warzysz się z tymi, którzy by cię do tych światowości i złych 
postępków naprowadzali. Szukaj tylko dobrego towarzystwa, 
gdzie byś znalazł dobrą reputację i miłość wszystkich. [...] Bóg 
na wszystko patrzy. Bądź dobrym, religijnym i pobożnym, a Bóg 
najwyższy będzie ci błogosławił we wszystkim. Mój Drogi Teo-
dorze, przyjmij jak od matki, która sobie wiele z ciebie obie-
cywała. Żebym nie doczekała się kiedy słyszeć o twoich złych 
postępkach, bo by mnie to zapewne do grobu wprowadziło. Ty 
jesteś jeszcze młody, ale masz pięknie w głowie i dobry rozum, 
aby go na dobre użyć”3. Po śmierci matki Jański musiał dodatko-
wo pracować na utrzymanie siebie, schorowanego ojca i młod-
szych braci Antoniego i Stefana, którzy także dołączyli do grona 
studentów warszawskiej uczelni. Jego dochody pochodziły te-
raz z licznych korepetycji, opracowań statystycznych i pisania 
artykułów do stołecznej prasy. Pasjonowała go teoria poznania, 
czytał Pismo Święte, traktaty ojców Kościoła, miał wyjątkowy 
stosunek do Chrystusa, ale widział w Nim jedynie „rewolucjo-
nistę” w rozwiązywaniu kwestii społecznych, które były mu 
najbliższe. W jego życiu nie mogło być nic małe, nijakie, miał 
bowiem naturę żywą, żądną wielkości.

Bogdan mimo wyczerpującego trybu życia, ukończył prze-
widziane studia, zdał doskonale egzaminy i uzyskał stopień 
magistra obojga praw oraz ekonomii politycznej. Szybko został 

3  [Cyt. za:] J. Iwicki, Charyzmat zmartwychwstańców, Katowice 1990, s. 9.
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aplikantem palestry w Warszawie, pomagając, często za darmo, 
lokalnej biedocie dochodzić i bronić swoich praw! Rozpoczął 
także wykłady z prawa w Szkole Leśnej na Marymoncie. W 1828 r. 
wygrał konkurs na wojaż naukowy do Berlina, Paryża i Londy-
nu przygotowujący go do objęcia profesury i zorganizowania 
katedry handlowości w tworzącym się Instytucie Politechnicz-
nym w Warszawie. Tuż przed wyjazdem z kraju ożenił się ze 
znajomą z dzieciństwa Aleksandrą Zawadzką, córką znanego 
patrioty, pułkownika Augustyna (1769 – 1837), między innymi 
dowódcy 7. Pułku Ułanów Księstwa Warszawskiego. Aleksan-
dra została wcześniej porzucona przez mężczyznę, z którym za-
szła w ciążę, co spowodowało, że rodzice wyrzekli się jej i została 
bez środków do życia. Wzruszony położeniem Aleksandry i za-
kochany w niej Bogdan wziął z nią ślub kościelny, choć uważał 
się za ateistę. Miało to miejsce w Przewodowie 23 października 
1828 r. Już nazajutrz jednak wyprawił się w drogę na trzyletnie 
stypendium i do kraju nigdy nie powrócił! Aleksandra miała na 
niego czekać u swojej siostry, ale rychło odeszła od tego zamiaru 
i udając się do Warszawy, prowadziła swobodne życie. Sprawa 
małżeństwa była i pozostała otwartą raną w sercu Jańskiego do 
końca życia. Rychła śmierć ich obojga zakończyła wszystko.

Bogdan, w wieku 21 lat, uwoził z sobą do Paryża bagaż wiel-
kich planów naukowych, ale i życiowych niepokojów. Jak do-
tąd nic nie zaspakajało jego ambicji i pragnień. W stolicy Francji 
szukał ciągle jakiegoś kompromisu w sobie między materiali-
zmem a spirytualizmem. Pogrążył się w alkoholu i rozpuście 
w paryskich knajpach. Zaciągnął pożyczki i popadł w długi. 
„Bieda w najwyższym stopniu” – zapisał w Dzienniku. Myślał 
o wyjeździe do Ameryki, a nawet o samobójstwie. W okresie 
skrajnego wyczerpania wszedł w modny wówczas ruch utopijnych 
socjalistów nazywany saintsimonizmem4. Doskonale znał się 
z jego twórcami. Pomogli mu wydobyć się z beznadziejnego 

4  Nota o ruchu, [w:] B. Jański, Dziennik (1830 – 1839), odczytał z autografu 
i opracował A. Jastrzębski, Rzym 2000, s. 91–94.
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położenia i zapewnili mu nawet materialne wsparcie. Służył ru-
chowi z bojowym zapałem i neoficką gorliwością. Idee saintsi-
monistów szerzył wśród wybitnych ekonomistów, prawników 
i filozofów nawet w Londynie, dokąd udał się na dalsze studia 
(sierpień – grudzień 1830). Tam także przedstawiał „sprawę 
polską”, kwestię jej niepodległość i „przyszłego jej urządzenia”. 
Pod wpływem ruchu rozpoczął prowadzenie Dziennika, w celu 
doskonalenia moralnego samego siebie, skoro miał udoskonalać 
ludzkość. Rozpoczynając pisanie tego wyjątkowego dokumen-
tu, nie zdawał sobie sprawy, że owa codzienna kontrola samego 
siebie będzie jedną z dróg, która pomoże mu powrócić do Boga 
i Kościoła. W Paryżu przyjaźnił się z wybitnymi intelektualista-
mi francuskimi, wydawcami i redaktorami najprzedniejszych 
dzienników i magazynów, między innymi z Henri Burgaud des 
Marets’em. Z nim to wydał po francusku „Konrada Wallenroda” 
Mickiewicza. Jański nie tylko tłumaczył dzieła Wieszcza, ale tak-
że Stefana Witwickiego, Maurycego Mochnackiego czy Joachima 
Lelewela.

Po powrocie z Londynu przeżył kolejny kryzys, z powodu 
rozłamu wśród saintsimonistów. Na dodatek upadek powsta-
nia listopadowego i niewiadomy los najbliższych (ojciec zginął 
w powstaniu) wywołały u niego poczucie bezradności. „Byłem 
w tak nieszczęśliwym stanie – napisał – żem albo wcale, albo 
zbyt mało mógł zarabiać”. Był w psychiczno-moralnej zapaści. 
Miotał się „między zwierzęcością a rozpaczą”. „Przed nikim nie 
mogę otworzyć mego serca” – odnotował. Upadek powstania 
spowodował także przerwanie krajowych planów naukowych. 
Poza tym jego zaangażowanie patriotyczne (tajny agent powsta-
nia) zamknęło mu drogę powrotu do kraju z powodu represji 
popowstaniowych.

Jański przylgnął w tym okresie do demokratów i katolickich 
liberałów, z którymi znał się już wcześniej i dzielił ich poglądy 
zwłaszcza w zakresie zagadnień politycznych oraz społecznych. 
Rozpoczął nawet studia porównawcze różnych religii i zapoznawał 
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się z pismami ojców Kościoła oraz współczesnymi mu dzieła-
mi intelektualistów katolickich. Powoli od 1832 r. rozpoczął się 
w nim proces wewnętrznego wyzwalania i odkrywania katoli-
cyzmu oraz akceptacji nauki Kościoła. Był to trudny proces, pe-
łen wewnętrznych zmagań! Rozczytywał się w piśmie L’Avenir 
– wspomnianego już, a głośnego pisarza religijnego, ks. Feliksa 
Lamennais’go postulującego wierność nauczaniu Kościoła kato-
lickiego, ale też i rozdział Kościoła od państwa w imię wolności 
religii. Jański studiował pisma liderów menezjanizmu i z wieloma 
z nich przyjaźnił się: Lacordaire’em, d’Eckstein’em, Gerbert’em, 
Ozanan’em, Montalembert’em i innymi. Stopniowo niedoszły 
profesor ekonomii przeobrażał się w „jawnego pokutnika emigra-
cji”. Dzieła naukowe, mistyczne i literackie stały się dla Jańskie-
go kanałem, przez który przemawiała do niego i przemieniała go 
łaska Boga! Zaczął modlić się, czytać Pismo Święte, uczęszczać na 
mszę św. i nieszpory do paryskich kościołów. Dalej nie opuszczała 
go bieda. Chcąc zarobić na skromne utrzymanie, pisał artykuły 
popularnonaukowe do francuskich czasopism.

Jański nie tylko przyjaźnił się z elitami francuskimi, ale także 
i z polskimi, którzy po upadku powstania dotarli do Paryża. Był 
wśród nich – przede wszystkim – Mickiewicz, z którym nawet 
przez jakiś czas mieszkał. Pobożność Wieszcza, jego praktyki 
religijne, wywierały na Jańskim wielkie wrażenie, co bardzo po-
magało mu w powrocie do Boga i Kościoła. Wspólne zamiesz-
kanie zaowocowało również współpracą w wydawaniu dzieł 
Współlokatora. Jański bowiem pracował w słynnej drukarni 
Pinarda i był odpowiedzialny za wydawanie polskojęzycznych 
tekstów. Za pośrednictwem Jańskiego z twórczością Mickiewicza 
zapoznali się francuscy intelektualiści. Jański przetłumaczył na 
francuski Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego, frag-
menty Dziadów, uczestniczył w pracach korektorskich i wydaniu 
Pana Tadeusza. Redagowali wspólnie czasopismo emigracyjne 
Pielgrzym Polski. Mieszkanie Mickiewicza i Jańskiego stało się 
popularnym miejscem spotkań elity Wielkiej Emigracji: Fryderyka 
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Chopina, Ignacego Domeyki, Antoniego Goreckiego, Stefana 
Witwickiego, Bohdana i Józefa Zaleskich czy Aleksandra Jeło-
wickiego oraz wielu, wielu innych. Jański należał do kilku towa-
rzystw emigracyjnych oraz współorganizował polską księgarnię 
i bibliotekę.

Jesienią 1834 r. rozpoczął sakramentalną spowiedź św., którą 
11 stycznia 1835 r. uwieńczył przyjęciem – po wielu latach – ko-
munii św., napisał: „Dzień w moim życiu na zawsze uroczysty. 
Dzień nowego przymierza z Bogiem”. Odrodzony duchowo był 
szczęśliwy jak nigdy. Nareszcie poczuł się sobą. Informował 
o tym w listach rodzinę i przyjaciół, jednocześnie przeprasza-
jąc ich za wcześniejsze słowa i zachowania antychrześcijańskie. 
Dla niego nie było jednak łatwe żyć w łasce i czystości moralnej, 
dlatego tym bardziej zaczął prowadzić intensywniejsze życie we-
wnętrze, poparte konkretnymi działaniami dla swego i innych 
dobra. Już wówczas stał się swoistym „pogotowaniem ratunko-
wym” odpowiadającym na potrzeby tak duchowe, jak i materialne 
różnych ludzi.

Aby pomóc sobie w życiu religijnym, zapisał się także do 
zorganizowanego przez Mickiewicza Towarzystwa Braci Zjed-
noczonych, którzy mieli co piątek – w domu Wieszcza – modlić 
się za ojczyznę i czytając Pismo Święte, starać się wprowadzać 
w życie emigracji wartości religijne i moralne. Związek ten okazał 
się jednak nietrwały, dlatego Jański przemyśliwał o własnym 
bractwie, „nowym zakonie” dla reewangelizacji nie tylko emi-
grantów, ale Polski, słowiańszczyzny i ewangelizacji ludów 
i narodów. Wokół niego gromadziło się coraz więcej podobnie 
myślących, na których miał ogromny religijny wpływ. Długa jest 
lista nawróconych przez niego ludzi oraz tych, których w na-
wróceniu wspierał. Dość wspomnieć poetę Adama Celińskiego, 
Piotra Semenenkę, Hieronima Kajsiewicza, Edwarda Duńskiego, 
Leona Przecławskiego, Jana Koźmiana, Józefa Hubego i wielu in-
nych. Piotr Semenenko, jego wierny uczeń w Biesiadach filozoficznych 
zapisał: „Jański sam zaświecił, jako gwiazda zwiastunka dnia już 
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nadeszłego [...]. Ludzie witali go jak posłańca z góry i szli jak 
za aniołem przewodnikiem [...]. Co za miła i piękna to postać 
pośród całej biedy, nędzy, zepsucia i ciemności! Dusza wielka, 
niezłomna, niczym niezachwiana, a jasna, czysta i pogodna [...]. 
Ona pierwsza od Boga zjawiła się publicznie ze światłem i łaską, 
z pokojem”. Istotnie, niezwykła uprzejmość, takt i delikatność 
Jańskiego w kontaktach z innymi, jego duch modlitwy, otwartość, 
dyspozycyjność do pomocy, pociągały każdego, kto się z nim 
spotkał. „Raz nawrócony – pisał Stefan Witwicki – nawracał gor-
liwie drugich”.

Początkiem czerwca 1835 r., z inicjatywy Jańskiego, powstało 
Bractwo Służby Narodowej. W dniu założenia skupiało zale-
dwie Piotra Semenenkę, Hieronima Kajsiewicza i Leona Prze-
cławskiego. We wspólnocie tej dojrzały powołania kapłańskie 
i zakonne Kajsiewicza i Semenenki do nowego dzieła Jańskie-
go. Po odbytych rekolekcjach w Solesmes u benedyktynów 
i wizycie u trapistów, 17 lutego 1836 r., w Środę Popielco-
wą, Jański i jego czterech uczniów (Semenenko, Kajsiewicz, 
Edward Duński i Józef Maliński) zamieszkali wspólnie, dając 
początek Zgromadzeniu Zmartwychwstania Pańskiego, czyli 
zmartwychwstańcom. Życie pierwszych zapaleńców „sprawy 
Bożej”, wspólnoty nazwanej początkowo „Domkiem Jańskie-
go” było przesiąknięte duchem pokuty, modlitwy i apostoło-
wania. Jański stopniowo realizował program Bractwa Służby 
Narodowej, które miało być w różnych krajach wspólnotą wspól-
not, a w jej centrum miała znajdować się tzw. „służba duchow-
na”, czyli kapłani „nowej kongregacji”. Wokół nich miały się 
skupiać zespoły ludzi świeckich, które miały działać w róż-
nych dziedzinach życia społecznego w zależności od potrzeb 
– znaków czasu. Jańskiemu chodziło „o przeobrażenie w duchu 
Chrystusowym” gospodarki, polityki, nauki, oświaty, literatury 
i sztuki. Bardzo mocno wskazywał na rolę formacyjną rodziny 
oraz na powszechne powołanie do świętości. Młody Jański nie 
był zatem typem demagoga, lecz myśliciela intelektualisty oraz 
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żarliwego apostoła. Oprócz duchownych liczył przede wszyst-
kim na „braci świeckich”, którzy mieli w swoich środowiskach 
rodzinnych, zawodowych i społecznych wprowadzać Ewange-
lię w życie. Do najwybitniejszych należeli choćby Jan Koźmian 
w Wielkopolsce czy Walery Wielogłowski w Galicji.

Nową wspólnotę Jańskiego, także finansowo, wspierał Mi-
ckiewicz. Pomimo biedy nawróceni emigranci byli szczęśliwi. 
Znosili totalną krytykę lewicy emigracyjnej, szczególnie w pra-
sie. Uczniowie Jańskiego rozpoczęli studia teologiczne w College 
Stanislas w Paryżu, a od 1837 r. w Rzymie. I tam nie omijały ich 
poważne kłopoty oraz bieda. Tam również przyjęli święcenia 
kapłańskie i w 1842 r. złożyli pierwsze śluby zakonne, nazywając 
się Braćmi Zmartwychwstania. Rozpoczęło się zatem formalne 
życie nowego zgromadzenia zakonnego, które stawiało sobie 
za cel „rechrystianizację poganiejących społeczeństw” poprzez 
edukację różnego typu, prowadzenie parafii i dzieł miłosierdzia, 
a także przygotowywanie do służby Bogu i ludziom mądrych 
i pobożnych kapłanów.

Jański nie dożył choćby początkowego rozwoju zorganizo-
wanej wspólnoty. Od roku 1832 bowiem rozwijała się w jego 
organizmie „choroba piersiowa” – gruźlica, która mocno postę-
powała. „Skonał łagodnie” w Rzymie, w opinii świętości, 2 lipca 
1840 r., dokąd przybył na prośbę swoich uczniów. Pochowano 
go na cmentarzu Campo Verano. Pogrzeb przy współudziale 
licznych znajomych i uczniów, poprowadził jego przyjaciel, 
wybitny kaznodzieja katedry Notre-Dame w Paryżu, ojciec Jean 
Lacordaire, dominikanin. Trumna była przykryta biało-czerwo-
ną flagą. Na nagrobku umieszczono napis „Hic resurrecturus 
quiescit” (Tu spoczywa mający zmartwychwstać). W styczniu 
1956 r. przeniesiono jego doczesne szczątki do rzymskiego koś-
cioła Domu Generalnego Zgromadzenia przy via San Sebiastia-
nello 11. Aktualnie trwa jego proces beatyfikacyjny, więc jest 
Sługą Bożym.
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Sądzę, że najlepiej o osobowości i życiu Założyciela Zmar-
twychwstańców napisał jeden z jego badaczy, autor opraco-
wania jego Dziennika – Andrzej Jastrzębski: „Jański, który miał 
klarowną świadomość, że Opatrzność upatrzyła w nim aposto-
ła i powierzyła mu zadanie religijnego i moralnego nawracania 
współrodaków, umierając, zaufał Jej bezwarunkowo: Jej powie-
rzył zaledwie zaczęte działo, którego z Jej woli nie było mu dane 
prowadzić do końca. Współczesny Jańskiemu Fryderyk Ozanan 
wypowiedział słowa, które można z przekonaniem odnieść do 
Polaka: «Jesteśmy tu, by spełnić wolę Opatrzności. Ta wola speł-
nia się z dnia na dzień i ten, który umiera pozostawiając swe 
dzieło nie dokończone, jest tak samo zaawansowany w oczach 
najwyższej sprawiedliwości jak ten, który ma możność wykoń-
czyć je całkowicie»5. Sam zaś Jański w ostatnich miesiącach życia 
napisał: Duchu Święty, zstąp na mnie, choć najniegodniejszego, 
ale przez ufność w miłosierdziu Panu Jezusowym chcącego być 
najwierniejszym, najpoświęceńszym, najzakochańszym z sług 
Bożych”6.

Po śmierci Bogdana Jańskiego ster dzieła przejęli najwybit-
niejsi jego uczniowie: Piotr Semenenko i Hieronim Kajsiewicz. To 
przy ich konfesjonałach klękały wielkie Polki i wielcy Polacy tam-
tego czasu, między innymi: Emilia Sczaniecka, Delfina Potocka, 
Cyprian Kamil Norwid, Zygmunt Krasiński, Edmud Bojanow-
ski czy Dezydery Chłapowski. Klękały także przyszłe wybitne 
zakonodawczynie kilkunastu zgromadzeń zakonnych żeńskich, 
tak polskich, francuskich, jak i belgijskich. Były wśród nich: Jó-
zefa Karska (służebnica Boża), Marcelina Darowska (błogosła-
wiona), Celina Borzęcka (błogosławiona), Franciszka Siedliska 
(błogosławiona), Matka Eugenia od Jezusa – założycielka as-
sumpcjonistek czy odnowicielka klasztorów karmelitańskich na 
ziemiach polskich Jadwiga Wielhorska. Ojcowie ci pomagali przy 

5  A. Jastrzębski, Szkic do portretu, [w:] tamże, s. 16–17.
6  Tamże, s. 698.
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powstawaniu nowych zakonów żeńskich, pisząc lub pomagając 
w redakcji ich reguł: niepokalanek, zmartwychwstanek, służeb-
niczek, felicjanek, dominikanek, nazaretanek, Sióstr Opatrzności 
Bożej, belgijskich Pocieszycielek Najświętszego Serca Jezuso-
wego czy francuskich Adoration Reparatrice i innych. W 1866 r. 
powołali do istnienia Papieskie Kolegium Polskie w Rzymie, 
które wychowało najwybitniejszych duchownych przełomu XIX 
i XX w. Wychowankami zmartwychwstańców, ich duchowości, 
jest dotąd sześciu kapłanów wyniesionych do chwały ołtarzy: 
św. bp Józef Sebastian Pelczar, św. abp Józef Bilczewski, bł. ks. 
Franciszek Rosłaniec, bł. ks. Jan Balicki, bł. bp Władysław Goral 
i bł. ks. Zygmunt Sajna. Trzech wychowanków zostało kardy-
nałami: Adam Stefan Sapieha, Aleksander Kakowski i Edmund 
Dalbor – prymas Polski, dwudziestu trzech absolwentów zostało 
podniesionych do godności arcybiskupów i biskupów, a ponad 
sześćdziesięciu zostało profesorami różnych seminariów i uni-
wersytetów7. Także sama wspólnota wydała wielu wybitnych 
ludzi Kościoła, jak chociażby doskonałego historyka XIX wieku 
księdza Waleriana Kalinkę, filozofa Stefana Pawlickiego (rektora 
UJ) czy wychowawcę i misjonarza Pawła Smolikowskiego.

Dziś Zgromadzenie liczy ponad trzystu członków, pracuje 
w wielu krajach świata, prowadzi parafie, szkoły różnego typu 
i bursy. W różnych działach członków Zgromadzenia wspierają 
świeccy współpracownicy – Bracia Zewnętrzni oraz Wspólnota 
Chrystusa Zmartwychwstałego „Galilea”, żyjący charyzmatem 
Jańskiego. Trzeba mocno podkreślić, że i dziś tak bardzo potrze-
ba nam głęboko świadomych siebie katolików, tak kapłanów 
– przewodników na drodze wiary, jak i świeckich.

7  W. Mleczko, Nauka i świętość. Formacja kapłańska w myśli i działalności 
zmartwychwstańców, Kraków 2014, s. 292–298.
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Życie mistyczne Bogdana Jańskiego

Na ogół biografowie uważają Bogdana Jańskiego za wiel-
kiego grzesznika i ascetę. Tymczasem pod koniec swojego mło-
dzieńczego życia osiągnął on głębokie życie mistyczne, czyli 
mistyczne zjednoczenie z Bogiem. A więc jego droga życia 
duchowego rozpoczyna się od nawrócenia, czyli od zerwania 
z grzechem oraz z poglądami saintsimonizmu, aż do odzyskania 
wiary. Nic też dziwnego, że w tym momencie przejścia, a więc 
powrotu do wiary, uznał swój dotychczasowy katolicyzm za 
skompromitowany. Zachwycony ówczesnymi poglądami Euro-
py, zagubiony moralnie, zwłaszcza po upadku saintsimonizmu, 
zwraca się stopniowo do Boga, w którego wiarę wyniósł z domu 
rodzinnego. Ten okres życia Jańskiego jest opracowany przez 
wielu autorów, którzy jednak aspektu mistycznego w jego życiu 
duchowym nie dostrzegają. Dlatego warto, chociaż nie ma ob-
szernych źródeł na ten temat, wydobyć wyżej zasygnalizowany 
wątek.

1. Droga nawrócenia

B. Jański po upadku saintsimonizmu rozpoczyna nowy etap 
życia. Postanawia zerwać z przeszłością. Daje temu wyraz w nastę-
pujących słowach: „Spojrzawszy na siebie, na swoją przeszłość, 
nie mogłem… nie poddać… krytyce każdego dawniejszego 
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kroku”1. Całkowicie zrywa z dotychczasowym życiem, stwier-
dzając, że od dawna czuje „potrzebę uporządkowania na nowo 
życia, myśli, zrobienia ogólnego rachunku sumienia przed 
Bogiem. Usilnej trzeba pracy, szczerej woli, abym się stał god-
nym uskutecznić to wielkie dzieło – pierwszy krok do mojej 
poprawy”2. Zaznacza, że Bóg natchnął go kilkoma odradzają-
cymi myślami, prowadzącymi do poprawy dla „chwały Dosko-
nałości miłosiernej”. Mimo że już podejmował próby poprawy, 
to jednak na tej drodze początkowego nawrócenia nie odniósł 
żadnego sukcesu. Przyczynę widzi w braku odrzucenia własne-
go „ja”, dlatego nie może wydać coś dobrego z siebie, gdyż nie 
posiada nic „dobrego” w sobie. Stwierdza, że jest w ciągłej kłótni 
z prawdą, z porządkiem, z jednością myśli Bożej3. Będąc w takim 
stanie ducha, prosi: „Boże, dodaj mi łaski i siły do obrachowania 
mego sumienia, wygładzenia złego, ożywienia dobrego. Ach, 
daj mi łaskę wiary w Ciebie, w Twoją doskonałość, w Twoją 
miłość powszechną, jedyną prawdę, wszechmocną potęgę! Daj 
mi, Ojcze życia, uczucie Ciebie we mnie. Zniszcz stary mój błąd, 
jakobym miał być, Człowiek, znikomym tworem drobnych oko-
liczności ziemskich. Składam Ci dzięki za myśli, którymś mnie 
niedawno natchnął”4.

Jański postanawia odtąd dążyć do zamierzonego celu. Pod 
wpływem lektury Saint-Martina, mistyka francuskiego, podej-
muje decyzję całkowitego oddania się Bogu i stłumienia w sobie 
pychy; odrodzenia wiary, przystąpienia do spowiedzi i napisania 
wyznania wiary według aktualnej swojej świadomości i przy 

1  List do H. Jaroszyńskiego z Tywrowa, 16 lutego 1830 r., [w:] Archiwum 
Rzymskie Zgromadzenia Zmartwychwstańców (dalej ACRR); por. B. Zarański, 
Powrót do Boga założyciela Zmartwychwstańców, Kraków 2007, s. 90–130. Trzeba 
zaznaczyć, że kontekst nawrócenia Jańskiego szerzej opisuje powyższy autor.

2  B. Jański, Dziennik (1830 – 1839), odczytał z autografu i opracował A. 
Jastrzębski,, Rzym 2000, s. 239. 

3  Por. tamże, s. 240.
4  Tamże.
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pomocy kilku pozycji teologicznych. Wszystko to postanawia 
w 1834 r. Dlatego 6 grudnia tego roku pisze „publiczną” spo-
wiedź po 12 latach od odstąpienia od wiary. Określa ten czas 
jako pełen błędów i przewinień. Pierwsze 5 lat to czas zepsucia 
i apogeum pychy, drugie 7 lat to okres moralnej rozwiązłości 
i wypełnianie misji w saintsimonizmie, ostatnie 3 lata to powrót 
do wiary5.

Swoją spowiedź Jański kończy pisać 5 stycznia 1835 r. Nato-
miast do sakramentu pokuty przystępuje w Święto Trzech Króli, 
po czterdziestym ósmym dniu przygotowania. Ten moment na-
zywa „dniem nowego przymierza z Bogiem”6. Jednak zaznacza, 
że przyjmując komunię św., był zmieszany, nie całkowicie żar-
liwy, a samo święto przeżył nie tak jak należało, czyli za mało 
czasu poświęcił na modlitwę. Na drugi dzień również na mszy 
św. był roztargniony, uzasadniając ten stan nieprawidłowymi 
rozmowami z Celińskim i spotkaniem z P. Semenenką, który 
z biegiem czasu zamierza przystąpić do spowiedzi św. Sam Jań-
ski także zamierza iść po pierwszych trzech dniach, aby wyspo-
wiadać się z lenistwa, niedbalstwa, braku żarliwości. Wyraża 
swoje wielkie pragnienie, aby być świętym. To wielkie jego prag-
nienie zakłóca brak pieniędzy, aby oddać zaciągnięte długi. Ten 
stan biedy uznaje za sprawiedliwą karę za swoje przekroczenia 
grzeszne, dlatego postanawia cierpliwością, pokorą, pracą prze-
błagać wyroki Boże7.

Charakterystycznym dniem dla Jańskiego jest 13 czerwca 
1835 r., wspomnienie św. Antoniego, ponieważ spowiada się. 
Sakrament pokuty przynosi mu ulgę oraz przyjmuje z radością 
napomnienia i rady spowiednika. Rodzi się w nim pragnienie 
głoszenia miłości Chrystusa, miłości bliźniego jako zasady życia 
oraz obowiązku wzajemnej modlitwy i poprawy. Pisze intencje 

5  Por. tamże, s. 242–263.
6  Tamże, s. 271.
7  Por. tamże, s. 272–273.
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modlitewne o przebłaganie Boga za grzechy i uproszenia łaski 
do poprawy; za Ojczyznę; do Królowej Polski o łaskę służenia 
w sprawie Ojczyzny i o Jej wstawiennictwo u Boga Ojca. W tym 
czasie czyta dzieła św. Teresy z Avila, Tomasza a Kempis, Naśla-
dowanie Chrystusa i Żywoty świętych8. 

Warto przeanalizować zapiski „publicznej” spowiedzi zapisanej 
4 stycznia 1835 r. Przeżyte lata charakteryzuje jako czas bezboż-
ności, ateizmu i rewolucjonizmu. Były to lata odrzucenia wia-
ry w Boga, istnienia duszy, a rozwinięcia pychy, samolubstwa, 
marzeń o przyszłości, które budziły w nim pogardę dla innych. 
Jański wierzył w potęgę woli swojej, która pozwalała mu wywie-
rać wpływ na innych. Dlatego lata 1828 – 1834 określa jako lata 
grzechu i walki z nim; lata słabości, próżności, pogardy, i wia-
ry w osobiste zdolności. Są to lata popełniania grzechu przeciw 
szóstemu przykazaniu; lata niepraktykowania modlitwy, ale tak-
że lata zerwania z panteizmem, z saintsimonizmem i pragnie-
nia mistyki. Wszystko to następuje, jak zaznacza Jański, po wielu 
błędach i cierpieniach, po nieznalezieniu „niczego” w naukach 
i ludziach. Dlatego to zdobyte doświadczenie nakazuje mu być 
roztropnym, przezornym. Prowadzi go ono na drogę wiary. 
Już pod datą 25 kwietnia tegoż roku notuje, że jego wiara nie 
była już zachwiana przez gwałtowną i mocną pokusę, ale nadal 
odczuwa brak żarliwości ducha, zaniedbywanie praktyk poboż-
nościowych, zmartwienia z powodu sytuacji materialnej, nieład 
w myślach, niedotrzymywanie słowa, niedotrzymanie danych 
obietnic na spowiedzi św., poddanie się lenistwu, pysze, ubiega-
nie za zbytecznymi pochwałami, przedsiębranie rzeczy wielkich, 
a niewykonywanie drobnych, złe używanie czasu itd. To samo-
oskarżenie Autora obejmowało czas między 2 lutym a 8 wrześ-
niem 1835 r. Powtarza je jeszcze pod ostatnią datą9.

8  Por. tamże, s. 277, 279, 287, 301–302, 338.
9  Por. tamże, s. 341–347.
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Ta wnikliwa introspekcja wewnętrzna, jaką przeprowadza 
Jański, jeszcze jest dokładniejsza w zapisie spowiedzi pod datą 
14 września 1835 r. Pisze rachunek sumienia z sześciu dni od od-
bycia ostatniej spowiedzi i przystąpienia do komunii św. w święto 
Podwyższenia Krzyża 8 września tegoż roku. Oskarża się Jański, 
że przez ten czas nie prowadził kontrolowania swego codzien-
nego postępowania, nie napisał programu pracy na każdy dzień, 
również przygotowania się na śmierć. Zaznacza, że w tym czasie 
był pod wpływem słabości, niedołężności ducha, oziębłości; że 
oddawał się różnym sprawom doczesnym; a przede wszystkim 
poddawał się marzeniom pychy i nieczystości. Dlatego oskarża 
siebie, najpierw z oziębłości, następnie z pychy, która powodu-
je, iż wszystkie problemy odnosi do siebie. Po trzecie wymienia 
lenistwo, które powoduje nieprawidłowe wykorzystanie czasu. 
Po czwarte wymienia kłamstwo, ale rozumiane jako zbytnie 
przywiązanie się do rzeczy doczesnych, zabieganie o nie, spro-
wadzanie wszystkiego dla dobra własnego interesu. Postanawia 
umartwienie w jedzeniu, w napojach, w paleniu fajki. Po piąte 
częste poddawanie się nieczystości w myślach. Po szóste wy-
mienia drobne kłamstwa, spowodowane nieuporządkowaniem 
życia, bojaźnią upokorzenia się przed innymi10.

Pod datą 21 września, w dzień św. Mateusza, Jański zapisuje 
kolejny rachunek sumienia o podobnej treści, w którym oskarża 
się z braku dostatecznego czuwania nad sobą, z próżności i py-
chy, z braku współpracy z wolą Bożą, z „nałogowego” marzenia, 
z niewolnictwa niepożądanych myśli i ciała, z rozpaczy, czyli 
pragnienia powrócenia do życia doczesnego, do jego uciech. Po-
jawiają się jeszcze wątpliwości przeciw wierze, dlatego postana-
wia wszystko dobre odnieść do Boga, we wszelkim strapieniu 
szukać pociechy Boga. Najbardziej odczuwa nieuporządkowa-
nie myśli, z których rodzą się marzenia, pożądliwości, próżność 
oraz „nierząd ciała”, czyli niecierpliwość wobec ludzi. Stąd też 

10  Por. tamże, s. 347–348.
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postanawia czuwać nad nimi, unikać okazji do grzechu, po-
święcić się na ciągły trud pracy nad sobą. Do tych postanowień 
dodaje pod datą 21 października przygotowanie się na śmierć, 
pracę nad sobą w poznawaniu treści wiary, teologii i mistyki ku 
utrzymaniu prawidłowego dążenia do świętości oraz właściwe 
zachowanie się w relacjach z ludźmi. Jednocześnie przedstawia 
projekty dotyczące polityki, filozofii, historii, ekonomii11.

Bardzo ciekawe postanowienia zapisuje Jański pod datą 12 li-
stopada. Będąc u H. Kajsiewicza, przypadkiem czyta dzieła pani 
Guyon, mistyczki francuskiej, pod wpływem tekstów o mod-
litwie podejmuje pewne zobowiązania. Po pierwsze nie zanie-
dbywać modlitwy porannej i wieczornej, myślnej, nieustannej; 
oddać się całkowicie Bogu, otworzyć Mu serce i podjąć współ-
pracę z Jego łaską; modlić się o gotowość do śmierci i podjąć 
w tym celu potrzebne przygotowania; modlić się o pozbycie py-
chy i cielesnej pożądliwości; prosić Boga o wytrwałość dla Niego 
i dobra bliźnich, czyli prosić o łaskę uwolnienia się od więzów 
światowych, o oddanie się na Jego służbę i bliźniego; prosić o ła-
skę wzajemnego współżycia z ludźmi, o panowanie nad mową. 
Po drugie modlić się o wytrwałość w pracy, w nauce, o pozby-
cie się marnotrawstwa czasu, godziny za godziną; modlić się za 
zmarłych, za dobrodziejów, za nieprzyjaciół; przede wszystkim 
modlić się o łaskę korzystania z natchnień Bożych i dobrych za-
miarów. Jański zastanawia się nad tym, co najbardziej potrzebne 
jest dla jego duszy. Oprócz modlitwy i obowiązków jakie wy-
pływają z wiary, rozważa, czy byłby katolikiem, gdyby urodził 
się w środowisku niereligijnym; czy przez brak odwagi, przez 
jakąś rozpacz racjonalną został katolikiem; to dlaczego wiara 
nie ogarnia całego jego życia, jakie ma braki? Odwołuje się do 
potrzeby mistyki (Behme, Sain-Martin, Awedenborg); rozważa 
możliwość wprowadzenia modlitwy na spotkaniach rodaków 
i utworzenia jakieś wspólnoty, bractwa ku obronie wiary, możliwość 

11  Por. tamże, s. 348–349.
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wprowadzenia modlitwy o świętość, napisania żywotów świę-
tych Polaków12.

Jański, dostrzegając nowe odrodzenie chrześcijaństwa po po-
wstaniu listopadowym, pragnie żyć tylko dla Królestwa Niebie-
skiego, bowiem widzi zbawienie tylko przez Chrystusa. Dlatego 
widzi potrzebę apostolstwa, aby wprowadzić w życie ludzi rady 
Ewangelii. W tym celu trzeba „zaparcia” siebie samego, oddania 
się całą duszą i ciałem dla tego zadania, bez szukania własnej 
„chwały”, pragnienia rozkoszy i szczęścia doczesnego z gotowoś-
cią na największe niedostatki, cierpienia, pogardy, prześladowa-
nia; bez żadnego zatroskania o przyszłość doczesną z całkowitą 
nadzieją złożoną w Bogu. Tylko liczy się silna wiara, przenikająca 
całe życie oraz serdeczna miłość do Boga, bez zaniedbywania 
natchnień Bożych13.

Na tej drodze nawrócenia Jański przeżywa wołanie o czyn 
dla Królestwa Bożego. Dlatego przeżywa rozdarcie między „du-
chem” i „ciałem”, szuka pojednania na wzór Marii i Marty. Dla 
niego świat po rewolucji francuskiej odsłaniał coraz bardziej 
swoje nieludzkie oblicze. Wobec tego Jański w Chrystusie już od 
młodości, a jeszcze bardziej po nawróceniu, zaczyna upatrywać 
jedynego prawdziwego reformatora społecznego. Dlatego chciał 
wszystko „schrystianizować”, wszystko sprowadzić na drogę 
ewangeliczną. Być może do tego zadania pchnął go sam A. Mi-
ckiewicz, który podobnie jak Jański chciał założyć „zakon czynu” 
dla ratunku Polski, ale musi to dokonać człowiek święty. Tym 
człowiekiem – według Wieszcza – może być tylko Jański14. 

Jański, przechodząc drogę nawrócenia, zrozumiał, że trzeba 
najpierw zmienić siebie, swoje myślenie o wierze, o Kościele i jego 
misji apostołowania. Zrozumiał, że nie trzeba innego Kościoła, 

12  Por. tamże, s. 349–353.
13  Por. tamże, s. 355–356.
14  Por. W. Kosiński, Duch na czasie. Sługa Boży P. Semenenko CR w młodości 

swojej, Rzym 1961, s. 45.
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że nie ma takiej potrzeby na zmianę religii dotychczasowej na 
nowe chrześcijaństwo. Ale potrzebne jest nawrócenie, metanoia 
samego siebie i swojego życia, metanoia o Kościele, o religii i całej 
tradycji chrześcijańskiej. Dlatego pisze: „Tylko religia, w której 
byliśmy wychowani, a o której tak fałszywe miałem wyobrażenie, 
której ducha i racji, w jej rozlicznych instytucjach, nie rozumiałem 
– tylko religia katolicka jedna odkrywa najwyższe, powszechne 
prawo życia, daje środki reperowania naszej zepsutej radykalnie 
natury – i dopełnia celów naszej egzystencji – wiecznego życia 
i zbawienia”15. Stąd też podkreśla, należy mniej pracować nad 
mechanizmami społecznymi, a przede wszystkim nad ludźmi16.

Nawrócenie Jańskiego, jakie widzimy powyżej w „publicz-
nej” spowiedzi, ukazuje nam go jako człowieka działania, czyli 
czynu. A więc święty to człowiek czynu. Innymi słowy, świętość 
jest dla wszystkich, dla każdego z osobna, i przyjmuje zawsze 
kształt konkretnej osoby ludzkiej. Chociaż wyrzekł się wiary 
w Chrystusa, wyparł się całej nauki Kościoła o Bogu, to jednak 
odnalazł drogę powrotną do świętości, która według św. Augu-
styna jest „pokarmem dorosłych”.

2. Kontekst nawrócenia 

Trzeba zaznaczyć, że niektóre osoby miały wpływ na nawró-
cenie Jańskiego. Do nich należy zaliczyć: H. Lacordaire, ks. H. de 
Lamennais, J. de Maistre, A. de Bonald, R. de Chateaubriand, Ph. 
Gerbert, P. Gueranger. Ich dzieła oraz osobiste spotkania z nimi 
otwierają oczy Jańskiemu na intelektualne i moralne wartości 
katolicyzmu. To one pobudziły go do głębszego studium chrześ-
cijaństwa, teologii i mistyki, przede wszystkim dzieło J. de Maistre. 

15  [Cyt. za:]Cz. Ryszka, Odzyskana wielkość. Opowieść o Bogdanie Jańskim (1807 
– 1840) założycielu Zgromadzenia Zmartwychwstańców, Kraków 1999, s. 84–85.

16  Por. A. Micewski, Bogdan Jański założyciel zmartwychwstańców (1807 – 1840), 
Warszawa 1983, s. 261.
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Wielki wpływ miała też encyklika „Mirari vos” Grzegorza XVI 
z roku 1832 potępiająca zasadę „zdrowego rozsądku” jako pod-
stawę pewności wiary. Wszystko to, co przedtem wyznawał, 
akceptował, nagle zostało mu załamane do tego stopnia, iż od 
października 1833 r. do września 1834 r. nie prowadzi Dziennika 
duszy. Ale w roku 1835 widzimy w zapiskach „publicznej” 
spowiedzi, jak krystalizują się fundamenty jego „żywej wiary”. 
Stąd też pisze 19 lutego 1834 r.: „W ciągłej jestem od dawna kłót-
ni z prawdą, z porządkiem, z jednością myśli – Od tego czasu 
wzmaga się siła jego modlitwy. Zwraca się do Boga – Boże, do-
daj mi łaski i siły do obrachowania mego sumienia, wygładzenia 
złego, ożywienia dobrego”17. Od tej chwili Jański, przechodząc 
ten wewnętrzny ferment, odrzuca pojęcie „czynności własnej” 
jako drogi dojścia do Boga, a wybiera miłość, która stanowi 
o doskonałości Boga. „Ach – pisze – dodaj mi łaski wiary w Cie-
bie w Twoją doskonałość, w Twoją miłość powszechną, jedyną 
prawdę, wszechmocną”18. Rozumie, że „miłość bliźniego bez 
miłości Boga jest próżną – prowadzić może (tylko) do złego”19. 
Dlatego można powiedzieć, że składa wyznanie: „Oddanie sie-
bie całego w jakichkolwiek stosunkach z ludźmi i ze światem 
bez poddania się Bogu i bez względu na obowiązki wynikające 
z ostatecznego naszego przeznaczenia – prowadzi do złego”20. 
Odrzucenie pewności „zdrowego rozsądku” prowadzi Jańskie-
go do postawienia pytania: „co to jest pewność?”. Odpowiada, 
że pochodzi ona z łaski Bożej. Tak rozumiana pewność wyma-
ga, aby wszystkie praktyki religijne były „oddane tej sprawie 
prawdy”, która wymaga „zrzeczenia się zupełnie w sobie pychy 
i znikomej pożądliwości chwały i rozkoszy”. A warunkiem tego 

17  B. Jański, Dziennik…, dz. cyt., s. 198.
18  Tamże.
19  Tamże.
20  Tamże.
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wszystkiego jest „żywa wiara w Boga, w przyszłe życie”21, czyli 
łaska wiary. Ten ferment duchowy Jańskiego przypada na rok 
1834, czyli na czas wielkiej walki ducha ks. de Lamennaisa, zakoń-
czonej jego odejściem od Kościoła. Jański namiętnie czytał dzieła 
F. Lamennaisego i jego „L Avenir”, podzielał wiele z jego poglą-
dów. Świadczą o tym między innymi liczne zapisy w jego Dzien-
niku. Między innymi w maju 1832 r. pisze o kontaktach z nim 
i o czytaniu jego dzieł. Również w okresie przygotowania do 
spowiedzi generalnej czytał Lamennaisego22. W tej tak bolesnej 
chwili postanawia przystąpić do spowiedzi św. i napisać wyzna-
nie wiary. Zanotował tę decyzję pod datą 29 września 1834 r. Był 
to przykry moment dla Jańskiego, kiedy jego przyjaciel odchodzi 
od Kościoła, on zaś rodzi się dla wiary Chrystusa. Bowiem zaczął 
myśleć, iż odrzucenie wiary to wielka zarozumiałość, to pycha. 
Celowo wybrałem ten fragment z życia Jańskiego, aby na tle jego 
lepiej zrozumieć powyższe notatki „publicznej” spowiedzi, które 
zrodziły się pod wpływem tych wydarzeń 1834 r.

Trzeba jeszcze zaznaczyć, że nawrócenie Jańskiego doko-
nywało się też pod wpływem odradzania się myśli katolickiej 
i wiary, która zaczęła znów odgrywać istotną rolę w dziedzinie 
rozwoju intelektualnego. W teologii wysunęła się na czoło apo-
logetyka jako obrona wiary i ukazanie chrześcijaństwa jako moż-
liwego do przyjęcia przez filozofów dyskutujących o związku 
między wiarą a rozumem. Jański czytał dzieła F. Gerberta o Eu-
charystii, o sakramentalogii, w których autor prawdzie i miłości 
przypisuje rolę integrującą. Ta koncepcja została przyjęta przez 
Jańskiego: „Najmocniejsze mam przekonanie o potędze prawdy 
i Chrystusa, że… dojdziem do zupełnej jedności. A dojdziemy 
przez jedno, wspólne nasze principium, jądro nauki Chrystusa 

21  Tamże, s. 199.
22  Por. tamże, s. 150–151, 156, 161, 259, 269, 785–786.
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Pana – miłość Boga i bliźniego”23. Znajomość z Gebertem utwier-
dziła Jańskiego w postawie zawierzania Bogu i opierania wszyst-
kiego na łasce oraz Eucharystii. W jednym z najbardziej znanych 
tekstów Jańskiego, w którym odpowiada na pytanie, dlaczego 
wrócił do wiary, widzimy myśl Gerberta: „Boś Ty tak chciał mi-
łosierny Boże! Twoja łaska to sprawia, nie zaś moja zasługa, pra-
ca, rozumowanie… Ale o Boże, Prawdo doskonała, wszak Słowo 
Twoje, wiara nasza święta nie tylko się nie sprzeciwia rozumo-
wi, owszem, jest jego pierwiastkiem, prawem, życiem. Każdy 
zdrowy rozum przyjąć ją powinien i może – daje się więc ona 
przez rozum usprawiedliwić najjaśniej, najoczywiściej… Dzisiaj 
z powodu bezrządu, w jakim niedawno był duch mój, życie moje 
całe, nie jestem w stanie tego dopełnić. Dopełnię, jak mi Ty dasz 
swojej łaski…”24.

Jednym z wyraźnych wpływów P. Guerangera na Jańskiego 
i pierwszych zmartwychwstańców są zapisy rozdziału ósmego 
w pierwszej Regule wspólnoty z 1850 r.25. W analizie tegoż tekstu 
wyraźnie widać szkołę liturgiczną ze solesmeńskiego opactwa, 
którą cechuje autentyzm życia wiarą, entuzjazm dla Chrystusa, 
dla dzieła jego zbawienia i dla Kościoła. Z tej duchowości płynie 
jego działalność naukowa, pisarska, publicystyczna itd.

W Dzienniku Bogdana Jańskiego zauważamy na wielu stro-
nach mnóstwo tytułów lektur i publikacji menezjańczyków wraz 
z periodykami; oprócz nich czytał także podręczniki do modli-
twy i życia duchowego, klasyczne dzieła mistyki chrześcijańskiej. 
Świadczy to o tym, że Jański znał doskonale najwybitniejszych 
intelektualistów francuskich ówczesnego Paryża związanych 

23  List do Ludwika Królikowskiego, Paryż, 8 listopada 1839, Studia 
Zmartwychwstańcze, t. III, brw, s. 201. 

24  Tamże, s. 208.
25  Por. Reguła Braci Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa, Paryż 

1850, par. 200–203.
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z tym ruchem26. W finalnej fazie swego nawrócenia, gdy przy-
gotowywał się do spowiedzi generalnej, w Dzienniku figurują te 
dzieła, które utorowały mu drogę do świętości. Pisał o tym na 
początku stycznia 1835 r.27.

Nawrócenie Jańskiego było procesem, który rodził się w we-
wnętrznej walce ducha. Finiszem tej walki było pragnienie: 
„Zjednoczyć się z Bogiem – wyspowiadać, bom uznał, że nie 
mam żadnych zarzutów przeciw wierze katolickiej – na wszyst-
kie już po wielokroć sam sobie, często i drugim, zwycięsko 
odpowiadałem”28.

W świetle duchowości menezjańskiej pisze: „Syntezuję moją 
przeszłość, boje z fatalizmem, z mistycyzmem absorbującym i z ma-
terialnymi popędami. Rozpacz lub próżność umysłu i serca! Oto 
ma ostatnia przeszłość. Na przyszłość wiara w Boga i w siebie. 
Wolność, poświęcenie, męstwo! – Projekty życia niepodległego 
i szczerze poświęconego miłości bliźniego i prawdzie… Koniec 
próżności i rozpaczy, dumie i abnegacji. Miłość nie błądzi. Miłość 
żyje wiarą i wolnością, a człowiek miłością Boga i bliźniego. Wiara 
i wolność nie umiera pod ciosem przeciwności”29.

3. Droga życia mistycznego

Życie mistyczne Jańskiego możemy liczyć od przyjęcia komu-
nii św. 11 stycznia 1835 r. do dnia śmierci 2 lipca 1840 r. Dlatego 
powyższe opisy „publicznej” spowiedzi ukazują, jak walczył ze 
swoimi złymi przyzwyczajeniami, jakie miał wątpliwości co do 
dziedziny wiary. Nie liczył się z trudnościami i z biedą, ważna 
dla niego była sprawa służby Chrystusowi i Ojczyźnie. A w religii 

26  Por. B. Jański, Dziennik…, dz. cyt., s. 114, 150, 156, 168, 201–202, 263, 
260–270, 301–302, 303, 331, 423, 453, 469, 529, 557, 595, 645, 677,735–747.

27  Por. tamże, s. 343.
28  Tamże.
29  Tamże, s. 182.
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widział podstawowe narzędzie przemiany człowieka i społe-
czeństwa: „Religia i religia tylko ustanowić może i porządek 
społeczny, i wolność, i zabezpieczyć wszystkie prawa posiada-
nia, i interesy aktualne – zaspokojenie potrzeb socjalnych dotąd 
niezaspokojonych – i, teraźniejszości i przyszłości – nadać to-
warzystwu stałość i posady, rozwinięcie się, postęp wszystkich 
sił… ale trzeba, żeby była za fundament”30. A dla człowieka „od-
krywa najwyższe i powszechne prawo życia”31. To pod jej wpły-
wem chrześcijanin dochodzi do nawrócenia, które Jański określa 
jako „całkowitą zmianą życia”32.

Analizując drogę nawrócenia Jańskiego, widzimy, że zrywa 
całkowicie z grzechem, po poznaniu samego siebie poprzez 
przeprowadzenie rachunku sumienia, otwiera się na działanie 
Boga. Bowiem łaska Boża i kierowane do niego Boże wezwanie, 
otwierają mu oczy na jego grzechy, uświadamiając mu osobi-
stą nędzę. Pragnie stać się nowym człowiekiem w Chrystusie, 
ponieważ Chrystus powołuje go do „nowego życia”33. Dlatego 
musi ujrzeć siebie wobec Boga w całej prawdzie, czego świa-
dectwem są „publiczne” spowiedzi. Człowiek „powinien…od-
dać świadectwo prawdzie”34. Jański sakrament pokuty określa 
jako spowiedź, która trwała przeszło półtora miesiąca. Odbyła 
się w pięciu etapach. Najpierw wyznał najcięższe grzechy, któ-
re popełnił po odejściu od Boga. Podczas kolejnych spotkań ze 
spowiednikiem w sakramencie pokuty przedstawiał swoje ży-
cie rok po roku, uzupełniając poprzednio wyznane grzechy. 
Ostatni dzień spowiedzi to „Dzień czterdziesty ósmy od rozpo-
częcia spowiedzi”35. Każdą spowiedź nazywa „dniem w moim 

30  Tamże, s. 701.
31  List do Stefana Jańskiego, 28 czerwca 1837 r., [w:] ACRR.
32  B. Jański, Dziennik…, dz. cyt., s. 696.
33  Tamże, s. 502, 511.
34  List do Józefa Hubego, maj 1836 r., [w:] ACRR.
35  Por. B. Zarański, Powrót do Boga…, dz. cyt., s. 126.
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życiu na zawsze uroczystym”36, „dniem mojego przymierza 
z Bogiem”37 oraz momentem „żeby zacząć życie prawdziwie 
chrześcijańskie”38.

Od tego momentu nawrócenia Jański rozpoczyna coraz głębsze 
życie duchowe. Porzuca dotychczasowe życie, pokonuje swoje 
niedoskonałości, ponieważ jego „celem jest teraz poprawa mo-
ralna siebie, porządek w duszy”39. Postanawia zerwać całkowicie 
z „anarchią”40 i „niechże raz na zawsze wyrzeknę się… wszelkiej 
pychy, rozkoszy i próżności”41. Stara się całkowicie „poddać” 
Bogu42 i znaleźć schronienie pod skrzydłami Bożego miłosierdzia. 
„Przytulę się tylko sercem do Serca Pana Jezusa i spokojny je-
stem, niczego się nie boję”43. „Obiecałem Ci (Panie) życie, prowa-
dzić życie zupełnie nowe, prawdziwie chrześcijańskie… Dopomóż 
(abym) cały żył zakochany w Tobie, w obecności i łasce Twojej, 
dla Ciebie”44. 

Jański w swoim nawróceniu dążył do pojednania z Bogiem, 
poprzez skruchę i odpokutowanie grzechów, poprzez zmaza-
nie win, aby mogło nastąpić przeobrażenie osoby. Dlatego pisze, 
że należy „prosić Boga i usilnie starać się, żeby tak odbyć… 
spowiedź, żeby być gotowym na śmierć i na stanięcie przed 
Bogiem”45. Dlatego prosi o skruchę, o łaskę „do dokonania jak 
najlepiej coś tak dobrze pozwolił zacząć”46. Nic też dziwnego, 

36  B. Jański, Dziennik…, dz. cyt., s. 271.
37  Tamże.
38  Tamże, s. 691.
39  Tamże, s. 241.
40  Tamże, s. 67.
41  Tamże, s. 337.
42  Tamże, s. 697.
43  List do ks. Franciszka Giedroyć, 25 listopada 1837 r., [w:] ACRR.
44  B. Jański, Dziennik…, dz. cyt., s. 490.
45  Tamże, s. 487.
46  Tamże, s. 463.
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że w atmosferze skruchy i przeproszenia Boga Jański oddaje się 
Jemu, aby stać się nowym człowiekiem i prowadzić „nowe ży-
cie”. Stąd też dziękuje: „Dzięki Ci Boże, Miłości Nieskończoną 
(za łaskę) porzucenia zupełnie świata… i oddania się całkowicie 
Jego Świętej Miłości”47. Zatem dąży do postępowania zgodnie 
z wolą Bożą, bowiem w Nim nadzieja, że „wszystko to (co bez 
wartości) upadnie, żeby się całkiem odrodzić”48. Innymi słowy 
chodzi o to, aby przy zmianie „całego tonu życia… żyć życiem 
Chrystusa”49.

Wchodząc na drogę życia mistycznego, Jański podejmuje de-
cyzję: „Niech raz na zawsze oddam duszę i ciało Bogu”50. Jego 
totalność jako oddanie siebie Bogu zmierza do całkowitego 
zjednoczenia z Nim i obejmuje jego całą istotę, przenika jego 
całego. Dlatego, według Jańskiego, zjednoczenie z Bogiem ma 
objąć „wszelką myśl i każdy czyn i całość uczuć”51. Dokonuje 
ono przemiany wszystkich sfer duchowo-cielesnej struktury czło-
wieka, wszystkich władz człowieka „przez odzyskanie prawdzi-
wej wiary”52. Osiągnięcie tej jedności z Bogiem jest dla Jańskiego 
dążeniem do wartości „wyższych nad wszelkie cele czasowe”53 
i dążeniem do „ostatecznych przeznaczeń”54 oraz dążeniem do 
„wzrostu w cnotach”55. Świadomy dążenia do tego stanu, po-
stanawia prosić Boga codziennie, „żeby pokochać całą duszą 
rzeczy niebieskie… i nie smakować w doczesnym”56. Postanawia 

47  Tamże, s. 690.
48  Tamże, s. 698.
49  Tamże, s. 493.
50  Tamże, s. 337.
51  Tamże, s. 54.
52  List do prof. hr. Fryderyka Skarbka, 7 czerwca 1837 r, [w:] ACRR.
53  B. Jański, Dziennik…, dz. cyt., s. 263.
54  Tamże.
55  Tamże, s. 510.
56  Tamże, s. 491.
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codziennie „oderwać serce doskonalej i zupełniej od wszyst-
kich rzeczy ziemskich, nie pragnąć i w niczym nie smakować 
doczesnym”57. Jedynie „szukać satysfakcji Boga i od Boga samego 
tylko… konsolacji”58.

Dla Jańskiego całkowite oddanie się Bogu ma towarzyszyć 
w codziennych chwilach i zatrudnieniach. Bowiem jest to droga 
do przemiany w Chrystusa, aby dojść do zjednoczenia mistycz-
nego z Bogiem. Charakterystycznym momentem na tej drodze 
jest to, że ta nieustanna wola i związana z nią gotowość od chwili 
zwrotu ku Bogu nie tylko nie maleje, ale nawet wzrasta. W mia-
rę rozwoju życia mistycznego, przemiana w Chrystusa staje się 
coraz głębsza i coraz bardziej bezgraniczna. Dlatego Jański nie-
ustannie prosi Boga: „Boże, nie opuszczaj mnie! Dokończ dzieła 
mego nawrócenia, daj mi poznać całą moją nicość, a wielbić godnie 
Twoją wielkość”59. Zdaje sobie sprawę, że całkowite zjednocze-
nie z Bogiem wymaga całkowitego wyniszczenia wszelkich wad 
i grzechów. Dlatego prosi: „Boże Ojcze… przez największą mękę 
Syna Twego Chrystusa… wyniszcz we mnie wyziewy starego 
człowieka… ku Chwale Twojej… i pojednaniu się zupełnemu 
z Tobą”60. 

Trzeba zaznaczyć, że Jański nie uznaje życia mistycznego za 
wyłączną domenę mnichów. Pyta, „czy doskonałość chrześcijań-
ska nie dla wszystkich chrześcijan?”61. Jako świecki pragnie „żyć 
zupełnie w duchu Chrystusowym”62, by dawać „świadectwo 
Prawdzie przez zupełne zrzeczenie się siebie, jak najdoskonalsze 
poświęcenie”63.

57  Tamże, s. 490.
58  Tamże, s. 494.
59  Tamże, s. 583.
60  Tamże, s. 244.
61  Tamże, s. 501. 
62  Tamże. 
63  Tamże, s. 486.
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W roku 1836 pod datą 8 stycznia Jański pisze w Dzienniku, że 
od ostatniej spowiedzi, przeszło trzy miesiące temu, otrzymywał 
liczne natchnienia Boże; że przystępował raz w tygodniu do komu-
nii św. Postanawia modlić się o wyniszczenie wszystkich nało-
gów starego człowieka, o zupełne odrodzenie, o żywą wiarę, 
czystą miłość, niezachwianą nadzieję, o oświecenie myśli, ukrze-
pienie woli, poskromienie ciała i wszelkiej pożądliwości, o da-
rowanie wszystkich uraz i o podziękowanie Bogu za wszystkie 
utrapienia. A więc w dalszym ciągu Autor dąży do całkowitego 
wyniszczenia starego człowieka. Dlatego w święto Wniebowzię-
cia Najświętszej Maryi Panny nawołuje swoich współbraci do 
zdania się na wolę Bożą, do poprawy swego życia, uczy-
nienia rachunku sumienia i do podjęcia postanowień. Uważa, 
że robienie postanowień i ich niedotrzymywanie jest jednym 
z głównych powodów upadku człowieka64.

W roku 1837 zauważamy w życiu mistycznym Jańskiego noce 
ciemności. Autor pisze, że przeżywa pustkę duchową, niemożli-
wość modlenia się: „ Zaczynam modlić się, ale jakże ciężko obró-
cić serce, gdzie się obracać odzwyczaiło. Ani wiem, gdzie jestem, 
czego chcę, co mam robić, jak dalej żyć. W niczym decyzji”65. 
Ale już pod datą 6 listopada Jański przygotowuje się do spowie-
dzi w klasztorze w Trapie. Zaznacza, że na modlitwie pod na-
tchnieniem Boga poznał niegodziwość swego życia, egoizm, całą 
obrzydliwość i potrzebę pojednania z Bogiem poprzez sakrament 
pokuty. Czyni sobie wyrzuty sumienia, iż nie szedł za natchnie-
niami Bożymi, które uświadamiają mu realność życia duchowe-
go, skuteczność modlitwy wiodącej do oddania się woli Bożej. 
Spowiedź odbytą kończy zalany łzami i modlitwą do miłosier-
dzia Bożego, leżąc na ziemi. Następnego dnia w czasie adoracji 
Najświętszego Sakramentu doznaje słodyczy, ale już następnego 
dnia doświadcza licznych roztargnień, które towarzyszą mu na 

64  Por. tamże, s. 430, 436, 440.
65  Tamże, s. 456.
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modlitwach przez następne dni. Muszą być one dokuczliwe, gdyż 
16 listopada prosi Boga o zakończenie stanu oschłości (suchości), 
aby otrzymać pociechę wewnętrzną. Oschłości trwają dalej i to-
warzyszą po odbytej piątej spowiedzi 17 listopada, wywołując 
roztargnienia w gorliwości modlitwy, odczucie oziębłości serca. 
Jednak 20 listopada w czasie Drogi Krzyżowej odczuwa kilka 
„świętych uniesień” w czasie od 14.30 do 16.00. W tym czasie Jań-
ski ubolewa nad swoimi ostatnimi roztargnieniami i postanawia 
być cały w Bogu aż na wieczność. 21 listopada Jański w czasie 
mszy św. Bóg odjął mu wszystkie niepokoje, obsypał wewnętrz-
nymi pociechami, a przez cały dzień towarzyszyło uczucie po-
koju i radości. Następnego dnia również na mszy św. odczuwał 
natchnienia Boże66.

19 grudnia w Solesmes Jański odbywa bardzo żarliwą mod-
litwę. Ale jeszcze raz wraca do opisania stanu z 6 listopada, po-
nieważ przeżywa niepokój wewnętrzny, rozproszenie ducha, 
osłabienie, zniedołężenie woli. Zdaje sobie sprawę, że w tym 
stanie nie należy szukać żadnego pocieszenia w stworzeniach 
i w życiu doczesnym. Jedyną radość może dać sam Bóg. Wów-
czas Bóg będzie celem naszych myśli i czynności, jeżeli nigdy nie 
będziemy szukać naszej satysfakcji, a jedynie wszystko czynić 
dla Boga. W Solesmes Jański przeżywa roztargnienia w czasie 
mszy św., brak skupienia; przeżywa „jedną wielką oziębłość”, 
brak gorliwości w modlitwach i stara się, aby przebywać w ciągłej 
obecności Boga. Dlatego 21 grudnia w Solesmes zaznacza, że 
pragnie jednego promienia łaski Bożej, który przyjmie godnie, 
a wówczas wszystkie problemy staną się próżne, jedynie liczy 
się nowe życie w Chrystusie67.

Jański 15 czerwca 1838 r. notuje w Dzienniku, że przystępował 
do komunii św. bez doskonałego pokoju w duszy. Dlatego pisze 
modlitwę: „Najpokorniejsze dzięki składam Ci, o Boże, że mi 

66  Por. tamże, s. 456, 458, 461–464, 466–468.
67  Por. tamże, s. 477, 487, 494, 496, 499, 501, 505, 511.
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dajesz znów wolę i moc do rozpoczęcia na nowo tej codziennej 
i szczególnej kontroli mego życia. Daj mi, o Panie, Ojcze miło-
sierdzia, Jedyna, Wieczna Nadziejo i Miłości moja, daj mi łaski 
potrzebne, żebym jak najściślej trwał w tej praktyce i żebym ją 
jak najlepiej dopełniał ku jak największemu pożytkowi memu 
duchowemu, Twojej Chwale i memu zbawieniu wiecznemu”68. 
20 czerwca notuje, że po komunii św. przeżywa pustkę, ten stan 
powtarza pod datą 28 sierpnia, ale już następnego dnia podkre-
śla wiele otrzymanych natchnień, zaś 8 września przeżywa roz-
targnienia przez myśli dotyczące bieżących spraw. W niedzielę 
9 września Bóg oświeca go uczuciem pokory głębszej, niż nor-
malnie przeżywał jako akt skruchy69.

Jański nadal doświadcza roztargnienia na modlitwie, które 
stają się wyrzutem jego sumienia, że ciągle brakuje mu całkowi-
tego oddania się Bogu. Tak pisze w wigilię Narodzenia Maryi 
1838 r. Podkreśla nieopanowanie pychy. 31 stycznia 1839 r. cha-
rakteryzuje swój stan ducha: „Tylko to ciężki, zimny, suchy, to 
miotany tylu niepokojami, słabościami, że cudu u Pana Najwyż-
szego żebrzę, żeby z nich się nareszcie wydobyć. Jednak dzięki 
nieskończonemu Miłosierdziu Pańskiemu już doznałem wiele po-
ciech, nawiedzony zostałem, najniegodniejszy grzesznik, przez 
natchnienia święte, zbawienne myśli, za którymi najwierniej iść 
mi należy i, w Bogu nadzieja, pójdę”70. Ta oschłość towarzyszy 
mu w czasie spowiedzi 25 maja tegoż roku i mocno go niepokoi. 
Dlatego prosi Boga, aby go nie opuszczał. Powtarza się następ-
nego dnia podczas przyjmowania komunii św., jak określa „nie 
mam w sobie ognia miłości”71. Dopiero 27 maja Jański jasno zapi-
suje: „Wróciwszy z kościoła, podziękowałem jednak Panu Bogu 
za te łaski i kiedym przechadzając się, cały był zajęty słuchaniem 

68  Tamże, s. 537.
69  Por. tamże, s. 542, 577, 582–583.
70  Tamże, s. 622; por. s. 612, 616, 618, 626.
71  Tamże, s. 627.
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głosu wewnątrz słyszanego”72. Po raz pierwszy Jański wspomi-
na o mowach wewnętrznych, których cechą charakterystycz-
ną jest słyszalność. Utwierdzają się one w pamięci i nie można 
ich zapomnieć. 29 maja z wielką pociechą wewnętrzną adoru-
je Najświętszy Sakrament, zaś 7 czerwca przeżywa oschłości, 
czyli mniej żarliwości na modlitwie. Stąd też prosi Boga o po-
wrót natchnień. Ten stan powtarza się 15 czerwca, przeplatając 
się wzajemnie z żarliwością modlitwy popołudniu, dnia 17 i 21 
czerwca73.

W dodatku umieszczonym w roku 1839 Jański w niedzielę Zie-
lonych Świątek pisze, że w czasie modlitwy został „nagle” oświe-
cony i cały ogarnięty tymi natchnieniami, iż postanawia zacząć 
nowe życie, oddane tylko Bogu; służbie Kościołowi i poświęce-
niu każdego dnia Jemu. Ale jeszcze zaznacza, że wieczorem tego 
dnia napełniła go „gwałtownie myśl i głos wewnętrzny”, aby 
rozpoczął nowe życie74. Na mszy św. 26 maja przeżywa roztar-
gnienia, podobnie w pierwszą i drugą Niedzielę Adwentu, które 
nazywa oziębłością75.

* * *
Bogdan Jański, chociaż zostawił w Dzienniku nikłe zapisy 

swoich przeżyć mistycznych, to jednak po swoim nawróceniu, 
czyli całkowitym zerwaniu z dotychczasowym życiem, po mi-
stycznych oczyszczeniach wszedł na drogę życia mistycznego. 
Z biegiem rozwoju życia modlitewnego i sakramentalnego, cał-
kowicie zaufał Bogu. Jako młody intelektualista dążył do rozwiąza-
nia wszystkich problemów przy pomocy tylko rozumu. Ale nie 
mógł tego uczynić w stosunku do wiary. Dlatego w Dzienniku 
wiele razy daje wyznanie swojej wiary. Również dziękuje Bogu 
za upokorzenia i utrapienia, dzięki którym mógł odczuć swoją 

72  Tamże, s. 629.
73  Por. tamże, s. 626–627, 630–631, 640, 642,645.
74  Por. tamże, s. 691–692.
75  Por. tamże, s. 694, 706–707.
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nędzę i znikomość. Zwłaszcza pierwsze trzy lata były okre-
sem walki między wiarą a niewiarą. Była to także wewnętrzna 
walka pokonywania słabości grzechów. Zarówno więc wyzna-
nie wiary, jaki i walka duchowa świadczą o Jego nawróceniu, 
które nastąpiło na początku 1832 r. Wówczas Jański odkrył nie-
przemijające wartości Ewangelii i katolicyzmu. Zaczął wtedy 
odrzucać ideologię materializmu i ateizmu, ukazując myśli sta-
rożytnego chrześcijaństwa i wyższość pierwiastka nadprzyro-
dzonego nad naturą człowieka. Od tej chwili pragnął cały czas 
poświęcić dla Boga i szerzenia Jego Królestwa na ziemi. Toteż, 
gdy założył Pierwszy Domek, czyli wspólnotę braci-rodaków, 
odbywał z nimi najpierw wspólne modlitwy, aby przygotować 
i doprowadzić ich do przyjęcia sakramentów świętych. Ponadto 
udzielał im wykładów na temat katolicyzmu, broniąc Kościół 
przed atakami ludzi niewierzących. Rodacy nazywali ich dzia-
łalność apostolstwem, ponieważ przypominała ona życie religijne 
pierwszych chrześcijan.

W tym apostolacie wykorzystywano proste środki formacyj-
ne, jak wysłuchiwanie problemów, prowadzenie rozmów, oma-
wianie wartościowych książek i prowadzenie korespondencji. 
Dlatego od tej chwili wiedzą i osobistym przykładem Jański od-
działywał na otoczenie nie tylko rodaków, ale i Francuzów. 

W od 1836 r. Jański przeżywa ciemną noc zmysłów i ducha, 
jaką przeżywają mistycy. Ten bolesny stan ducha, który jest wiel-
ką walką duchową, u Jańskiego rodzi uczucie beznadziejności, 
opuszczenia, bezczynności, roztargnienia, czyli stan oschłości. 
Dlatego Jański pisał, że nie można być na pół chrześcijaninem, 
na pół pobożnym. Chrześcijanin musi być całkowicie oddany 
Bogu. W czasie najsilniejszego nasilenia nocy ciemności w 1839 r. 
Jański pisze: „Czuję i ustawicznie słyszę krzyk Anioła Stróża, 
czy sumienia, nie wiem, że robota główna ani jeszcze zaczęta, 
powinność główna jedyna (oddanie się całkowicie Bogu), zanie-
dbania i wszystko, co z dotychczasowego toku prac moich i ży-
cia wypływa, wydaje mi się tak dobitnie niedostateczne, marne, 
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prawie próżne, że dniem i nocą wołanym będąc gdzieś indziej, tu 
gdzie jestem, zawszem rozerwany, zadyszany, nieswój… Wołam 
o miłosierdzie”76. Odtąd Jański prowadził życie bardzo umar-
twione, rozmodlone i pełne miłości bliźniego. Ale stan ciemnej 
nocy trwał nieustannie. Jański podkreślał, że w dalszym ciągu 
czuje oziębłość oraz brak zapału do modlitwy, naruszenie mi-
łości własnej oraz niecierpliwość. Dlatego ciągle wołał o pomoc 
do Boga. 

Jański nie zostawił nam klasycznego dziennika mistyki prze-
życiowej, nie zostawił nam klasycznych opisów nocy ciemności 
i rozwoju życia mistycznego, ale te skromne opisy nocy oczysz-
czeń upoważniają do stwierdzenia, iż był mistykiem.

76  [Cyt. za:] Bogdan Jański Założyciel Zmartwychwstańców, Rzym 1989, s. 73.
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Adam Mickiewicz - Bogdan Jański.  
Koincydencje nie tylko duchowe

Znajomość Mickiewicza z Jańskim, dzieje ich przyjaźni nie do-
czekały się szczególnie bogatej literatury przedmiotu. Publikacja 
Mickiewicz. Encyklopedia (2001)1 podaje jedynie dwie pozycje biblio-
graficzne2. Tymczasem pomysły Jańskiego w stopniu większym, 
niż się na ogół wydaje, wpłynęły na kształtowanie się filozofii ist-
nienia Mickiewicza z lat trzydziestych i czterdziestych, którą poeta 
potem będzie starał się realizować w Kole Sprawy Bożej Andrzeja 
Towiańskiego. Będą stanowiły także ważny składnik idei społecz-
nych wyrażonych przez poetę w Prelekcjach paryskich. 

Można by postawić tezę, nawiązując do modnej ostatnio hi-
storii alternatywnej, że gdyby Jański żył jeszcze lat kilka, gdyby 
miał więcej zdrowia, siły i organizacyjnych talentów, Mickiewicz 
nie uznałby misji Towiańskiego – wystarczałaby mu odnowiona 
i ulepszona po przejściach i kłopotach utopia Jańskiego i jego 

1 Zob. J. M. Rymkiewicz, D. Siwicka. A. Witkowska, M. Zielińska, Mickie-
wicz. Encyklopedia, Warszawa 2001.

2 Zob. Z. Sudolski, Adam Mickiewicz w pamiętnikach Bogdana Jańskiego, 
„Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” 1968, Warszawa 
1969 i B. Micewski, Bogdan Jański założyciel zmartwychwstańców 1807 – 1840, War-
szawa 1983. Dodać do nich należy jeszcze pracę: M. Dernałowicz, Mickiewicz 
a Jański i jego współcześni, „Zeszyty Historyczno-Teologiczne Zmartwychwstań-
ców” 1(1995).
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realizowany drogą ewolucji pomysł budowy „świętego świata”3. 
Drugim elementem tej tezy musi być przekorne przekonanie, że 
towianizm Mickiewicza, jego zaangażowanie w budowę nowego 
związku religijnego – sygnowanego imieniem Mistrza Andrzeja 
– zrodziło się także z rozczarowania dziełem Jańskiego, które 
po wyjeździe charyzmatycznego założyciela do Rzymu w roku 
1839 po prostu upadło. 

Pierwsza wzmianka o Mickiewiczu w zapiskach Jańskiego 
pochodzi z jego listu do Henriego Burgaud des Marets z 2 grud-
nia 1832 r. i dotyczy francuskiego przekładu Konrada Wallenroda. 
Przyszły „apostoł emigracji” poznał jednak poetę ponad rok 
wcześniej, prawdopodobnie w czerwcu lub lipcu 1831 r., może 
za pośrednictwem Leonarda Chodźki. Biograf Jańskiego, ksiądz 
Bolesław Micewski CR, wskazuje datę 12 sierpnia 1832 r. i Ho-
tel Strasbourg przy rue Richelieu 50 jako miejsce tego ważne-
go spotkania4. Jednak 28 lipca 1831 r. Mickiewicz w liście do 
Chodźki prosi go, by odebrał od Elisabeth Marlay Expositions de 
la doctrine de Saint-Simon (książkę zbierającą i tłumaczącą pro-
gram szkoły zwolenników słynnego filozofa utopisty), i oddał 
„szanownemu Jańskiemu, którego przeproś, żem bez pożegna-
nia wyjechał”5, co wskazuje na to, że już się znali. Gdy Jański po-
znał autora Dziadów, był zwolennikiem „kościoła Bazarda” i na 

3  Alina Witkowska pisała o tym ogólniej: „Trudno wdawać się w przypusz-
czenia, ale wielce realna wydaje się sytuacja, iż za życia Jańskiego twórca 
Sprawy Bożej nie odniósłby tak spektakularnego sukcesu. A przede wszystkim 
musiałby stoczyć walkę o duchowe przywództwo, trudno bowiem sobie wyob-
razić, aby na tym samym niewielkim terenie współistniały dwa autorytety 
o podobnym zakresie działania i zbliżonych zakresach programowych”, [w:] 
A. Witkowska, Cześć i skandale. O emigracyjnym doświadczeniu Polaków, Gdańsk 
1997, s. 77. 

4  B. Micewski, Bogdan Jański założyciel zmartwychwstańców 1807 – 1840, 
Warszawa 1983, s. 160.

5  A. Mickiewicz, Dzieła, Wydanie Rocznicowe, t. XV, Warszawa 2004,  
s. 112, (dalej cytaty z pism A. Mickiewicza podaję z tego wydania i oznaczam 
skrótem WR).
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saintsimonistyczną religię pragnął może także nawrócić Mickie-
wicza, choć sam chwiał się już wówczas w swojej apologii dla 
pomysłów utopijnego socjalisty6. Zapewne pod wpływem dys-
kusji z Jańskim poeta wymienił w artykule w „Pielgrzymie Pol-
skim” Saint-Simona – „w osobliwym towarzystwie, Wycliffe’a, 
Lutra i Husa”7 – jako jednego z tych, których „słowa i myśli […] 
rodzą czyny”8. Później, w wykładach w Collège de France, poeta 
będzie już mówił o socjalistach krytycznie9. 

Jański pisał o sobie pod koniec 1832 r., w listach do Bourgau des 
Marets, że staje się „na powrót chrześcijaninem”10 i to z niemałym 
udziałem Mickiewicza. Inna jednak była rola poety w „skatoli-
czeniu” Jańskiego, a inna choćby w przypadku Hieronima Kaj-
siewicza11. Późniejszy „apostoł emigracji” w momencie poznania 
autora Dziadów był człowiekiem dojrzałym, ukształtowanym in-
telektualnie, choć dość młodym (miał wówczas dwadzieścia pięć 
lat). Jego saintsimonistyczna konwersja (krótkotrwała zresztą, 
choć niewątpliwie mająca duże znaczenie) była wynikiem wie-
loletnich przemyśleń nad kondycją ludzkości i współczesnej 

6  Niechęć do saintsimonistów miała także i inne podłoże. Mianowicie 
członkowie sekty wyzbywali się programowo „patriotycznych i narodowych 
uprzedzeń”. Kościół Saint-Simona miał być wszak internacjonalny. Tymczasem 
Jański, już jako jego członek, zaangażował się jako emisariusz Rządu Naro-
dowego, czym wzbudził opór współbraci; zob. np. B. Micewski, Bogdan Jański…, 
dz. cyt., s. 132.

7  W. Weintraub, Mickiewicz – mistyczny polityk, [w:] tenże, Mickiewicz 
– mistyczny polityk i inne studia o poecie, wybór i oprac. Z. Stefanowska, Warszawa 
1998, s. 39.

8  WR, t. VI, s. 267.
9  Zob. W. Weintraub, Mickiewicz – mistyczny polityk, [w:] tenże, Mickiewicz 

– mistyczny…, dz. cyt., s. 38–39. 
10  Tamże, s. 238. Intelektualne nawrócenie Jańskiego nastąpiło na początku 

1832 r., powrót do życia sakramentalnego (tj. pełnego związku z Kościołem ) około 
dwa lata później. 

11  Piszę o tym więcej w mojej książce Święte awantury. Orto- i heterodoksje 
Adama Mickiewicza, Warszawa 2014 w rozdziale poświęconym relacjom A. 
Mickiewicza z H. Kajsiewiczem na s. 77–177.
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mu cywilizacji, wzbogaconych obserwacją społeczeństw Anglii, 
Niemiec i Francji. Jański zjawiska społeczne rodzącego się kapi-
talizmu, nowej ekonomicznej stratyfikacji społecznej, a także hi-
storię własnego narodu oglądał jako wykształcony ekonomista, 
profesor i stypendysta Szkoły Politechnicznej (otwartej w roku 
1826 poprzedniczki dzisiejszej Politechniki Warszawskiej), przy-
jaciel Roberta Owena i słuchacz wykładów Johna Stuarta Milla12. 
Jego dojście do katolicyzmu, uznanie, że w Kościele powszech-
nym szukać należy nadziei na nową jakość stosunków między-
ludzkich, wiązało się z przemianą o charakterze intelektualnym 
– z uznaniem Chrystusa za pierwszego, ważnego reformatora 
społecznego. Nawrócenie Jańskiego początkowo też miało cha-
rakter społeczny.

Latem 1831 r. Mickiewicz poznał więc człowieka o szerokich 
horyzontach, snującego plany jakiejś nowej, zgodnej z nakazami 
ewangelii ekonomii politycznej i nowej, „chrystusowej” polityki; 
człowieka snującego refleksje na temat wątpliwych sposobno-
ści budowania Królestwa Bożego na ziemi, gdyż „nawet spo-
kój nie jest do pogodzenia z faktem istnienia zła w porządku 
doczesnym”13. Jański w owym czasie interesował się historią 
Polski, czytał krytycznie dzieła Hugona Kołłątaja o przyszłym 
sejmie, prowadził żywe dysputy z Maurycym Mochnackim, 
który zapoznawał go systematycznie z Historią powstania narodu 
polskiego. Szukał pomysłu na „urządzenie się” narodu pozostają-
cego w niewoli i snuł wizje jego społecznej, jak to nazywał, „to-
warzyskiej” przyszłości, zbudowanej na nowej, socjalnej religii. 

12  Jak pisze E. Jabłońska-Deptuła: „Silne akcenty sprawiedliwości społecznej 
były u Jańskiego wynikiem nie tylko uwrażliwień wyniesionych z okresu 
zafascynowania socjalizmem utopijnym, lecz także fachowych obserwacji 
systemu agrarno-pańszczyźnianego w kraju i przekształceń industrialnych we 
Francji, a zwłaszcza w Anglii”; zob. E. Jabłońska-Deptuła, Problem genez polskiej 
inteligencji katolickiej, „Zeszyty Historyczno-Teologiczne Zmartwychwstańców” 
6(2000), s. 147.

13  B. Micewski, Bogdan Jański…, dz. cyt., s. 131. 
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A socjalizm spod znaku Saint-Simona, wyznawany przez czas 
jakiś przez Jańskiego, miał być właśnie nową religią, nowym 
Kościołem, czemu towarzyszyły nawet zewnętrzne obrzędy 
i „kościelna” frazeologia (począwszy od nazywania się „braćmi” 
przez członków tej szczególnej wspólnoty). Mickiewicz zresztą, 
zapewne z niejakim zdziwieniem, miał okazję zobaczyć z bliska 
saintsimonistyczny „klasztor” (w Meilmontat koło Paryża), do 
którego Jański zaprowadził go wraz z naprędce zabranym przez 
poetę Bohdanem Zaleskim. Zdarzenie miało miejsce latem 1832 r. 
Jański założył wówczas, pożyczony z powodu braku funduszy 
na zakup własnego, „obowiązkowy granatowy surdut z czar-
nym paskiem i drobnymi guzikami, wziął nawet miotłę”, którą 
dzierżył jako znak szczególnej więzi z ludźmi pracy i „skierował 
się w stronę bramy, do której miał podejść Mickiewicz. Wieszcz 
zjawił się w towarzystwie Bohdana Zaleskiego i poznał go z Jań-
skim […]. Zaleski zapamiętał na całe życie to pierwsze spotkanie 
z Jańskim w tak osobliwych okolicznościach”14. W końcu przy-
szły „apostoł emigracji” porzucił nadzieje na urzeczywistnienie 
pomysłów Enfantina i Bazarda (z którymi zresztą pozostawał 
w trwałej przyjaźni) i, co ciekawe, jak wielu braci w saintsimoni-
stycznej wierze, skłonił się ku katolicyzmowi. 

Relacje Jańskiego z Mickiewiczem układały się zatem na róż-
nych płaszczyznach: jedna związana jest z wprowadzeniem do 
grona najbliższych przyjaciół – Jański to ktoś, z kim poeta po-
mieszkiwał, chadzał na grzyby, potem ustanowił powiernikiem 
rodzinnych spraw. Druga wiąże się z intelektualną symbiozą. 
W liście do Stefana Garczyńskiego Mickiewicz notuje wrażenia 
Jańskiego ze wspólnej lektury Wacława dziejów15. Prowadzili 

14  B. Micewski, Bogdan Jański…, dz. cyt., s.162. Biograf Jańskiego cytuje 
tu pozostałą w rękopisie relację Bronisława Zaleskiego (Rkps Bibl. Czart. Ew. 
1497), któremu o zdarzeniu opowiedział Bohdan Zaleski.

15  Wspólne lektury i długie o nich dyskusje były możliwe, ponieważ 
Jański zamieszkał z Mickiewiczem w styczniu 1833 r. przy rue Louis-le-
Grande 24, a potem przy Carrefour de l’Observatoire 36. W liście do Stefana 
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„gawędy”, zapewne także o Nie–Boskiej komedii i Agaj-Hanie Kra-
sińskiego, które Jański czytał wiosną 1835 r.16. Pomiędzy przyja-
ciółmi nieustannie krążą książki, omawiają projekty artykułów 
Mickiewicza do Encyklopedii katolickiej. Stanowią coś w rodzaju 
kameralnego, męskiego salonu literackiego, do którego czasem 
wstępują Zaleski, Domeyko, Odyniec, Kajsiewicz, Hube17. Jański 
sekretarzuje Mickiewiczowi, dba o jakość francuskich przekła-
dów jego dzieł i sam trudni się pracą tłumacza utworów przyja-
ciela18 – zna wszak francuski znacznie lepiej od poety. Przyjaciele 
snują też projekty spolszczania dzieł przydatnych w organizo-
wanym apostolstwie na emigracji. Podobne myśli o poezji epoki 

Garczyńskiego z 12 stycznia 1833 r. poeta notował: „Wczora […] czytałem 
cały wieczór Wacława. Wrażenie zrobił na mnie większe nad wszystkie moje 
nadzieje o nim. […] Czytałem zaraz niektóre części jednemu z przyjaciół [tj. 
Jańskiemu], który wiele filozofował i sensimonizował; uderzyły go mocniej niż 
moje nowe Dziady” (WR, t. XV, s. 186).

16  Relacje z lektur – zob. np. B. Jański, Dziennik (1830 – 1839), odczytał 
z autografu i opracował A. Jastrzębski, Rzym 2000, s. 277–278.

17  Czytamy u Jańskiego taki np. wpis pod datą 21 października 1832: „Po 
obiedzie do Podczaszyńskiego (nie ma pieniędzy). Do Mickiewicza (Bohdan 
Zaleski, Grzymała, Hube, Orański). O zaporożcach, o Czarneckim, o ostatnich 
czasach literatury polskiej”, [w:] B. Jański, Dziennik…, dz. cyt., s. 210. Takich 
zdawkowych wpisów jest w Dzienniku Jańskiego bardzo dużo. Świadczą 
one także o tym, że mieszkanie Mickiewicza stawało się czymś w rodzaju 
gabinetu wspólnych lektur i forum intelektualnych dyskusji. Na tym tle zresztą 
imponuje, jak dużo czytał Jański, który wiele razy w ciągu tygodnia odwiedzał 
miejską czytelnię (np. na tej samej stronie, co zapis z 21 października, wspomina 
o czytaniu Nodiera, Balzaka, artykułu o Tiecku w „Revue de Paris”). Poza 
pracami z dziedziny filozofii, polityki, ekonomii czy religii Jański czytał też 
wiele współczesnych, modnych powieści.

18  Ch. Montalembert w cytowanym przez Władysława Mickiewicza liście 
do H. Ankwiczówny z 22 lutego 1833 r. potwierdza, że autorem przekładu Ksiąg 
narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego był właściwie Bogdan Jański, który 
też dawał hrabiemu lekcje polskiego. Montalembert, który tekst tłumaczenia 
poprawiał, pisał: „położyłem [pod tłumaczeniem – E. H.-P.] moje nazwisko, 
ażeby książka się rozeszła trochę miedzy katolikami liberalnymi, stronnikami 
Aveniru” , [w:] W. Mickiewicz, Żywot Adama Mickiewicza, t. II, Poznań 1892, 
s. 207. (Dalej pracę tę oznaczam skrótem ŻAM).
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przyszłej i świętym, kapłańskim powołaniu poety jako mentora, 
które Mickiewicz wykłada Kajsiewiczowi i Rettlowi w liście z 16 
grudnia 1833 r., podaje także podczas dyskusji Jańskiemu19. Ich 
relacje były intelektualnie komplementarne: Jański, wrażliwy na 
sztukę (dość wspomnieć jego żywe relacje z Henrykiem Heine20, 
zainteresowania muzyczne – bywał na koncertach Paganinie-
go i Chopina; literackie – z pasją czytał powieści Balzaka, któ-
rego pisarstwo, inaczej niż Mickiewicz, wysoko cenił; znał się 
na współczesnym malarstwie21), był jednak umysłem ścisłym. 
Dysponował imponującą wiedzą z zakresu ekonomii, polityki, 
filozofii. Miał też szczególne przemyślenia na temat relacji spo-
łeczno-ekonomicznych współczesnego świata. Z nich właśnie 
wynikały późniejsze projekty nowego „świętego świata”, który 
pragnął budować wraz z Mickiewiczem. 

Z poetą łączyły go projekty zorganizowania życia emigrantów 
w społeczność religijną ponad podziałami. Dziennik Jańskiego, 
prowadzony dosyć skrupulatnie, choć jednocześnie lakonicznie, 
daje obraz jego przemyśleń dotyczących projektu nowej kultury, 
cywilizacji odrodzonej dzięki upowszechnieniu Ewangelii. Co cie-
kawe, przemyślenia na temat budującej roli Kościoła Jański snuł 

19  Wprawdzie w liście do Kajsiewicza i Rettla z 16 grudnia 1833 r. poeta 
zastrzega: „Nie nazywajcie mnie, proszę, nauczycielem; jest to tytuł straszny 
i ciężki na moje barki. […] Nie wierzcie ślepo żadnemu z ludzi i moje każde 
słowo sądźcie, bo dziś mogę prawdę mówić, jutro fałsz; dziś dobrze robić, 
jutro źle” (WR, t. XV, s. 250), to jednak w dalszej części listu wchodzi w rolę 
duchowego doradcy i mentora, Jański notuje pod datą 20 czerwca 1838 r.: 
„Potem poszedłem do Mickiewicza (święte jego myśli o poezji), […] jego sen 
w Dreźnie, i Epoka nowej poezji […]”, [w:] B. Jański, Dziennik…, dz. cyt., s. 542. 

20  A znajomość ta, zdaje się, nie była powierzchowna. Niemiecki poeta 
bywał u Jańskiego. Wpisy na ten temat znajdziemy w Dzienniku w 1832 i 1835 r., 
[w:] B. Jański, Dziennik…, dz. cyt., s. 176, 272, 297.

21  Poza innymi wzmiankami z Dziennika warto odnotować tę odnoszącą 
się do projektowanego przez Jańskiego wystroju Domku, gdzie znaleźć się 
miały reprodukcje obrazów nazarejczyka Johanna Friedricha Overbecka propa-
gującego program odnowionej sztuki religijnej i narodowe; zob. B. Jański, 
Dziennik…, dz. cyt., s. 507.
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jeszcze zanim przystąpił do spowiedzi życia, zanim powrócił do 
sakramentalnej jedności z Kościołem. W roku 1834 notował: „Czas, 
warunki zmienne, postępowe życia ludzkości są uznane przez 
Chrystusa jako istotne”22 i dalej budował projekty dalekosiężnych 
zmian w Kościele, które połączyłyby go z „czasowością”.

Mickiewicz, jak pisze Alina Witkowska: „Podobno […] do-
pomógł Jańskiemu w odnalezieniu drogi do Boga, a tym samym 
pchnął go na szlak duchowej transformacji, dzięki której czło-
wiek ten zaczął odgrywać ważną rolę w życiu emigracji”23. To 
przekonanie domaga się korekty na podstawie Dziennika. Rela-
cje duchowe Jańskiego i Mickiewicza, choć zwykło się podkre-
ślać ich znaczenie, trudno jednoznacznie zinterpretować. Jański 
wskazywał na znaczenie praktyk religijnych poety dla własnej 
przemiany, wskazując jednak na księży związanych z pismem 
„L’Avenir” – de Lamennais i Gerbeta – jako intelektualnych in-
spiratorów konwersji24. Przyszły reformator religijny najpierw 
nawrócił się intelektualnie – potrzebował zresztą solidnego 
podparcia rozumem prawd wiary. Działo się to w czasie, gdy 
zamieszkał z Mickiewiczem. Wtedy to, jak zwierzał się w liście 
przyjacielowi z młodości, Ludwikowi Królikowskiemu, trwała 
„praca koło ducha, wewnętrzna i osobista. Przy tym ciągłe niepokoje, 
bieda, całodzienne, a często całonocne burze myśli – tęsknoty za Kró-
lestwem Bożym i drogą ku niemu – zebrały się nareszcie w fizyczną 
słabość… Zapadłem na piersi. Uznano mnie już za suchotnika, wielu 

22 B. Jański, Dziennik…, dz. cyt., s. 259.
23 A. Witkowska, hasło „Jański Bogdan”, [w:] Mickiewicz. Encyklopedia, dz. 

cyt., s. 208.
24 Jański 28 grudnia 1834 r. w Dzienniku, w notatce pt. „Dlaczego wróciłem 

do wiary świętej katolickiej?”, napisał: „De Lamennais, principe de certitude 
[zasada pewności]. Gerbet. Komunia święta. (Zawsze neochrystianizm, arrière-
pensées pychy i cielesności). Mickiewicz. Praktyka.”, [w:] B. Jański, Dziennik…, 
dz. cyt., s. 263. Uwaga o roli poety jest bardzo lakoniczna (jak większość notatek 
Jańskiego), ale wyraża, jak można sądzić, budującą rolę praktyk religijnych 
podejmowanych przez Mickiewicza dla konwersji Jańskiego.
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na śmierć przeznaczyło. Tymczasem, po dwumiesięcznej ciężkiej sła-
bości w łóżku, wstałem zdrów”25.

Tym biedom duchowym, intelektualnym i somatycznym mu-
siał towarzyszyć Mickiewicz, który, co warto podkreślić, także nie-
ustannie przemieniał się wewnętrznie. Łączyły ich więc wspólne 
poszukiwania rozwiązań dla współczesnego Kościoła i dróg 
własnej religijności. W tym to czasie Jański uznał, rozczarowa-
ny doświadczeniami saintsimonistycznymi, znaczenie Kościoła 
katolickiego jako jedynej żywej instytucji mogącej zaradzić prob-
lemom współczesnego świata26. Środki zaradcze widział zresz-
tą, podobnie jak Mickiewicz, w ewangelizacji, chrystianizacji 
wszystkich możliwych relacji międzyludzkich (na poziomie jed-
nostkowym, jak i społecznym i politycznym). Ich predyspozycje 
wewnętrzne, jeśli można tak rzec, były odmienne, ale potrzeby 
duchowe podobne. Wzajemny wpływ obu „apostołów emigracji” 
trudno przecenić i był on, dopowiedzmy to, obopólny i równo-
ważny.

Trudno więc powiedzieć, co zaciążyło na dość niewielkim za-
interesowaniu badaczy sprawą relacji Mickiewicza i Jańskiego. 
Może opinia Władysława Mickiewicza, który wypowiadał się 
w biografii ojca o dziele Jańskiego bez szczególnego entuzjazmu27. 
Sprawa kontaktów z Jańskim (autor biografii potwierdzał jed-
nak, że był on wyjątkowo bliski poecie) została w Żywocie Adama 
Mickiewicza przedstawiona dość lakonicznie i być może to spra-
wiło, że historycy literatury przechodzą obok niej dość obojęt-
nie. Autor Żywota… sformułował tezę o dystansie i dość nikłym  

         25  B. Jański, Listy 1828 – 1839, Rzym 2005 (komputeropis udostępniony przez 
postulatora procesu kanonizacyjnego B. Jańskiego, ks. Wiesława Śpiewaka CR), 
s. 295 (list do L. Królikowskiego, 21 marca 1836 r.). 

26  Zob. np. lakoniczna notatka Jańskiego pod datą 19 sierpnia 1832: „Wiele 
w myśli powodów dla przechylenia się zupełnego do katolicyzmu z jego 
rozwinięciem przyjdzie wolność”, [w:] B. Jański, Dziennik…, dz. cyt., s. 202.

27  Zob. ŻAM, t. II, s. 345, 401–402.
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zaangażowaniu poety w pomysły Jańskiego28. Napomykał 
wprawdzie o pokorze poety wobec dzieła Jańskiego, Leonarda 
Rettla, Hieronima Kajsiewicza, o nadziejach Mickiewicza na to, 
że jego przyjaciele z Jańskim powołanym do roli przewodnika 
„założą pierwszy kamień potężnej jakiejś budowy”, ale w tym 
samym zdaniu dodawał, że „wysilenia te nie miały innego 
skutku jak wyrwanie z wiru emigracyjnego kilku osobistości, 
które, ćwicząc się w pobożnym życiu, oczekiwały wskazówek 
Opatrzności”29. Oceny Władysława Mickiewicza trudno dają się 
obronić w świetle faktów potwierdzających zarówno nadzieje 
poety na efekty działań Jańskiego, a właściwie ich wspólnych 
przedsięwzięć i solidarnego zaangażowania, jak i żywe uczest-
nictwo w budowaniu i doglądaniu realizacji świętych projek-
tów. Zresztą, jak to ujmuje syn poety, sumienie Mickiewicza 
„nie pozwalało mu opierać się żadnym zamiarom, wypływają-
cym z szlachetnych pobudek”30, nawet jeśli nie do końca z tymi 
przedsięwzięciami się identyfikował. Dlaczego Władysław po-
mniejszał udział ojca w dziele Jańskiego? Z jakichś powodów 
autorowi Żywota Adama Mickiewicza zależało na osłabieniu rela-
cji między przyjaciółmi i wskazaniu różnic dzielących koncepcje 
poety od wizji życia, jaką mieli Bracia Zjednoczeni. To już jednak 
zupełnie inna historia.

Sądzę jednak, że ukazywanie dystansu między dziełem Jań-
skiego i skupionych wokół niego – wspólnych przecież z Mi-
ckiewiczem – przyjaciół pośrednio służyć miało szukaniu czy 
usprawiedliwianiu przyczyn późniejszej towianistycznej kon-
wersji. Ponieważ wspólnota Jańskiego nie spełniła pokładanych 
w niej przez Mickiewicza nadziei, on sam, wedle synowskiego 
świadectwa, szybko zaczął marzyć „o założeniu czegoś lepszego 

28  Zob. ŻAM, t. II, s. 345.
29  Tamże, s. 399.
30  Tamże, s. 345.
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niż [to] bractwo”31, jeszcze innego zakonu. Żywotowi Adama Mi-
ckiewicza nieobca jest więc tendencja do porównywania dzieła 
Jańskiego z Kołem Sprawy Bożej. W tej ocenie dzieło „pierw-
szego pokutnika emigracji” wypada blado, nie wydaje się ani 
ideowo, ani liczebnie zachwycającym projektem – inaczej niż 
towianistyczne bractwo32, które skupiło przecież „kilkadziesiąt 
osób, wśród których znajdowało się niemało wybitniejszych 
członków emigracji”33. 

To co niewątpliwie połączyło Jańskiego i Mickiewicza to przeko-
nanie o potrzebie ideowo-moralnego zagospodarowania emigracji. 
Z tego, jak szczególne i traumatyczne dla psychiki i kondycji 
religijnej wychodźców było doświadczenie emigracji, dziś rzad-
ko zdajemy sobie sprawę, choćby dlatego, że patrzymy na los 
emigrantów polistopadowych przez pryzmat biografii przedsta-
wicieli elit (takiego Mickiewicza właśnie), a nie zwykłych żoł-
nierzy, dla których rozłąka z krajem, porzucenie wszystkiego 
w sensie materialnym i emocjonalnym znaczyło tragedię trudną 
do wyobrażenia, stąd liczne wśród wychodźstwa przypadki 
samobójstw, popadanie w choroby psychiczne, uzależnienia 
karciane i alkoholowe itp34.

Stąd Mickiewicz pospołu z Jańskim formułują ideę nowego 
emigranckiego bractwa (zakonu), które zapobiec miało zgnuś-
nieniu pielgrzymów, przerwać niekończące się spory polityczne 
i dać nową propozycję egzystencjalną. Początek tak rozumianej 
misji stanowił Związek Braci Zjednoczonych, a potem powołane 
przez Jańskiego Bractwo Służby Narodowej. Projekty poety szły 
jednak dalej i odważniej. Mickiewicz chciał zbudować nawet 
zakon, który „wzorując się na dawnych zakonach rycerskich 

31  ŻAM, t. II, s. 403.
32  Choć w istocie bractwo Jańskiego było podobne liczebnie do Koła 

Sprawy Bożej i skupiało około czterdziestu członków.
33  ŻAM, t. III, s. 142.
34  Zob. wspomnianą już książkę  A. Witkowskiej, Cześć i skandale…, dz. cyt.
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połączyłby ideę moralnego doskonalenia się z czynną walką 
o nowy świat”. Mickiewicz „projektował założyć zakon krzy-
żowców polskich”35. Być może przyczyną rozluźnienia relacji 
między przyjaciółmi w drugiej połowie lat trzydziestych był 
spór o formę tego emigranckiego bractwa, choć trudno rzecz tę 
jednoznacznie rozstrzygnąć na podstawie zachowanych relacji 
z epoki. Wedle współczesnego badacza Janusza Ruszkowskiego 
Domek prowadzony przez Jańskiego wzbudził w końcu rozcza-
rowanie poety bo, „nie stał się tym, czym miał być” i przerodził 
się przede wszystkim w instytucję religijną, coraz bardziej stro-
niącą od zaangażowania polityczno-społecznego, co razić miało 
marzącego o nowej wyprawie krzyżowej Mickiewicza.

Tyle że Dziennik Jańskiego, jego zapiski na temat różnych za-
mierzeń – również wojskowych – tego nie potwierdzają. Jański 
nie wyparł się nigdy projektów militarnych (także wobec Rosji)36 
– choć zrobił to po latach jego uczeń, ksiądz Hieronim Kajsiewicz, 
oskarżany, nie bez pewnej racji o odstępstwo od pierwotnych 
zamierzeń fundatora zmartwychwstańców37. Jański, wtedy gdy 

35  „Istotnie – pisze Janusz Ruszkowski – jeśli wziąć obwieszczenie o zawiązaniu 
Braci Zjednoczonych, a przede wszystkim późniejszą działalność Towarzystwa 
[Braci Zjednoczonych] – ograniczającą się do czegoś w rodzaju świeckiego 
apostolstwa – za realizację marzeń o zakonie polskich rycerzy krzyżowych, 
to trzeba przyznać, że bardzo licha to realizacja. Istnieją wszakże poszlaki, że 
wkrótce po założeniu Braci Zjednoczonych coś się zmieniło w projektach 
dotyczących Towarzystwa i że nowe ustalenia w tej sprawie nie miały już wiele 
wspólnego z pierwotnymi zamiarami Mickiewicza”, [w:]. J. Ruszkowski, Adam 
Mickiewicz i ostatnia krucjata. Studium romantycznego millenaryzmu, Wrocław 
1996, s. 118.

36  Zob. zapiski projektów krucjaty antymoskiewskiej z 1837 r., [w:] B. Jański, 
Dziennik…, dz. cyt., s. 485.

37  Edmund Callier pisał swoją rozprawę kilkanaście lat po upadku powstania 
styczniowego, pamiętając o pisanym w 1862 r. przez Kajsiewicza Liście otwartym 
do braci księży grzesznie spiskujących i do braci szlachty niemądrze umiarkowanych. 
Tekst, w którym kaznodzieja próbował przekonać polskie społeczeństwo 
o zgubnych skutkach kolejnego powstańczego zrywu, jako dzieła skrajnej 
lewicy, przyjęty był z oburzeniem. List wybrzmiał rzeczywiście nie w czas, 
gdy trwały już walki i gdy nawet zorientowany antyinsurekcyjnie arcybiskup 
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kierował Domkiem, szukał, co dokumentują zapiski Dziennika, 
także pomysłów na wskrzeszenie zakonu rycerskiego38, ale nie 
zaniedbywał przy tym prac o charakterze filomacko-organiczni-
kowskim (przedziwna na przykład, acz nie wyjaśniona przez au-
tora koncepcja zakonu rycersko-przemysłowego). Nigdy też nie 
głosił idei autonomii świata politycznego i duchowego, głosząc 
zawsze potrzebę przepracowania Ewangelią polityki i wszelkich 
urządzeń społecznych.

W poglądach Jańskiego zachodziła oczywiście ewolucja na 
temat militarnego zaangażowania emigrantów39, ale, jak moż-
na sądzić, wynikała ona przede wszystkim z coraz słabszych 
perspektyw wybuchu konfliktu europejskiego sprzyjającego 

Zygmunt Szczęsny Feliński w momencie wybuchu powstania poparł je i stanął 
po stronie walczących, za co zresztą spotkała go kara ze strony caratu. Inna 
sprawa, że ksiądz Kajsiewicz nie miał, jak się zdaje, wpływu na moment 
publikacji (zob. W. Karpiński, M. Król, Sylwetki polityczne XIX wieku, Kraków 
1974, rozdz. Zmartwychwstańcy, s. 74).

38  Zob. np. B. Jański, Dziennik…, dz. cyt., s. 485. Idea bractwa krzyżowego 
łączyła zresztą trwale Mickiewicza i Jańskiego. Jeszcze w Konstantynopolu, jak 
wspomina Michał Budzyński, Mickiewicz „zaprojektował, aby w Carogrodzie 
założyć Zakon krzyżowy rycerzy polskich, którzy by na wzór Kawalerów 
Maltańskich nie składali nigdy oręża i starali się na wszystkich możebnych 
punktach walczyć z Rosją”, [w:] M. Budzyński, Wspomnienia z mojego życia, 
t. II, Poznań 1880, s. 90.

39 Znamienne z tego względu są zapiski Jańskiego z końca 1837 r. dotyczące 
konieczności przepracowania z najbliższymi współpracownikami idei 
insurekcyjnej „kwestii wojny”, [w:] B. Jański, Dziennik…, dz. cyt., s. 501. 
Jański projektował naradę z Piotrem Semenenką, Hieronimem Kajsiewiczem, 
Edwardem Hubem, Edwardem Duńskim, może też z Jełowickim, ale nie 
z Mickiewiczem. Dlaczego? Maria Dernałowicz podejrzewa, że bał się dominacji 
Mickiewicza i prób narzucenia przez poetę swojego zdania, które zresztą ze 
względu na jego autorytet chętnie przyjmowano (M. Dernałowicz, Mickiewicz 
a Jański…, dz. cyt., s. 16). Ale czego mogła dotyczyć ewentualna różnica zdań? 
Mickiewicz w pomysłach zbrojnego wybijania się na niepodległość także 
zachowywał umiar, a jego opinie na temat insurekcji listopadowej nie były 
jednoznacznie afirmatywne. Uznanie misji Towiańskiego trzy lata później 
wiązało się przecież także z szukaniem innych dróg odrodzenia narodowego, 
podobnie zresztą jak to miało miejsce w Związku Braci Zjednoczonych 
i późniejszych koncepcjach apostolskich Mickiewicza i Jańskiego. 
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Polsce, a nie z programowego odrzucenia idei walki zbrojnej. 
Miał wątpliwości, czy można „aprobować używanie miecza 
w budowie Królestwa Bożego na ziemi”40.

Czy zatem można powiedzieć, tak jak czyni to za Władysła-
wem Mickiewiczem Janusz Ruszkowski, że Mickiewicz, choć 
„troszczył się o mieszkańców «Domku», zachęcał do pracy apo-
stolskiej i nawet wyszukiwał im mecenasów, dla siebie wszakże 
miejsca tam nie widział”41? Czy zatem nie identyfikował się do 
końca z dziełem, które współtworzył i które wspierał? Czy też 
raczej jest tak, że Mickiewicz zamieszkałby w Domku, gdyby nie 
małżeństwo, dzieci i inne podobne zobowiązania? 

Pewnie było tak, że prace nad urzeczywistnieniem projektów, 
nazwijmy je, organicznikowskich i socjalnych, zdominowały 
w pewnym momencie działania Jańskiego. Saintsimonistyczny 
rodowód reformatora dyktował mu misję społeczną uszczę-
śliwienia socjalnego ludzkości. Zrodziły to zapewne i potrze-
by samej emigracji (chęć zaradzenia coraz to gorszej biedzie, 
bezdomności, chorobom, brakowi perspektyw zarobkowych)42, 
i fiasko realizacji pomysłów założenia szkoły wojskowej w An-
glii czy innych dość śmiałych, przyznajmy, projektów Mickie-
wicza (tworzenie placówek misyjnych w Algierze), na co po 
prostu nie było pieniędzy, a zapewne i klimatu politycznego. Je-
śli więc „drastycznie zostały ograniczone marzenia niedoszłych 
rycerzy”43, być może przyczyniły się do tego nade wszystko ze-
wnętrzne okoliczności. Ale przecież krucjata, do której Jański 
powoływał w jednym z listów Adama Celińskiego, a którą defi-
niował jako „krucjatę o Boga, o Chrystusa, o miłość, o prawdę, 

40 B. Micewski, Bogdan Jański…, dz. cyt., s. 122.
41 J. Ruszkowski, Adam Mickiewicz…, dz. cyt., s. 124.
42 O kondycji duchowej i materialnej polskiej emigracji obszernie pisała 

Alina Witkowska w cytowanej już książce Cześć i skandale. O emigracyjnym 
doświadczeniu Polaków.

43  J. Ruszkowski, Adam Mickiewicz…, dz. cyt, s. 119.
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o sprawiedliwość chrześcijańską w polityce i filozofii, w spo-
łeczności i własności, w duchu i w ciele, w całym życiu publicz-
nym i prywatnym”44, miała przecież konkretne owoce. Tyle że 
rozpoczęte przez Jańskiego dzieło zdecydowanie wpisywało się 
już w kolejną epokę, choć wyrastało z marzeń i wartości roman-
tyzmu. Stąd krzyżowcy spod znaku Jańskiego, owa „niezłomna 
wspólnota poświęceń i obowiązków”45, miarkując radykalizm 
polityczny, już po śmierci Brata Starszego (jak we wspólnocie 
Domku nazywano Jańskiego), budowali dzieła na miarę pozy-
tywistycznych aspiracji: Walery Wielogłowski powołał do ist-
nienia pierwszą w Polsce szkołę rolniczą, Jan Koźmian – zanim 
owdowiał i został księdzem – w Poznańskiem trudnił się za-
kładaniem czytelni i drukarni. Z inspiracji pośredniej Jańskiego 
działała Marcelina Darowska – założycielka jednego z pierw-
szych polskich zgromadzeń żeńskich stawiających sobie cele 
edukacyjne, bo wykształcone porządnie matki-obywatelki, zdol-
ne do heroizmu i poświęcenia współtworzyć miały świetlaną 
przyszłość kraju. Zresztą czy nie taki projekt egzystencjalny 
kobiety mężnej ukazywał Mickiewicz Konstancji Łubieńskiej w li-
stach z lat czterdziestych46?

Koło Sprawy Bożej, które, według Władysława Mickiewicza47, 
miało być nowym, ulepszonym bractwem, a według Janusza 
Ruszkowskiego stało się nowym poligonem w realizacji koncep-
cji krucjaty krzyżowej, od samego początku przecież, znacznie 
radykalniej niż bractwo Jańskiego zorientowane było na pracę 
duchową, doskonalenie moralne i to w znacznie bardziej rygo-
rystycznym wymiarze, niż działo się to w Domku Jańskiego. 

44  B. Jański, Pod sztandarem Zmartwychwstałego Zbawiciela, wybór i układ 
B. Micewski CR, Rzym 1988, s. 8. 

45  Tamże.
46  Zob. listy do Konstancji Łubieńskiej z 5 października 1845, 28 listopada 

1846, poł. grudnia 1846, pocz. października 1847, (WR, t. XVI, s. 360; 399–402; 
403–404; 468).

47  Zob. ŻAM, t. III, s. 142.
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Mickiewiczowski projekt polityczny był wówczas wyjątkowo 
wysublimowany. Współcześni już nie tylko podejrzewali poetę 
o zaniechanie czynu, ale o odstępstwo narodowe i zarzucenie 
idei patriotycznej, niepodległościowej na rzecz enigmatycznych 
koncepcji „ojczyzny, która jest w nas”. Jeśli „Towarzystwo Ba-
ranka Bożego”, jak nazywano mieszkańców Domku, odsądzane 
było od czci i wiary za brak dążeń rewolucyjnych, towiańczycy 
wręcz wyzywani bywali na pojedynki za panslawizm i sprzyja-
nie Moskwie48. A zatem nie wszystko układa się tutaj w prostą opo-
wieść, wedle której Mickiewicz poróżnił się z Jańskim o czyn, 
o wizję wyprawy krzyżowej (jej kształt), którą apostoł emigra-
cji sprowadził do duchowego wymiaru, lub o niegospodarność 
Brata Starszego.

Zwięzły akt założycielski Związku Braci Zjednoczonych, któ-
rego idee zainspirowały powołanie Domku Jańskiego, pokazuje, 
że był to pomysł nade wszystko na odnowę moralno-religijną49. 
Wokół Mickiewicza, jak zauważa Alina Witkowska „zawiązał 
się krąg praktykujących życie religijne, o cechach nieformalnej 
wspólnoty duchowej”50. Domek był więc przede wszystkim 
próbą przekształcenia tej małej, opartej na więzach przyjaciel-
skich wspólnoty nieformalnej w formalną i Jański próbował tu 
być konsekwentny. Co więcej, pierwotne cele Braci Zjednoczo-
nych uzupełniał o pełne rozmachu inicjatywy socjalne i projekty 
polityczne. Ani z pism Jańskiego, ani Mickiewicza nie wynika, 

48  Znany problem nieprzychylnej recepcji towianizmu (w tym i działań 
Mickiewicza) omawia na nowo A. Zielińska w pracy Ortodoksyjny heretyk. Myśl 
społeczno-religijna Andrzeja Towiańskiego, Kraków 2010, s. 38–42.

49  „Łączymy się w Związek pod nazwą Braci Zjednoczonych. Modlić się 
codziennie za siebie, ojczyznę i bliźnich, za przyjaciół i nieprzyjaciół; przykazania 
Pańskie słowy i uczynki wypełniać; przykładem swym rodaków do tego zachęcać 
i na drodze tej spólną siłą jak najmocniej przedsiębierzemy i postanawiamy.”; 
zob. M. Dernałowicz, Kronika życia i twórczości Adama Mickiewicza. Od „Dziadów” 
części trzeciej do „Pana Tadeusza” Marzec 1832 – czerwiec 1834, Warszawa 1966, 
s. 95, 103.

50  A. Witkowska, Cześć i skandale…, dz. cyt., s. 64.
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że obaj pomysłodawcy życia religijnego emigrantów poróżnili 
się o sprawy zasadnicze, choć projekty Jańskiego zdecydowanie 
przekraczały aspiracje Mickiewicza. Mogły go nawet denerwo-
wać utopijnym rozmachem i dynamiką. Niepokój poety (podob-
nie jak np. Bohdana Zaleskiego) budziły sprawy szczegółowe: 
to, że Jański wysyłał bez koniecznego zabezpieczenia kolejnych 
kandydatów na księży do Rzymu, że przyjmował do Domku 
wszystkich potrzebujących bez jakiejś szczególnej selekcji (przy-
padek brata Stawiarskiego, który donosił rosyjskiej ambasadzie, 
jest tu szczególnie przykry), że opuszczał na dłuższy czas nowo 
narodzoną wspólnotę – czy to udając się do benedyktynów na 
„lifting” duchowy, czy to ratując zbłąkaną emigracyjną „owiecz-
kę” gdzieś daleko poza Paryżem (a potem miał problem – z po-
wodu braku pieniędzy – z powrotem do tegoż Paryża). Że czynił 
projekty różnych działań, licząc na przyrzekane, acz nie zawsze 
realne, subwencje. Że w końcu nie umiał zapanować nad powo-
łaną wspólnotą (choć było to przedsięwzięcie szczególnie trudne) 
i to wszystko go zwyczajnie przerosło. 





ks. Wojciech Misztal

Motywy chrześcijańskie  
w życiu człowieka świeckiego:  

przypadek Dziennika Bogdana Jańskiego

Bogdan Jański (1807 – 1840) jest obecnie postacią stosunkowo 
mało znaną. W stosunku do wpływu, jaki wywarł i po śmierci 
nadal wywiera przez oddziaływanie osób inspirujących się jego 
poglądami, zasługuje na jeszcze lepsze prezentowanie go. Np. 
wyszukiwarka Google dla zapytania Bogdan Jański podaje ok. 
65100 wyników1. Hasło Bogdan Jański w Wikipedii to 529 wyra-
zów, 3950 znaków (licząc spacje). W jego nagłówku widnieje 
informacja „polski ekonomista, założyciel Zgromadzenia Zmar-
twychwstania Pańskiego i Sługa Boży Kościoła katolickiego”2. 
Wikicytaty w haśle Bogdan Jański podają tylko 7 cytatów. Na na-
główek hasła składa się tu informacja „polski ekonomista, zało-
życiel Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego”3. Podobnie 
jak w przypadku hasła w Wikipedii, czy pierwszy jej człon można 
uznać za właściwy, a całość za adekwatną?4 Hasło Jański Bogdan 

1  https://www.google.pl/#q=bogdan+jański, (dostęp 2.09.2015).
2  https://pl.wikipedia.org/wiki/Bogdan_Jański, (dostęp 2.09.2015).
3  https://pl.wikiquote.org/wiki/Bogdan_Jański, (dostęp 2.09.2015).
4  Stawiając to pytanie, nie neguję, że Bogdan Jański posiadał wykształcenie 

ekonomiczne (dokładniej jednak w 1827 r. zakończył studia uzyskaniem 
magisterium z prawa i ekonomii), że zostało mu przyznane, na podstawie wygrania 
konkursu, stypendium rządu Królestw Polskiego na stanowisko profesora 
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w Religia. Encyklopedia PWN liczy zaledwie 90 wyrazów, 700 zna-
ków (licząc w tym spacje)5. Udostępnianie wiedzy o Bogdanie 
Jańskim i jego dorobku, czynienie aktualnym jego oddziaływania 
zasadniczo pozostaje zasługą zgromadzenia zmartwychwstań-
ców, które widzi w nim swego założyciela. Na zasadzie niepo-
zbawionych przecież uzasadnienia skojarzeń w związku z tym 
bywa on zaszeregowywany jako duchowny, a dokładniej zakon-
nik. Tymczasem Bogdan Jański to osoba świecka i to nie zawsze 
pozytywnie nastawiona do chrześcijaństwa, a dokładniej do Koś-
cioła katolickiego. Jednak właśnie jako świecki ostatecznie wy-
biera on chrześcijaństwo, a ściślej katolicyzm, na zasadniczy filar 
dla swego życia i, jak wolno przypuszczać przede wszystkim ze 
względu na własne pozytywne pod tym względem doświadcze-
nia, stara się zachęcić do dokonania podobnego wyboru innych 
ludzi. Tzw. Dziennik (tytuł jest umowny) Bogdana Jańskiego do-
starcza pod tym względem szeregu cennych danych6. Wpisują 
się one w 2000 lat bogacenia i udostępniania dorobku właści-
wego chrześcijaństwu. Oprócz ich wymiaru jako świadectwa 
historycznego należy zastanawiać się nad ich aktualną przydat-
nością. Ponieważ Dziennik zawiera wiele danych, tutaj wypad-
nie ograniczyć się na zasadzie sondowania do wybranych z nich, 
przyjmując za klucz związki ze społecznym i komunikacyjnym 
wymiarem ludzkiego życia. Dalsze, systematyczne, odpowiednio 
wnikliwe i całościowe badania są tu potrzebne.

ekonomii w planowanym wtedy Instytucie Politechnicznym w Warszawie; 
zarazem przyznano mu stypendium na podróż naukową po krajach Europy 
Zachodniej.

5  Religia. Encyklopedia PWN, wersja 1.0, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2003 (program komputerowy).

6  Niniejsze omówienie opiera się, m.in. zachowując pisownię w cytatach, na: 
B. Jański, Dziennik (1830 – 1839), odczytał z autografu i opracował A. Jastrzębski, 
Rzym 2000; zob. tamże uwagi redakcyjne A. Jastrzębski, O Dzienniku Bogdana 
Jańskiego. Nota wydawnicza, [w:] B. Jański Dziennik…, dz. cyt., s. 19 n.
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Bogdan Jański i jego Dziennik: kontekst problematyki

Życia Bogdana Jańskiego w żadnym wypadku nie da się zde-
finiować za pomocą przymiotnika spokojne. Tak sam notował: 
„Otóż chcesz poznać historię mego dotychczasowego życia? Rzuć 
okiem na tę kart parę, ciągle zaczynam, ciągle i coraz nowego 
rodzaju skoki. Nigdyż bo jednostajną do wzniosłego celu drogą 
dążyć nie będę?”7. Słowa te odnoszą się do okresu, na który B. 
Jański patrzy wstecz z perspektywy późnej jesieni 1828 r. Jednak 
w pewnym sensie dobrze obrazują one koleje całego jego życia 
czy wręcz wielu jemu współczesnych z burzliwej pierwszej 
połowy XIX wieku.

Na życie Polaków z tego okresu często patrzy się, wyłącznie 
uwzględniając podręcznikowe dane dotyczące ofiarnej walki 
o niepodległość ich ojczyzny, czyli wymieniając imiona, nazwi-
ska, daty najważniejszych bitew i postanowień politycznych, po-
wstań, udania się na emigrację czy też zesłania. Wskazuje się 
na znaczenie religii, a dokładniej katolicyzmu dla ich ofiarnego 
postępowania. Wszystko to posiada uzasadnienie. Jednak nie 
wyczerpuje złożoności właściwej ich życiu. Tymczasem byli 
to ludzie, którzy zmieniali się np. pod wpływem ponoszonych 
klęsk. Nie zawsze ich życie osobiste, małżeńskie, rodzinne było 
szczęśliwym. Ludziom przywykłym na początku XXI stulecia do 
postrzegania pobytu na zachodzie Europy w kategoriach wręcz 
wyłącznie dobrobytu materialnego i łatwości komunikowania 
się np. przez telefon czy przemieszczania się oraz możliwości 
znalezienia lepiej płatnej niż w Polsce, pracy trudno ocenić ska-
lę wstrząsów i wyzwań i długotrwałych obciążeń psychicznych 
związanych z przymusową emigracją wynikającą z nieudanych 
prób odzyskania dla Polski niepodległości. Wyzwania związa-
ne z zaradzeniem kosztom utrzymania, znalezieniem się w innym 

7  B. Jański, Notatnik intymny. Rok 1828, 10.11.1828, [w:] tenże, Dziennik…, 
dz. cyt., s. 45.
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środowisku kulturowym, rozłąką z kochanymi osobami, nie-
pewnością o ich los, bezsilnością wobec przemocy fizycznej, 
koniecznością przepracowania traumy, jaką była porażka poli-
tyczna i militarna w walce z zaborcą nie mogły pozostawać bez 
śladu. Np. w postaci skłócenia emigrantów, szukania odpowie-
dzialnych za niepowodzenia, ostrych walk o wybór i realizację 
właściwego programu politycznego i społecznego na przyszłość. 
Wolno szacować, że Polacy radzili się z tymi problemami nie go-
rzej niż inni. Do tego trzeba dołączyć poważny kryzys związany 
z tym zasadniczym wymiarem ludzkiego życia, jakim jest du-
chowość w znaczeniu wyznawania religii, związków Bogiem, 
odczytywania Jego woli i jej realizacji. Pokolenie Bogdana Jań-
skiego pod tym względem szuka, zmienia poglądy, doznaje roz-
czarowań, wybiera różne rozwiązania8. Na pewno dokonuje się 
to w warunkach trudnych. Po części można je przedstawić nastę-
pująco. „Nie bez znaczenia jest fakt, że w Warszawie przedpo-
wstaniowej [chodzi o powstanie listopadowe] Kościół katolicki 
nie cieszył się autorytetem, że przeważały nastroje antyklerykal-
ne sprzyjające niechęciom antyreligijnym i antykościelnym. (…) 
w umyśle Jańskiego zaczęły kiełkować wątpliwości co do sensu 
wiary religijnej. Stąd zrodziła się jej negacja. Dokonał apostazji: 
wyrzekł się wiary w Jezusa Chrystusa i przynależności do Koś-
cioła. Aby niejako zapełnić powstałą w sercu próżnię, przyjmuje 
od swych kolegów i przyjaciół sposób bycia, wyzwoliwszy się 
z przesądów wiary religijnej i z więzów etycznych, jakoby gwał-
cących naturę ludzką”9. Błędem byłoby jednak niedocenianie 
długofalowego, szeroko zakrojonego wpływu chrześcijaństwa 
na Polaków w tym okresie10.

8  Zob. E. Hoffmann-Piotrowska, Święte awantury. Orto- i heterodoksje Adama 
Mickiewicza, Warszawa 2014, s. 15 n.

9 A. Jastrzębski, O Bogdanie Jańskim. Szkic do portretu, [w:] B. Jański, 
Dziennik…, dz. cyt.,, s. 4–5.

10  Zob. J. Kłoczowski, Dzieje chrześcijaństwa polskiego, Warszawa 2007, s. 236 n.
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Bogdan Jański chlubnie zapisał się jako m.in. publicysta, redak-
tor, tłumacz, współinicjator polskiego odrodzenia narodowego. 
Doceniał znaczenie nowych technologii jako pozwalających do-
trzeć z ideami do szerokiego grona odbiorców11. Od lipca 1833 r. 
redagował Pielgrzyma polskiego. Przetłumaczył na francuski Księgi 
narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego A. Mickiewicza. Dzia-
łał w Towarzystwie Historyczno-Literackim oraz w Towarzystwie 
Demokratycznym Polskim. Po okresie, w którym obojętnieje na 
katolicyzm, czy wręcz odrzuca go i wchodzi w konflikt z jego za-
sadami, do tego stopnia opiera na nim swe życie, że został uzna-
ny, jak już wspomniano, za założyciela – może lepiej byłoby ująć, 
co w nawet najmniejszym stopniu nie umniejsza jego zasług – za 
współzałożyciela – zgromadzenia zakonnego. Powstali w ten 
sposób zmartwychwstańcy natychmiast będą wywierać znaczą-
cy pozytywny wpływ na emigrację polską i tzw. sprawę polską 
(kwestia odzyskania niepodległości przez Polskę). Wiązało się to 
z połączeniem życia duchowego, wyznawania religii m.in. z za-
angażowaniem społecznym i politycznym. Otóż z czymś takim 
mamy do czynienia w przypadku Bogdana Jańskiego, co jest wi-
doczne np. gdy opiera się na koncepcjach saintsimonistycznych, 
jak też po jego powrocie do Kościoła katolickiego. B. Jański nie 
jest tu odosobniony, jak wskazują dzieje XIX-wiecznego mesjani-
zmu polskiego i dość dobrze znane poglądy i działalność A. Mi-
ckiewicza12. I tak np. jego Pan Tadeusz to modlitwa, a dokładniej 
modlitwa wysłuchana. 

„Panno Święta, co Jasnej bronisz Częstochowy

I w Ostrej świecisz Bramie! (…)

Tak nas powrócisz cudem na Ojczyzny łono.

11  Zob. B. Jański, Dziennik, grudzień 1837…, dz. cyt., s. 497.
12  Zob. E. Hoffmann-Piotrowska, Święte awantury…, dz. cyt., s. 229 n.
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Tymczasem przenoś moją duszę utęstknioną

Do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych (...).

Śród takich pól przed laty (…)”13.

Po tej modlitwie słowa „Stał dwór szlachecki (…)”14 to właśnie 
początek cudownego, choć nie oszukującego niedostrzeganiem 
wad, zła etc., spotkania serca, wyobraźni i umysłu z ziemią oj-
czystą. Także Dziennik Bogdana Jańskiego, jak przyjdzie zobaczyć, 
wskazuje jednoznacznie na istnienie mniej czy bardziej uświa-
domionych, zmiennych, czyli żywych, jak się okazuje bardzo 
żywotnych i wielorako obecnych, inspirujących związków z du-
chowością, z religią. Zarazem perypetie, które składają się na 
krótkie, bo 33-letnie życie jego autora, są tak znaczące i trwałe, 
że można byłoby nimi obdzielić kilka życiorysów postaci świe-
ckich. Jego rodziców łączy nieudane małżeństwo. Jako jeszcze 
dziecko przeżywa ich rozejście się. Małżeństwo samego B. Jańskie-
go także trudno uznać za szczęśliwe i trwałe. 5 listopada 1828 r. 
tak wspomina jego początki, czyli ślub i pierwsze (które trzeba 
określić zarazem mianem jedynych) dni małżeńskiego bycia ra-
zem: „Jak w dzień, tak i w nocy trzeba było znowu robić tylko 
pro forma”15. Jego żona z czasem powraca do poprzedniego try-
bu życia, jak to określano, upadłej kobiety. Po pewnym czasie 
wstępuje do zakładu sióstr marcinkanek. W kwietniu 1829 r., 
czyli już po wyjeździe Bogdana, urodził się im syn Alek-
sander Teodor. Ojciec go nie wychowywał, matka oddała go po 
jakimś czasie pod opiekę rodziny. Odnośnie 1839 r. zachowała 
się wzmianka, że Aleksander Teodor u rodziny Grabowskich 

13  A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, oprac. K. Górski, Warszawa 1982, s. 9 n.
14  Tamże, s. 10.
15  B. Jański, Notatnik intymny, 5.11.1828, [w:] tenże, Dziennik…, dz. cyt., s. 44.
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„tylko stodół pilnował”16. Jednak sytuacja jest bardziej złożona. 
Teodor nie był naturalnym synem Jańskiego, lecz mężczyzny, 
który oszukał Aleksandrę, m.in. biorąc z nią fikcyjny ślub. B. 
Jański zdecydował się na małżeństwo z Aleksandrą, by ratować 
jej honor. Co taka sytuacja rodzinna znaczyła dla Bogdana Jań-
skiego, pomaga do jakiegoś stopnia wniknąć poruszająca no-
tatka z 4 stycznia 1834 r. (czyli pisana z perspektywy ok. 6 lat): 
„Kobieta złamała całą moją wielkość. (…) Zbliżyło mnie do niej 
uczucie dobre, chęć wyciągnięcia z toni. Słabość, próżność, po-
garda (straciłem rozum, wolę) towarzystwa były na końcu je-
dynymi pobudkami dotrzymania jej słowa i zrobienia dobra 
tej, której nie tylko nie kochałem, ale i nie cierpiałem. Straciłem 
zupełnie spokojność”. Zaraz potem B. Jański kontynuuje: „Po-
niżona duma, poniżony rozum, niemożność naprawienia błędu 
ustawicznie mnie trapiły”17. Inne koleje czy wymiary jego życia 
też nie przedstawiają się jako idylla. Oto wybrane elementy. Sty-
pendialny wyjazd naukowy, w sumie nieudany, niezwieńczony 
pracą naukową. Wieloletnie egzystowanie emigranta. Poszuki-
wania religijne. Nieraz nędza materialna. Wyobcowanie. Temu 
wszystkiemu towarzyszy, jak wolno przypuszczać, wnikając 
i oddziałując głęboko, wątek duchowy, religijny. I to bynajmniej 
nie jako coś drugorzędnego. Jednoznacznie wskazuje na to zapis 
z 22 maja 1839 r. zatytułowany Obejrzenie się na przeszłość. W uję-
ciu chronologicznym autor przedstawia tam zasadnicze etapy 
złożonego ewoluowania swego stosunku do religii18.

Dziennik jest częścią tego życia. W jego przypadku nie mamy 
do czynienia wyłącznie z relacją. Dziennik jest tu ważnym pro-
tagonistą. „Dziennik został zamierzony przez autora jako narzę-
dzie pomocne w poznawaniu i doskonaleniu siebie. Pisany 
z wyjątkową szczerością i niezwykle uczciwie. Nie ma w nim 

16  A. Jastrzębski, O Bogdanie Jańskim…, dz. cyt., s. 8 n.
17  B. Jański, Dziennik, 4.01.1835…, dz. cyt., s. 342.
18  B. Jański, Dziennik, 22.05.1839…, dz. cyt., s. 693.
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cienia pozy. Są to zapiski, które tworzą dziennik osobisty, jour-
nal intime. Nurt osobisty dziennika pogłębiał się, nabierał mocy, 
intensywności, żarliwości. Z czasem rozszerzy się na sprawy 
pozaosobiste, w których autor weźmie osobisty udział, na spra-
wy polskiej emigracji, na narodziny Bractwa Służby Narodowej. 
– «Piszę dziennik dlatego, żeby wiedzieć co wokół organizowa-
nia bractwa» (14 czerwca 1836 r.) – także na założenie domku, 
który otrzyma miano «Domku Jańskiego»”19. Wcześniej B. Jański 
stwierdza: „Co piszę i napiszę, piszę dla siebie”20. Przeznaczeniem 
utworów zaliczanych do kategorii dzienników bywa ciekawe, 
„intensywne” życie. Ich upowszechnienie i dalej oddziaływanie 
nie musi być jednak sprzeczne z pierwotnym zamiarem autora. 
Zamiar ten może ulec zmianie. Także jego spadkobiercy posia-
dają prerogatywę oceny sytuacji. Tak było i w przypadku Dzien-
nika Bogdana Jańskiego21. Wraz z jego śmiercią rola edukacyjna 
stanowiących go pism nie zakończyła się. Oddziaływanie zmie-
niło się, bo wprost nie dotyczy już tylko jednej osoby, tzn. spisu-
jącego go. Wiekowe doświadczenia chrześcijan z analogicznymi 
do Dziennika pismami, dostarczają uzasadnienia dla stwierdze-
nia, że Dziennik jako pomoc w pracy nad sobą, w rozwoju spełnił 
oczekiwania jego autora. Te same doświadczenia uzasadniają, by 
podobnie patrzeć na jego oddziaływanie na kolejnych odbiorców.

Klasyczne motywy chrześcijańskie:  
nieobecność i obecność w Dzienniku

Chrześcijaństwo posiada pewne cechy specyficzne dla siebie, 
np. obrzędy czy też tzw. praktyki pobożne jak pomoc potrze-
bującym. W swym Dzienniku Bogdan Jański pisze o nich jedno-
znacznie, wskazując, iż sam w nich uczestniczy czy też odprawia 

19  A. Jastrzębski, O Dzienniku Bogdana Jańskiego…, dz. cyt., s. 23.
20  B. Jański, Dziennik, 26.10.1830…, dz. cyt., s. 51.
21  A. Jastrzębski, O Dzienniku Bogdana Jańskiego…, dz. cyt., s. 19.
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i wypełnia. Oto przykłady. W tym znaczeniu termin msza św. 
pojawia się, począwszy od notatki z 12 października 1834 r. i na-
stępnie występuje bardzo często. Może chodzić o uczestnictwo 
we mszy św. tak w niedziele i święta, jak też w dzień powszedni. 
Takich zapisów jest ok. 200 (zob. np. wpisy noszące daty 28 grud-
nia 1834 r.; 4 stycznia 1835 r.; 6 stycznia 1835 r.). Termin komunia 
występuje, zaczynając od wpisu z 6 grudnia 1834 r. i również 
następnie, co trzeba podkreślić ze względu na w tym czasie roz-
powszechnioną praktykę rzadkiego komunikowania z obawy 
bycia niegodnym, występuję często, bo także ok. 200 razy. Bog-
dan Jański przyjmuje komunię św. nie tylko w dni świąteczne, 
ale także powszednie (zob. np. 5 stycznia 1835 r.; 13 czerwca 1835 r.). 
Słowo spowiedź w Dzienniku zostało użyte ok. 300 razy. Pierwszy 
wpis nosi w tym przypadku datę 29 września 1834 r. Ok. 30 razy 
B. Jański sięga po termin spowiednik (pierwszy wpis: 21 września 
1835 r.), ok. 30 razy spowiadać się względnie spowiadać (pierw-
szy raz: 13 stycznia 1835 r.). Słowo nieszpory znajdujemy ok. 70 
razy (pierwszy wpis: 23 listopada 1834 r.). Rekolekcje ok. 40 razy 
(pierwszy raz: 7 listopada 1837 r.).

Do klasycznych motywów chrześcijańskich, a precyzyjniej uj-
mując katolickich, w Dzienniku zaliczają się informacje dotyczące 
rozmyślania: choć w każdym przypadku należy się upewnić, czy 
chodzi o rozmyślanie w znaczeniu, o jakim dalej. W tym okresie, 
idąc za dobrze zasymilowanymi poglądami i praktyką XVI-wiecz-
ną, traktowano je jako jeden z najskuteczniejszych rodzajów mod-
litwy, bardzo wartościowy, gdy chodzi o pracę nad sobą, o rozwój 
duchowy. Stąd tym bardziej informacje na temat podejmowanych 
w czasie rozmyślania przez daną osobę tematów, formułowanych 
postanowień i oceny ich realizacji przedstawiają się jako cenne. 
Podobnie ma się sprawa np. w przypadku postanowień jako 
związanych ze spowiedzią. Dziennik pod tym względem zawiera 
interesujące, obfite dane. W porządku chronologicznym są m.in.: 
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z 1834 r. [Spowiedź]22, z 1835 r. [Spowiedź, ciąg dalszy]23, [Spowiedź] 
od 2 lutego24, [Spowiedź] 13 czerwca w dzień świętego Antoniego25, 
Spowiedź w dzień narodzenia Najświętszej Marii Panny 8 września26, 
Spowiedź 14 września 1835 r. w dzień Podwyższenia Krzyża27, Spo-
wiedź 21 września w dzień świętego Mateusza28, Postanowienia29, 
z 1836 r. Przygotowanie do spowiedzi na jutro30, Moje spowiedzi 
i komunie święte31, z 1837 r. Postanowienia32, Postanowienia w Tra-
pie33, Postanowienie dziękowania Panu Bogu34, Myśli, natchnienia, 
postanowienia35, Modlitwy i rozmyślania36, Modlitwy i rozmyślania, 
i postanowienia37, Postanowienia i modlitwy, i rozmyślania38, Trzecia 
spowiedź39, Spowiedź w Solesmes40, Czwarta spowiedź w Solesmes41, 
Piąta spowiedź moja w Solesmes42 , Ostatnie postanowienie w dzień 

22  B. Jański, Dziennik, 6.12.1834…, dz. cyt., s. 260 n.
23  B. Jański, Dziennik, 4.01.1835…, dz. cyt., s. 341n.
24  B. Jański, Dziennik, 25.04.1835…, dz. cyt., s. 344.
25  B. Jański, Dziennik, 13.06.1835…, dz. cyt., s. 345.
26  B. Jański, Dziennik, 8.09.1835…, dz. cyt., s. 346.
27  B. Jański, Dziennik, 14.09.1835…, dz. cyt., s. 347.
28  B. Jański, Dziennik, 21.09.1835…, dz. cyt., s. 348.
29  B. Jański, Dziennik, 12.11.1835…, dz. cyt., s. 349 n.
30  B. Jański, Dziennik, 9.01.1836…, dz. cyt., s. 430.
31  B. Jański, Dziennik, 9.01.1836…, dz. cyt., s. 431 n.
32  B. Jański, Dziennik, ok. 9.11. 1837…, dz. cyt., s. 486 n.
33  B. Jański, Dziennik, ok. 6.11.1837…, dz. cyt., s. 487 n.
34  B. Jański, Dziennik, 14.11.1837…, dz. cyt., s. 490.
35  B. Jański, Dziennik, brak informacji o dniu i miesiącu…, dz. cyt., s. 490 n.
36  B. Jański, Dziennik, brak informacji o dniu i miesiącu…, dz. cyt., s. 491 n.
37  B. Jański, Dziennik, brak informacji o dniu i miesiącu…, dz. cyt., s. 492 n.
38  B. Jański, Dziennik, brak informacji o dniu i miesiącu…, dz. cyt., s. 494 n.
39  B. Jański, Dziennik, 2.12.1837 …, dz. cyt. s. 495 n.
40  B. Jański, Dziennik, 2.12.1837…, dz. cyt., s. 496. 
41  B. Jański, Dziennik, 8.12.1837…, dz. cyt., s. 499.
42  B. Jański, Dziennik, 17.12.1837…, dz. cyt., s. 501.
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wyjazdu mego z Solesmes, świętego Tomasza, 21 grudnia43, z 1838 r. 
Spowiedź 6 stycznia44, Spowiedź 13 stycznia45, Spowiedź 3 luty46, Spo-
wiedź 24 lutego47, z 1839 r. Pierwsze myśli i natchnienia w Trapie48, 
Rozmyślania o przeszłych grzechach49, Natchnienia Ducha Świętego 
w niedzielę Zielonych Świątek50, Do przyszłej spowiedzi51, Postanowie-
nia, rozmyślania, w upominku codziennym52, Spowiedź 27 lipca53.

Już wskazane przykłady pokazują, że motywy chrześcijańskie 
w życiu Bogdana Jańskiego nie są czymś marginalnym. One jako 
ważny element, świadomie wprowadzany i kultywowany, skła-
dają się na jego życie. Lektura zaś wskazanych tekstów poka-
zuje, iż motywy te nie stanowią rzeczywistości wyizolowanej, 
lecz przenikają jego życie, pozytywnie je kształtują. I tak w np. 
Postanowieniach z 12 listopada 1835 Bogdan Jański planuje czy 
też mobilizuje się „prosić Boga o wytrwałość w postanowieniu 
użycia wszystkich sił ku chwale Boga i dobru bliźniego”54. W tych 
samych Postanowieniach następnie jest mowa o szeroko zakro-
jonej formacji religijno-duchowej, intelektualnej oraz o działa-
niach mających pozytywnie wpłynąć na położenie gospodarcze, 
materialne, na rozwiązanie kwestii polskiej, ale też dotyczące 
pomyślności innych narodów55.

43  B. Jański, Dziennik, 21.12.1837…, dz. cyt., s. 511.
44  B. Jański, Dziennik, 6.01.1838…, dz. cyt., s. 607.
45  B. Jański, Dziennik, 13.01.1838 …, dz. cyt. s. 608.
46  B. Jański, Dziennik, 3.02.1838…, dz. cyt., s. 608.
47  B. Jański, Dziennik, 24.02.1838…, dz. cyt., s. 608.
48  B. Jański, Dziennik, między styczniem a majem (?) 1839…, dz. cyt., s. 688.
49  B. Jański, Dziennik, między 9 a 17 maja (?) 1839…, dz. cyt., s. 689 n.
50  B. Jański, Dziennik, 19.05.1839…, dz. cyt., s. 691 n.
51  B. Jański, Dziennik, 25.05.1839…, dz. cyt., s. 694 n.
52  B. Jański, Dziennik, brak wskazania dnia i miesiąca, 1839…, dz. cyt., s. 696 n.
53  B. Jański, Dziennik, 27.07.1839…, dz. cyt., s. 699 n.
54  B. Jański, Dziennik, 12.11.1835…, dz. cyt., s. 350.
55  B. Jański, Dziennik, 12.11.1835…, dz. cyt., s. 350 n.
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Chrześcijaństwo to ceniony przez Bogdana Jańskiego to-
warzysz: może jednak trzeba dodać, że był to towarzysz także 
w pewnym okresie niedostrzegany. Wskazane powyżej dane 
pokazują, że dla Bogdana Jańskiego bycie chrześcijaninem – ka-
tolikiem to rzecz ważna. Nie zawsze tak było i w Dzienniku abso-
lutnie on tego nie ukrywa. Z zasadniczymi liniami tego procesu 
zaznajamia Obejrzenie się na przeszłość z 22 maja 1839 r.56. Biorąc 
pod uwagę zagadnienie motywów chrześcijańskich w życiu czło-
wieka świeckiego tak, jak pozwala się z nim zapoznać Dziennik, 
na szczególną uwagę zasługują tutaj słowa „2 lat najhardziejszych 
projektów i wewnętrznej siły, ale zaczynam w nich szanować 
Chrystusa Pana”. Jak wynika z kontekstu, odnoszą się one do lat 
1826 – 27, które tamże B. Jański zalicza do następujących etapów 
swego życia (idąc od lewej do prawej): „12 lat poza Kościołem”, 
„9 lat niewiary w Chrystusa Pana”, „7 lat zupełnej irreligii”, „5 
lat materializmu i ateizmu”. Prezentowane wcześniej dane doty-
czące terminologii jako powiązanej z motywami chrześcijańskimi 
w życiu są zbieżne z uwagami B. Jańskiego w Obejrzenie się na 
przeszłość na temat ewoluowania jego stosunku do chrześcijań-
stwa. Czy jednak sam autor Dziennika nie wskazuje na pewien pa-
radoks, który bywa właściwy życiu ludzkiemu? Chrześcijaństwo 
potrafi towarzyszyć człowiekowi także wtedy, gdy on je zwalcza, 
ignoruje, gdy go nie zauważa. Czy motywy chrześcijańskie mogą 
pojawiać się w życiu takiej osoby również we wskazanych uwa-
runkowaniach? Przy czym nie chodzi o motywy np. w rodzaju 
informacji, że przejeżdża się obok świątyni chrześcijańskiej. Takie 
zaś znajdziemy u B. Jańskiego w okresie, który w Obejrzenie się na 
przeszłość określa jako czas poza Kościołem, niewiary w Chrystu-
sa, całkowitej irreligii, materializmu i ateizmu. Np.: „(…) piękna 
okolica, kościół ewangelicki, katolicki w lasku”57 (26 października 

56  B. Jański, Dziennik, 22.05.1839…, dz. cyt., s. 693.
57  B. Jański, Notatki do dziennika podróży, 26.10.1828, [w:] B. Jański, Dziennik…, 

dz. cyt., s. 33.
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1828 r.); „W Gnieźnie. Grób świętego Wojciecha srebrny na 6 or-
łach, na wierzchu, na prawej ręce wsparty, w lewej książka itd. 
(…). W kaplicy Obrzezania Chrystusa Zachariasz, święty Józef, 
Chrystus itd. i Polak wygolony z ogromnym wąsem wychyla się. 
[Rok] 1646 na kaplicy” (29 października 1828 r.)58. Przytoczone 
słowa o zaczynaniu szanowania Chrystusa wskazują jednak na 
istnienie relacji głębszej i ważniejszej, niż zdają się wskazywać 
inne dane. Jednak takie napięcia składają się na specyfikę dzienni-
ków i podobnych pism.

Kwestie ekonomiczne

Historia jednoznaczne pokazuje, że podejście do dóbr ma-
terialnych, w tym w szczególności do kwestii ekonomicznych, 
posiada zasadnicze znaczenie dla życia poszczególnych osób 
i społecznego, w tym dla duchowości. Nie jest tu trudno o zarzu-
ty, o błędne, brzemienne w skutki rozwiązania. Bogdan Jański do 
ludzi zamożnych nie należał. Istnieją powody, by przypuszczać, 
iż w jego przypadku trudności materialne złożyły się na trwanie 
poza wspólnotą Kościoła katolickiego i na związki z saintsimoni-
stami59. Z drugiej strony notatka datowana na 14 listopada 1837 
r. łączy pracę mającą na celu zdobycie środków ekonomicznych 
z życiem duchowym, ze związkami z Bogiem jako Tym, który 
wskazuje człowiekowi właściwą drogę. „Dzięki jednak Bogu 
za wiele dobrych myśli, szczególnie co do prac zarobkowych, 
które powinienem uważać za najgłówniejsze, po przybyciu do 
Paryża”60. Dobrego wglądu w podejście B. Jańskiego do kwestii 
ekonomicznych dostarcza pochodzący z ok. 14 listopada 1837 r. 

58  B. Jański, Notatki do dziennika podróży, 29.10.1828, [w:] B. Jański, Dziennik…, 
dz. cyt., s. 34.

59  Zob. E. Callier, Bogdan Jański, „pierwszy pokutnik jawny i apostoł emigracji 
polskiej we Francji”: szkic biograficzny: ustęp z pierwszej dekady dziejów emigracji 
polskiej 1831 – 1840, cz. 3, Poznań 1876, s. 7, 10.

60  B. Jański, Dziennik, 14.11.1837…, dz. cyt., s. 464.
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– a w takim razie nie tylko tematycznie, ale i chronologicznie 
zbieżny z cytowaną notatką – dość obszerny zapis pt. Pobudki 
do pracy zarobkowej61. Już na samym początku odwołuję się on 
do argumentu o charakterze religijnym, posiadającego podsta-
wowe znaczenie dla chrześcijan. „Zważyć, że to jest głównym 
obowiązkiem chrześciana żyć z własnej pracy. Przykład święte-
go Pawła. Słowa świętego Jakuba”. Najprawdopodobniej mamy 
tu oparcie się na Nowym Testamencie: tym samym dla chrześ-
cijanina to argument podstawowy, bo umocowany w tekście 
natchnionym. Sama w sobie praca zarobkowa w przytoczonych 
słowach jest ukazana jako potrzebna i dobra, pozostaje pozytyw-
nie powiązana z istotą duchowości chrześcijańskiej. Nieco dalej 
B. Jański wskaże, że praca ma zapewnić także możliwość poma-
gania bliźnim. Najpierw jednak jej znaczenie dla poszczególnych 
osób i społeczne ukazuje on, odnosząc się do jej pozytywnego 
działania dla samego pracującego. Daje ona wolność. Pozwala 
poprawić komunikację międzyludzką przez „zatamowanie (…) 
plotek”. Sprzyja otwartości. Uspokaja, bo człowiek zaradza, jak 
to wnikliwie ujmuje B. Jański, „zabijającym ducha kłopotom”, 
„(…) stąd możność i coraz skuteczniejszej około siebie pracy du-
chowej – i około drugich”. Praca zarobkowa, troska o zaradze-
nie potrzebom materialnym nie są wrogiem duchowości, lecz 
koniecznym dla niej sprzymierzeńcem: o ile są połączone z mi-
łością do Boga i do bliźnich. 

Mamy także do dyspozycji wnikliwą analizę, do czego prowa-
dzi zła sytuacja materialna. Jesteśmy tu na antypodach względem 
rozumienia chrześcijaństwa jako opium, które mirażem szczęśli-
wej przyszłości odsuwa niezałatwione problemy doczesne. Prze-
myślenia te przedstawiają się jako komplementarne względem 
wcześniejszych uwag. Oznaczałoby to wysiłek, by problem po-
znać jak najlepiej i jak najskuteczniej zająć się nim, znaleźć dla 
niego rozwiązanie. Trudności finansowe wynikające z posiadania 

61  B. Jański, Dziennik, ok. 14.11.1837…, dz. cyt., s. 489.
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zbyt małych lub żadnych dochodów uzależniają od innych osób, 
pozbawiają w mniejszym lub większym stopniu wolności, nega-
tywnie wpływając także na życie duchowe. „(…) przez kłopo-
ty pieniężne (…) zmuszonym był robić koneksje (zwykle mimo 
mnie), milczeć, łagodzić i mimo wiedzy przemieniać myśl i ży-
cie, w rzeczach najdroższych, w dobrach wiernych prawdzie, 
sprawiedliwości”62. Nadrobienie strat pod tym względem zda-
niem B. Jańskiego przedstawia się jako proces niezbędny, jed-
nak trudny i długotrwały. Tym samym wskazuje on na pożytek 
płynący z uniknięcia takich trudności. „(…) ta ustawiczna nę-
dza, ustawiczne potrzebowanie pieniędzy odbierało mi wszelki 
kredyt na końcu – w moich przedsięwzięciach, pracach, sło-
wach duchownych, a nawet pewność, ufność w moich własnych 
myślach”63. Zaraz potem dodaje on: „I abym ten kredyt odzyskał, 
trzeba przez znaczny czas, na przyszłość dowieść, żem nie jest 
już w tym ustawicznym potrzebowaniu, że mogę sam sobie dać 
radę, a nawet i drugim dopomóc”64. Wytyczony w ten sposób 
program nie dotyczy wyłącznie samego autora Dziennika. Jako 
integralną część posiada on wymiar społeczny, wspólnotowy: 
przez zaangażowanie także innych kultywujących duchowość 
i przez pomoc potrzebującym. „Żeby zaś nasze dzieło spólne 
szło dobrze i nie było wystawione na ciągłe z tej strony trud-
ności, trza, żeby wszyscy starali się o podobną niepodległość 
i możność nawet czynienia jałmużny” 65.

Przekaz informacji

Na tekst zatytułowany Polityka nasza składają się słowa: „Druk 
jest dzisiaj taką potęgą. Przed tłumem ludzi nic nie będziem 

62  B. Jański, Dziennik, ok. 14.11.1837…, dz. cyt., s. 489.
63  Tamże.
64  Tamże.
65  Tamże.
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znaczyli, dopóki nie zaczniem drukować”66. Z perspektywy czasu 
i wiedzy o komunikacji społecznej wypowiedź ta jednoznacznie 
zasługuje na pozytywną ocenę. Bogdan Jański poprawnie oce-
nił znaczenie, jakie posiada możliwość drukowania. Cytowana 
wypowiedź odnosi się do działań mających na celu odzyskanie 
przez Polskę niepodległości. Osoby zaznajomionej z historią nie 
zaskoczy, że sprawa ta jest łączona z religią, jest postrzegana jako 
stanowiąca jedno z katolicyzmem67. Nieco wcześniej w tym sa-
mym tekście autor pisze: „Jeżeli na czas [podkreślenie B. Jański] 
nie sformułuje się i jeżeli się na nią nie zgodzimy, inni, nieprzy-
jaciele nawet katolicyzmu, będą iść naprzód i werbować ludzi, 
zabierać środki, które by mogły być nasze, i my sami zaczniemy 
się wplątywać w drogi przez nich otwarzane, przez nich wie-
dzeni (bo niepodobna z Polakami żyć i nie przedsiębrać jakich 
działań patriotycznych czy uczynkiem, czy myślą). – Zresztą im 
później, tym jedność między nami trudniejsza będzie. (…) I co za 
skandal, co za złe dla najświętszej sprawy, dla religii!”68. Bogdan 
Jański idzie jednak jeszcze dalej, bo jest zdania, iż u początku 
takich działań musi być specjalne Boże działanie, Boża pomoc. 
„A więc trza co prędzej rozmyślać się, prosić Boga o oświecenie, 
obrabiać swoje myśli, wypracowywać obszerniejsze prace i pis-
mo, wskrzesić podobno najprzód «Pielgrzyma»”69.

Pod datą 31 stycznia 1839 r. znajduje się wpis pt. Kwestia: czy 
razem z dziennikiem70. Ponownie mamy do czynienia z połączeniem 

66  B. Jański, Dziennik, dzień i miesiąc nieznany, 1837…, dz. cyt., s. 769.
67  J. Kłoczowski, Dzieje chrześcijaństwa…, dz. cyt., s. 275 n.
68  B. Jański, Dziennik, brak wskazania dnia i miesiąca, 1837…, dz. cyt., s. 497.
69  Mutatis mutandis do takich działań stosuje się charakterystyka dotycząca 

współczesnych mediów: „Uczestnictwo, partycypacyjność mediów lokalnych 
wiąże się z działaniem na rzecz wspólnoty, jej integrowaniem, tworzeniem 
potencjału sfery publicznej, zwiększaniem kapitału społecznego, zaufania, 
wreszcie z dojrzałością obywatelską”, [cyt. za:] K. Gurba, Dystrybucja władzy 
nad agendą medialna jako wartość, [w:] Wartość mediów – od wyzwań do szans, red. 
A. Baczyński, M. Drożdż, Tarnów 2012, s. 45.

70  B. Jański, Dziennik, 31.01.1839…, dz. cyt., s. 687–688.
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polityki i religii, a tym samym polityki i duchowości. Wypada po-
wtórzyć, że B. Jański nie stanowi tu wyjątku. I tak jest mowa o pro-
jekcie „poddania rządu papieżowi”71. Bogdan Jański umieścił tam 
następujące słowa: „Propaganda tylko dla Kościoła, jedności itd. 
Pracami a priori – może, służbami parafialnymi. – Między roda-
kami, bractwami pobożnymi”72. Niemniej w związku z tematem 
motywów chrześcijańskich na uwagę w tym przypadku zasługuje 
swego rodzaju program pracy. „Redakcja zbiera się po komunii 
świętej, stosownej modlitwie”73. Oto kolejny punkt tej „ramówki” 
redakcyjnej: „Zwyczajne posiedzenia, komunikacja myśli arty-
kułów po Veni Sancte itd.”74. Duchowość postrzegana jest jako 
początek, stale potrzebne źródło pracy redakcyjnej, jako jej at-
mosfera.

Na str. 499–500 znajduje się relatywnie długi zapis pt. Pielgrzym. 
B. Jański przedstawia tam swój punkt widzenia na oddziaływa-
nie przez druk periodyku i inne środki przekazu myśli. „A zatem 
dla swoich trzeba koniecznie innych komunikacji czy listowych, 
czy autografowanych okólników. Czyli przedsiębiorąc to pismo, 
trzeba razem przedsięwziąć inne prace i publikacje uzupełnia-
jące, tak żeby je nie uważać za jedyny swój skład, ale i owszem, 
przeciwnie, zapowiedzieć nawet, że przez nie daje się i ogłasza, 
co się uważa za potrzebne, pożyteczne i możne”75. Jako istotny 
element zostaje tu wymienione następujące działanie: „Podobno 
wprzód lepiej będzie przygotować umysły, zwołać czytelników 
przez jakie poufałe, pokorne, serdeczne, dłuższe trochę pisma. 
– (Dziś 11. grudnia przyszła mi myśl) – przez Listy jawnogrzesz-
nika nawróconego, do których wypracowania trzeba by przystąpić 

71  B. Jański, Dziennik, 31.01.1839…, dz. cyt., s. 687.
72  B. Jański, Dziennik, 31.01.1839…, dz. cyt., s. 688.
73  B. Jański, Dziennik, 31.01.1839…, dz. cyt., s. 687.
74  Tamże.
75  B. Jański, Dziennik, brak dnia i miesiąca, 1837…, dz. cyt., s. 500.
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i zaraz”76. Motyw przemiany życia na lepsze jest ściśle związany 
z chrześcijaństwem i stanowi bardzo cenny wkład chrześcijan 
w dzieje świata. W tym samym tekście znajdziemy słowa, które 
mają charakter religijny i wzywają do chrześcijańskiej przemiany 
na lepsze w połączeniu z całym życiem. Same zaś jednoznacznie 
kwalifikują się jako motyw katolicki odgrywający ważną rolę dla 
autora, który liczy, że będą też ważnymi dla innych. „W prospek-
cie jak najotwarciej i najdobitniej zdecydować się za papieżem. 
Winieta papieża i Najświętszej Panny Królowej Polski”77.

Polityka, w tym kwestia polska

Dziennik dostarcza wielu informacji na temat zaangażowania 
politycznego Bogdana Jańskiego, zwłaszcza w związku z wysił-
kami na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości. Przy-
kładowo można tu wymienić zapisy: z 1835 r. Służba narodowa78, 
Bractwo służby narodowej79, Moje obowiązki i powołanie, oznaczenie 
ogólne moich prac ziemskich80; z 1836 r. Miscellanea patriotyczne81, 
O zasadach, celach i urządzeniach konfederacji patriotycznej katolików 
itd.82, Stosunki nasze w emigracji83, z 1837 r. Kwestia narodowa84, 
Sprawa narodowa85, Polityka nasza86, Sprawa narodowa87, Pielgrzym88, 

76  Tamże.
77  Tamże.
78  B. Jański, Dziennik, 4.12.1835…, dz. cyt., s. 352 n.
79  B. Jański, Dziennik, brak dnia i miesiąca, 1835…, dz. cyt., s. 354.
80  B. Jański, Dziennik, 10.12.1835…, dz. cyt., s. 355 n.
81  B. Jański, Dziennik, brak dnia, styczeń 1836…, dz. cyt., s. 429.
82  B. Jański, Dziennik, brak dnia i miesiąca, 1836…, dz. cyt., s. 432.
83  B. Jański, Dziennik, 25.09.1836…, dz. cyt., s. 439.
84  B. Jański, Dziennik, 2.12.1837…, dz. cyt., s. 496 n.
85  B. Jański, Dziennik, brak dnia i miesiąca, 1837…, dz. cyt., s. 498 n.
86  B. Jański, Dziennik, brak dnia i miesiąca, 1837…, dz. cyt., s. 497.
87  B. Jański, Dziennik, brak dnia i miesiąca, 1837…, dz. cyt., s. 498 n.
88  B. Jański, Dziennik, brak dnia i miesiąca, 1837…, dz. cyt., s. 499 n.
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z 1839 r. Kwestia: czy razem z dziennikiem89, Obejrzenie się na prze-
szłość90.

Skuteczność działań na rzecz odzyskania przez Polskę niepod-
ległości, w tym politycznych i militarnych, jest postrzegana jako 
zależna od niejednego czynnika. W jednym z zapisów na czoło-
wym miejscu B. Jański wymienia tu odnowę duchową91. Jedno-
znaczne ukierunkowanie na życie wieczne jako dar Chrystusa 
wiąże się potrzebą zaangażowania w sprawy doczesne. „1. Świat 
ten znikomy. Żyjemy dla Królestwa Niebieskiego. Zbawienie 
przez Chrystusa. / 2. Dziś początek jakiejś nowej, powszechnej 
poprawy, nowe rozwinięcie chrystianizmu. / 3. Ludy słowiań-
skie przynoszą na tę pracę towarzyską swoje świeże, potężne 
siły”92. Grożące temu dziełu niebezpieczeństwo posiada charak-
ter zarazem polityczny, jak i religijny. „Zły Duch chce ich użyć 
na swoje cele, przez [cara] Mikołaja”93. Nadawanie właściwego 
kierunku działaniom politycznym wiąże się, jako warunkiem, 
z właściwą hierarchią ważności. Prawdopodobnie radykalizm 
zawartej w cytowanych poniżej słowach odnośnej propozycji 
wiąże się i znajduje w znacznej mierze wyjaśnienie w kryzysie 
zaufania do przywódców i ich działań. „W pierwszym numerze 
pisma detronizacja wszystkich szefów partii, intronizacja Ducha 
i Chrystusa Pana”94.

Również w nocie pt. O zasadach, celach i urządzeniach konfederacji 
patriotycznej katolików itd.95. B. Jański pisze o działaniach mających 
przyczynić się do odzyskania suwerenności przez Polaków, co po-
zostaje w ścisłym związku z przemianami społecznymi i życiem 

89  B. Jański, Dziennik, 31.01.1839…, dz. cyt., s. 687 n.
90  B. Jański, Dziennik, 22.05.1839…, dz. cyt., s. 693.
91  B. Jański, Dziennik, brak dnia, styczeń 1836…, dz. cyt., s. 429.
92  B. Jański, Dziennik, 10.12.1835…, dz. cyt., s. 355.
93  B. Jański, Dziennik, 10.12.1835…, dz. cyt., s. 355; 1835; zob. też np. wpis 

z 31.05.1839, s. 631; s. 337 przyp. 1100.
94  B. Jański, Dziennik, 31.01.1839…, dz. cyt., s. 688.
95  B. Jański, Dziennik, brak dnia, brak miesiąca, 1836…, dz. cyt., s. 432.
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duchowym, religijnym. Realizacja tego zadania ma, według przy-
toczonego poniżej tekstu, dokonać się na drodze militarnej, dalej 
jednak jest mowa także o innych środkach. „Celem bezpośrednim 
utrzymać i umacniać (mieczami polskimi) wiarę świętą ojców 
naszych, jedyną zasadę patriotyzmu i wolności, jedyną rękojmią 
naszej przyszłej niepodległości tak między tułaczami polskimi, 
jak w kraju naszym ojczystym oraz ku wyjarzmieniu powszech-
nemu ojczyzny i zaprowadzeniu w niej wolności powszechnej”96. 
W dalszej kolejności projekt zatacza jeszcze szersze kręgi, jednak 
cały czas element wiary pozostaje. „Celem ostatecznym przygo-
towanie Konfederacji Powszechnej Słowian ku obronie ich wiary, 
wolności i Ojczyzny”97.

Rozeznanie, jak prowadzić działalność polityczną, w tym jak 
układać relacje między polityką i wyznawaniem religii B. Jań-
ski w zapisie Sprawa narodowa postrzega jako będące przed-
miotem specjalnej Bożej ingerencji. Wypowiedź przedstawia się 
jako interesująca może zwłaszcza z tego względu, że w wyniku 
otrzymanego objaśnienia nasuwa się wniosek, iż trzeba zmody-
fikować plan polegający na rezygnacji z działalności na rzecz 
niepodległości Polski na rzecz zupełnego poświęcenia się Bogu. 
W kontekście żarliwej modlitwy zostaje on odrzucony jako m.in. 
mogący zaszkodzić życiu duchowemu w skali narodowej. „(…) 
kiedym tu w Solesmes, po żarliwej modlitwie, myślał o wy-
rzeczeniu się wszystkiego dla Pana Boga, o powrocie nawet 
z znaczną częścią nas do kraju dla oddania się tam służbie Bożej, 
z jawnym opuszczeniem wszystkich zamiarów ziemskich i na-
rodowych – odebrałem z nagła (wierzę, że od Pana) mocne i wy-
raźne objaśnienie (…), że powrót ten i takie dziś wyrzeczenie 
się czy opuszczenie rzeczy narodowej byłoby najnieroztropniej-
sze i grzeszne. Zdyskredytowałoby do reszty u narodu naszego 
(tak dziś przez patriotyzm rozdrażnionego, przez rozwiązłe 

96  B. Jański, Dziennik, brak dnia, brak miesiąca, 1836…, dz. cyt., s. 432.
97  Tamże.



Motywy chrześcijańskie w życiu człowieka... 89

i cielesne życie na duchu Bożym upadłego) wiarę naszą świętą. 
Mogłoby dać powód patriotom do schizmy, do wściekłej reak-
cji przeciw religii. Ile tedy stąd byłoby złego dla Kościoła!”98. 
Działalność polityczna i związane z nią inne aktywności, jak np. 
działalność edytorska i publicystyczna, mają czerpać z chrześci-
jaństwa, z urzeczywistniających się w nim związków z Bogiem 
także w następujący sposób: „Kiedy inni przywiązują się do 
tradycji krwi, do inspiracji w obyczajach i mądrościach świato-
wych obcych, my zacznijmy przez uwagę, żeśmy jedną z fami-
lii chrześciańskich, inspirujemy się myślą jedności powszechnej 
w Chrystusie Panu itd.”99. 

* * *
Motywy chrześcijańskie w życiu człowieka świeckiego – przypa-

dek Dziennika Bogdana Jańskiego: podsumowując przedstawione 
dane, jednoznacznie należy stwierdzić, że w przypadku Dzien-
nika ujętego jako całość mamy do czynienia z tak dużą obec-
nością motywów chrześcijańskich, iż wypada mówić, w sumie 
i mimo informacji o pierwszych latach, o nasyceniu nimi. Daje 
to podstawy, by także życie jego autora rozumieć jako podobnie 
nasycone: także tutaj ujmując całościowo. Jednak mimo nieza-
przeczalnych, ważnych zmian takie stwierdzenia są uzasadnione, 
skoro podmiot tych przemian trwa, zachowuje tożsamość, roz-
wija się. 

Bogdan Jański jest nie bez powodu uznawany za założycie-
la wspólnoty zakonnej. Myśląc o kwestii motywy chrześcijańskie 
w życiu człowieka świeckiego – przypadek Dziennika Bogdana Jań-
skiego, pytanie, czy śmierć nie przerwała Bogdanowi Jańskiemu 
drogi ku realizacji swego życia we wspólnocie zakonnej pozo-
stanie bez odpowiedzi: brak tu danych, nie jesteśmy w stanie 
z należytą pewnością przewidzieć dalszego rozwoju sytuacji. 
Pomaga to zrozumieć przytoczona przez A. Jastrzębskiego we 

98  B. Jański, Dziennik, brak dnia, brak miesiąca, 1837…, dz. cyt., s. 498.
99  B. Jański, Dziennik, 31.01.1839…, dz. cyt., s. 688.
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wprowadzeniu do Dziennika wypowiedź innej wybitnej postaci, 
właściwie współczesnej Bogdanowi Jańskiemu, bł. Antoniego-
-Fryderyka Ozanam: „Jesteśmy tu, by spełniać wolę Opatrzności. 
Ta wola spełnia się z dnia na dzień i ten, który umiera, pozo-
stawiając swe dzieło niedokończone, jest tak samo zaawanso-
wany w oczach najwyższej sprawiedliwości jak ten, który ma 
możność wykończyć je całkowicie”100. Trzeba uszanować doro-
bek, dziedzictwo, wolność, rozumność, koleje życia człowieka, 
wpływające na niego decyzje Opatrzności. Życie zakonne nie 
zubożeje, ale ubogaci się, uznając w Bogdanie Jańskim i moty-
wach chrześcijańskich w jego Dzienniku świeckość. Życie ludzi 
świeckich nie poniesie straty, lecz zyska, dostrzegając na tej dro-
dze bliskość z życiem zakonnym. Najważniejszy punkt otrzy-
mywanej tutaj lekcji może jest taki, że Bóg dobroczynnie jest 
wszędzie obecny, działa i jednoczy bardziej, niż myślimy. Zaś 
życie człowieka świeckiego może tak zostać nasycone motywa-
mi spotkania z Nim, że rozwija się i jest w stanie inspirować 
tak świeckich, jak i duchownych. Nie wchodząc w szczegóły, 
trzeba też zaznaczyć, iż w swych poglądach na znacznie reli-
gii, a dokładniej chrześcijaństwa, jego duchowości Bogdan Jań-
ski w swoich czasach, tak nieraz przedstawianych jako kolejny 
etap odchodzenia od chrześcijaństwa, nie jest odosobniony. Co 
więcej, należy poważnie zastanowić się, czy poglądy takie jak 
jego nie przyczyniły się m.in. do odrodzenia Polski i pokonania 
przez nią poważnych niebezpieczeństw w XX wieku101.

100  A. Jastrzębski, O Bogdanie Jańskim…, dz. cyt., s. 16–17.
101  Zob. np. Bogdan Jański, Dziennik…, dz. cyt., s. 543 przyp. 1413; J. Kłoczowski, 

Dzieje chrześcijaństwa…, dz. cyt.,, s. 213 n; H. E. Wyczawski, Arcybiskup Zygmunt 
Szczęsny Feliński 1822 – 1895, Warszawa 1975, s. 107 n.
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Komunikacja prawdy jako przejaw świętości 
życia Sługi Bożego Bogdana Jańskiego

Papież Benedykt XVI, przemawiając w Madrycie, zauważył, że 
„świętość Kościoła jest przede wszystkim obiektywną świętością 
osoby samego Chrystusa, Jego Ewangelii i Jego sakramentów, 
świętością tej mocy z wysoka, która go ożywia i inspiruje”1. Dą-
żyć do świętości to pozwalać, aby życie było ożywiane i umac-
niane przez Ducha Świętego, „aby było życiem prawdziwych 
dzieci”2. W tym kontekście życie Sługi Bożego Bogdana Jańskie-
go jest doskonałym przykładem świętego, który – przechodząc 
różne życiowe zawieruchy – dzięki komunikacji prawdy został 
drogowskazem na wieki. W ten sposób głoszenie Słowa – we-
dług Franciszka – „będzie polegało na aktywności tak inten-
sywnej i owocnej, jaką jest komunikowanie innym tego, co ktoś 
kontemplował”3. Jego świadectwo pozostawione w Listach stało 
się przekazem komunikacji jako kultury bliskości, prawdy jako 
podstawy komunikacji i przejawu świętości. 

1  Benedykt XVI, Słudzy i towarzysze Drogi. Homilia podczas Mszy świetej 
w katedrze Santa Maria la Real de la Almudena (Madryt, 20.08.2011), „L’Osservatore 
Romano” 10 – 11(2011), s. 17. 

2  Franciszek, Bóg żywy i miłosierny. Msza święta w dniu «Evangelium vitae» 
(16.04.2013), „L’Osservatore Romano” 8 – 9(2013), s. 34. 

3  Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium, Watykan 2013, nr 150. 
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I. Komunikacja jako kultura bliskości 

Bogdan Jański, Założyciel Zmartwychwstańców, jako tłumacz 
i publicysta w „Gazecie Polskiej”, „Kurierze Warszawskim” 
i „Pielgrzymie Polskim” dobrze wiedział, czym jest komunikacja 
społeczna. Otóż komunikacja Ewangelii jest byciem blisko tych, 
którzy z różnych przyczyn musieli opuścić swoje rodzinne stro-
ny. Jest trwaniem przy boku ludzi wykluczonych4. Jański wie-
dział też, że gdy ewangelizacja staje się jedynie krytyką innych, 
to wówczas w miejsce ułatwiania dostępu do łaski, traci się 
energię na kontrolowanie. Taki jednak styl w żaden sposób nie 
prowadzi do zainteresowania się Jezusem5. Oznacza to, że gdy 
„zabraknie pragnienia Boga żywego, istnieje ryzyko, że wiara 
stanie się nawykiem, że zgaśnie, jak ogień, który nie jest podtrzy-
mywany. Istnieje ryzyko, że stanie się «przestarzała», pozbawio-
na sensu”6. W życiu Jańskiego wiara też na pewien czas zagasła. 
Dopiero po licznych dyskusjach z Lacordairem i lekturach dzieł 
ks. Gerberta, a jeszcze bardziej w wyniku wieloletnich własnych 
przemyśleń, poszukiwań i bolesnych doświadczeń, nastąpiło 
w 1832 r. jego intelektualne nawrócenie7. Z tej racji zostaną omó-
wione – dialog i empatia. 

1. Dialog 
Punktem wyjściowym w komunikacji międzyludzkiej jest 

modlitwa. Rozbraja ona „głupotę i rodzi dialog tam, gdzie jest 
otwarty konflikt. Jeżeli będzie szczera i wytrwała, sprawi, że 

4  Por. Franciszek, Obdarz nas Twoim pokojem. Orędzie wielkanocne «Urbi et 
Orbi» (20.04.2014), „L’Osservatore Romano” 5(2014), s. 22. 

5  Por. Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium, nr 94. 
6  Franciszek, Bóg poszukuje nas cierpliwie. Homilia podczas liturgii słowa dla 

katechumenów (23.11.2013), „L’Osservatore Romano” 1(2014), s. 19. 
7  Por. B. Micewski, Wprowadzenie do lektury listów, [w:] B. Jański, Listy 1828 

– 1839, Rzym 2005 (komputeropis udostępniony przez postulatora procesu 
kanonizacyjnego B. Jańskiego, ks. Wiesława Śpiewaka CR), s. 4. 
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nasz głos stanie się łagodny i stanowczy i będzie mógł zostać 
wysłuchany także przez odpowiedzialnych za narody”8. Dlate-
go w dialogu potrzebna jest odwaga, myślenie i siła wiary, bez 
których spotkanie między ludźmi staje się puste i jałowe. Dialog 
„oznacza, że ludzie wyszli z kryjówek, zbliżyli się do siebie, roz-
poczęli wymianę zdań. Trzeba znaleźć miejsce do rozmowy”9. 
W dialogu nade wszystko chodzi o poszanowania partnerów 
rozmów10. 

Dlatego Bogdan Jański, widząc w komunikacji religijnej spo-
re braki u duchowieństwa emigracyjnego, niski jego poziom 
i znikomy wpływ na elitę narodu na wygnaniu, wysyła na stu-
dia teologiczne Semenenkę i Kajsiewicza, a po nich następnych 
alumnów. Pierwsi uczniowie Jańskiego przeważnie zaczynali 
swoje studia teologiczne u Księży Dyrektorów, prowadzących 
Kolegium Stanisława Leszczyńskiego w Paryżu, a kończyli je 
w Rzymie, gdzie Jański w 1838 r. założył drugi dom klerycki11. 
Jański zdawał sobie sprawę z tego, że tylko wykształcone ducho-
wieństwo jest w stanie podejmować dialog, nie bojąc się utraty 
swojej tożsamości. W takiej perspektywie język dialogu jest ję-
zykiem rzeczowym, a język rzeczowy przystaje do rzeczy, jest 
skonkretyzowany i wnoszący światło12. Z tej racji Benedykt XVI 
przypominał, że z wiary religijnej należy czerpać cenne „wska-
zania i inspirację do prowadzenia racjonalnego, odpowiedzialnego 

8  Franciszek, Nie sposób myśleć o Bliskim Wschodzie bez chrześcijan. Spotkanie 
z uczestnikami sesji plenarnej Kongregacji dla Kościołów Wschodnich (21.11.2013), 
„L’Osservatore Romano” 1(2014), s. 28. 

9   J. Tischner, Etyka solidarności, Kraków 2000, s. 17. 
10  Por. Kongregacja Nauki Wiary, Nota Doktrynalna dotycząca pewnych 

kwestii związanych z udziałem katolików w życiu politycznym, Watykan 2002, nr 4; 
S. Sowiński, Pluralizm, dialog i tolerancja w nauczaniu społecznym Kościoła, [w:] 
Katolicka nauka społeczna. Podstawowe zagadnienia z życia społecznego i politycznego, 
red. S. Fel, J. Kupny, Katowice 2007, s. 279–280. 

11  Por. B. Micewski, Wprowadzenie do lektury listów, [w:] B. Jański, Listy…, 
dz. cyt., s. 5. 

12  Por. J. Tischner, Etyka solidarności…, dz. cyt., s. 17–18. 
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i pełnego poszanowania dialogu, który przyczyni się do zbudo-
wania społeczeństwa bardziej ludzkiego i wolnego”13. 

2. Empatia 
W prowadzeniu dialogu ważną kwestią jest empatia, która 

jest zdolnością odczuwania emocji i uczuć innych ludzi. Toteż 
Bogdan Jański w liście do swojej żony z 10 stycznia 1829 r. pisze: 
„Powinnaś uważać za znak namiętnego do Ciebie przywiązania, 
za znak tej troskliwości, jaką mam o Twój każdy ruch, każde słowo; 
ażebyś znowu, przez zbytnią drażliwość uczucia, przez zbytnie ufa-
nie ludziom, nie zgotowała sobie nowych nieszczęść; a pewnie jesz-
cze większych. Bo cóż by o Tobie już powiedział cały świat, co byś 
sobie sama miała do wyrzucenia w wieku późniejszym, kiedy już 
ustanie krewkość młodości”14. Jakże wyjątkowo współbrzmią słowa 
Jańskiego z przemówieniem papieża Franciszka, skierowanym do 
duchowieństwa koreańskiego: „Naszym zadaniem jest nie tylko 
słuchanie słów wypowiadanych przez innych, ale także odczy-
tywanie pozawerbalnego przekazu o ich doświadczeniach, ich 
nadziejach, ich dążeniach, trudnościach i najgłębszych troskach. 
Taka empatia musi być owocem naszej wnikliwości duchowej 
i osobistego doświadczenia, które pozwala nam dostrzegać w in-
nych braci i siostry i «słyszeć» w ich słowach i działaniach, a także 
poza nimi to, co pragną przekazać ich serca”15. 

Empatia więc zakłada pokorę i umiejętność okazywania czu-
łości, dzięki której można być blisko ludzi, którzy powierzeni są 
duszpasterskiej trosce, można dotknąć ich ran, poznać pytania 

13  Benedykt XVI, Przybywam jako przyjaciel i zwiastun Ewangelii. Ceremonia 
powitalna w Białym Domu, Waszyngton, 16. 04. 2008, „L’Osservatore Romano” 
5(2008), s. 40. 

14 B. Jański, Listy…, dz. cyt., s. 33. 
15 Franciszek, W jaki sposób prowadzi się dialog? Spotkanie z biskupami 

azjatyckimi w sanktuarium w Haemi (17.08.2014), „L’Osservatore Romano” 8–9 
(2014), s. 20. 
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i potrzeby16. Pokora i delikatność „nie są cnotami słabych, lecz 
mocnych”, którzy nie potrzebują źle traktować innych, aby czuć 
się ważnymi17. 

II. Prawda podstawą komunikacji 

Bogdan Jański podkreślał, że prawda jest podstawą wzajem-
nego zrozumienia i porozumienia między ludźmi. Prawda jest 
gwarancją komunikacji. W liście z 6 listopada 1828 r. napisał do 
żony Olesi: „Wiem o tym, że Ty tam wszystkim pytającym o daw-
ne rzeczy, mydlisz oczy; lecz to pokazuje, że jeszcze nie odezwało się 
w Tobie z całą mocą sumienie. Ale pamiętaj, odezwie się ono; bodajby 
się nie odezwało za późno! Prawdziwość w mowie, praca, mniej lek-
kości, a więcej poważniejszej roztropności, wierność – niech już prze-
cie zaczną przewodniczyć Twemu życiu! Ciekaw jestem, czy też jakieś 
mówiła, ci nawet, co Cię dawniej w stanie niewinności znali, czy też ci 
nawet dziś przyznają, iżeś się zupełnie na dobrą stronę zmieniła?”18. 
Treść listu Jańskiego współbrzmi z nauczaniem papieża Franciszka, 
który w orędziu na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 
2014 r. zaznaczył, że nade wszystko liczy się świadectwo. Nie daje 
się go jednak przez bombardowanie treściami religijnymi, lecz goto-
wością cierpliwego zainteresowania się pytaniami i wątpliwościami 
„na drodze poszukiwania prawdy i sensu ludzkiego istnienia”19. Z tej 
racji zostaną omówione – prawda a racja i pokora pozwalająca odkryć 
prawdę. 

16  Por. Franciszek, Rewolucyjny gest Kościoła. Przemówienie do uczestników 
zgromadzenia generalnego włoskiej Konferencji Instytutów Świeckich (10.05.2014), 
„L`Osservatore Romano” 6(2014), s. 42. 

17  Por. Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium, nr 288. 
18  B. Jański, Listy…, dz. cyt., s. 21. 
19  Franciszek, Przekaz w służbie kultury spotkania. Orędzie na XLVIII Światowy 

Dzień Środków Społecznego Przekazu 2014, „L’Osservatore Romano” 2(2014), s. 7. 
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1. Prawda a racja 
Papież Benedykt XVI stwierdził, że odmawiając drugiemu 

prawdy, odmawia mu się określonego dobra i wprowadza się 
go na błędną drogę. Tymczasem prawda jest „miłością, a mi-
łość, która występowałaby przeciw prawdzie, sama siebie by 
wypaczyła”20. Dodatkowo w dialogu istnieje konieczność wczu-
cia się w punkt widzenia drugiej strony. Chodzi o uznanie, że 
druga strona zawsze ma trochę racji. Inaczej mówiąc, istnieje 
zasadnicza różnica między wspólnym poszukiwaniem prawdy, 
a posiadaniem racji. Podejmowanie dialogu w sposób odpowie-
dzialny to gotowość uczynienia racji bliźniego częścią mojego 
spojrzenia na świat, a swoją rację uczynić częścią jego wizji rze-
czywistości21. 

Oznacza to, że prawda zawsze jest racją, ale nie każda racja 
jest prawdą. Miał tego świadomość Jański, kiedy pisał do żony 
Oleńki z Paryża 10 stycznia 1829 r.: „Czy możesz myśleć, abym 
tyle był nierozsądny, żebym dziś przeciw Twojemu i mojemu szczęś-
ciu chciał Cię od siebie swoimi wyrzutami odstręczać. Nie, z innej Ty 
to powinnaś uważać strony. Powinnaś uważać za znak namiętnego 
do Ciebie przywiązania, za znak tej troskliwości, jaką mam o Twój 
każdy ruch, każde słowo; ażebyś znowu, przez zbytnią drażliwość 
uczucia, przez zbytnie ufanie ludziom, nie zgotowała sobie nowych 
nieszczęść; a pewnie jeszcze większych. Bo cóż by o Tobie już powie-
dział cały świat, co byś sobie sama miała do wyrzucenia w wieku 
późniejszym, kiedy już ustanie krewkość młodości”22. W tej perspek-
tywie człowiek, który autentycznie kocha, rozumie, że „miłość jest 
doświadczeniem prawdy”23. To właśnie prawda otwiera oczy na 

20  Benedykt XVI, Elementarz Benedykta XVI – Josepha Ratzingera dla pobożnych, 
zbuntowanych i szukających prawdy, Kraków 2008, s. 173. 

21  Por. J. Tischner, Etyka solidarności…, dz. cyt., s. 18–19; R. Nęcek, Chrześcijanin 
a kompromis w nauczaniu społecznym Jana Pawła II i Benedykta XVI, „Społeczeństwo” 
4 – 5(2008), s. 505–506. 

22  B. Jański, Listy…, dz. cyt., s. 34. 
23  Franciszek, Encyklika Lumen fidei, Watykan 2013, nr 27. 
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rzeczywistość w nowy sposób w jedności z człowiekiem, którego się 
kocha24. 

2. Pokora 
Ojciec święty Franciszek podkreślił na Twitterze, że „być chrześ-

cijaninem to nie tylko spełniać przykazania, ale pozwolić, aby 
Chrystus posiadł nasze życie i przemienił je”25. Papieskie sło-
wa przypominają perspektywę Bożą prawdziwie szczęśliwego 
życia. Być szczęśliwym w logice Boga to zapomnieć o sobie, 
a myśleć o tym, kto stanowi źródło szczęścia. Przeciwieństwem 
szczęśliwości jest nieszczęśliwość. Ma ona swoje źródło w ludz-
kiej pysze. Dzieje się tak, „kiedy chcemy zająć pierwsze miej-
sca; kiedy stawiamy w centrum samych siebie, nasze osobiste 
ambicje i nasz sposób patrzenia na rzeczy, i osądzamy innych; 
kiedy patrzymy na wady braci, zamiast widzieć ich zalety; kie-
dy przywiązujemy większą wagę do tego, co nas dzieli, niż do 
tego, co nas łączy”26. Z tej racji człowiek nieszczęśliwy myśli je-
dynie o sobie. Myśli jednak o sobie dlatego, że „piekło, którego 
zadatek w sobie niesie, jest dla niego źródłem egoizmu, źród-
łem zamknięcia na innych”27. I na tym właśnie polega pycha. 
Tymczasem Sługa Boży Bogdan Jański kładzie nacisk na pokorę, 
gdyż pokora umożliwia zdobycie mądrości. W swoim Dzienniku 
pisze: „W ciągłej jestem od dawna kłótni z prawdą, z porząd-
kiem, z jednością myśli. Boże, dodaj mi łaski i siły do obrachowa-
nia mego sumienia, wygładzenia złego, ożywienia dobrego”28. 

24 Tamże. 
25 Franciszek, tweet. (@Pontifex_pl).
26 Franciszek, Mniej gadaniny w parafii (27.08.2014), „L’Osservatore Romano” 

8 – 9(2014), s. 50. 
27 J. Tischner, Wiara ze słuchania. Kazania starosądeckie 1980 – 1992, Kraków 

2009, s. 166. 
28 B. Jański, Dziennik (1830 – 1839), odczytał z autografu i opracował A. 

Jastrzębski, Rzym 2000, s. 256. 
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Z wypowiedzi Jańskiego wynika, że pokora nie polega na zaj-
mowaniu ostatnich miejsc i nieustannym uniżaniem siebie. Pokora 
nie jest kompleksem niższości. Pokora jest świadomością tego, 
kim człowiek jest i nie udaje kogoś innego. Oznacza to, że poko-
ra nie udaje. Natomiast pycha zawsze pod maską się ukrywa29. 
Przed pychą właśnie przestrzegał Jański swoją żonę: „Przekonywasz 
się, co Cię kosztowała droga obłudy i upodlenia, przekonywasz się, 
że jak w tym wieku zepsucia i znikczemnienia ludzi, słodkie wyrazy 
i szczere niby zachęty do zmysłowego wspólnie używania świata, 
zbyt rzadko są roztropne, a rzadziej jeszcze szczere”30. Niewątpliwie 
postawę Sługi Bożego można byłoby scharakteryzować słowami 
Franciszka: „Kierownictwo Duchowe nie jest wyłącznie charyzma-
tem księży: jest charyzmatem świeckich! We wczesnym monastycy-
zmie ludzie świeccy byli wielkimi kierownikami”31. 

III. Komunikacja prawdy przejawem świętości 

Papież Franciszek zauważył, że komunikacja ma charakter 
międzyludzki, gdyż powstaje między ludźmi. Jest tym bardziej 
ludzka, im bardziej pomaga ludziom być w pełni ludźmi. Z tej 
racji głównym przejawem świętości jest komunikacja prawdy32, 
która idzie w parze z otwartością. Jakże piękne w tym wzglę-
dzie dał o Jańskim świadectwo młody wołyński poeta Adam 
Celiński: „Bogdanie, Ty dla nas tak jesteś szanowny, tak święty! 
– Powtarzam Ci jeszcze: gdybym był niewierny, to bym się Tobą 
nawrócił. Bóg czyta w sercach naszych, że Cię kochamy jak brata 

29  Por. R. Nęcek, Od kapłaństwa do społeczeństwa. Wybrane kwestie z nauki 
społecznej papieża Franciszka, Kraków 2014, s. 47–48. 

30  B. Jański, Listy…, dz. cyt., s. 37. 
31  Franciszek, Chmury, mury, świat. Audiencja dla osób konsekrowanych z diecezji 

rzymskiej (16.05.2015), „L’Osservatore Romano” 6(2015), s. 27. 
32  Franciszek, Prawdziwa władza jest służbą, Kraków 2013, s. 400. 
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miłością osobliwą a pełną”33. W tej perspektywie zostaną omó-
wione – umiłowanie mądrości, odwaga i sumienie zdolnością 
rozpoznania prawdy. 

1. Umiłowanie mądrości 
W konstytucji apostolskiej Sapientia christiana Jan Paweł II 

ukazuje mądrość jako sprawność moralną, która nie może być 
sprowadzona jedynie do usprawnienia intelektu34. Słowo mą-
drość, podobnie jak na przykład cnota i grzech należą do tych 
słów, które na giełdzie współczesnego języka nie posiadają 
stałej wartości35. Czym właściwie ona jest? Mądrość jest uczest-
nictwem w Boskim sposobie widzenia i oceny rzeczy zgodnie 
z rzeczywistością. W Ewangelii mówi się, że na początku było 
Słowo. Słowo znaczy po grecku logos i znaczy mniej więcej to 
samo, co polskie mądrość36. Oczywiście, takie poznanie spraw 
i rzeczy z perspektywy Boskiej zakłada pewne warunki. Jednym 
z nich jest odpowiedzialność za słowo37. 

Wielu twierdzi, że słowa nie mają żadnego znaczenia. Tylko 
fakty się liczą. Jeżeli jednak na sprawę spojrzy się nieco głębiej, 
to da się zauważyć, że często słowa tworzą fakty. Jedno słowo 
dobroci może wpłynąć pozytywnie na człowieka, na którego 
pozornie już nic nie działa. Ale jedno słowo kłamliwe, lekko-
myślnie wypowiedziane może skutecznie zrujnować ludzkie 
życie i w sposób nieodwołalny zbezcześcić jego dobre imię. Z tej 
racji kardynał Ratzinger napisał, że „słowo jest monetą ducha”38. 

33  B. Micewski, Współcześni o Jańskim. Zbiór wypowiedzi o Słudze Bożym Bogdanie 
Jańskim (1807 – 1840), Kraków 2000, s. 8. 

34  Por. Jan Paweł II, Konstytucja apostolska Sapientia Christiana. O uniwersytetach 
i wydziałach kościelnych (Watykan, 15.04.1979), nr 1. 

35  Por. Benedykt XVI, Elementarz Benedykta XVI…, dz. cyt., s. 182. 
36  Por. J. Tischner, Wiara ze słuchania…, dz. cyt.,, s. 52. 
37  Por. R. Nęcek, Odpowiedzialność za słowo przejawem mądrości, [w:] Oblicza 

mądrości, red. Z. Zarębianka, K. Dybeł, Kraków 2014, s. 91. 
38  J. Ratzinger, Służyć prawdzie, Wrocław 1986, s. 81. 
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Dlatego „lepiej się potknąć na gruncie pod nogami niż o wybryk 
języka; tak więc na złych upadek przyjdzie prędko” (Syr 20, 18-19). 
Nie dziwi więc fakt, że Adam Celiński pisał o listach Jańskie-
go 28 stycznia 1836 r. następująco: „Język łagodny przebija nie-
biosa. Chciałbym teraz napełnić się słodyczą twego charakteru, 
żeby po twojemu ci odpisać”39. Jeżeli tak sprawy się mają, to 
osoby mające słowo w nieposzanowaniu zamieniły serca w dom 
publiczny, z którego co pewien czas wybiega zmęczona pracow-
nica40. Tak jak w gospodarce pieniądz traci na wartości, gdy nie 
ma pokrycia w towarze i usługach, tak też ludzkie słowo może 
być zagrożone inflacją, gdy suma postaw i zachowań nie stano-
wi dostatecznej przeciwwagi dla zdewaluowanej wartości sło-
wa. Wiele słów świadczących o potędze ludzkiego ducha, takich 
jak – solidarność, pokora, miłosierdzie, godność, honor, serce, 
pomoc, miłość – uległo dewaluacji. Tracą na wartości, przeży-
wając głęboki kryzys. Oznacza to, że w sytuacji kryzysu słowa 
warto przydawać siły i mocy postawom nadającym wagę słowu. 
Warto zauważyć, że wczesne chrześcijaństwo oszczędnie posłu-
giwało się znaczącymi słowami41. 

Na marginesie warto postawić pytanie, czym jest zatem prze-
kazywana nam informacja? Otóż informacja składa się z trzech 
elementów. Do banku informacji napływa z całego świata wiele 
informacji. Aby móc przedstawić je w serwisie informacyjnym 
trzeba dokonać wyboru, gdyż wszystkich przedstawić się nie 
da. Tym sposobem każda informacja jest konkretnym wyborem 
dokonanym przez konkretnego człowieka. Każdy wybór zaś jest 
oceną, która wprowadza człowieka w pole oddziaływania etyczne-
go. Chodzi o to, że człowiek sam stwierdza, czy dana wiadomość 
będzie służyć sprawie, czy sprawie zaszkodzi. Ocena zaś tylko 
wtedy jest oceną odpowiedzialną, kiedy opiera się na powszechnie 

39  B. Micewski, Współcześni o Jańskim…, dz. cyt., s. 8. 
40  Por. R. Nęcek, Z prasy wzięte, Kraków 2010, s. 71. 
41  Por. J. Ratzinger, Służyć prawdzie, Wrocław 1986, s. 81. 
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uznanych wartościach42. Nie trudno więc zauważyć, że taki opis 
informacji łączy się w sposób bezpośredni z moralnym kręgo-
słupem osoby przygotowującej strategię informacji. Wiedzieli 
o tym przyjaciele Jańskiego, dlatego mogli mu spokojnie zaufać. 

2. Odwaga 
Niewątpliwie odwaga stanowi podstawę komunikacji prawdy. 

Wymaga ona „odwagi działania, odwagi mówienia i odwagi 
przeciwstawiania się presji opinii środowiska”43. Wychowanie 
odważnych podopiecznych świadczy o mądrości mistrza. Od-
waga należy do najistotniejszych elementów osobowości i świad-
czy o sile przebicia. Jest to działanie powodowane własnym 
wewnętrznym rozeznaniem, bez względu na to, czy wyzwoli 
to gniew, czy aprobatę otoczenia44. Zaprzeczeniem odwagi jest 
tchórzostwo. Jedna z najbardziej wstydliwych wad człowieka. 
Jest to postawa, która zmusza do ucieczki, wycofania się i po-
zostawienia bez pomocy drugiego człowieka. Tchórzostwo 
robi z osoby ludzkiej niewolnika strachu. Tymczasem o sukce-
sie w życiu decyduje odwaga45. To właśnie odwaga pozwoliła 
powrócić Bogdanowi Jańskiemu w zasięg Bożych wpływów. 
W swoim Dzienniku Jański pisze: „Boże! Znów o Tobie zapo-
mniałem! O jakże trudne przejście z życia bez czci i wiary do 
religijnego życia!”46. Dodatkowo odwaga niejednokrotnie staje 
się sprzeciwem i jest wtedy prawdziwa, gdy wypływa z miłości, 
a miłość wyczuwalna jest w słowach i postawie. Miarą odwagi 
jest budowanie, wzrost, nie zaś deprecjonowanie i niszczenie47. 

42  Por. Benedykt XVI, Elementarz Benedykta XVI…, dz. cyt., s. 216. 
43  E. Staniek, Rekolekcje z wielkimi prorokami, Kraków 2002, s. 21. 
44  Por. Benedykt XVI, Światłość świata. Sensacyjny wywiad z papieżem, Kraków 

2011, s. 96. 
45  Por. E. Staniek, Pedagogiczne zasady Mistrza z Nazaretu, Kraków 1995, 

s. 32–33; R. Nęcek, Od kapłaństwa do społeczeństwa…, dz. cyt., s. 53. 
46  B. Jański, Dziennik…, dz. cyt., s. 67. 
47  Por. Benedykt XVI, Światłość świata…, dz. cyt., s. 96. 
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Dodatkowo roztropna odwaga – według Franciszka – powiąza-
na jest ze świętym sprytem, a „święty spryt jest cnotą. Chodzi 
o ową duchową przebiegłość, która pozwala nam rozpoznać 
zagrożenia i ich unikać”48. 

3. Sumienie zdolnością rozpoznania prawdy 
W całokształcie życia i działalności Bogdana Jańskiego sumie-

nie stanowi zdolność rozpoznawania prawdy i otwierania się na 
nią. Jednak w tym otwieraniu się na nią często przeszkadzają 
partykularne interesy. Uwolnienie się od nich wyrabia zdol-
ność dostrzegania prawdziwych kryteriów i możliwość wejścia 
w świat prawdziwych wartości49. Z pewnością wiedział o tym 
Jański, pisząc 4 marca 1837 r. w liście do Alfonsa Kropiwnickie-
go następujące słowa: „Na nic się nie mogę decydować, nic a nic 
o niej nie wiedząc. W stosunkach moich z nią chcę się zaprzeć 
wszelkiego mego interesu, zapomnieć wszelkiego żalu, urazy; 
słuchać jedynie głosu sumienia, iść za uczuciem obowiązku. – Ale 
uczucie to potrzebuje być oświeconym. Ciebie proszę o radę. 
W imię przyjaźni, którą masz (pochlebiam sobie) dla mnie; której 
dałeś tyle dowodów dla niej, nie odmów mi swej pomocy!... Idź 
do niej, rozpatrz jej położenie, rozmów się z nią jak najotwarciej 
– i napisz, co radzisz!”50. 

Sumienie jest więc zdolnością rozpoznawania prawdy. Jed-
nocześnie nakłada na człowieka obowiązek dążenia do niej i bycia 
wobec niej posłusznym. Odsłania się bowiem przed każdym 
szukającym jej otwartym i wrażliwym sercem51. Oznacza to, że 

48  Franciszek, Idąc za światłem, poszukali Światła. Homilia podczas Mszy 
świętej w uroczystość Objawienia Pańskiego (6.01.2014), „L’Osservatore Romano” 
2(2014), s. 41. 

49  Por. Benedykt XVI, Pielgrzymka Benedykta XVI do Ziemi Świętej. Konferencja 
prasowa w samolocie, „L’Osservatore Romano” 6(2009), s. 5. 

50  B. Jański, Listy…, dz. cyt., s. 241. 
51  Por. Benedykt XVI, Musimy trwać w wierze i czynić dobro. Przemówienie do 

Kurii Rzymskiej (20.12.2010), „L’Osservatore Romano” 2(2011), s. 38. 
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sumienie jest „świadectwem o prawości lub niegodziwości czło-
wieka składanym samemu człowiekowi, ale zarazem – a nawet 
przede wszystkim – jest świadectwem samego Boga, którego 
głos i sąd przenikają wnętrze człowieka aż do tajników jego duszy, 
przywołując go do posłuszeństwa”52. 

* * *
Reasumując, należy stwierdzić, że komunikacja prawdy jest 

niezwykle istotnym wymiarem świętości Sługi Bożego Bogdana 
Jańskiego, a jednocześnie ponadczasowym duchem nadającym 
kształt kulturze naszych czasów. Z tej racji nie może ona uni-
kać podjęcia odpowiedzialności w relacji do życia, jego warto-
ści i sensu. Sługa Boży Bogdan Jański potrafił pójść pod prąd. 
W ostatecznym rozrachunku nie pozwolił, aby skradziono mu 
nadzieję. Jakże pięknie brzmią jego słowa zapisane w Dzienniku: 
„Dzięki Ci, po trzykroć dzięki, za doprowadzenie mnie nareszcie 
do źródła najczystszej Prawdy, Arki Nowego Przymierza!”53. 

52  Jan Paweł II, Encyklika Veritatis splendor, nr 58. 
53  B. Jański, Dziennik…, dz. cyt., s. 279. 
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Znaczenie spowiedzi  
– sakramentu Miłosierdzia Bożego  

w życiu duchowym Bogdana Jańskiego

Z okazji Jubileuszowego Roku Miłosierdzia Bożego, z pełnym 
przekonaniem zawierzymy Miłosiernemu Bogu nasze życie, 
umocnieni świadectwem Sługi Bożego Bogdana Jańskiego, 
który powstał z martwych mocą Bożego Miłosierdzia1. Założy-
ciel Zmartwychwstańców po dwunastoletnim okresie rozpacz-
liwego błądzenia po bezdrożach niewiary, egoizmu, pychy, 
zniewolony duchem nieczystości i próżności oraz zaślepiony 
ideologią ateistyczną i materialistyczną, niczym zbłąkana owca 
został odnaleziony i przyniesiony do Kościoła, Bożej owczarni, 
„na ramionach” Chrystusa Dobrego Pasterza. W momencie naj-
większego kryzysu i zwątpienia, kiedy sparaliżowany fizycznie 
i duchowo, doświadczając totalnej niemocy i rozpaczy, próbo-
wał odebrać sobie życie, został uratowany i uzdrowiony doty-
kiem miłosiernej miłości Zbawiciela. Bóg ukazał mu swe oblicze 
i obwieścił mu swoją wszechmoc przez przebaczenie i miłosier-
dzie2. Duchowo wskrzeszony Jański doświadczył mocy miłości 

1  Por. Papa Francesco, Misericordie vultus - Bolla di indizione del Guibileo 
straordinario della Misericordia, Roma, 10.04.2015.

2  Por. Preghiera di Papa Francesco per il Giubileo straordinario della Mi-
sericordia.
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Zmartwychwstałego Pana przede wszystkim w Sakramencie Po-
jednania, do którego przygotowywał się długo i rzetelnie. Przez 
czterdzieści osiem dni wyznawał swoje grzechy przed Bogiem, 
spowiadając się z całego życia w pięciu etapach, by pojednać się 
z Nim na wieki. Tak jak biblijny syn marnotrawny, postanowił 
wyprostować sumienie i zjednoczyć się z Bogiem poprzez Sakra-
ment Pokuty, który stał się dla niego pełnym dziecięcej ufności 
wtuleniem się w ramiona ukochanego, miłosiernego Ojca3. 

Nawrócenie sakramentalne było centralnym momentem ducho-
wego oczyszczenia i wyzwolenia Bogdana oraz jego przemiany, 
która doprowadziła go do zjednoczenia z Bogiem w miłości. 
Boże przebaczenie zaowocowało w jego życiu łaską pokoju serca 
i wewnętrznej radości oraz darem Bożej obecności, która odtąd 
silnie oddziaływała na całą jego egzystencję. Pojednany z Bo-
giem stał się gorliwym apostołem Miłosierdzia Bożego wśród 
zagubionych duchowo rodaków, którzy schronili się we Fran-
cji po upadku powstania listopadowego. Płonący ogniem Bożej 
miłości młody konwertyta zgromadził wokół siebie grupę na-
wróconych polskich żołnierzy, która stała się zalążkiem nowej 
wspólnoty zakonnej spod znaku Zmartwychwstania Pańskiego4. 
Sakramentalne doświadczenie Bożej miłości i obecności spra-
wiło, że spowiedź stała się dla Jańskiego najważniejszym obok 
Eucharystii i modlitwy środkiem współdziałania z łaską Bożą. 
Dlatego warto przeanalizować przeżywanie Sakramentu Miło-
sierdzia Bożego przez Założyciela Zmartwychwstańców, aby 
ukazać jego szczególne znaczenie w życiu duchowym. Spróbuj-
my więc przyjrzeć się spowiedzi „Brata Starszego” według klu-
cza pięciu warunków, które Kościół stawia jako konieczne do 
dobrego odbycia sakramentu pojednania 5.

3  Por. B. Jański, Dziennik (1830 – 1839), odczytał z autografu i opracował A. 
Jastrzębski, Rzym 2000, s. 260–262, 34.

4  Por. B. Jański, Dziennik..., dz. cyt., s. 244, 700–703.
5  Por. Beato Paolo VI, Rito della penitenza.
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1. Rachunek sumienia, pokorna introspekcja  
w świetle Bożej łaski

Badanie własnego sumienia Jański praktykował jeszcze przed 
nawróceniem, ponieważ należało ono do codziennych obowiąz-
ków członków sekty saintsimonistów, do której należał6. Tym 
niemniej, przed odzyskaniem wiary, jego egzamin świadomości 
charakteryzuje brak odniesienia do osoby Boga oraz pominięcie 
przykazania miłości Boga i bliźniego jako podstawowego kryte-
rium osądu sumienia7. Zniewolony grzechem Bogdan był zbyt 
mocno skoncentrowany na swoim „ja”, aby rzetelnie i trzeźwo oce-
niać rzeczywistość. Jego egoistyczna postawa sprawiała, że ocena 
sumienia była bardzo subiektywna, a zarazem powierzchowna 
i zafałszowana, przez co całkowicie bezowocna8. Opanowany du-
chem pychy prowadził swego rodzaju autoterapię o charakterze 
psychologicznym, której celem było rozumowe usprawiedliwia-
nie osobistej słabości na polu afektywno-cielesnym. Podejmowane 
przez niego próby samopoznania przypominały „gentelmeńskie” 
otrzepywanie się z drobnych zarysowań na jego nieskazitelnym 
autowizerunku, którymi zresztą nie przejmował się zbytnio. Poza 
tym upatrywał źródeł swej słabości w okolicznościach niezależ-
nych od niego, dlatego nawet jeśli docierało do jego świadomości 
poczucie braku przyzwoitości, spowodowane doskwierającym 

6  Saintsimonizm – doktryna filozoficzno-społeczna powstała w pierwszej 
połowie XIX wieku, postulująca ustalenie nowej struktury społecznej, w któ-
rej zniesione byłoby prawo dziedziczenia i obowiązywałaby zasada „każde-
mu według zdolności”. Zgodnie z poglądami Saint-Simona wraz ze wzrostem 
uprzemysłowienia społeczeństwo będzie porzucać tradycyjne idee i zmierzać 
w stronę nowego społeczeństwa opartego na równości. Saintsimonizm stanowi 
jeden z nurtów socjalizmu utopijnego. Twórcą doktryny jest Henri de Saint-
-Simon, francuski historyk, filozof, wolnomularz, przemysłowiec, socjalista 
utopijny oraz jeden z prekursorów socjologii. Por. B. Zarański, Powrót do Boga 
Założyciela Zmartwychwstańców, Kraków 2007, s. 72–80. 

7  Por. B. Jański, Dziennik…, dz. cyt., s. 260–262, 341–344.
8  Por. B. Jański, Dziennik…, dz. cyt., s. 63, 617.
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mu ciężarem niewoli ciała, to pozbawiony światła i mocy łaski Bo-
żej zdany był na ślepy los oraz pozostawał całkowicie niezdolny 
do podniesienia się z niewoli wad i grzechu. Na dodatek, trwa-
jąc w stanie upadku i niemocy woli, uporczywie żywił fałszywe 
przekonanie o swej nadzwyczajnej misji i wielkości, którym się 
pocieszał i usprawiedliwiał swe słabości, lekceważąc je9.

Ateistyczne i materialistyczne podejście do rachunku sumienia 
doprowadziło go do uwolnienia się od osobistej odpowiedzial-
ności za popełniane grzechy i rozwinięte złe nawyki w imię 
„świętego” spokoju i dobrego samopoczucia. Zamknięty w sobie 
Bogdan utracił jasność i trzeźwość sumienia, które pozbawione 
jakiegokolwiek odniesienia do obiektywnych norm etyczno-mo-
ralnych, stało się bezwolnym narzędziem egoistycznej miłości 
własnej szukającej tylko i wyłącznie przyjemności, zaspokojenia 
i zadowolenia w sobie. W dodatku przyjęte przez niego jako nor-
ma postępowania principium władzy (autorytetu), czyli pysz-
nej samowoli, czynności własnej, spowodowało, że uznał się za 
jedynego prawodawcę, a swoje „ja” za jedyne kryterium dobra 
i zła. Neutralny światopogląd, obojętny na świat wartości mo-
ralnych i pozbawiony zdolności do odróżniania dobra od zła, 
wywarł bardzo negatywny wpływ na psychikę Jańskiego, do-
prowadzając go do stanu depresji i rozpaczy, która popchnęła go 
do próby samobójstwa. W tym stanie wewnętrznego cierpienia 
i nerwowego wyczerpania spowodowanego paraliżem władz 
natury, a zwłaszcza woli, Jański doświadczył Miłosiernej Miłości 
Zbawiciela, która wlała w Jego serce pociechę i nadzieję na prze-
mianę życia10. 

Doświadczenie Bożej, bezwarunkowej miłości stało się dla 
Jańskiego impulsem do szczerego rachunku sumienia w świetle 
przykazania miłości Boga i bliźniego. Jego umysł oczyszczony 
z pychy i oświecony światłem Ducha Świętego został uzdolniony 

9  Por. B. Jański, Dziennik…, dz. cyt., s. 63–64, 261–262.
10 Por. B. Jański, Dziennik…, dz. cyt., s. 46, 253, 261, 334, 337, 341–343, 348.
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przez łaskę Bożą do stanięcia w prawdzie o sobie, o Bogu i o innych. 
Pod wpływem Bożego działania rozwija się w rozumie Bogdana 
cnota pokory, która pomaga mu odkryć, przyjąć i żyć prawdą 
objawioną przez Boga. Środkiem do szczerego i rzetelnego ra-
chunku sumienia staje się dla upadłego grzesznika nieustanna, 
pokorna modlitwa i medytacja Słowa Bożego, które jak miecz 
obosieczny przenika świadomość i ukazuje prawdziwy obraz 
rzeczywistości11. Jański dokonuje introspektywnego wglądu 
w siebie poprzez towarzyszące mu napięcie pomiędzy Miłosier-
ną Miłością Chrystusa, która pociąga go ku sobie a osobistym 
nicestwem, słabością ludzkiej nędzy i złością panoszącego się 
w nim grzechu, które hamują jego duchowe zmartwychwstanie. 
Ostatecznie jednak zwycięża w nim moc łaski Zmartwychwsta-
łego Pana, która oczyszcza go i uwalnia, wypełniając pustkę 
nicestwa, pomagając mu opanować skłonność do wybierania 
zła oraz lecząc zranienia spowodowane grzechem. Ta paschal-
na dynamika osobistej wdzięczności wobec Miłosiernego Boga 
i Zbawiciela w połączeniu z duchem pokuty wypływającym ze 
świadomości własnej niemocy, słabości i grzeszności, stanie 
się dla niego fundamentem codziennego rachunku sumienia 
oraz sakramentu pojednania. Jest ona podstawowym środkiem 
w jego współdziałaniu z łaską Bożą, bodźcem na jego drodze do 
zjednoczenia z Bogiem i elementem charakterystycznym całego 
życia duchowego Brata Starszego12.

Rachunek sumienia Założyciela Zmartwychwstańców jest bardzo 
wnikliwy i szczegółowy. Bada on i wymienia nie tylko grzechy 
ciężkie, ale wzrastając w łasce, staje się coraz bardziej wrażliwy 
na najdrobniejsze nawet uchybienia, braki i zaniedbania. Na 
pierwszym miejscu oskarża się o brak miłości i wdzięczności 
wobec Boga, potem analizuje szczegółowo swoje postępowanie 

11 Por. B. Jański, Dziennik…, dz. cyt., s. 553, 690–691.
12 Por. B. Jański, Dziennik…, dz. cyt., s. 260, 262–263, 271, 287, 344–345, 346–

347, 691.
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w relacjach z bliźnimi, by na końcu spojrzeć na siebie same-
go i swoje osobiste słabości, wady i grzechy13. Od wyliczenia 
popełnionych błędów i analizy złego postępowania Bogdan 
przechodzi do syntezy, wyciągając wnioski na przyszłość, aby 
całkowicie oczyścić się i uwolnić od zła w myślach, słowach, 
uczuciach i woli14. W ten sposób jego rachunek sumienia staje 
się pokorną introspekcją w świetle Bożej łaski i prowadzi go do 
duchowej przemiany i nawrócenia. Oświecony przez Chrystu-
sa pragnie on żyć w Jego obecności i jednoczyć się z Nim, aby 
osiągnąć pełnię wolności, pokój serca oraz stać się nowym czło-
wiekiem przekształconym mocą łaski Miłosiernego Boga15. Tak 
odbywany egzamin świadomości służy nie tylko samopoznaniu, 
ale staje się środkiem współdziałania z łaską Bożą. Bogdan co-
dziennie otwiera przed Bogiem swe serce i ofiaruje Mu pustkę 
swego nicestwa w wymiarze ontologicznym i moralnym, aby 
Pan ją wypełnił swą obecnością. Stając przed Chrystusem w na-
giej prawdzie o swej słabości, niemocy i skłonności do wybiera-
nia zła oraz grzechu, jak celnik w świątyni, błaga o Miłosierdzie 
Boże, którego moc doskonali się i wzrasta w słabym, pokornym 
i skruszonym grzeszniku. Rachunek sumienia Jańskiego jest po-
kornym i pełnym skruchy ofiarowaniem Zmartwychwstałemu 
Panu wszystkich swoich zranień, negatywnych skutków zła 
i grzechu, całego bólu i cierpienia, w nadziei, że jego rany zosta-
ną zagojone przez Boga jak rany Ukrzyżowanego Odkupiciela. 
Celem tej pokornej introspekcji w świetle Bożej łaski jest pełne 
pojednanie z Bogiem oraz duchowe odrodzenie w Chrystusie, 
aby już na zawsze żyć w jedności z Nim, nowym Bożym życiem 
i cieszyć się wolnością dziecka Bożego16.

13  Por. B. Jański, Dziennik…, dz. cyt., s. 241, 347–348.
14  Por. B. Jański, Dziennik…, dz. cyt., s. 347–349.
15  Por. B. Jański, Dziennik…, dz. cyt., s. 511.
16  Por. B. Jański, Dziennik…, dz. cyt., s. 459, 461, 502, 511, 690–691.
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Analizując proces pokornej introspekcji Jańskiego w świetle 
Bożej łaski, możemy wyróżnić trzy zasadnicze stopnie jego du-
chowego wzrostu. Pierwszym stopniem jest pokorne poznanie 
prawdy o własnym nicestwie, nędzy i złości, które owocuje 
osiągnięciem stanu równowagi wewnętrznej. Uświadamiając 
sobie w pokorze pustkę i ograniczoność egzystencji, wyrzeka się 
on błędnego mniemania o sobie, o swej rzekomej niezależności 
i doskonałości oraz przestaje przypisywać sobie jakiekolwiek 
zasługi. Świadomość własnej słabości i niemocy sprawia, że 
przestaje udawać, nie idealizuje siebie i nie narzuca swego fał-
szywego obrazu innym. Przenikające rachunek sumienia poczu-
cie osobistej grzeszności, bezsilność wobec pokusy, skłonność do 
zakłamania oraz egoizm budzą w nim szczery żal i skruchę oraz 
skłaniają go do szukania pomocy w Bogu Zbawicielu, zwłaszcza 
poprzez częstą spowiedź. Z drugiej strony, świadomość nędzy 
ogranicza pychę w stosunku do bliźnich i w miejsce fałszywej 
wyższości, czy wręcz pogardy, pojawia się u niego postawa 
życzliwości i wyrozumiałej cierpliwości dla innych17. Drugi sto-
pień pokornego samopoznania w świetle łaski Bogdan osiąga, 
gdy zaczyna odczuwać pogardę dla samego siebie, dla swego 
pysznego i egoistycznego „ja” oraz dla skażonej grzechem ludz-
kiej natury, której nędza i złość zakłóca rozwój życia nadprzyro-
dzonego. Uczucie to wypływa z miłości do Boga, którą tłumią 
podrygi cielesności. Wyraża się ono przez brak akceptacji, a na-
wet obojętność, wobec pochwał i pochlebstw ze strony innych. 
Jednocześnie w tym stanie ducha pojawia się radość z powodu 
doświadczanych przykrości i upokorzeń, które pozwalają wzra-
stać w łasce. Dochodzi on do pełnej prawdy o sobie, o własnym 
nicestwie, która pomaga mu odrzucić wszystko, co ludzkie 
i przyrodzone18. Wejście na trzeci stopień introspekcji w duchu 
pokory wiąże się ze stanem wewnętrznego ogołocenia Jańskiego. 

17  Por. B. Jański, Dziennik…, dz. cyt., s. 244–245, 262–263, 350.
18  Por. B. Jański, Dziennik…, dz. cyt., s. 244, 356, 458, 612–613.
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Cechuje go zaparcie się siebie oraz oczyszczenie ze wszystkie-
go, co nie jest miłością, aby oddać się całkowicie Chrystusowi 
na własność. Na tym etapie następuje przejście przez duchową 
śmierć do nowego nadprzyrodzonego życia. Cały ten proces 
dokonuje się mocą łaski, która uświęca Sługę Bożego wyzutego 
z własnej natury, wypełnia jego czysty i pusty rozum prawdą, 
serce dobrem, a wolę miłością i przemienia go na podobieństwo 
Chrystusa za pośrednictwem cnót teologalnych19. 

2. Żal za grzechy i mocne postanowienie poprawy,  
czyli skruszony miłością grzesznik  

pragnący jedności z Bogiem

Jeszcze przed powrotem do wiary katolickiej jakaś namiast-
ka osobistego żalu, czy niezadowolenia i rozżalenia, przewija 
się w rozmyślaniach Jańskiego nad sobą. Młody saintsimonista 
boleje nad swymi błędami i słabościami, które drażnią go, gdyż 
próbują zburzyć jego idealny obraz siebie. Poza tym zauważa 
on z żalem, że nabyte wady i nałogi przeszkadzają mu w jego 
nadzwyczajnej misji budowania powszechnego dobra i brater-
stwa. Bogdan odczuwa swego rodzaju niesmak wewnętrzny, 
który sprawia mu przykrość, a nawet prowokuje do podejmo-
wania postanowień na przyszłość, lecz nie prowadzi do zmiany 
postępowania. Wręcz przeciwnie, poddaje się on coraz bardziej 
pod wpływ złych nawyków, które jak wybujałe chwasty w koń-
cu stają się nałogami, niszcząc ziarna dobra w nim, dusząc jego 
osobowość, miotając nim we wszystkie strony i powodując stan 
anarchii władz natury, bezładu, zaślepienia oraz swego rodzaju 
ubezwłasnowolnienia20. 

Jański początkowo panuje nad targającymi nim wyrzuta-
mi sumienia i odczuwanym żalem, znieczulając się autoterapią 

19  Por. B. Jański, Dziennik…, dz. cyt., s. 356, 691–693, 696–699.
20  Por. B. Jański, Dziennik…, dz. cyt., s. 45, 63, 67, 241, 342. 
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samousprawiedliwiania. Pełen optymizmu i wiary w siebie 
usprawiedliwia swe słabości, widząc w nich chwilową niedyspo-
zycyjność spowodowaną „niespokojnością sumienia, słabością 
woli, czy nieroztropnością postępowania”. Próbuje też zrzucać 
odpowiedzialność za popełnione czyny na innych, czy też wy-
znając pewnego rodzaju fatalny determinizm przyrodniczy, ob-
winia tzw. „niezawisłe od nas okoliczności i objawione lub ukryte 
w nas przymioty”21. Postępowanie Jańskiego w tym okresie ce-
chuje silna postawa egocentryczna, która powoduje zamknięcie 
się w sobie, w „skorupie” własnego „ja”, a w konsekwencji stop-
niowe zagłuszanie sumienia, aż do całkowitego zobojętnienia 
na jego głos. Opanowany przez egoizm nie odczuwa szczerego 
żalu nawet wobec osób bliskich, od których się izoluje lub które 
zaczyna traktować coraz bardziej instrumentalnie, wykorzystu-
jąc je jako „narzędzia” do zaspokajania własnych potrzeb i przy-
jemności. Skruchę wypiera postawa pychy i arogancji, która 
najpierw marginalizuje, a potem eliminuje Boga i Jego przyka-
zania z życia oraz rodzi pogardę wobec innych, skrywaną często 
pod maską fałszu. Koncentracja na sobie ostatecznie wyklucza 
możliwość skruchy, nie mówiąc już o postanowieniu poprawy. 
W centrum jego życia i działania stoi egoistyczna zasada, że cel, 
jakim jest osobiste dobro oraz realizowana misja, uświęca wszel-
kie środki. Żal z powodu popełnionych błędów ustępuje miejsca 
pretensjom i roszczeniom zrodzonym z poczucia krzywdy i nie-
sprawiedliwości oraz poszukiwaniu winowajców wokół siebie. 
Syndrom ofiary staje się pretekstem do szukania ukojenia i po-
ciechy w rozkoszy cielesnej oraz legitymizuje wszelkie popędy 
i impulsy natury, a zwłaszcza opanowującą go rozpustę w imię 
rozładowania stresu22. Psychologiczna strategia samozbawienia 

21  Por. B. Jański, Dziennik…, dz. cyt., s. 45–46, 261, 343; por. List do zarządu 
saintsimonistów, 7 grudnia 1830 r., [w:] Archiwum Rzymskie Zgromadzenia 
Zmartwychwstańców (dalej ACRR).

22  Por. B. Jański, Dziennik…, dz. cyt., s. 260–262, 341–342.
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i robienia z siebie ofiary losu w końcu zawodzi, prowadząc go 
do stanu totalnego upodlenia, niedołężności psychiczno-ducho-
wej, zezwierzęcenia i samobójczej rozpaczy, której nie są już 
w stanie powstrzymać nawet saintsimonistyczne mrzonki o po-
wołaniu do zbawienia ludzkości23. Dopiero Pan Jezus, który 
pochyla się nad nim jak biblijny miłosierny samarytanin, aby 
wskrzesić go mocą swej miłości, wyrywa go ze stanu całkowitej 
biedy i śmiertelnej otchłani pustki i rozpaczy24.

Prawdziwa chrześcijańska skrucha owocująca pragnieniem 
zmiany życia, czyli postanowieniem poprawy, rodzi się w Jańskim 
pod wpływem dotyku Bożej, bezwarunkowej miłości. Dopiero 
przylgnięcie do Serca Zbawiciela, przebitego na krzyżu z miłości 
do niego, sprawia, że doznaje on pociechy i ukojenia w cierpie-
niu oraz doświadcza prawdziwego pokoju skołatanego serca. 
Obecność Boga, który podnosi go mocą swego miłosierdzia 
oraz kontemplacja Jego ukrzyżowanej miłości, która zwycięża 
śmierć, sprawia, że zatwardziały grzesznik pada na twarz i za-
lany łzami, ze skruchą trwa przed tronem Miłosierdzia Bożego, 
błagając o litość, o pomoc, o zbawienie25. Zniewolony i przytło-
czony grzechem, z żalem przepełnionym nadzieją i pragnieniem 
przemiany duchowej wpatruje się w przebity bok Zmartwych-
wstałego Pana, aby w Jego żywym, bijącym Boskim Sercu szu-
kać ratunku, nadziei i siły do powstania z martwych. Bliskość 
Ukrzyżowanego Zbawiciela i Jego zwycięstwo nad złem spra-
wia, że skrucha Bogdana zamienia się w krzyk błagalnej modli-
twy grzesznika, który zawierza Bogu całego siebie. Skruszony, 
a zarazem pełen ufności, ofiaruje Zbawicielowi pustkę nicestwa, 
nędzę, która jest inklinacją do zła oraz rany spowodowane złością 

23  Por. B. Jański, Dziennik…, dz. cyt., s. 342–343.
24  Por. B. Jański, Dziennik…, dz. cyt., s. 262, 344.
25  Por. B. Jański, Dziennik…, dz. cyt., s. 461; por. List do S. Jańskiego, 4 lu-

tego 1838 r., [w:] ACRR.
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grzechu, wierząc, że miłość Chrystusa, która go wypełnia, jest 
silniejsza niż grzech, zło i śmierć26.

Skrucha Założyciela Zmartwychwstańców staje się wyrazem 
pragnienia i dążenia do pełnego oczyszczenia i uwolnienia du-
chowego, aby coraz pełniej doświadczać Bożej obecności oraz 
rozkoszować się dobrem i miłością, które pochodzą od Boga. 
Pragnie on „uczynić się pustym” duchowo, aby jego czyste 
i opróżnione nicestwo umysłu, uczuć i woli stało się pojemnym, 
głębokim naczyniem, które wypełni Boża, miłosna obecność. Pe-
łen skruchy błaga Boga, aby jego słabość i skłonność do grzechu 
przemieniła się w pożądanie Bożego dobra oraz szukanie pocie-
chy i rozkoszy tylko i wyłącznie w Chrystusie. Z żalem przypa-
truje się spustoszeniu, jakie wywołała złość grzechu w jego osobie 
i naturze, błagając, by Bóg uleczył jego rany i przemienił go w na-
rzędzie swej woli dla swojej Chwały27. Tego rodzaju skrucha po-
łączona z mocnym postanowieniem poprawy jest niezbędnym 
warunkiem sakramentu pojednania, który poprzez tak pokorną 
postawę żalu wypływającego z miłości do Boga oraz z pragnie-
nia zjednoczenia z Nim, staje się źródłem łaski i mocy w codzien-
nym dążeniu do świętości. Skrucha towarzysząca i wyrażająca 
postawę poprawy jako radykalnego zwrotu do Boga, która jest 
wdzięczną odpowiedzią na Jego bezwarunkową, ojcowską mi-
łość staje się siłą napędową całego życia duchowego. Stanowi 
ona realizację powołania do świętości oraz źródło energii i na-
dziei, która daje siłę do codziennego powstawania z martwych 
w podejmowaniu walki duchowej z ciałem, światem i złym du-
chem. Szczerze skruszony grzesznik, wsparty łaską Zmartwych-
wstałego Pana, Jego mocą pokonuje swe słabości oraz zwycięża 
wszelkie przeciwności na drodze do pełnej jedności z Bogiem. 

26  Por. B. Jański, Dziennik…, dz. cyt., s. 271, 691, 696; por. List do F. Gie-
droyć, 25 listopada 1837 r., [w:] ACRR.

27  Por. B. Jański, Dziennik…, dz. cyt., s. 691, 697; por. List do F. Giedroyć, 25 
listopada 1837 r., [w:] ACRR.
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W tym kontekście mocne postanowienie poprawy przenika prag-
nienie świętości pełne wzruszenia i wdzięcznego poruszenia 
wywołanego w duszy przez przebaczającą miłość dobrego Boga. 
Na tym etapie nieustanna postawa skruchy staje się żalem z po-
wodu zdrady miłości ukochanego, jedynego Boskiego Przyjaciela 
i owocuje stanem permanentnej metanoi Bogdana28. 

Głęboki żal Sługi Bożego, przeniknięty pragnieniem duchowej 
przemiany i świętości, rodzi postawę dziękczynienia wobec Mi-
łosierdzia Bożego, które zawsze i niezawodnie obejmuje i podno-
si grzesznika z upadku, aby przemienić Go w ukochanego syna 
Bożego. W postawie skruchy przepełnionej wdzięczną ufnoś-
cią oraz połączonej z mocnym postanowieniem poprawy Sługa 
Boży woła: „Duchu Święty zstąp na mnie, choć najniegodniej-
szego, ale przez ufność w miłosierdziu Pana Jezusowym chcące-
go być najwierniejszym, najpoświęceńszym, najzakochańszym 
ze sług Bożych” 29. Dostrzega on też, że skrucha i pragnienie 
przemiany duchowej są darem łaski Bożej i pozostają we wza-
jemnej, ścisłej relacji. Owocność postawy żalu z miłości do Boga 
zależy bowiem od konkretnych decyzji i aktów woli w procesie 
osobistego nawrócenia. Ustawiczna skrucha połączona z moc-
nym postanowieniem poprawy będąca codziennym ćwiczeniem 
duchowym rozwija w nim ducha pokuty, czyli nieustannego po-
kornego otwierania serca na Chrystusa i Jego odkupieńczą łaskę 
oraz pokładania całkowitej ufności w Nim, przy jednoczesnym 
całkowitym braku zaufania we własne siły30. Duchowy proces 
conversio continua prowadzi do całkowitego wyrzeczenia się sie-
bie, swojego egoistycznego i pysznego ja oraz wszelkiego przy-
wiązania do ciała i świata, aby oddać się Bogu w duchu miłości 
na wyłączną własność i na służbę Jego woli. Jest to rodzaj duchowej 

28  Por. B. Jański, Dziennik…, dz. cyt., s. 631, 690–691, 696–697, 701; por. List 
do C. Platera, 16 kwietnia 1838 r., [w:] ACRR.

29  Por. B. Jański, Dziennik…, dz. cyt., s. 262–263, 490, 698, 701; por. List do F. 
Giedroyć, 25 listopada 1837 r., [w:] ACRR.

30  Por. B. Jański, Dziennik…, dz. cyt., s. 688–690.
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konsekracji, która ogarnia osobę i naturę Jańskiego, jego myśli, 
uczucia i uczynki, cały jego nowy horyzont życia i działania. 
W ten sposób postawa skruchy i szczerego postanowienia po-
prawy owocuje osobistym nawróceniem, czyli całkowitą zmianą 
życia Brata Starszego31. 

3. Szczera spowiedź i zadośćuczynienie,  
czyli posłuszne i wierne współdziałanie z łaską Bożą

Pojednanie się zupełne z Bogiem dokonuje się w świadomości 
Jańskiego w momencie przystąpienia do Sakramentu Pokuty 
i Eucharystii. Nawrócenie sakramentalne stanowi najważniejszy 
moment w jego życiu, dlatego spowiada się on powoli i szcze-
gółowo, w pięciu etapach, przez okres ponad półtora miesiąca. 
Przede wszystkim jednak o owocności spowiedzi decyduje rze-
telny, pokorny rachunek sumienia, szczery żal za grzechy z mi-
łości do Boga i mocne postanowienie poprawy zupełnej, które 
jest wyrazem serdecznego pragnienia zjednoczenia z Bogiem 
na wieki. Te trzy warunki sprawiają, że ziarno Bożej łaski tra-
fia na podatny, żyzny grunt i wydaje cudowny owoc przemiany 
duchowej. Bogdan wyznaje szczerze przed Bogiem wszystkie 
popełnione grzechy i doświadcza wielkiej radości serca w mo-
mencie sakramentalnego przebaczenia. Miłosierdzie Boże ogar-
nia go całego i wypełnia z taką mocą, iż moment otrzymania 
rozgrzeszenia nazywa uroczystym dniem nowego i wiecznego 
przymierza z Bogiem. Łaska sakramentalna wypełnia go mocą 
Bożej Miłości, która przemienia marnotrawnego syna w nowe 
stworzenie, zdolne do miłowania Boga i ukierunkowane na niego 
w całym życiu i działaniu32.

31  Por. B. Jański, Dziennik…, dz. cyt., s. 690, 696, 698, 701, 704; por. List do 
zarządu saintsimonistów, 7 grudnia 1830 r., [w:] ACRR; por. B. Zarański, 
Powrót do Boga…, dz. cyt., s. 131–136.

32  Por. B. Jański, Dziennik…, dz. cyt., s. 262, 345, 631, 690–691, 698, 701, 704; 
por. List do zarządu saintsimonistów, 7 grudnia1830 r., [w:] ACRR.
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Jański przy kratkach konfesjonału doświadcza prawdziwego 
pojednania z Bogiem oraz doznaje duchowego oczyszczenia 
i oświecenia. Oczyszczony umysł otwiera się i przyjmuje Bożą 
prawdę, uwolnione z egoizmu serce ogarnia nadprzyrodzona 
wrażliwość na dobro, jakie niesie Boża obecność, natomiast wola 
wyzwolona z niewoli grzechu przyjmuje dobrowolnie miłość 
Boga i Jego wolę jako jedyne kryterium swych działań. Spo-
wiedź zmienia całkowicie perspektywę życia Bogdana z ziem-
skiej na nadprzyrodzoną i eschatologiczną. Odtąd celem całej 
jego egzystencji staje się Bóg, który napełnia jego umysł wiarą, 
serce nadzieją, a wolę miłością. Łaska spowiedzi wlewa w jego 
duszę nowe życie Ducha Świętego, który oświeca umysł i poma-
ga mu uporządkować rozproszone myśli i odzyskać poczucie 
pewności i bezpieczeństwa będące owocem przyjęcia prawdy 
Bożej. Duch Święty uspokaja fale uczuć i dzikie porywy serca, 
kierując afektywną energię ku Bogu, w którym władza uczucio-
wa doświadcza pociechy i pokoju oraz doznaje radości i przy-
jemności. Boży Duch pomaga skoordynować rozregulowaną 
grzechem wolę, aby w posłusznym współdziałaniu z łaską Bożą 
realizowała Boży plan zbawienia. Sakramentalna moc Boża pro-
wadzi do stopniowej integracji natury i osoby Jańskiego, któ-
ry przezwyciężając swe wady i nałogi, uwalnia się od ciężaru 
cielesności, aby ze wszystkich sił miłować Boga całym sercem, 
umysłem i wolą. Spowiedź staje się dla niego sakramentem 
odkupienia i zbawienia, momentem zjednoczenia z Bogiem 
na wieki. Przekształca ona zbuntowanego ateistę w umiłowa-
nego syna posłusznego wobec woli Ojca. Żyje on w całej pełni 
paschalną dynamiką Sakramentu Pojednania, przechodząc nie-
ustannie z Chrystusem i w Chrystusie przez krzyż i śmierć sobie 
oraz grzechowi do zmartwychwstania i nowego życia z Bogiem 
w Bogu i dla Boga33.

33  Por. B. Jański, Dziennik…, dz. cyt., s. 271, 355, 631, 697; List do J. Hube, 
maj 1836, [w:] ACRR.
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Spowiedź Jańskiego przenika oczyszczająco-uświęcająca dy-
namika łaski Bożej, której poddaje się skruszony grzesznik. Sta-
nowi ona pokorny akt posłusznego poddania i oddania się we 
wszystkim Panu Bogu, aby moc Jego łaski oczyściła jego rozum, 
serce, wolę i całą osobę oraz wlała w niego nowe życie34. Stąd 
też zadośćuczynienie za grzechy staje się posłusznym i wiernym 
współdziałaniem Jańskiego z łaską Bożą. W życiu duchowym 
kieruje się on zasadą prymatu Bożej łaski, pamiętając, że Duch 
Święty jest jedynym źródłem Bożej miłości w człowieku. Jego 
uczestnictwo w dziele Bożym polega na świadomym uznaniu, iż 
jest darem i własnością Boga oraz na posłusznym poddaniu się 
działaniu Jego łaski. Wierne współdziałanie Bogdana z Duchem 
Świętym uwarunkowane jest przede wszystkim postawą pokor-
nej i posłusznej wiary. Pokora uświadamia mu, iż jego wiara jest 
delikatnym skarbem ukrytym w kruchym naczyniu, dlatego jej 
siła całkowicie zależy od łaski Boga. Ta świadomość skutecz-
nie osłabia porywy i zapędy jego egoistycznego i pysznego „ja” 
w jego samodzielnych działaniach na rzecz posłuszeństwa Bogu. 
Towarzyszące mu poczucie osobistej słabości i nieporadności 
umacnia w wierności Bogu i pobudza go do ciągłego szukania 
pomocy w Nim, zwłaszcza przez modlitwę i Sakramenty Pojed-
nania i Eucharystii. W wymiarze antropologicznym świadomość 
własnego nicestwa, nędzy i złości prowadzi Sługę Bożego do cał-
kowitej nieufności we własne siły i możliwości, natomiast w wy-
miarze teologicznym pokorna prawda otwiera go na Boga i Jego 
łaskę, budząc ufność prowadzącą do zawierzenia siebie Bogu. 
Poznanie prawdy o Bogu jako jedynym źródle życia, miłości, 
prawdy i dobra rodzi w nim wdzięczność wobec Niego, otwie-
ra na Jego obecność i wypełnia serce pragnieniem posłusznego 
i wielkodusznego oddania się Bogu na wyłączną własność35. 

34  Por. B. Jański, Dziennik…, dz. cyt., s. 244, 262, 631, 616, 697.
35  Por. B. Jański, Dziennik…, dz. cyt., s. 239–241, 244, 262, 337, 583, 697; por. 

D. Korcz, Życie w rytmie Paschy, Kraków 2010, s. 88,89; por. R. Garrigou-Lagrange, 
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Zadośćuczynienie jako posłuszna i wierna współpraca z łaską 
Bożą polega na nieustannym szukaniu przez Jańskiego oparcia 
w Bogu i oddaniu życia pod Jego opiekę. Związany z Chrystu-
sem węzłem miłości, pragnie odpowiedzieć na nią w duchu 
bojaźni Bożej. Dlatego świadomy skarbu Bożej obecności, któ-
ry otrzymał, przyjmuje zaproszenie Chrystusa do współżycia 
z Nim, oddając Jemu do dyspozycji pustkę swego nicestwa, aby 
On uświęcił je i przemienił mocą swojej łaski. Otwiera się on na 
działanie Chrystusowej łaski, świadomy jej konieczności w życiu 
nadprzyrodzonym, zgodnie ze słowami Zbawiciela: „Beze Mnie 
nic uczynić nie możecie”. Prawdziwym zadośćuczynieniem jest 
więc pokorne uznanie przez Bogdana całkowitej zależności od 
Boga w istnieniu i działaniu oraz pełne nadziei zawierzenie się 
Jemu w duchu wiernej miłości i synowskiego posłuszeństwa. 
Moc Sakramentu pokuty objawia się w przyjęciu, uznaniu i co-
dziennym przeżywaniu prawdy, że jego życie, zdolności, umie-
jętności są darem Boga, który należy rozwijać zgodnie z Jego 
wolą36.

Środkiem, jaki stosuje Jański, aby zadośćuczynić Bogu i po-
słusznie współdziałać z Jego łaską jest mortyfikacja. Duchowe 
obumieranie przekłada się na rezygnację z jego osobistych aspi-
racji, planów i zamierzeń w sferze myśli, wyrzeczenie się prag-
nień i pożądań serca oraz wycofanie się z realizowanych przez 
wolę działań na rzecz posłusznego podporządkowania się łasce 
Ducha Świętego. Ogałaca się on duchowo, w pokorze dostrze-
gając, jak często jego ludzkie pragnienia, myśli i czyny stoją 
w sprzeczności z Bożą wolą. Dlatego też oskarża siebie o nie-
posłuszeństwo i niewierność podczas codziennego rachunku 
sumienia i błaga Chrystusa o łaskę oczyszczenia i opróżnienia 

Trzy okresy życia wewnętrznego, Niepokalanów 2001, s. 506–507.
36  Por. B. Jański, Dziennik…, dz. cyt., s. 239–241, 441, 455, 616; por. D. Korcz, 

Życie w rytmie…, dz. cyt., s. 85–87; por. T. Špidlik, Manuale di spiritualità, Casale 
Monferrato 2005, s. 267.
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rozumu, serca i woli z tego, co zakłóca jego współpracę z łaską 
i hamuje rozwój duchowy. Celem pokornego umartwienia jest 
dla Brata Starszego uśmiercenie pysznego, egoistycznego „ja”, 
a w konsekwencji przejście przez śmierć do nowego, nadprzy-
rodzonego życia z Bogiem, w Bogu i przez Boga. Umiejętność 
wyrzeczenia się siebie na rzecz posłusznego i wiernego współ-
działania z łaską Bożą jest ewidentnym znakiem dojrzałości du-
chowej Jańskiego oraz witalnej siły Bożej miłości w nim37.

Zadośćuczynienie Bogu przez podjęcie współpracy z Nim 
w duchu posłusznej miłości, dopełnia się i wydaje owoc w za-
dośćuczynieniu bliźnim. Dar Bożej miłości, która przenika i wy-
pełnia Bogdana, wylewa się na zewnątrz i kształtuje jego relacje 
z innymi. Miłosna więź z Bogiem jest fundamentem i bezpośred-
nią przyczyną miłości bliźniego. Życie miłością rozpala go do tego 
stopnia, że emanując ciepłem i dobrocią, staje się gorliwym apo-
stołem Miłosierdzia Bożego. Miłość Boża wyraża się w ciągłym, 
hojnym dawaniu siebie innym, dzieleniu się wszystkim tym co 
najlepsze i najcenniejsze – darem Boga. Brat Starszy zauważa, 
że miłowanie bliźnich nie tylko nie umniejsza miłości Boga ani 
jej nie ogranicza, lecz wręcz przeciwnie, pomnaża ją i uszlachet-
nia oraz nadaje jej charakter prawdziwie boski i nadprzyrodzo-
ny. Owocem miłosnej więzi pomiędzy Bogiem i człowiekiem 
powinno być więc zawiązanie wspólnoty miłości z bliźnimi38. 
Miłując bliźniego, pozwala on Bogu kochać innych całym sobą 
oraz przyjmuje i odtwarza w sobie miłosną postawę Wcielonego 
Boga, który jest Miłością i kocha go w sposób bezwarunkowy. 
Postawa miłości sprawia, że daje on początek nowej wspólnocie 
chrześcijańskiej, która staje się prawdziwą rodziną zjednoczoną 
węzłem miłości w Chrystusie. Współdziałając z łaską miłości, 
zaczyna postrzegać innych w kategorii braterstwa i bliskiego 

37  Por. B. Jański, Dziennik..., dz. cyt., s. 239–241, 244, 262, 356, 441, 614, 696–
697; por. D. Korcz, Życie w rytmie…, dz. cyt., s. 88–90.

38  Por. Por. B. Jański, Dziennik…, dz. cyt., s. 354, 356, 616–617, 700–703.
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pokrewieństwa wypływającego z wiary w obecność Chrystusa 
w nich. Konsekwencją tego braterskiego spojrzenia pełnego mi-
łości jest duch służby, do której uzdalnia go moc Bożej łaski. Po-
stawa zadośćuczynienia z miłości do bliźnich sprawia, że staje 
się on otwarty, serdeczny i gościnny, oddając się innym z miło-
ści. Widzi, kocha i posłusznie służy Bogu w braciach, przez co 
jednoczy się jeszcze ściślej z Nim w miłości. Tak oto sakrament 
pojednania oraz duch pokuty i zadośćuczynienia Bogu i bliźnim 
prowadzą do zawiązania prawdziwej wspólnoty braterskiej, 
w duchu posłuszeństwa i służby Bogu oraz bezinteresownej mi-
łości i szczerej przyjaźni międzyludzkiej39.

* * *
Podsumowując nasze rozważania, możemy stwierdzić, iż Sa-

krament Miłosierdzia Bożego odegrał ogromną rolę w życiu du-
chowym Bogdana Jańskiego. Spowiedź stała się dla niego okazją 
do wejścia w intymną, osobową relację z Miłosiernym Zbawicie-
lem. Często i chętnie zbliżał się do kratek konfesjonału, aby za 
każdym razem zaczerpnąć ze źródła Miłosierdzia Bożego i przy-
tulić się do otwartego i gorejącego miłością Serca Jezusa. Należy 
podkreślić, że każde spotkanie z Bogiem w sakramencie pojed-
nania było poprzedzone rzetelnym, szczegółowym rachunkiem 
sumienia, który miał charakter pokornej introspekcji dokonywa-
nej w świetle Bożej prawdy będącej owocem oświecenia przez 
Ducha Świętego. Na szczególną owocność spowiedzi w życiu 
duchowym Brata Starszego wpływała również postawa pokutna 
i duch szczerej, głębokiej skruchy wynikającej ze świadomości 
zdrady miłości Boga, który kocha bezwarunkowo grzesznika 
i jest zawsze gotowy przebaczyć. Doświadczał on szczególnej 
łaski i mocy Bożej w Sakramencie Pokuty, ponieważ przystępo-
wał do niego z mocnym postanowieniem poprawy, które niosło 
w sobie pragnienie duchowego oczyszczenia oraz było wyrazem 

39  Por. B. Jański, Dziennik…, dz. cyt., s. 354, 617; por. D. Korcz, Życie w ryt-
mie…, dz. cyt., s. 215–216.
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miłości Boga i dążenia do pełnego zjednoczenia z Nim na wie-
ki. Szczere wyznanie grzechów przed Bogiem prócz wymiaru 
oczyszczającego obfitowało w nim bogactwem łaski uświęcają-
cej, doświadczeniem Bożej miłosnej obecności, która stawała się 
bodźcem i motywacją do życia w postawie pokuty i zadośćuczy-
nienia. Odrodzony duchowo Sługa Boży świadomie i dobrowol-
nie współdziałał z łaską Bożą w duchu wierności i posłuszeństwa, 
wzrastając w miłości i jedności z Bogiem. Na swej drodze do 
świętości starał się również zadośćuczynić bliźnim, stając się 
gorliwym apostołem Miłosierdzia Bożego, dzieląc się miłością 
z innymi. W Roku Jubileuszowym, błagając Boga o miłosierdzie 
nad nami w Sakramencie Pojednania, wzywajmy orędownictwa 
brata Bogdana, który tak wielu zabłąkanych grzeszników przy-
prowadził do tronu Miłosierdzia Bożego.





Agnieszka Guzik

Założenia wychowawcze Bogdana Jańskiego  
i pierwszych zmartwychwstańców  

na tle wybranych koncepcji pedagogicznych 
przełomu XIX i XX wieku

Bogdan Jański jawi się przede wszystkim jako twórca Zgroma-
dzenia Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa, czy-
li potocznie zmartwychwstańców. Przedstawia się go również 
jako uczestnika Wielkiej Emigracji, który po burzliwym życiu 
i własnej przemianie duchowej podejmuje trud odnowy polskie-
go społeczeństwa na obczyźnie w wymiarze religijnym, kulturo-
wym i społecznym. Ten młody człowiek, który żyje niespełna 33 
lata, podejmuje wraz ze swoimi towarzyszami, uczniami i kon-
tynuatorami dzieła1, wielką misję duszpasterską, charytatywną, 
opiekuńczą, naukową, edukacyjną i wychowawczą skierowaną 
do Polaków na emigracji. Ani B. Jański, ani pierwsi zmartwych-
wstańcy nie tworzą nowej koncepcji pedagogicznej czy spójnej 
teorii wychowania, ale formułują pewne założenia wychowaw-
cze, które można odnaleźć w poglądach późniejszych wielkich 
pedagogów działających na całym świecie.

1  Chodzi tu o Piotra Semenenko i Hieronima Kajsiewicza, a potem następców 
m.in. ks. Pawła Smolikowskiego i ks. Waleriana Kalinkę.
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1. Postać wychowawcy w myśli B. Jańskiego i pierw-
szych zmartwychwstańców

Podejmując pracę na rzecz odnowy człowieka poprzez wy-
chowanie i nauczanie, B. Jański postawił sobie za cel pracę 
u podstaw, związaną z usuwaniem moralnych, duchowych i in-
telektualnych skutków powstałych w sercach i umysłach pol-
skich emigrantów po upadku powstania listopadowego (1830). 
Jego działalność można ogólnie opisać jako religijno-społeczną, 
ponieważ swoje wysiłki skupiał przede wszystkim na rozbudze-
niu wiary katolickiej i miłości do ojczyzny. „Miał do tego chary-
zmat i nieprzeciętny talent – twierdzi ks. Kazimierz Wójtowicz 
– wyczucie społeczne, uczynność, koleżeńskość, zacięcie peda-
gogiczne, zmysł opiekuńczy, pasję dzielenia się prawdą i wie-
dzą z innymi (…). Był człowiekiem bardzo towarzyskim, miłym 
i uprzejmym; człowiekiem szerokich horyzontów, głębokiego 
serca i niepospolitej elokwencji (...)”2. Działał w sposób bardzo 
naturalny i prosty: „wysłuchiwał cierpliwie żalów, angażował 
się w rozmowy i dyskusje, podrzucał wartościowe książki, pi-
sał namiętne listy, zabiegał o indywidualne spotkania, (...) pro-
wadził na ucztę eucharystyczną, wysyłał na rekolekcje, wciągał 
do akcji religijnego odrodzenia. I każde zaniedbanie na tym od-
cinku było dla niego wyrzutem sumienia”3. Prowadząc życie 
skromne, pełne wyrzeczeń i troski o innych, był przykładem 
służby i oddania bliźnim. Można zatem stwierdzić, że działal-
ność B. Jańskiego opierała się przede wszystkim na przykładzie 
własnym i refleksji nad przemianą tego, który chce zmieniać. 
Tak pisał: „tworzyć nowych ludzi, oczywiście stawszy się sa-
memu nowym człowiekiem”4. Metamorfoza B. Jańskiego, jego 
zwrot ku Bogu, odejście od niemoralnego życia, czynią go z jednej 

2  K. Wójtowicz, Bogdan Jański. Mądrość służby, Wrocław 1991, s. 26.
3  Tamże, s. 27.
4  Tamże, s. 39.
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strony wiarygodnym wzorem do naśladowania, z drugiej peł-
nym zrozumienia przewodnikiem na drodze ku odrodzeniu 
osobowemu. W ten sposób przykład B. Jańskiego jest inspiracją 
dla pierwszych zmartwychwstańców w myśleniu o wychowaw-
cy. Ma on służyć wzorem i przykładem. Zobligowany jest do 
ciągłego samodoskonalenia i dążenia do nieustannej pracy nad 
sobą. Żeby kształtować innych, powinien mieć umiejętność roz-
poznawania swoich braków i niedociągnięć po to, aby dosko-
nalić siebie dla innych. Opiekun jawi się jako postać świadoma 
siebie, która patrząc na wychowanka, nie traci z pola widzenia 
również własnego rozwoju. Jego zadaniem jest autorefleksja na 
temat postępowania wobec tych, którzy zostali mu powierzeni 
w opiekę. W związku z tym pierwsi zmartwychwstańcy zaleca-
ją, aby wychowawca nieustannie weryfikował swoje postępowa-
nie, zadając sobie pytania: „Czy mam naprawdę oczy widzące, 
uszy słyszące, serce wrażliwe na niedolę ludzką, a ręce chętnie 
i radośnie nastawione, gdy Chrystus Pan zbliża się do nas w po-
staci potrzebujących, głodnych fizycznie i duchowo, i prosi o mi-
łosierdzie? Czy wady, słabości, załamania budzą w nas więcej 
współczucia, cierpliwości, gorącego pragnienia, aby nieść pomoc 
duszom niż doraźnego sądu, krytyki, zniechęcenia, zgorszenia, 
potępienia i odtrącenia? Czy idzie nam naprawdę o dobro dusz 
bez względu na to kto, z kim, komu przyjdzie zbiórka owoców 
naszych wysiłków?”5.

2. Założenia wychowawcze B. Jańskiego i pierwszych 
zmartwychwstańców

W odniesieniu do postaci tego, który oddziałuje na młodzież, 
zarysowują się podstawy założeń wychowawczych B. Jańskie-
go i pierwszych zmartwychwstańców. Według ks. Bolesława  

5  [Cyt. za:] B. Żulińska, Ku Zmartwychwstaniu (zagadnienia pedagogiczne), 
Rzym 1950, s. 162.
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Micewskiego podstawową metodą wychowawczą B. Jańskiego 
jest „ofiarna miłość, niezwykła delikatność, bezwzględna szczerość 
i umiłowanie prawdy oraz mądre zaufanie do wychowanków”6. 
Z tego wywodzą się podstawowe wartości, na których oparte 
są zmartwychwstańcze założenia wychowawcze: miłość, praw-
da, dobro, zaufanie. B. Jański zwraca uwagę, że „duch miło-
ści i prawdy rośnie i upowszechnia się nie mocą tego świata 
(gwałtem, przemocą, siłą cezara, fizyczną, przez miecz) – ale 
mocą swoją własną, która jest z Boga, (słowem i życiem, pełnią 
Boga – nauczaniem i przykładem, poświęceniem się dla miłości 
i prawdy). Stąd apostolstwo prawdy dopełniać się winno nie 
przez miecz, podstęp i przymus – ale przez naukę i przykład 
miłości i prawdy, przez zupełne dla nich poświęcenie się – ze 
zrzeczeniem się nawet własnej obrony przez gwałt i miecz”7. 
Ten postulat prawdy i miłości z poszanowaniem godności czło-
wieka jest jakby mottem działalności B. Jańskiego. Wszystko co 
mówi i robi opiera się na tym założeniu, a z niego wywodzą się 
podstawy tworzonych przez pierwszych zmartwychwstańców 
ośrodków i placówek opiekuńczo-wychowawczych.

W tworzonych przez B. Jańskiego i jego współbraci miejscach 
można dostrzec bardzo rewolucyjną, jak na ówczesne czasy, wi-
zję kształtowania osobowości podopiecznego. Przede wszystkim 
nacisk na wszechstronny rozwój człowieka w wymiarze intelek-
tualnym, społecznym, duchowym. Osią centralną tego rozwoju 
jest wychowanie religijne i osadzenie wszystkiego na wierze w Je-
zusa Chrystusa. Warunkiem odrodzenia narodowego, według 
B. Jańskiego, jest wszechstronnie uformowany człowiek, który 
opiera swoje istnienie na Bogu, jest bardzo dobrze wykształcony, 
przygotowany do życia społecznego i kulturowego. Ten rodzaj 

6  B. Micewski, Pedagogiczna działalność Bogdana Jańskiego, „Zarządzanie 
i Edukacja” 2(2001).

7  [Cyt. za:] B. Żulińska, System wychowawczy Bogdana Jańskiego, Warszawa 
1936, s.19–20.
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ukształtowania z jednej strony staje się podstawą aktywnego 
funkcjonowania w świecie tu i teraz, daje możliwość bycia świa-
domym obywatelem, z drugiej strony wyposaża wychowanka 
w wiedzę i umiejętności, które mają charakter ponadczasowy, 
bo są dogłębne i rzetelne. Taki rozwój osoby jest zaprzeczeniem 
bylejakości, tymczasowości, prowizoryczności. Ten sposób wy-
chowania jest możliwy zdaniem zmartwychwstańców tylko 
w oparciu o poszanowanie godności podopiecznego. „Wycho-
wawca ma mieć i okazywać szacunek dla wychowanka (…) 
– pisał ks. Walerian Kalinka, zmartwychwstaniec, kontynuator 
myśli B. Jańskiego, założyciel internatu dla chłopców we Lwowie 
w 1880 r. – nie należy karać i upominać w rozdrażnieniu (…). Nie 
trzeba zawstydzać, upokarzać wobec innych (…). Nie okazywać 
dzieciom obojętności, nie lekceważyć ich trudności, chęci (…), 
w nauce odzwyczajać od bezmyślnego uczenia się na pamięć 
(…). Przyzwyczajać dzieci do samorządu (…). Karać rzadko, ale 
porządku ściśle pilnować. Przebaczać często, ale ciągle zwracać 
uwagę na uchybienia (…), żadnych praktyk pobożnych nie na-
kładać dzieciom, których one albo nie rozumieją, albo nie czują 
potrzeby (…). Przyuczać dzieci do pewnego hartu (…), uważać 
by uczniowie nigdy nie zostali bez zajęcia”8. Ile w tym wywodzie 
miłości i troski względem wychowanków.

Ten sposób delikatności w kształtowaniu podopiecznych 
wsparty jest również poprzez poszanowanie ich wolności i in-
dywidualności. W regule zgromadzenia zmartwychwstańców 
można przeczytać: „W prowadzeniu dusz, nie grzesząc ani su-
rowością, ani zbytnią łagodnością, pilnie strzegąc się narzucania 
własnego zdania i własnej woli, a śledząc przede wszystkim dro-
gi Bożej i prowadząc po niej dusze, zmierzać do tego będą, aby 
każda według powołania i drogi swojej, przyszła do prawdziwej 

8  [Cyt. za:] J. Kostkiewicz, Pedagogia Zmartwychwstańców, [w:] Pedagogie 
katolickich zgromadzeń zakonnych. Historia i współczesność, t. I, red. J. Kostkiwicz, 
Kraków 2012, s. 324.
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doskonałości”9. B. Jański postuluje, aby „strzec się, żeby nie giąć 
wszystkiego dobrego, które się obecnie może zrobić, pod pewną 
formą jedną, sobie ulubioną, ogólną, ale jak kto może, do czego 
go Bóg powoływa”10. W tym ujęciu kształtowanie podopiecz-
nych to nie urabianie ich osobowości, naginanie do z góry narzu-
conego ideału, ale poszanowanie indywidualności, podążanie 
za niepowtarzalnością każdego człowieka. Ten sposób myślenia 
rozwijają w kolejnych latach ks. W. Kalinka i ks. P. Smolikowski, 
prowadząc internaty dla młodzieży. Świadomość kształtowa-
nia młodych ludzi w dużej mierze opierają na zaufaniu i mądrej 
wolności wychowanka. Ks. Paweł Smolikowski uważa, że „aby 
wdrożyć uczniów do sumiennego pełnienia obowiązku i czuwa-
nia nad sobą, przede wszystkim trzeba im okazywać zupełną 
ufność. Więc nie podejrzewać, a wierzyć zupełnie”11. Ta wiara 
w wychowanka, w słuszność jego działań pozwala zmartwych-
wstańcom podążać cierpliwie za podopiecznym. Czekać na mo-
ment, kiedy wychowanek sam zrozumie i zaakceptuje pewien 
układ rzeczy nie dlatego, że został on mu z góry narzucony 
przez osobę dorosłą, ale ponieważ widzi jego sens i potrzebę. 
Dorosły jest tutaj towarzyszem podopiecznego, wskazuje mu 
kierunek, ale nie łamie jego osobowości poprzez z góry narzucone 
zasady. W umiejętności czekania dokonuje się ważny proces, któ-
ry współcześnie psychologowie nazwaliby internalizacją – uwe-
wnętrznieniem, uznaniem za własne. Proces ten jest pewnym 
zmaganiem się woli i zrozumienia. Jest pewnego rodzaju walką 
wewnętrzną, którą wychowawca może cierpliwie wspierać. „Aby 
się uczniowie nauczyli działać z przekonania – pisze ks. P. Smo-
likowski – dobrze jest czasem nawet umyślnie nie zapobiegać 
na razie jakiemuś nieporządkowi i pozwolić, że on jakiś czas 
trwa, aby sami uczniowie uczuli ile tracą na nieporządku i jaki 

9  P. Smolikowski, Historia Zgromadzenia, t. III, s. 383, [za:] B. Żulińska, 
System wychowawczy…, dz. cyt., s. 15.

10  P. Smolikowski, Historia Zgromadzenia, t. I, s. 96, [za:] B. Żulińska, tamże, s. 15. 
11  Tamże, s. 115.
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niesmak on budzi. Nigdy porządku nie uważać za cel, ale tylko 
za środek wychowania. Nie trzeba więc także niecierpliwić się, 
smucić, tracić otuchy, jeśli nie możemy na razie jakiemuś nie-
porządkowi zaradzić. Umiejmy czekać, modlić się i ufać. Nic 
łatwiejszego, jak uczniów wdrożyć do pewnego porządku (…). 
Można młodzież przyuczać do pewnych praktyk, do pewnego 
nawet sposobu myślenia i mówienia do tego stopnia, że dla niej 
tak żyć, tak myśleć, tak mówić stanie się niemal drugą naturą. 
Ale jak wszystko, co jest tylko powierzchownym, co nie dotarło 
do duszy, tak (…) prędko się rozwieje. Na to zaś, by coś dobrego 
przyjęło się w duszy (…), musi przejść pewną walkę, musi być 
zatwierdzonym w niej zupełną świadomością. Więc tych walk 
obawiać się nie trzeba”12.

Dla pierwszych zmartwychwstańców wychowanie to proces, 
w którym wychowanek nie jest pozbawiony wolności i możliwo-
ści samostanowienia o sobie. Wręcz odwrotnie – jest to współdzia-
łanie ucznia i nauczyciela. Jest to podmiotowa, odpowiedzialna 
współpraca dorosłych i młodych, którzy ramię w ramię zmie-
rzają w tym samym kierunku – do rozwoju. Ks. P. Smolikowski 
twierdzi, że „wychować to nie przyuczać, przyzwyczaić do do-
brego; nie chodzi bowiem tu o zwierzę, ale o człowieka, którego 
bez niego samego wychować nie można, bo w nim wszystko sta-
nowi jego wolna wola. Wychować to wydoskonalić w człowieku 
jego wolę, to wyrobić charakter. A jak ukształcić wolę, jeśli ona 
nie ma możności własnego wyboru, bo ciągle krępowana? Jeśli 
uczeń o sobie myśleć nie potrzebuje, bo za niego inni myślą? Zo-
stawiajmy więc uczniom, o ile można, jak największą wolność 
i wciągajmy ich do wspólnej pracy nad nimi samymi, a staraj-
my się przy tym ośmielać ich do szczerości, dając im zupełną 
swobodę”13.

12  P. Smolikowski, O wychowaniu. Zbiór tekstów pedagogicznych, red. W. 
Mleczko, Kraków 2010, s.115–116.

13  Tamże, s. 116.
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Wychowawcy wchodzą w relację z podopiecznymi, pokazując 
im, jak ważna jest motywacja wewnętrzna, zrozumienie zasad 
i porządku. Wybrzmiewa to wyraźnie w założeniach funkcjono-
wania internatu we Lwowie. W roku 1886 ks. P. Smolikowski 
pisze w swoich rozmyślaniach: „Pierwsze zadanie dla młodego 
w szkole jest nauczyć się pracować, mówi ks. Kalinka – to rzecz 
o wiele ważniejsza, niż nabyć tę lub inną umiejętność i przejść 
dobrze egzamin; to piętno w duszy, wyciśnięte na zawsze, to 
zdobyć na całe życie. Dozór w wychowaniu, tak potrzebny, może 
być czasem zbyteczny, a nawet szkodliwy, jeśli młody nawyknie 
nic bez niego nie robić. Otóż nauczyć go pracować, chociaż nad 
nim nie ciąży kontrola przełożonego, pracować nie z bojaźni ani 
nawet dla dobrego w szkole postępu, ale jedynie z poczucia obo-
wiązku, to dopiero rzecz godna chrześcijańskiego wychowania. 
Uczucie obowiązku to dozorca, którego nikt nie zastąpi i tylko 
o takim, co słyszy w duszy głos dozorcy, można powiedzieć, 
że jest dobrze wychowanym”14. Celem wychowania dla zmar-
twychwstańców jest przygotowanie młodych ludzi do życia 
nie tylko poprzez wykształcenie, ale także przez pracę i poczu-
cie odpowiedzialności za innych. Ks. P. Semenenko podkreśla, 
że „wychowanie ma być pełnym, dobrym przygotowaniem do 
wielkiej szkoły życia”15. Narzędziem tego przygotowania staje 
się samorządność stosowana wśród uczniów. Według s. Barbary 
Żulińskiej pierwsi zmartwychwstańcy wprowadzają samorzą-
dy uczniowskie jako sposób kształtowania w młodych ludziach 
samodzielności i odpowiedzialności, „na długo przedtem, nim 
o tym zaczęto mówić i pisać w sferach pedagogicznych”16. Moż-
na zatem stwierdzić, za s. Barbarą, że zmartwychwstańcy są 
prekursorami samorządności w wychowaniu. Ks. Paweł Smo-
likowski tak o niej pisze: „Bardzo zbawienną, a jak na dzisiejsze 

14  Tamże, s. 113.
15  [Cyt. za:] B. Żulińska, Ku Zmartwychwstaniu…, dz. cyt., s. 161.
16  Tamże, s. 162.
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czasy, w których wszyscy pewny udział biorą w rządzie, ko-
nieczną nawet jest rzeczą, przyuczać do pewnego samorządu 
uczniów. W przestrzeganiu całego porządku posługiwania się 
nimi samymi, tak całą rzecz urządzić, by wszystko szło porząd-
nie, spokojnie, bez koniecznej obecności przełożonego. Obecność 
przy nich starszych, spośród nich zamianowanych, lżejszą im 
jest i skuteczniejszą niż przełożonych, bo więcej wtedy czują zo-
stawieni własnemu sumieniu. Taki system wychowania zmusza 
ich do panowania nad sobą i dopomaga do wyrobienia charak-
teru. Przyuczają się oni do szanowania i ulegania władzy, choć 
w równym sobie: uczą się prowadzić innych; uczą się przełożeń-
stwa, poznają za wczasu jego ciężar i odpowiedzialność”17. Jakże 
wszechstronnie zmartwychwstańcy patrzyli na ideę samorząd-
ności wśród młodych ludzi. Z jednej strony świadomość możli-
wości, jakie drzemią w podopiecznych, jakie daje przebywanie 
w grupie, z drugiej postawa wychowawcy pełna zaufania, zro-
zumienia i mądrej opieki.

3. Postulaty wychowawcze B. Jańskiego i pierwszych 
zmartwychwstańców a Nowe Wychowanie

Ten sposób patrzenia na wychowanie jest nowatorskim uję-
ciem jak na owe czasy. W praktyce pedagogicznej XIX wieku 
realizowane były założenia tzw. szkoły tradycyjnej Jana Fryde-
ryka Herbarta, które przez pedagoga Roberta Dottrensa były tak 
opisywane: „Pod względem wychowawczym szkołę tradycyjną 
cechuje autorytaryzm, któremu dziecko musi się bezwzględnie 
podporządkować (…). Dorosły rozkazuje, dziecko musi słuchać, 
poddając się całkowicie narzucanym mu opiniom i wzorom. Na-
uczyciel naucza i kieruje, natomiast jego uczniowie przysłuchują 
się, powtarzają, uczą się na pamięć. Wychowanie i kształcenie 
uważa się za procesy długotrwałe i systematyczne, które jednak 

17  P. Smolikowski, O wychowaniu…, dz. cyt., s. 113–114.
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nie muszą nawiązywać ani do potrzeb, ani do zainteresowań 
uczniów. Celem wysiłków wychowawczych jest nie tyle rozwój 
indywidualnych zdolności i zainteresowań poznawczych ucz-
niów, co raczej przekazanie wiadomości”18. Tak więc, kiedy 
J. F. Herbart postuluje karność i posłuszeństwo podopiecznych, 
zmartwychwstańcy formułują zasadę postępowania według 
„prawdy i miłości”. Szkoła J. F. Herbarta umacnia pozycję na-
uczyciela, wychowawcy, który przekazuje wiedzę ex cathedra 
i jest narzuconym autorytetem. Natomiast założenia zmartwych-
wstańców kładą nacisk na relację podmiotową opartą na dialogu 
i pokorze wychowawcy, który świadomy jest swoich wad i nie-
doskonałości.

Można zatem stwierdzić, że sposób myślenia o wychowaniu 
według zmartwychwstańców jest rewolucyjny, bo idący pod 
prąd XIX-wiecznej edukacji. Idee, które głosi B. Jański i jego kon-
tynuatorzy, powszechnie pojawiają się dopiero na przełomie 
XIX i XX wieku, a rozwijane są szczególnie w pierwszej połowie 
XX wieku. Ogólny sprzeciw wobec haseł szkoły tradycyjnej roz-
poczyna się w latach 90. XIX w., kiedy to amerykański filozof 
i pedagog John Dewey zakłada w 1894 r. eksperymentalną szko-
łę przy Uniwersytecie Chicagowskim. To jest początek nowego 
nurtu w pedagogice, który określa się mianem Nowego Wycho-
wania w Europie czy Wychowaniem Progresywnym w Stanach 
Zjednoczonych19. Niektóre przykłady edukacyjne tego okresu to 
metoda Marii Montessori, szkoła twórcza Henryka Rowida, me-
toda nowych technik dydaktycznych Celestyna Freineta, system 
samorządnego samowychowania według Alexandra Sutherlanda 
Neilla w Summerhill czy system wychowawczy Janusza Korcza-
ka. Rozwój nowej myśli pedagogicznej w tym czasie dokonuje 

18  R. Dottrens, [cyt. za:] Cz. Kupisiewicz, Podstawy dydaktyki ogólnej, 
Warszawa 1996, s. 40.

19  Por. S. Sztobryn, Pedagogika Nowego Wychowania, [w:] Pedagogika, red. 
Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Warszawa 2008, s. 281.
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się na fali krytyki tradycyjnej szkoły herbartowskiej i jej podej-
ścia do nauczania i wychowania człowieka. To, co wyłania się 
z propozycji edukacyjnych nowego okresu, wyraźnie nawiązuje 
do wcześniej głoszonych założeń wychowawczych B. Jańskiego, 
jego współpracowników i kontynuatorów.

Punktem wyjścia jest osoba nauczyciela, który przestaje mieć 
pierwszoplanowe miejsce w relacji wychowawca – wychowa-
nek. Osoba dorosła staje się kimś, kto towarzyszy w procesie 
nauczania, wychowania, kto pozwala dorastającemu samodziel-
nie odkryć to, co ważne i potrzebne. Według Marii Montessori 
„dziecku należne jest pierwsze miejsce, a nauczyciel idzie za nim 
i wspiera je. Musi on zrezygnować z własnych działań na korzyść 
dziecka. Musi przyjąć pasywną postawę, aby dziecko mogło stać 
się aktywne. Musi dać dziecku swobodę, by mogło ono wyrażać 
się w swoim działaniu. Ponieważ nie ma większej przeszkody 
dla rozwoju dziecięcej osobowości niż dorosły, który z całą swo-
ją przewagą przeciwstawia się dziecku”20. W hasłach głoszonych 
przez J. Korczaka wychowanek ma prawo do wolności, samo-
dzielności i szacunku, ale osoba dorosła nie jest zwolniona z od-
powiedzialności za podopiecznego, z troski o niego i stwarzania 
mu warunków do optymalnego rozwoju. Postulaty doktora pod 
adresem osoby dorosłej przypominają te, o których pisali pierw-
si zmartwychwstańcy – zaufanie, miłość, cierpliwość. Jeżeli tego 
brakuje nie można mówić o dobrym wychowaniu. J. Korczak tak 
twierdzi: „Oto pochyła upadku wychowawcy: lekceważy, nie 
ufa, podejrzewa, śledzi, przyłapuje, karci, oskarża i karze, szu-
ka dogodnych sposobów, by zapobiec; coraz częściej zabrania 
i bezwzględniej zmusza, nie widzi wysiłku dziecka, by zapisać 
starannie kartkę papieru lub godzinę życia; stwierdza oschle, że 
źle”21.

20  [Cyt. za:] U. Steeinberg, Pedagogika Marii Montessori w przedszkolu, Kielce 
2003, s. 35.

21  J. Korczak, Pisma wybrane, t. I, wyb. A. Lewin, Warszawa 1984, s. 70.
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Postać wychowawcy w nurcie Nowego Wychowania zmienia 
swoje oblicze. Z narzuconego i niepodważalnego autorytetu staje 
się wzorem, towarzyszem – człowiekiem. Zarówno Maria Mon-
tessori, jak i Janusz Korczak podkreślają, że wychowawcą może 
być tylko ten, kto ciągle uświadamia sobie potrzebę pracy nad 
sobą. Ten wątek mocno jest uwypuklony w działalności B. Jań-
skiego i jego uczniów. Dla wszystkich wymienionych tu postaci 
wychowawca to człowiek, który uświadamia sobie swoje słabo-
ści i wady. Staje wobec nich w prawdzie i podejmuje trudną pra-
cę własnej przemiany. Dwa elementy są tu istotne: świadomość 
własnej niedoskonałości i dążenie do zmiany. Z takiej postawy 
wynikają kolejne cechy osoby dorosłej: skromność, pokora, po-
wściągliwość. J. Korczak ujmuje to tak: „Nie wolno lekceważyć 
dziecka. Ono wie więcej o sobie, niż ja wiem o nim. Ono przesta-
je z sobą przez wszystkie godziny czuwania. Ja je tylko zgaduję. 
Więc mylę się, oceniając jego rynkową wartość i braki”22. Z kolei 
M. Montessori zwraca uwagę na mądre działanie wychowawcy, 
który przede wszystkim podążając za dzieckiem patrzy, przy-
gotowuje otoczenie pracy dziecka, służy pomocą, kiedy wycho-
wanek tego potrzebuje, inspiruje do nauki, nie narzucając się, 
czuwa nad wszystkim. Ujmując słowami włoskiej lekarki, peda-
gog „zamiast mówienia, powinien nauczyć się milczeć, zamiast 
nauczać, powinien obserwować; zamiast dumnej godności tego, 
kto chce się objawiać jako nieomylny, powinien przywdziać szatę 
pokory”23. 

Przemiana jest kluczowym pojęciem zarówno w myśli zmar-
twychwstańczej, jak i nurtu Nowego Wychowania. W tym sposobie 
myślenia jest założenie, że wychowanie jest procesem złożonym, 
wielowymiarowym, odnoszącym się zarówno do postaci opie-
kuna, jak i podopiecznego. Nie da się kształtować wychowanka, 
jeżeli ten, który oddziałuje, nie jest do tego przygotowany – sam 

22  J. Korczak, Pisma wybrane, t. II, wyb. A. Lewin, Warszawa 1984, s. 132.
23  [Cyt. za:] H. K. Berg, Maria Montessori – poszukiwanie życia razem z dziećmi. 

Odpowiedzi na aktualne pytania pedagogiczne, Kielce 2007, s. 38.
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nie podlega przemianie wewnętrznej. Ta przemiana, jak pokazują 
zmartwychwstańcy i myśliciele nowego nurtu pedagogicznego, 
dotyczy wymiaru osobowego człowieka. Wyraźnie zwraca na to 
uwagę M. Montessori, kiedy postuluje konieczność zmian w po-
stawie nauczycieli, wynikających nie z wiedzy merytorycznej, 
lecz „wewnętrznego nawrócenia”24, które prowadzi dorosłych do 
służby, empatii i mądrej troski dziecko. Ten sposób myślenia po-
kazuje zmianę pozycji wychowawcy względem wychowanka.

Z analizy relacji wychowawczej wyłania się podejście do 
podopiecznego. Zarówno w nowym nurcie pedagogicznym, jak 
i w myśli zmartwychwstańczej, można je ująć w jednym stwier-
dzeniu: wychowanek jest podmiotem. Według Ziemowita Wło-
darskiego podmiotowe traktowanie jednostki sprowadza się do 
patrzenia na nią po pierwsze całościowo z punktu widzenia jej 
rozwoju, po drugie przez pryzmat jej aktywności. Człowiek wi-
dziany jako podmiot to ktoś, kto ma swoje potrzeby, przeżycia, 
dążenia, stawia sobie cele i próbuje je realizować. Nie jest tyl-
ko podległy oddziaływaniom zewnętrznym, ale poprzez swoje 
działanie ma wpływ na przebieg zdarzeń25. Takie ujęcie wycho-
wanka widoczne jest u B. Jańskiego, który postuluje, aby od-
działywać, nie narzucając z góry przyjętego wzorca, nie urabiać 
osobowości podopiecznego do wyobrażeń wychowawcy, ale 
dać jednostce wolność i stworzyć warunki do jej rozwoju. Ten 
sposób myślenia zawiera się również w zmartwychwstańczych 
założeniach wychowawczych dotyczących miłości, prawdy, do-
bra i zaufania. Podobnie na podopiecznego patrzą pedagodzy 
Nowego Wychowania. J. Dewey26 podkreśla istotę nauki przez 
działanie, postuluje rozwijanie twórczości dziecka, nauczanie 
i poznawanie świata poprzez rozwiązywanie problemów i ko-
nieczność odejścia od narzuconej, pamięciowej wiedzy. W nowym 

24  Tamże, s. 32.
25  Z. Włodarski, Sytuacja nauczania i wychowania, [w:] Z. Włodarski, A. Matczak, 

Wprowadzenie do psychologii, Warszawa 1987, s. 32.
26  Por. Cz. Kupisiewicz, Podstawy dydaktyki…, dz. cyt., s. 41–42.
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nurcie pojawia się hasło „szkoła na miarę potrzeb dziecka”, 
a wychowanie ma towarzyszyć naturalnemu rozwojowi ucznia. 
To co jest najczęściej podkreślane przez pedagogów Nowego 
Wychowania, to skupienie uwagi na dziecku, jego potrzebach 
i możliwościach, indywidualizacji nauczania i wychowania. Dzia-
łania edukacyjne nie mają być oderwane od realiów życia, ale 
właśnie mają służyć przygotowaniu młodych ludzi do funk-
cjonowania w konkretnych warunkach, w określonym miejscu 
i czasie. Zarówno u zmartwychwstańców, jak i w nowych zało-
żeniach pedagogicznych wizja człowieka sprowadza się do cało-
ściowego ujęcia jednostki, jako istoty wielowymiarowej, socjalnej, 
kulturowej, duchowej, która poprzez nauczanie i wychowanie 
jest przygotowywana do życia.

To spojrzenie na człowieka jako podmiot bardzo wyraźnie wi-
dać w przyzwoleniu na aktywność wychowanka. U zmartwych-
wstańców przejawia się to w koncepcji wychowania i wdrażania 
podopiecznych do samodzielności, a u pedagogów Nowego 
Wychowania w postulacie wolności działania. Bardzo obrazo-
wo widać to w koncepcji Celestyna Freineta, którą przedstawia 
Louis Legrand: „Szkoła jest z pewnością powołana do tego, żeby 
się w niej uczyć, ale uczenie nie może dokonywać się przez in-
terwencję zewnętrzną wobec ucznia. «Nie można napoić konia, 
który nie odczuwa pragnienia». Najistotniejsze musi przycho-
dzić od samego uczącego się. Słowem potrzeba wiedzy rodzi 
się z przeszkody, z braku ciągłości w tym co oczywiste, z nie-
zrozumienia i z poszukiwania tego, co umożliwi rozumienie. Po 
to, aby było wydajne, poszukiwanie to winno być spontaniczne, 
poruszone przez wewnętrzną potrzebę tego, kto szuka, a samo 
poszukiwanie nie może oczywiście uniknąć błędów. Właśnie po-
przez błądzenie, próby i nawroty do poprawiania prób bezowoc-
nych, dziecko i człowiek uczą się naprawdę (…) z jednej strony 
próba winna być podjęta po to, aby zaspokoić potrzebę; z dru-
giej, powodzenie wywołuje spontaniczne zapamiętanie udanego 
procesu i dalsze jego powtarzanie w analogicznych sytuacjach: 
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w tym leży cała istota uczenia się”27. Zatem aktywność, samo-
dzielność, swoboda działania, możliwość popełniania błędów 
to cechy, które są istotne w mądrym kierowaniu rozwojem wy-
chowanka. Prowadzą one do ukształtowania w podopiecznych 
odpowiedzialności za siebie i innych. Szczególnie widać to na 
przykładzie idei samorządności wśród młodzieży, której począ-
tek widać u zmartwychwstańców, a kontynuację u J. Korczaka. 
Właśnie w możliwości decydowania o sobie i innych wyraźnie 
przejawia się podmiotowość młodych ludzi, kształtowanych do 
dorosłości.

* * *
Z powyższych przemyśleń wynika, że wkład myśli B. Jańskiego 

i pierwszych zmartwychwstańców w rozważania o wychowa-
niu jest niepodważalny. Można na koniec jednak zapytać: Co 
z tego wynika? Jakie to ma znaczenie zarówno dla zmartwych-
wstańców, jak i pedagogów? Pocieszające jest to, że sformułowane 
postulaty i wizje wychowawcze zmartwychwstańców i repre-
zentantów okresu Nowego Wychowania są żywe i aktualne 
w XXI w. Co więcej, można nawet stwierdzić z całym przeko-
naniem, że są kanonem, na którym buduje się współczesną myśl 
i praktykę pedagogiczną. Niemniej jednak często ciągle są pod 
prąd tym razem „nowoczesnemu” widzeniu świata i człowieka 
w nim. Szczególnie widać to w opisie rzeczywistości opartej na 
konsumpcji dóbr, która definiuje człowieka i wyznacza jego toż-
samość. Hasła szacunku, pokory, troski, miłości i zaufania mimo, 
że są podstawą ludzkiej egzystencji, w rzeczywistości społecznej 
nie są powszechnie stosowane i realizowane. Czy to jest powód 
do zmartwienia? Jak długo kanon pozostanie niezachwiany, tak 
długo trzeba mieć nadzieję, że podstawą oddziaływań wycho-
wawczych będzie prawda prowadząca człowieka do zmiany na 
lepsze.

27  L. Legrand, Celestyn Freinet, [w:] Myśliciele o wychowaniu, red. Cz. Kupisiewicz, 
I. Wojnar, Warszawa 1996, s. 429.





Damian Stachowiak CR

Jakich kapłanów wychowałby Bogdan Jański? 
Program formacyjny w oparciu  

o doświadczenie Brata Starszego

…nawet Kościół, który ma przecież kształtować duchowych  
przywódców, wymaga poważnych zmian. W Kościele uzyskujemy tytuł 

«ojca» w wieku dwudziestu sześciu lat, gdy wszystkie nasze  
dotychczasowe dokonania sprowadzają się w gruncie rzeczy  

do budowania własnego statusu, bezpieczeństwa i wykształcenia,  
z reguły za cudze pieniądze. Zaryzykowaliśmy bardzo niewiele.  

Wkrótce potem zaczynamy z powagą sprawować obrzędy śmierci  
i zmartwychwstania podczas każdej Mszy św., sami nie zaznawszy 

niepowodzenia, upokorzenia ani poddania. Taka ścieżka formacji 
 duchowej (a w rzeczywistości jedynie intelektualnej) nie może  

ukształtować dobrych przywódców1. 

R. Rohr

175 lat temu w Rzymie 2 lipca 1840 r. umierał w wieku 33 lat 
Bogdan Jański. Mimo młodego wieku zasłużył na miano Ojca 
– Założyciela Zgromadzenia Zmartwychwstańców, lub Brata 
Starszego, jak częściej jest nazywany. To jego duchowe ojcostwo 

1  R. Rohr, Tożsamość mężczyzny. Pięć kroków męskiej inicjacji, Kraków 2008, s. 31. 
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rodziło się na drodze walki i zmagania. Nosił w sobie pragnie-
nie zostania katolickim księdzem. Jednak koleje życia, zawarte 
małżeństwo i przedwczesna śmierć uniemożliwiły mu przyjęcie 
święceń kapłańskich. Opatrzność pozwoliła mu jednak zrea-
lizować kapłaństwo w życiu swoich pierwszych i najbliższych 
współbraci: Piotra Semenenki i Hieronima Kajsiewicza. Ta nie-
długa formacja okazała się jednak wystarczająca, aby obaj po 
śmierci Jańskiego kontynuowali jego dzieło i stali się kapłanami 
na miarę swoich czasów, uchodząc dzisiaj za najwybitniejszych 
przedstawicieli XIX-wiecznego duchowieństwa. W czym tkwił 
sekret kapłańskiej formacji podejmowanej przez Brata Starszego 
i jakich kapłanów wychowałby dzisiaj, w innej już rzeczywisto-
ści religijno-społecznej? Czy „metody formacyjne” wykorzysta-
ne przez niego należy uznać za przestarzałe, czy raczej domagają 
się odkurzenia i zaaplikowania do dzisiejszych programów for-
macyjnych, nie tylko zmartwychwstańców? W obliczu wyzwań, 
jakie stoją dzisiaj przed ośrodkami formacyjnymi, przed forma-
torami i alumnami Wyższych Seminariów Duchownych, warto 
poszukać odpowiedzi na powyższe pytania i zaczerpnąć z do-
świadczenia i myśli Pierwszego Zmartwychwstańca. 

1. Kapłani nawróceni

Analizując drogę duchową Bogdana Jańskiego, można stwier-
dzić z całą pewnością, że kapłani przez niego formowani to kapłani 
nawróceni. Sam Sługa Boży doświadczył życiowego przewrotu, 
kiedy po długiej tułaczce po meandrach niewiary i moralnego 
zagubienia zwraca swoją myśl ku Bogu, by wreszcie 28 grudnia 
1834 r. odnotować w swoim Dzienniku: „Wyznaję, o Boże, że od 
pierwszego natchnienia, w którym mi uczuć dałeś, gdzie praw-
da, powinienem był, mogłem był ujrzeć, uznać ją i żyć podług 
niej. Ale słabość woli, opętanie jej pychą i cielesnością, wzgląd 
na ludzi, oziębłość i nieład coraz bardziej we mnie wzrastające, 
stanęły z mojej strony na przeszkodzie, i biedziłem się jeszcze 
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z moimi grzechami przeciw Tobie aż lat trzy. Dzięki Ci, Boże, za 
wszelkie utrapienia i upokorzenia, któreś przez ten czas na mnie 
przepuścił, którymi dałeś mi uczuć moją nędzę i znikomość. 
Dzięki Ci, po trzykroć dzięki, za doprowadzenie mnie nareszcie 
do źródła najczystszej Prawdy, Arki Nowego Przymierza”2. 

Jański wyraźnie widział granicę między życiem przed i po 
nawróceniu. Przede wszystkim punktem wyjścia dla nowego 
etapu życia stanowiło doświadczenie miłości Boga, które po-
zwala mu zmierzyć się ze swoją grzesznością, z historią życia, 
która staje się dla niego sporym ciężarem. Przeżywa, jak sam to 
potem określi „zmianę dominującego zainteresowania”, a tym 
co jest w stanie odrodzić człowieka i zająć wszystkie władze 
duszy, całego człowieka jest miłość Boga3. Nie jest to tylko teo-
ria, o której przeczytał, lecz jest to jego osobiste doświadczenie, 
które ujmie między innymi w tych słowach: „Dziś uwierzyłem 
i chcę czcić wielkiego Boga, którego miłość, znajomość i cześć 
obejmuje wszystko, czego człowiek pragnąć może, jest źródłem 
całego szczęścia i całego obowiązku i najdoskonalszego człowie-
ka, człowieka późnej, nieskończonej przyszłości. I z całą mocą 
wiary, przekonania, sympatii to, co mówię, iż czuję i chcę – chcę, 
czuję”4. To doświadczenie będzie już do końca kształtowało du-
chowość i religijność Sługi Bożego, ale także jego relacje z ludź-
mi i apostolaty. Osobiste nawrócenie sprawia, że Jański wchodzi 
w najbardziej płodny okres swojego życia, powołując nową 
wspólnotę, wychodząc zdecydowanie do ludzi, stając się wiel-
kim wizjonerem, który wyprzedzi swoją epokę w marzeniach 
o Kościele jako wspólnocie wspólnot. Nawrócenie staje się dla 
niego motorem do podjęcia dzieła, którego on sam do końca nie 

2  B. Jański, Dziennik (1830 – 1839), odczytał z autografu i opracował A. Ja-
strzębski, Rzym 2000, s. 262. 

3  B. Jański, Pod sztandarem Zmartwychwstałego Zbawiciela, red. B. Micewski, 
Rzym 1978, s. 17–18. 

4  B. Jański, Wypisy duchowne, red. B. Hylla, Kraków 2000, s. 47. 
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jest w stanie ogarnąć i zrozumieć, a także do czynnego zaangażo-
wania w życie wspólnoty Kościoła. Także o swoich pierwszych 
towarzyszach napisze: „Po długich błąkaniach się, ciężkich pró-
bach… nawróceni przez szczególniejsze miłosierdzie Boże. (…) 
Wrócili na łono Kościoła… bez żadnej restrykcji… postanowili 
oddać Panu Bogu, służbie Chrystusowi Panu, w którym dla 
nas wszystko – wszystko prawda i miłość, zbawienie wszelkiej 
dobrej sprawy”5. Osobiste nawrócenie Jańskiego, a później jego 
współtowarzyszy zrodzi pierwsze zadanie tworzącej się wspól-
noty, aby „ściągać na łono Kościoła ludzi pomordowanych na 
bezdrożach błędu, prowadzić wracających do religii aż do zupeł-
nego z Bogiem zjednoczenia, którego cudowną rzeczywistością 
jest Komunia Święta”6. Założyciel zrozumiał, że tylko człowiek 
nawrócony, zewangelizowany skutecznie ewangelizuje innych, 
przyprowadzając ludzi do Boga i wspólnoty Kościoła. 

Pojęcie nawrócenia powraca obecnie w Kościele i to nie tyl-
ko w odniesieniu do tych, którzy z różnych powodów znajdują 
się dzisiaj poza wspólnotą wierzących, lecz przede wszystkim 
w odniesieniu do ludzi wierzących, ochrzczonych, a nawet za-
angażowanych w różne dzieła. Pojęcie nawrócenia musi zostać 
także zaadaptowane do formacji kapłańskiej. Papież Franci-
szek w Evangelii Gaudium stwierdza: „Pierwszą motywacją do 
ewangelizacji jest miłość Jezusa, jaką przyjęliśmy, doświadcze-
nie bycia zbawionym przez Niego, skłaniające nas, by Go jesz-
cze bardziej kochać. Lecz cóż to za miłość, która nie odczuwa 
potrzeby mówienia o ukochanej istocie, ukazywania jej, sta-
rania się, by inni ją poznali? Jeśli nie odczuwamy głębokiego 
pragnienia, by ją przekazywać, musimy zatrzymać się na mod-
litwie, by nas ponownie zafascynowała. Musimy błagać codzien-
nie o Jego łaskę, aby otworzyła nasze oziębłe serce i dokonała 

5  B. Jański, Dziennik…, dz. cyt., s. 700–701. 
6  B. Jański, Pod sztandarem Zmartwychwstałego…, dz. cyt., s. 8. 
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wstrząsu w naszym letnim i powierzchownym życiu”7. Ta mo-
tywacja musi także znaleźć się na pierwszym miejscu w forma-
cji duchowieństwa, aby formować kapłanów, którzy nie będą 
traktować kapłaństwa jako sposobu na życie czy formy ucieczki 
przed trudami życia. Doświadczenie spotkania z przebaczają-
cym Bogiem stanowił punkt wyjścia zarówno w życiu Jańskiego, 
jak i pierwszych kapłanów zmartwychwstańców – Semenenki 
i Kajsiewicza. Jański miał świadomość, że nawrócenie musi do-
konać się w we wszystkich obszarach egzystencji i że stanowi 
to długotrwały proces. Analizując doświadczenie nawrócenia 
pierwszych zmartwychwstańców, dostrzega się z jednej stro-
ny konfrontację z bolesną i naznaczoną grzechem historią życia 
z jednoczesnym ogłaszaniem kerygmatu w tej historii życia, 
aby stała się ona źródłem motywacji ku dobremu, a nie pielęg-
nowaniem ran przeszłości. Jest to ważne i stałe wyzwanie dla 
współczesnej formacji, aby umiejętnie łączyć wymiar duchowy 
z ludzkim tak, aby nie ulegać bądź to spirytualizacji wszelkich 
ludzkich problemów bądź psychologizacji wszystkiego w takim 
stopniu, że odziera się człowieka z tego co duchowe. Jan Pa-
weł II w adhortacji poświęconej formacji przyszłych kapłanów 
przypomniał, że jeśli człowiekowi nie objawi się Miłość, to jego 
życie pozostaje niezrozumiałe dla niego, a nawet pozbawione 
jest sensu, a ta Miłość, która obejmuje wszystkie obszary życia 
ludzkiego (fizyczny, psychiczny i duchowy) uzdalnia kapłana 
do przyjęcia drugiej osoby i do ofiarowania się innym8. 

Wskazania na dzisiaj:
• Praca nad historią życia w kontekście historii zbawienia. 

Większa jedność pomiędzy różnymi wymiarami formacji: 
ludzka, duchowa, intelektualna, pastoralna. 

• Głoszenie kerygmatu – tylko kapłan zewangelizowany może 
ewangelizować innych. 

7  Franciszek, Evangelii Gaudium, 264.
8  Jan Paweł II, Pastores dabo vobis, 44.
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• Postawienie kluczowego akcentu na doświadczenie miłości 
Boga, jako punktu wyjścia dla wiary, religijności, powołania 
i posługi.

2. Kapłani wykształceni

Formowani przez Jańskiego kapłani to kapłani wykształceni, 
którzy byli w stanie podjąć trudną i mozolną pracę organiczną 
dla odrodzenia duchowego i moralnego społeczeństwa polskie-
go9. Krytycznie obserwując stan duchowy i moralny polskiego 
społeczeństwa, widział on konieczność rozbudzenia życia chrześ-
cijańskiego przede wszystkim w duchowieństwie polskim i był to 
jeden z motywów tworzenia nowego zakonu10. Wiedział, jak istot-
ną rolę spełniają duchowni i jak wielka jest ich siła oddziaływa-
nia. Jański był przekonany, że „jedynym sposobem zapobieżenia 
szkodliwości złych nauk, jest pobieranie nauk dobrych”11. Skoro 
chce wychować przyszłych kapłanów, którzy odpowiedzą na wy-
zwania epoki, w której żyją, to należy inwestować w ich rozwój 
intelektualny. Stąd najpierw wysyła swoich podopiecznych do 
Collège Stanislas, upewniając się wcześniej, czy uczelnia będzie 
miejscem, w którym przyszli kapłani otrzymają solidny funda-
ment wiedzy12. Oprócz tego Brat Starszy organizuje dodatkowe 
zajęcia z nauk społecznych oraz języków biblijnych13. Wśród pla-
nów o pracy nad duchowym odrodzeniem społeczeństwa Jański 
myśli poważnie o służbie na polu naukowym, która miałaby się 
przejawiać w tworzeniu bibliotek, szkół dla biednych dzieci i nie 
tylko, w prowadzeniu seminariów, zakładaniu centrów i bractw 

9  W. Mleczko, Nauka i świętość. Formacja kapłańska w myśli i działalności 
zmartwychwstańców, Kraków 2014, s. 28. 

10  J. Koźmian, Emigracja polska wobec Boga i narodu przez W. Wielogłowskiego, 
„Przegląd Poznański” 1848, t. VII, s. 264. 

11  B. Jański, Pod sztandarem Zmartwychwstałego…, dz. cyt., s. 16.
12  W. Mleczko, Nauka i świętość. Formacja kapłańska w myśli…, dz. cyt., s. 35. 
13  Tamże, s. 36. 
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przemysłowych i wreszcie, jak sam zapisze, „o uniwersytecie ka-
tolickim narodowym trzeba także by się ostatecznie rozmyśleć. 
A jakby dobrze było, żeby prędko można rozpocząć. Może by 
Mickiewicz Adam dał swoją historię polską, jako kurs? Ale trze-
ba by, żebym i ja jak najprędzej wypracował coś pod względem 
naukowym(…)14. Następne dziesięciolecia pokażą, jak spełniać się 
będą marzenia Jańskiego, kiedy pierwsi zmartwychwstańcy tam, 
gdzie będą przybywać, obok Kościoła i pracy duszpasterskiej, 
budować będą szkoły, internaty i uniwersytety: między innymi 
w Bułgarii, USA i Kanadzie, a później także kolejne placówki edu-
kacyjne w innych krajach. Założyciel Zmartwychwstańców wie-
dział także, że sytuacja polityczna wymaga kształcenia żarliwych 
duchownych polskich, którzy pomogą odbudować zaufanie i więź 
ze Stolicą Apostolską15. Jański żył w epoce wielkich przemian 
społecznych i religijnych, dlatego miał świadomość, że słabo 
wykształceni kapłani nie będą w stanie wyjść naprzeciw oczeki-
waniom zmieniającej się rzeczywistości. Jest to aktualne również 
dzisiaj, w dobie nowoczesnego społeczeństwa, które poddawane 
jest stale konsekwencjom szybkiego rozwoju, co ma istotny wpływ 
na postrzeganie i funkcjonowanie człowieka w tym nieuniknio-
nym procesie. Jak stwierdził przed laty kard. J. Ratzinger: „Wobec 
takiego położenia staje się jasne, że duszpasterz musi być dzisiaj 
bardziej niż niegdyś osobą uczącą się przez całe życie. Z pewnoś-
cią ta nauka będzie różnić się od ogólnych studiów akademickich, 
które pozostają podstawą każdego dalszego kształcenia. Przede 
wszystkim będzie ją cechować konfrontacja słowa z treścią kon-
kretnego życia, doświadczenie. Jednak własne doświadczenie wy-
maga wymiany z obcymi doświadczeniami, wymaga pogłębienia 
i wyjaśnienia na drodze refleksji, a to z kolei umożliwia nowe 

14  B. Jański, Pod sztandarem Zmartwychwstałego…, dz. cyt., s. 55.
15  J. Iwicki, Charyzmat Zmartwychwstańców. Historia Zgromadzenia Zmar-

twychwstania Pańskiego. Tom I 1836 – 1886, Katowice 1990, s. 23.
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doświadczenia”16. Ratzinger widział konieczność nieustannej re-
fleksji nad osiągnięciami teologii, urzeczywistnianie dialogu teorii 
z praktyką, duszpasterstwa z doktryną akademicką tak, aby ta 
refleksja budziła odwagę do podejmowania wyzwań, a nie znie-
chęcała wobec pojawiających się trudności17. Dzięki temu możli-
we staje się kształtowanie zdolności krytycznego rozeznawania 
rzeczy, zwłaszcza wobec pluralizmu, który daje o sobie znać nie 
tylko w społeczeństwie świeckim, ale także w samej wspólnocie 
Kościoła18. Wychowankowie Jańskiego nie bali się podejmować 
dyskusji, znali dobrze nauki teologiczne i odważnie wchodzili 
w polemikę ze światem, który wówczas także stawiał pytania, 
często podważał prawdy wiary i odwracał się od Kościoła. 

Wskazania na dzisiaj:
• Stała refleksja nad Ratio studiorum, aby uwzględniało zacho-

dzące nowe zjawiska społeczne i religijne oraz rodzące się 
w związku z tym nowe potrzeby wobec nauk teologicznych.

• Ukazywanie związku między różnymi dyscyplinami teolo-
gii a życiem. 

• Formowanie do stałej autorefleksji nad własną wiarą. 
• Kształtowanie postawy dialogu i zachęta do dyskusji oraz 

odważnego konfrontowania się z wyzwaniami współczes-
ności.

• Potrzeba wykładowców teologii, którzy będą pasjonatami 
w swojej dziedzinie. 

3. Kapłani w sercu ludu – społecznicy

Doświadczenie życia Bogdana Jańskiego sprawiło, że to wszyst-
ko, co do nawrócenia było źródłem jego zagubienia, po nawróceniu 

16  J. Ratzinger, Przedmowa do: Theologie – Gemeinde – Seelsorger, red.  W. 
Friedberger, F. Schnider, München 1979, [w:] J. Ratzinger, Opera omnia. Głosiciele 
Słowa i słudzy waszej radości, Lublin 2012, s. 431. 

17  Tamże.
18  Jan Paweł II, Pastores dabo vobis, 51. 



Jakich kapłanów wychowałby Bogdan Jański... 149

mocą łaski Bożej i jego pracy nad sobą staje się błogosławień-
stwem. Jest to typowy przykład, jak historia życia, nawet naj-
bardziej poraniona, może stać się źródłem świętych pragnień, 
a przede wszystkim leczyć z lęku przed byciem blisko duchowej 
i moralnej ludzkiej nędzy. Brat Starszy doskonale orientował się 
w sytuacji duchowej i materialnej swoich rodaków żyjących na 
emigracji. Jak pisał A. Mickiewicz do J. B. Zalewskiego o swoim 
przyjacielu Jańskim: „Był on prawdziwie rodzajem biura infor-
macyjnego, bo znał wszystkich, co byli w potrzebie materialnej 
lub moralnej, a dowiadywał się i o tych, co mogli przyjść w po-
moc datkami potrzebującym. Dla jednych wyszukiwał miejsca, 
gdzie by i chleb doczesny i dobry przykład i zbudowanie mieli; 
innych, by zapewnić ich skuteczne nawrócenie, brał na swoje 
utrzymanie”19. Jański nie tylko troszczył się o wymiar duchowy 
swoich rodaków, lecz zdawał sobie sprawę, że tułaczka po obcej 
ziemi, brak pracy i, co za tym idzie, brak środków utrzymania, 
a więc nędza materialna, może stanowić dobry grunt dla po-
wstawania nędzy duchowej i rodzenia się rewolucyjnych ideo-
logii. Założyciel Zmartwychwstańców rozumiał, że miłosierdzie 
stanowi niezbędny wymiar apostołowania. F. Mikulski, który 
zawdzięczał Jańskiemu powrót na drogę wiary, tak opisze ten 
praktyczny aspekt miłosierdzia w postawie Brata Starszego, któ-
rego określił jako prawdziwego opiekuna emigrantów: „Miesz-
kając przez sześć miesięcy z nim, Bogiem się świadczę, że często 
koszuli nie miał przywdziać, bo ostatnią potrzebującym oddawał, 
nieszczęśliwszy zapomniawszy, że on jest najpotrzebniejszy”20. 

Nawrócenie Jańskiego prowadzi go do nowego sposobu by-
cia z ludźmi i dla ludzi. Odkrywa w sobie powołanie do bycia 
apostołem miłosierdzia pośród pokaleczonych przez sytuację 
polityczną emigrantów, dotkniętych boleśnie rozłąką z ojczyzną 

19  A. Mickiewicz do J. B. Zaleskiego, [cyt. za:] J. Mrówczyński, Z ducha 
zmartwychwstania, Kraków 1996, s. 187. 

20  F. Mikulski do T. Górskiego, [cyt. za:] tamże, s. 173. 
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i rodziną. Sytuacja większości z nich była dramatyczna: nie znali 
języka, nie mieli pracy, skazani na samotność, bez perspektyw 
na przyszłość. Dla Jańskiego codzienność tych emigrantów i ich 
trud życia na obczyźnie stał się obszarem ewangelizacji i posłu-
gi miłosierdzia. W kontekście dzisiejszego nauczania papieża 
Franciszka to były peryferie, na które udał się nawrócony Brat 
Starszy, znając dramatyczne położenie egzystencjalne tych ludzi. 
Papież Franciszek wskazuje, jak aktualne jest to wezwanie tak-
że dzisiaj. W swojej adhortacji poświęconej ewangelizacji pisze, 
że „Kościół «wyruszający w drogę» jest Kościołem otwartych 
drzwi. Wyjść ku innym, aby dotrzeć do ludzkich peryferii, nie 
znaczy biec do świata bez kierunku i bez sensu. Często lepiej 
zwolnić kroku, porzucić niepokój, aby spojrzeć w oczy i słuchać, 
albo odłożyć pilne sprawy, aby towarzyszyć człowiekowi, któ-
ry pozostał na skraju drogi. Czasem Kościół jest jak ojciec syna 
marnotrawnego, który pozostawia drzwi otwarte, aby mógł on 
wejść bez trudności, kiedy powróci”21. 

Jański jak nikt inny rozumiał położenie i kondycję materialną, 
duchową, psychiczną emigrantów. Trzeba pamiętać, że było to 
wyzwanie nie tylko dla społeczeństwa francuskiego w tamtym 
czasie, które przyjęło uchodźców z Polski, ale także stanowiło 
wyzwanie dla duchowieństwa, które nie umiało często odpo-
wiedzieć na potrzeby wygnańców, którzy przybywali do miej-
sca, w którym nie potrafili się odnaleźć. Jański swoją postawą 
uczy kontynuatorów swojego dzieła takiej obecności w życiu 
społeczeństw, która nie jest zaangażowaniem politycznym czy 
podważaniem struktur społecznych przez podburzanie do buntu, 
lecz jest, jak nazwie to dzisiaj papież Franciszek, „opcją ewange-
lizacyjną w sercu ludu”22. 

W formacji współczesnych kapłanów także jest bardzo waż-
nym, aby formować kapłanów, którzy mają świadomość, że 

21  Franciszek, Evangelii Gaudium, 46. 
22  Tamże, 269.
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otrzymali sakrament święceń, aby powrócić do powierzonego 
im ludu, realizując misję, która nie jest jedynie jedną z możli-
wych propozycji, ale jest to coś, co nadaje sens chrześcijańskie-
mu życiu, a jej brak prowadzi wręcz do unicestwienia. Dosadnie 
ujmie to papież Franciszek, stwierdzając: „Misja w sercu ludu 
nie jest częścią mojego życia ani ozdobą, którą mogę zdjąć; nie 
jest dodatkiem ani jeszcze jedną chwilą w życiu. Jest czymś, cze-
go nie mogę z siebie wykorzenić, jeśli nie chcę zniszczyć same-
go siebie. Ja jestem misją na tym świecie, i dlatego jestem w tym 
świecie. Trzeba uznać, że jesteśmy naznaczeni ogniem przez 
tę misję oświecania, błogosławienia, ożywiania, podnoszenia, 
uzdrawiania, wyzwalania. W tym objawia się lekarz dusz, na-
uczyciel dusz, polityk dla dusz, ten, który zdecydował w głębi 
serca być z innymi oraz dla innych. Jednakże, gdy ktoś oddziela 
swój obowiązek od życia prywatnego, wtedy wszystko staje się 
szare, i będzie on nieustannie szukał uznania albo skupi się na 
własnych potrzebach. Przestanie być ludem”23. 

Dzięki zaangażowaniu misyjnemu wśród swoich braci Jański 
mógł przekonać się, że jego nawrócenie ma o wiele większy zasięg 
niż tylko jego własne życie i dzięki chrześcijańskiej obecności 
już jako nawrócony człowiek ma niebywałą siłę oddziaływania 
na innych, oczywiście w znaczeniu pozytywnym, ukazując, że 
jest nadzieja nawet dla najbardziej pobitych przez życie. Innym, 
bardzo ważnym aspektem wychodzenia do ludzi i sposobem 
obecności Jańskiego jest towarzyszenie. Założyciel Zmartwych-
wstańców nie tylko głosi kerygmat, ale towarzyszy osobom na 
drodze ich nawrócenia. Sam przeszedłszy podobną drogę, staje 
się kierownikiem, który niesie z innymi trud powrotu na łono 
Kościoła, zrzucanie ciężaru grzechu, pokonywanie wstydu, zwąt-
pienie w siebie, beznadzieję i ból podnoszenia się z upadków. 
Zachęta do podjęcia nowej ewangelizacji kierowana przez papie-
ży ostatnich dziesięcioleci staje się dzisiaj także wezwaniem do 

23  Tamże, 273.
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towarzyszenia ludziom. Nie wystarczy człowiekowi ogłosić do-
brą nowinę, ale trzeba mu pokazać na nowo drogę, którą podą-
ża się „razem” nie tylko w teorii. Głód towarzyszenia wyczuwa 
dzisiaj Franciszek, stąd jego zdecydowane wezwanie: „Dlatego 
też, nie pomniejszając wartości ewangelicznego ideału, należy 
z miłosierdziem i cierpliwością towarzyszyć możliwym etapom 
rozwoju osób formujących się dzień po dniu. Kapłanom przypo-
minam, że konfesjonał nie powinien być salą tortur, ale miejscem 
miłosierdzia Pana, zachęcającego nas do czynienia możliwego 
dobra. Mały krok, pośród wielkich ludzkich ograniczeń, może 
bardziej podobać się Bogu niż poprawne na zewnątrz życie czło-
wieka spędzającego dni bez stawiania czoła poważnym trud-
nościom. Do wszystkich powinna dotrzeć pociecha oraz impuls 
zbawczej miłości Boga, działającej tajemniczo w każdym czło-
wieku, niezależnie od jego ułomności i upadków”24. Z pewnoś-
cią niezrealizowane nigdy kapłaństwo hierarchiczne w życiu 
Bogdana Jańskiego miało mu umożliwić jeszcze pełniejsze towa-
rzyszenie, jeszcze owocniejsze dotarcie z posługą miłosierdzia, 
która podnosi człowieka z jego grzechu i sprowadza na drogę 
zjednoczenia z Bogiem. 

Wskazania na dzisiaj:
• Seminaria duchowne nie mogą stanowić „inkubatora”, lecz 

mają wyprowadzać do ludzi i to nie tylko do „niedzielnych 
katolików”, lecz przede wszystkim do tych na peryferiach 
Kościoła.

• Konieczność formowania kierowników duchowych.
• Postrzeganie kapłaństwa przede wszystkim jako misji a nie 

godności. 
• Osobiste doświadczenie miłosierdzia jako klucz do zrozu-

mienia kapłaństwa służebnego. 

24  Franciszek, Evangelii Gaudium, 44.
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4. Kapłani tworzący wspólnoty 

Jedną z pierwszych myśli nawróconego Bogdana Jańskiego 
była myśl o wspólnocie. Wyczuwał wewnętrznie, że tylko wspól-
nota jest w stanie ocalić jego życie z Bogiem, a także będzie ona 
stanowić dobre zaplecze duchowe dla pozyskanych przez niego 
ludzi dla Boga i Kościoła. Miał świadomość, że zebranie razem 
nawróconych pomoże im wprowadzać w codzienność praktyki 
religijne i uchroni przed powrotem na drogę grzechu. W swoim 
Dzienniku Jański wielokrotnie dzieli się jaką walkę toczy już po 
swoim nawróceniu, aby nie wracać do starych złych nawyków. 
3 czerwca 1835 r. odnotował: „Wprzód tedy brak regularno-
ści w życiu, brak dobrego czuwania nad sobą, brak żarliwości, 
poddanie się lenistwu, pysze, zajęciu się zbytnimi pochwałami 
swymi, sobą, przedsiębranie rzeczy wielkich a niedopełnianie 
drobnych, niezajmowanie się tym, czym trzeba; złe używanie 
czasu, złe obejście się z ludźmi, niedotrzymywanie słowa, nie-
odpisywanie. Pożądliwość ciała. Niezachowywanie postu, nie-
wstrzemięźliwość, marnotrawstwo, które tym naganniejsze, że 
są pilne długi. Nieczystość. Raz nawet dałem się jeszcze uwieść 
przez S. Niedbałość w dopełnieniu najprostszych obowiązków 
chrześcijańskich – (tu skrupuł) pacierz, msza”25. Powoli dojrze-
wa w nim myśl o założeniu wspólnoty: „W początkach samych 
naszych przekonani, że aby nawrócenie nasze własne i braci 
zbliżających się do Pana Boga było skuteczne – i dla samych na-
wracających się, i dla Boga, i dla ludzi – najwłaściwszą i koniecz-
ną było rzeczą, żeby się usunąć z kompanii, w których się żyło, 
złączyć się w jedną społeczność, w której każdy jeden opierałby 
się na wszystkich i zasilał ich duchem, i wspólną jego praktyką 
– i został niejako związany przed sobą i przed Bogiem, i ludźmi 
– i wprowadzony na drogę prawdy”26. W Jańskim krystalizuje się 

25  B. Jański, Dziennik…, dz. cyt., s. 345–346.
26   B. Jański, Pod sztandarem Zmartwychwstałego…, dz. cyt., s. 1. 
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myśl o wspólnocie Kościoła, w którym jest wiele małych wspól-
not, dzięki którym możliwy jest wzrost duchowy wierzących,  
a z tego zrodzi się także zaangażowanie na polu społecznym 
i religijnym. Czuje więc silne przynaglenie, które opisze w na-
stępujący sposób: „Najgwałtowniejsze potrzeby: przywiązać 
wszystkich nawróconych do wspólnego dzieła, wspólnoś-
cią pojęć, myśli i praktyk religijnych; obmyśleć, urządzić 
i przedsięwziąć prace społeczne ku naszym celom; dla ustalenia 
i utrzymania związku społecznego (przez wspólną wiarę, myśli 
i uczynki)”27. 

Jański nie myśli jednak tylko o wspólnocie zakonnej żyjącej 
radami ewangelicznymi, lecz wyprzedzając swoją epokę, stwier-
dzi, że nie należy „ograniczać życia Bractwa w jednej formie 
zakonnej, ale przez rozmaite (a ściśle ze sobą zjednoczone) for-
my stowarzyszyć się ku wprowadzaniu zasad chrześcijańskich 
w politykę, w edukację, w literaturę, w nauki, sztuki, przemysł, 
obyczaje i całe życie publiczne i prywatne”28. Przyszłym zmar-
twychwstańcom zaszczepia wspólnotowość jako niezbędny wy-
miar nie tylko w osobistym rozwoju duchowym, lecz również 
w apostolstwie. Kapłani formowani przez Jańskiego to kapłani 
nie tylko zdolni do życia we wspólnocie, lecz także zdolni two-
rzyć wspólnoty w posłudze duszpasterskiej. 

Posoborowa wizja Kościoła jako komunii zacznie w formacji 
kapłańskiej wytyczać nowy kierunek, który wymaga od przyszłe-
go kapłana duszpasterstwa wspólnotowego, a więc współpracy 
między różnymi członkami. Jan Paweł II napisze, że w konse-
kwencji takie podejście „zakłada jednak poznanie i uznanie róż-
nych darów i charyzmatów, powołań i odpowiedzialności, które 
Duch Święty powierza członkom Ciała Chrystusowego; domaga 
się też żywego i wyraźnego poczucia własnej tożsamości w Koś-
ciele oraz tożsamości innych; wymaga wzajemnego zaufania, 

27  B. Jański, Wypisy duchowne…, dz. cyt., s. 72. 
28  B. Jański, Dziennik…, dz. cyt., s. 354.
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cierpliwości, łagodności, wyrozumiałości i umiejętności czekania; 
przede wszystkim jednak zakorzeniona jest w miłości do Koś-
cioła większej niż miłości do siebie samego i do społeczności, do 
których się należy”29. 

Niestety ciągle jeszcze w mentalności wielu duszpasterzy 
istnieje przepaść między kapłaństwem hierarchicznym i kapłań-
stwem powszechnym. Stąd wiele rodzących się wspólnot po So-
borze Watykańskim II, ale także dzisiaj, pozostaje bez należytej 
opieki duszpasterskiej, co z pewnością nie służy jedności w łonie 
samego Kościoła. Franciszek w Evangelii Gaudium przypomniał: 
„Inne instytucje kościelne, wspólnoty podstawowe i małe wspól-
noty, ruchy oraz inne formy stowarzyszeń stanowią bogactwo 
Kościoła, które Duch wzbudza dla ewangelizowania wszyst-
kich środowisk i dziedzin życia. Wielekroć wnoszą nowy zapał 
ewangelizacyjny i zdolność do dialogu ze światem, co odnawia 
Kościół. Ale jest bardzo wskazane, aby nie traciły kontaktu z tą 
tak bogatą rzeczywistością parafii miejsca i włączały się chętnie 
w organiczne duszpasterstwo Kościoła partykularnego. Ta inte-
gracja sprawi, że nie pozostaną same, tylko z częścią Ewangelii 
i Kościoła lub nie przekształcą się w koczowników pozbawio-
nych korzeni”30. Aby mogła zaistnieć owa integracja, konieczna 
jest posługa kapłanów, którzy rozumieją, a przede wszystkim 
mają, doświadczenie Kościoła jako komunii. Jański wiedział, że 
formacja dojrzałych, zaangażowanych katolików możliwa jest 
w małych grupach, wspólnotach, gdzie buduje się relacje i moż-
liwy jest osobisty kontakt. Kościół anonimowy to Kościół, który 
naraża się na utratę więzi ze swoimi członkami. 

Celem powstającej wspólnoty zmartwychwstańców było wza-
jemne oddziaływanie na siebie członków wspólnoty ale przede 
wszystkim w konsekwencji na całe społeczeństwo. Ową zależ-
ność i wzajemne formowanie siebie W. Wielogłowski streści 

29  Jan Paweł II, Pastores dabo vobis, 59. 
30  Franciszek, Evangelii Gaudium, 29.
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w swoim liście do B. Jańskiego: „Przyszliśmy nawet dla księży 
samych i właśnie pragniemy, aby się ten stan rehabilitował, że 
zaś dobre społeczeństwo dobrych wydaje księży, a księża czy-
nią społeczeństwo moralnym, więc celem naszym jest na oboje 
wpływać”31. Jański był przekonany, że małe wspólnoty dobrze 
prowadzone i formowane staną się zalążkami odnowy ducho-
wej i moralnej społeczeństwa oraz dadzą w przyszłości także 
nowe powołania kapłańskie i zakonne. 

Wskazania na dzisiaj:
• Położenie większego akcentu na posoborowe rozumienie 

Kościoła jako komunii.
• Przejście od postawy „ja – kapłan i oni – lud” do postawy 

„my, czyli wspólnota”
• Przejście od duszpasterstwa tłumu do pracy w małych gru-

pach. 

5. Kapłani ewangelizatorzy 

Kiedy Bogdan Jański powraca na drogę wiary, wówczas na-
turalnie rodzi się w nim wręcz neoficka gorliwość ewangelizo-
wania. Jako człowiek nawrócony z osobistym doświadczeniem 
Bożego miłosierdzia nie odwraca się od zagubionych wśród 
Wielkiej Emigracji, lecz rozpoczyna, jak określi to o. J. Iwicki, 
„aktywny apostolat w poszukiwaniu nawróceń”32. Brat Starszy 
dociera do rozczarowanych młodych ludzi i staje pośród nich 
jak jeden z nich, rozumiejąc to wszystko, z czym się zmagają, 
czego nie rozumieją, czym są zawiedzeni. Staje się, jak napisze 
o. Piotr Semenenko, światłem „wśród owej biedy publicznej, 

31  W. Wielogłowski do B. Jańskiego, [cyt. za:] J. Mrówczyński, Z ducha…, 
dz. cyt., s. 217. 

32  J. Iwicki, Charyzmat Zmartwychwstańców. Historia Zgromadzenia Zmar-
twychwstania Pańskiego. Tom I 1836-1886, Katowice 1990, s. 26. 
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i ciemności, i upadku”33. Jański nie występuje absolutnie w roli 
sędziego i nie moralizuje, lecz przyjmuje postawę autentycznego 
świadka, który sam przeszedł podobną drogę i pozwolił w pew-
nym momencie odnaleźć się Bogu. Z własnego doświadczenia 
wie, że najpierw „należy powiedzieć grzesznemu człowiekowi 
to, czego nie mógł się domyślać – powiedzieć mu o tym, że Bóg 
go kocha!”34. Jego oddziaływanie będzie tak silne, że w krótkim 
czasie pod jego opieką znajdą się: Adam Celiński, Jan Koźmian, 
Stanisław Worcell, Hieronim Kajsiewicz, Piotr Semenenko, Leo-
nard Rettel, Walery Wielogłowski i wielu innych35. Bogdan Jański 
nie tylko ewangelizuje, lecz wie, jak ważna jest formacja i opieka 
duchowa nad nawróconymi, więc szuka dla nich kierowników 
duchowych i spowiedników oraz angażuje w religijną odnowę 
społeczeństwa, aby mogli zobaczyć, jakie owoce przynieść może 
ich osobista przemiana w życiu społecznym36. Bogdan Jański 
wie, że nie może nie ewangelizować po tym, czego doświadczył, 
a celem rodzącej się wspólnoty będzie „rechrystianizacja poga-
niejących nowoczesnych społeczeństw”37. 

Bez wątpienia nawrócony Apostoł Wielkiej Emigracji głosi 
kerygmat. Dzieli się doświadczeniem miłości Boga, obnaża swój 
grzech i jego konsekwencje, mówi o zbawieniu, aby wreszcie 
zaprosić osobę do pójścia za Jezusem we wspólnocie Kościoła, 
w mocy Ducha Świętego. Kerygmat to jego życie, dlatego z taką 
gorliwością podejmuje ewangelizację i zdaje sobie sprawę, że 
ludziom epoki, w której żyje „należy stale głosić, że Bóg jest 
większy w swej dobroci i miłosierdziu niż wszystkie nasze prze-
winienia… Jeżeli stworzenia mogą do tego stopnia zająć wszystkie 

33  P. Semenenko, Biesiady filozoficzne, „Przegląd Poznański” R. XV, 27(1859), 
s. 118. 

34  B. Jański, Pod sztandarem Zmartwychwstałego…, dz. cyt., s. 17.
35  J. Iwicki, Charyzmat Zmartwychwstańców…, dz. cyt., s. 26–27. 
36  Tamże.
37  B. Jański, Pod sztandarem Zmartwychwstałego…, dz. cyt., s. 7. 
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władze duszy, to co się stanie, gdy zwróci się wszystkie swe my-
śli do Tego, który jest samą Miłością, miłością doskonałą, jaką 
mamy się radować przez całą wieczność”38. To będzie chciał tak-
że zaszczepić swoim następcom, aby zrozumieli, że chrześcijańska 
od wielu wieków Europa zaczyna coraz bardziej oddalać się od 
Boga, dlatego potrzebuje nowego głoszenia kerygmatu, powro-
tu do tego co pierwsze, podstawowe, co stanowi kręgosłup du-
chowości i religijności chrześcijańskiej. Dzisiaj także mówi się 
o wezwaniu do nowej ewangelizacji i formowaniu kapłanów, 
którzy będą jej gorliwymi sługami39. 

Wskazania na dzisiaj:
• Podkreślanie, że głównym celem formacji seminaryjnej jest 

przygotowanie do ewangelizacji, ponieważ kapłan, który 
nie ewangelizuje nie spełnia podstawowego zadania jakie 
wynika z faktu przyjętych święceń. 

• Nauczanie kerygmatu i jego doświadczenie. Jeśli nie do-
świadczyłem mocy kerygmatu to nie będę świadkiem, lecz 
jedynie nauczycielem. 

• Zdecydowanie szersze podjęcie tematu nowej ewangelizacji 
w ramach ratio studiorum, ponieważ obecnie mówi się o niej 
niewiele lub wcale. 

• Doświadczenie ewangelizacji w praktyce, a nie tylko w teorii. 

6. Kapłani współpracujący ze świeckimi

Bogdan Jański nigdy nie przyjął święceń kapłańskich, nie 
złożył też ślubów zakonnych i do końca pozostał człowiekiem 
świeckim. Przez swoje świadectwo życia już w XIX wieku uka-
zał Kościołowi, jak wiele laikat może wnieść w życie i posługę 
Kościoła. Już ewenementem był fakt, że założycielem rodzą-
cej się wspólnoty zakonnej jest osoba świecka. Doświadczenie 

38  Tamże, s. 19.
39  Jan Paweł II, Pastores dabo vobis, 10. 
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życia Brata Starszego stało się wyraźnym znakiem, że świeccy 
i duchowni muszą stanąć razem w obliczu wyzwań, z jaki-
mi przyjdzie zmierzyć się chrześcijańskiej dotąd Europie. Był 
on głęboko przekonany, że „i świeccy i rodziny powołane są 
do życia doskonałego chrześcijańskiego, jakie dotąd prowadzi-
li tylko zakonnicy”40. To co zaakcentuje dopiero ponad sto lat 
później Sobór Watykański II, Jański przekazuje swoim następ-
com, aby inspirowali laikat do zrzeszania się i podejmowania 
drogi życia Ewangelią zgodnie z ich powołaniem. Sformułuje 
to w następujących słowach: „Należy katolikom niezrzeszo-
nym często przypominać: starajcie się o wszelką doskonałość. 
Zgromadzenie się, zastanawianie i wspólne rozbieranie życia 
i nauki Chrystusa i jego uczniów wiele wam odkryje zbawien-
nych środków”41. Wiedział on, że w dobie krytyki Kościoła, pa-
piestwa i podważania Ewangelii musi na nowo wybrzmieć głos 
świeckich katolików, którzy będą bronić wiary i Kościoła przez 
osobiste doświadczenie Boga w swoim życiu: „Głównie jednak 
należy przypominać obowiązki katolików w dzisiejszej epoce re-
wolucyjnej: dawać przykład miłości, poświęcenia, pracy, nauki. 
Wykazywać swą postawą jak przez katolicyzm, przez sam ka-
tolicyzm, tj. przez poprawę życia, bez żadnego użycia środków 
rewolucyjnych ojczyzna nasza może być ocalona”42. Tak więc 
kapłani formowani przez Jańskiego to kapłani, którzy docenia-
ją zaangażowanie laikatu w ewangelizacji. Bogdan Jański jako 
świecki docierał do tych, do których nie byli w stanie dotrzeć du-
chowni i na nowo przekonywał tych ludzi do Kościoła, o którym 
mieli często bardzo negatywne myślenie. Następnie odsyłał tych 
ludzi do kapłanów, bo wiedział, że tylko duchowni mogą roz-
grzeszyć i zaopiekować się duchowo tymi ludźmi. W postawie 
Jańskiego widać wyraźnie jak zrywa z postawą klerykalizmu na 

40  B. Jański, Pod sztandarem Zmartwychwstałego…., dz. cyt., s. 103.
41  Tamże, s. 102.
42  Tamże, s. 104.
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rzecz wspólnoty wierzących, w której każdy zna swoją wartość, 
każdy odnajduje pole swojego apostołowania i ma świadomość 
wzajemnej zależności od siebie, która wynika nie z poczucia 
wyższości, lecz ze świadomości różności charyzmatów, którymi 
należy się cieszyć, wzajemnie się ubogacać i współdziałać dla 
dobra Kościoła. Stąd rodzi się w nim „myśl o poświęceniu się dla 
doskonałości między świeckimi: bractwa przemysłowe, szkoły 
przemysłowe, życie wspólne lub pojedyncze pod regułą”43. 

Życie i dziedzictwo B. Jańskiego są najbardziej jaskrawym 
przykładem tego, jak wiele człowiek świecki może dać kapła-
nom, a zarazem jak wiele w nim wdzięczności i szacunku wobec 
kapłaństwa. Docenienie świeckich w Kościele to wciąż niezapisa-
na do końca ważna stronnica Kościoła. Przypomniał o tym Fran-
ciszek, pisząc: „Świeccy stanowią olbrzymią większość Ludu 
Bożego. W ich służbie pozostaje mniejszość: wyświęceni szafa-
rze. Wzrosła świadomość tożsamości oraz misji osoby świeckiej 
w Kościele. Dysponujemy licznym laikatem, choć niewystarcza-
jącym, z głębokim poczuciem wspólnoty, wiernie angażującym 
się w dzieła miłosierdzia, katechezę, celebrowanie wiary. Ale 
uświadomienie sobie tej odpowiedzialności laikatu, wypływa-
jącej z chrztu i bierzmowania, nie przejawia się wszędzie w ten 
sam sposób. W niektórych przypadkach, ponieważ nie zostali 
uformowani, aby podjąć ważną odpowiedzialność, w innych, bo 
– z powodu nadmiernego klerykalizmu, pozostawiającego ich 
na marginesie decyzji – nie znajdują miejsca w swoich Kościo-
łach partykularnych, żeby się wypowiadać i działać. Nawet jeśli 
zauważa się większe uczestnictwo wielu w posługach świeckich, 
zaangażowanie to nie znajduje odzwierciedlenia w przenikaniu 
wartości chrześcijańskich do życia społecznego, politycznego 
i ekonomicznego. Często ogranicza się do zadań wewnątrz-
kościelnych bez rzeczywistego zaangażowania w zastosowanie 
Ewangelii w dzieło przekształcenia społeczeństwa. Formacja 
świeckich oraz ewangelizacja różnych środowisk zawodowych 

43  B. Jański, Dziennik…, dz. cyt., s. 704. 
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i intelektualnych stanowią ważne wyzwanie duszpasterskie”44. 
Taki stan rzeczy domaga się przede wszystkim uświadamiania 
przyszłych kapłanów, kim jest laikat w Kościele i jak ważną rolę 
ma do spełnienia. Warto w tym miejscu przywołać nauczanie 
Jana Pawła II, który wzywał seminaria duchowne, aby uczyły 
alumnów szacunku do osób świeckich i pomagały im odkrywać 
nieocenioną rolę, jaką mają do spełnienia na niwie Kościoła. Pa-
pież pisał do alumnów: „«Niech chętnie słuchają świeckich (…) 
rozpatrując po bratersku ich pragnienia i uznając ich doświad-
czenie i kompetencję w różnych dziedzinach ludzkiego działa-
nia, by razem z nimi mogli rozpoznać znaki czasów». Również 
niedawny Synod podkreślił potrzebę duszpasterskiej troski 
o świeckich: «Alumn powinien posiąść umiejętność ukazywania 
wiernym świeckim, zwłaszcza młodym, różnego rodzaju powo-
łań i przygotowania do nich (do małżeństwa, do służby społecz-
nej, do apostolstwa, do posług i obowiązków duszpasterskich, 
do życia konsekrowanego, do kierowania życiem politycznym 
i społecznym, do pracy naukowej, do nauczania)»”45. Z pew-
nością Bogdan Jański cieszyłby się z tego, co zawarte zostało 
w nauczaniu papieży i tym bardziej wobec ciągłych braków 
formacyjnych w tym obszarze powinien inspirować, ponieważ 
niewątpliwie jest jednym z pionierów na polu tak rozumianej 
współpracy duchowieństwa z laikatem. 

Wskazania na dzisiaj:
• Szacunek wobec osób świeckich. 
• Rozpoznawanie różnorodności charyzmatów i wykorzysta-

nie ich w pełni w posłudze ewangelizacyjnej Kościoła.
• Inicjatywy, które angażują zarówno świeckich, jak i alum-

nów oraz uczenie się wzajemnej współpracy.
• Większy nacisk na przyswojenie sobie nauczania Kościoła 

na temat laikatu.

44  Franciszek, Evangelii Gaudium, 102.
45  Jan Paweł II, Pastores dabo vobis, 59.
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7. Kapłani z wizją

Bogdan Jański żył krótko, lecz marzenia, jakie zrodziły się 
w jego sercu po nawróceniu, stanowią wyzwanie nie tylko na 
dziesięciolecia, lecz ośmielam się napisać, że na kolejne wieki. 
Gdyby Jański przyjął święcenia kapłańskie, z pewnością byłby 
kapłanem z wizją, który nie tylko bacznie obserwuje rzeczywi-
stość, lecz pozwala Duchowi Świętemu odkrywać stale dotąd 
nieznane pokłady, które rodzą się z osobiście przeżywanej du-
chowości i przez to stają się proroczą odpowiedzią na zapotrze-
bowanie ludzi obecnego czasu. Swoich współtowarzyszy Brat 
Starszy będzie zachęcał: „Bądź wytrwały i ostrożny... Wszedłszy 
na tę drogę, nie ustawaj, nie poprzestań na tym, co dobre dziś, 
co cię zaspokaja pod tym lub owym względem; ale chciej zaspo-
kojenia doskonałego, chciej dobrego we wszystkim a dojdziesz 
do znajomości i posiadania Boga”46. Krótki okres życia już po 
nawróceniu to u Jańskiego prawdziwy wulkan pomysłów i czę-
sto nierealnych jak na tamte czasy marzeń, które znajdą swoich 
promotorów dopiero w następnym stuleciu Kościoła. Założyciel 
Zmartwychwstańców nie pozwolił się zamknąć w twierdzach 
bezowocnych sporów i krytykanctwie, które mocnym echem 
odbijały się wśród emigrantów. Ta jego pasja poszukiwania za-
prowadziła go najpierw do źródła, które przywróciło mu chęć 
życia i podniosło z życiowego dołu, tym źródłem był Bóg ze 
swoim miłosiernym obliczem. Na tym jednak nie kończy się 
ta pasja szukania. Brat Starszy szukał nadal, ale już oświecony 
Mocą z wysoka, aby zaradzać współczesnej biedzie duchowej, 
materialnej i moralnej. 

Papież Franciszek, wzywając do odkrycia radości z głoszenia 
Ewangelii, napisał, że „duszpasterstwo w kluczu misyjnym 
wymaga rezygnacji z wygodnego kryterium duszpasterskiego, 
że «zawsze się tak robiło». Zachęcam wszystkich do śmiałości 

46  B. Jański, Pod sztandarem Zmartwychwstałego…, dz. cyt., s. 23. 
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i kreatywności w tym zadaniu przemyślenia na nowo celów, 
stylu i metod ewangelizacyjnych swojej wspólnoty. Określenie 
celów bez stosownych wspólnotowych poszukiwań środków, 
aby je osiągnąć, skazane jest na przekształcenie się w czystą 
fantazję”47. Sługa Boży Bogdan Jański z pewnością należy do 
tych kreatywnych sług Kościoła, którzy mieli odwagę wyjść 
poza utarte schematy, ponieważ inspirowało go stale niegasnące 
pragnienie, aby dotrzeć do tych najbardziej zagubionych i poka-
leczonych we wspólnocie Kościoła i poza nią. Można więc przy-
puszczać, że kapłani, których wychowałby dzisiaj to kapłani 
z pasją i nieustannie tworzącą się wizją, z otwartością na Ducha 
Świętego, który wzbudza stale proroków pośród swojego ludu. 

Wskazania na dzisiaj: 
• Motywowanie do twórczego duszpasterstwa i niegaszenia 

nowych inicjatyw.
• Cieszenie się sukcesami, nawet tymi najmniejszymi. 
• Kształtowanie postawy nieustannego poszukiwania i zachę-

ta do stałego osobistego rozwoju duchowego, ludzkiego i in-
telektualnego. 

• Likwidacja destruktywnego krytykanctwa i szemrania. 

* * *
Sługa Boży Bogdan Jański niewątpliwie stał się duchowym 

przywódcą nie tylko dla tych, których zgromadził wokół sie-
bie, lecz bez wątpienia stał się jedną z czołowych postaci Wiel-
kiej Emigracji. Ścieżka formacji duchowej, którą zaproponował 
pierwszym zmartwychwstańcom to ścieżka, którą przeszedł naj-
pierw on sam, tak więc nie był teoretykiem, lecz dzielił się tym, 
co sam osiągnął na drodze długich poszukiwań. Zaproponował 
członkom tworzonej przez siebie wspólnoty drogę wymagającą, 
która prowadzi przez osobiste nawrócenie, które stanowi mo-
ment przełomowy, a jednocześnie rozpoczyna proces wejścia 

47  Franciszek, Evangelii Gaudium, 33. 
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w duchowość paschalną – w ciągłe i często bolesne umieranie, 
nierzadko upokorzenie i niepowodzenia, aby zyskać wreszcie 
życie i radość zmartwychwstania. Formował ojców duchowych, 
którzy mieli odwagę pójść na peryferia, aby przyprowadzić, 
a czasem po prostu przynieść tych najbardziej oddalonych, nie 
bojąc się przy tym, że sami się „pobrudzą i pokaleczą”. Marzył 
o kapłanach, których kapłaństwo będzie ewangelizowało i któ-
re stanie się zaczynem do tworzenia nowych relacji i wspólnot, 
obudzi nowe sługi Kościoła do wspólnego działania w głoszeniu 
Dobrej Nowiny. Marzył o kapłanach, którzy będą pełni ducha 
proroczego; marzył o kapłanach – pasjonatach Boga, którzy się-
gają po to, co po ludzku nieosiągalne. Jan Paweł II, zwracając się 
ze słowami zachęty do zmartwychwstańców z okazji 150. rocz-
nicy powstania zgromadzenia, wskazał na aktualność tej ścieżki 
formacyjnej, mówiąc: „Wasi Założyciele działali w duchu proro-
czym, jak gdyby przewidywali Vaticanum II z jego całą koncen-
tracją na misterium paschalnym, to znaczy właśnie na tajemnicy 
zmartwychwstania, oczywiście nad całym misterium paschal-
nym, od Wielkiego Piątku do Wielkiej Niedzieli. W ten sposób 
idea przewodnia, a zarazem charyzmat waszego Zgromadzenia 
dzięki Soborowi odnowił się i uaktualnił w tym stuleciu (…) Wa-
szym zadaniem jest pracować dzisiaj nad zmartwychwstaniem, 
duchowym zmartwychwstaniem społeczeństwa”48. 

48  Jan Paweł II, Przemówienie z okazji 150-lecia założenia Zgromadzenia Zmar-
twychwstania Pańskiego, 4 stycznia 1987 r., [w:] http://www.resurrectionist.eu/
assets/Spirituality/ReadingRoom/In-Polacco/Przemowienie-Jana-Pawla-II-
-w-Domu-Generalnym-4-01-1987.pdf , s. 5, (dostęp 25.11.2015).
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Artykuły Bogdana Jańskiego  
w „Pielgrzymie Polskim” 

Spuścizna pisarska Bogdana Jańskiego (1807 – 1840), w tym 
publicystyka, choć nie jest nieznana już od ponad 30 lat1, to jed-
nak ciągle pozostaje niedostępna szerszemu ogółowi. Przyczyna 
takiego stanu rzeczy jest prosta: rozproszone w wielu periody-
kach i archiwach piśmiennictwo Założyciela Zmartwychwstań-
ców (głównie w j. polskim i francuskim) ciągle nie doczekało się 
kompletnej i krytycznej edycji (poza tzw. Dziennikiem2). Celem 
niniejszego artykułu jest poruszenie kwestii autorstwa artykułów 
Bogdana Jańskiego zamieszczonych w 1833 r. na łamach paryskie-
go „Pielgrzyma Polskiego” oraz przybliżenie ich treści poprzez 
edycję tekstów źródłowych. Pod terminem „artykuł” mamy na 
myśli teksty większe, ważniejsze, stanowiące pewną całość. Nie 
będziemy się więc zajmować tutaj kwestią tłumaczenia artykułów 
obcych czy autorstwem drobnych doniesień z życia emigracji, 
z kraju, literackich itp., które są obecne w każdym numerze „Piel-
grzyma…”, choć i te sprawy tyczą B. Jańskiego3.

1  B. Micewski, Bogdan Jański założyciel zmartwychwstańców 1807 – 1840, War-
szawa 1983, s. 455–474.

2  B. Jański, Dziennik (1830 – 1839), odczytał z autografu i opracował A. Ja-
strzębski, Rzym 2000.

3  Dokładny wykaz według B. Micewskiego; zob. tegoż, Bogdan Jański zało-
życiel…, dz. cyt., s. 460.
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1. „Pielgrzym Polski”

„Pielgrzym Polski” to czasopismo emigracyjne, wydawane 
w Paryżu od listopada 1832 do grudnia 1833 r. Pierwszym redak-
torem periodyku był Eustachy Januszkiewicz (1805 – 1874), który 
od 4 listopada 1832 do 25 marca 1833 r. wydał 24 numery pisma. 
Ukazywało się ono 5 razy w miesiącu (format: 21 cm; objętość: 
4 strony). Brzmienie pełnego tytułu: „Pielgrzym Polski: pismo 
polityce i literaturze narodowej poświęcone”. Wszystkie nume-
ry „Pielgrzyma…” drukowano w paryskiej drukarni A. Pinarda 
(przy Nadrzeczu Wolterowym nr 15)4. Na uwagę zasługuje fakt, 
iż do 25 marca 1833 r. poszczególne numery czasopisma miały za 
tytuły nazwiska wybitnych Polaków i zawierały ich krótki biogram 
(np. Kopernik5, Kochanowski6, Zamojski7, Kościuszko8).

W drugim kwartale 1833 r. trud redakcji pisma wzięli na sie-
bie Bogdan Jański i Adam Mickiewicz, chociaż E. Januszkiewicz 
jeszcze do końca czerwca 1833 r. uchodził za głównego redak-
tora i administratora9. Upublicznił zrzeczenie się tej funkcji na 
rzecz Bogdana Jańskiego dopiero w numerze z 28 czerwca 1833 
roku10.

W związku ze zmianą redaktorów, od 1 kwietnia 1833 r. na-
stąpiły pewne zmiany w edycji. Zmieniono podtytuł, który odtąd 

4  Powyższe informację podaję za opisem E-Biblioteki Uniwersytetu War-
szawskiego, gdzie można znaleźć zdygitalizowane wszystkie numery „Pielgrzy-
ma Polskiego”, z których korzystam w niniejszym opracowaniu; zob. „Pielgrzym 
Polski: pismo polityce i literaturze narodowej poświęcone. 1833”, [w:] http://
ebuw.uw.edu.pl/dlibra/publication/222390?tab=1 (dostęp 12.11. 2015).

5  „Pielgrzym Polski” r. 1, 1832, Kopernik (4 listopada 1832), s. 2.
6  „Pielgrzym Polski” r. 1, 1832, Kochanowski (7 grudnia 1832), s. 1.
7  „Pielgrzym Polski” r. 2, 1833, Zamojski (13 stycznia 1833), s. 1.
8  „Pielgrzym Polski” r. 2, 1833, Kościuszko (25 marca 1833), s. 1.
9  B. Micewski, Bogdan Jański jako autor, tłumacz, redaktor i wydawca, „Nasza 

Przeszłość”, t. LXV, Kraków 1986, s. 29–30.
10  „Pielgrzym Polski” r. 2, 1833, cz. I (piętnasty półarkusz, 28 czerwca 1833), s. 58.
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będzie brzmiał „Dziennik narodowy, polityczny i literacki”. 
Także format pisma uległ niewielkiemu powiększeniu z 21 do 
25 centymetrów, ale nadal liczył 4 strony. Zdecydowano rów-
nież o rozpoczęciu ciągłego numerowania stron oraz kolejnych 
tzw. półarkuszy. I tak, część pierwsza „Pielgrzyma…”, obejmu-
jąca drugi kwartał 1833 r. (kwiecień – maj – czerwiec), składa się 
z 16 półarkuszy (numeracja 1 – 16; strony 1 – 64)11, a część druga, 
wydawana od lipca do listopada 1833 r., to także 16 półarkuszy 
(numeracja 17 – 32, strony 65 – 128)12.

Dodajmy jeszcze, że „Pielgrzym Polski” należał do głównych 
tytułów popowstaniowych pism emigracyjnych13, o znacznym 
nakładzie 500 egzemplarzy14, a trzeba pamiętać, że w 1833 r. 
w samym Paryżu prasa Wielkiej Emigracji liczyła kilkanaście ty-
tułów15.

2. Kwestia autorstwa – Mickiewicz czy Jański? 

Szukając artykułów Bogdana Jańskiego w „Pielgrzymie Pol-
skim”, można łatwo wpaść w konsternację, gdyż teksty zamiesz-
czane w tym periodyku nie były podpisywane. Istnieje więc 
pewien problem ze wskazaniem autorstwa poszczególnych prac. 
Szczególnie tyczy się to okresu współredagowania „Pielgrzy-
ma…” przez A. Mickiewicza i B. Jańskiego.

11  Warto zaznaczyć, iż na stronie tytułowej do wydania zbiorczego wszyst-
kich numerów z drugiego kwartału 1833 r. widnieje tytuł: „Pielgrzym Polski. 
Pismo polityczne i literackie. Część I. Kwiecień, maj, czerwiec 1833”, Paryż 
1833, w Drukarni A. Pinard, przy Nadrzeczu Wolterowym nr 15.

12  Opis „Pielgrzyma Polskiego” w E-Bibliotece Uniwersytetu Warszaw-
skiego – zob. przypis 4.

13  S. Kalembka, Czasopiśmiennictwo emigracji popowstaniowych XIX wieku, 
[w:] Prasa polska w latach 1661 – 1864, Warszawa 1976, s. 337–338.

14  M. Straszewska, Życie literackie Wielkiej Emigracji we Francji 1831 – 1840, 
PIW 1970, s. 126–127.

15  W. M. Kolasa, Prasa Wielkiej Emigracji (1832 – 1870) w polskim prasoznaw-
stwie, „Zeszyty prasoznawcze”, t. XVI, nr 3, Kraków 2013, s. 390.
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2.1. Zestawienie najważniejszych opinii 
Biografowie apostoła Wielkiej Emigracji oraz badacze twórczo-

ści autora Dziadów, próbowali rozstrzygnąć kwestię autorstwa 
poszczególnych tekstów. W stosunku do B. Jańskiego uczynił 
to E. Callier w pierwszej, pochodzącej z 1876 r., biografii Zało-
życiela Zmartwychwstańców, a następnie B. Micewski w swojej 
monografii z 1983 r., weryfikując autorstwo na podstawie badań 
pism Jańskiego i zawartych tam szkiców do artykułów. Ze stro-
ny A. Mickiewicza czynili to np. S. Pigoń16 oraz Z. Przychod-
niak, który wskazuje na otwartość kwestii autorstwa niektórych 
tekstów w „Pielgrzymie…”17. Najnowszą analizę kwestii autor-
stwa tekstów w „Pielgrzymie…” można znaleźć w książce E. 
Hoffmann-Piotrowskiej pt. Święte awantury. Orto- i heterodoksje 
Adama Mickiewicza18. Poniższa tabela zestawia najważniejsze 
opinie na temat autorstwa wybranych artykułów z „Pielgrzyma 
Polskiego”.

Tabela 1. Zestawienie najważniejszych opinii nt. autorstwa wy-
branych artykułów z „Pielgrzyma Polskiego” (oprac. własne).

16  S. Pigoń, Program polityczny „Pielgrzyma Polskiego”, [w:] tenże, Zawsze 
o Nim. Studia i odczyty o Mickiewiczu, red. Z. Stefanowska, H. Żytkowicz, War-
szawa 1998, s. 404 (artykuł ten ukazał się po raz pierwszy jako wstęp do pism 
Mickiewicza z lat 1832 – 1833, w t. VI Dzieł wszystkich, Warszawa 1933).

17  Z. Przychodniak, Walka o rząd dusz. O strategii i stylu artykułów politycz-
nych w „Pielgrzymie Polskim”, [w:] Księga Mickiewiczowska. Patronowi uczelni 
w dwusetną rocznicę urodzin (1798 – 1998), red. Z. Trojanowiczowa, Z. Przychod-
niak, Poznań 1998, s. 135.

18  E. Hoffmann-Piotrowska, Święte awantury. Orto- i heterodoksje Adama Mi-
ckiewicza, Warszawa 2014, s. 33–43.
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Ponadto B. Micewski do tekstów Jańskiego zalicza jeszcze19 
Uwagi nad Konstytucją 3 Maja 1791 r. co do prawa własności grun-
tu20. Nie można jednak go za takowy uznać, gdyż poza dwoma 
zdaniami wprowadzenia i tylomaż zakończenia, jest to prze-
druk, jak sam redaktor „Pielgrzyma…” wyraźnie przyznaje, 
tekstu M. Kubrakiewicza, litografowanego w Bourges pod datą 
5 lipca 1833 r.21.

2.2. Podsumowanie: teksty pewne i dyskusyjne
W świetle powyższego zestawienia za teksty, które należy 

zdecydowanie przypisać B. Jańskiemu uznajemy:
1. Tekst rozpoczynający się od słów „Redakcja odebrała kilka Pism 

obywatela Puławskiego…”22;
2. O położeniu dzisiejszym Europy i o przyszłej wojnie narodowej23;
3. Do naszych czytelników24;
4. Powołanie nasze tułacze25;
5. O wolności i równości u nas26;
6. Demokracja27.
Z kolei artykułami o autorstwie dyskusyjnym (czy Jański, czy 

Mickiewicz, a może wspólnie?) są:

19    B. Micewski, Bogdan Jański…, dz. cyt., s. 460.
20  „Pielgrzym Polski” r. 2, 1833, cz. II, s. 113–114 (półarkusz dwudziesty 

dziewiąty i trzydziesty, 28 listopada 1833).
21   Tamże, s. 113.
22  „Pielgrzym Polski” r. 2, 1833, cz. I, s. 60 (piętnasty półarkusz, 28 czerwca 1833).
23  „Pielgrzym Polski” r. 2, 1833, cz. II, s. 65–67 (półarkusz siedemnasty 

i osiemnasty, 17 lipca 1833).
24  „Pielgrzym Polski” r. 2, 1833, cz. II, s. 73 (dziewiętnasty i dwudziesty 

półarkusz, 22 sierpnia 1833).
25  „Pielgrzym Polski” r. 2, 1833, cz. II, s. 99 (półarkusz dwudziesty piąty, 

28 września 1833).
26  „Pielgrzym Polski” r. 2, 1833, cz. II, s. 99–100 (półarkusz dwudziesty piąty, 

28 września 1833)
27  „Pielgrzym Polski” r. 2, 1833, cz. II, s. 101–102 (półarkusz dwudziesty 

szósty i siódmy, 14 listopada 1833)
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1. O obojętności politycznej ze względu na obecne położenie sprawy 
ojczystej i o naszych stronnictwach politycznych28;

2. O posiedzeniu Towarzystwa Litewskiego i Ziem Ruskich i o Kon-
stytucji powstańców29;

3. O dążeniu ludów ku nowemu systemowi podatkowania tudzież 
o Ekonomistach, Kameralistach, Statystykach, Administratorach30;

4. O Ekonomistach, Statystykach, Kameralistach, Administrato-
rach, etc. (artykuł drugi)31.

W celu rozstrzygnięcia kwestii autorstwa potrzeba zdecydo-
wanie dalszych, pogłębionych badań językowo-literacko-archi-
walnych.

Innym problemem jest autorstwo Listu apostolskiego z Warsza-
wy32, który ukazał się w ostatnim numerze „Pielgrzyma Polskie-
go”. Według B. Micewskiego zostało ono przywłaszczone przez 
L. Królikowskiego, a za autorstwem Jańskiego ma świadczyć 
zapis w jego Dzienniku33. Ów zapis, według A. Jastrzębskiego, 
pochodzący z 12 września 1835 r., brzmi następująco: „Wtem do 
Piotra, dla obejrzenia popsutego papieru w Pielgrzymie. Przy-
chodzi Celiński – list apostolski, mój artykuł o powszechności 
narodowej”34. Czy jest to wystarczający dowód, aby zanegować 
L. Królikowskiego jako autora Listu…?

28  „Pielgrzym Polski” r. 2, 1833, cz. I, s. 13–14 (czwarty półarkusz, 2 maja 1833).
29  „Pielgrzym Polski”, r. 2, 1833, cz. I , s. 3–4 (pierwszy półarkusz, 5 kwiet-

nia 1833).
30  „Pielgrzym Polski”, r. 2, cz. I, s. 49–51 (trzynasty półarkusz, 16 czerwca 1833).
31  „Pielgrzym Polski”, r. 2, cz. I, s. 53–54 (czternasty półarkusz, 22 czerwca 1833).
32  „Pielgrzym Polski” r. 2, 1833, cz. II, s. 125–128 (półarkusz trzydziesty 

drugi i ostatni części drugiej, listopad/grudzień [?] 1833).
33   B. Micewski, Bogdan Jański jako autor…, dz. cyt., s. 36.
34   B. Jański, Dziennik…, dz. cyt., s. 298.
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3. Edycja tekstów źródłowych 

Celem przybliżenia treści publicystyki B. Jańskiego na łamach 
„Pielgrzyma Polskiego” poniżej zaprezentowane zostaną teksty 
źródłowe. Zdecydowano się umieścić tutaj sześć tekstów, co do 
których autorstwo B. Jańskiego jest niekwestionowane. Poda-
jemy je w kolejności chronologicznej. Ortografię i interpunkcję 
nieznacznie uwspółcześniono tylko w niektórych miejscach.

3.1. [Redakcja odebrała kilka Pism obywatela Puławskiego…] 
[„Pielgrzym Polski” r. 2, 1833, cz. I, s. 60 (piętnasty półar-
kusz, 28 czerwca 1833)]

Redakcja odebrała kilka pism obywatela Puławskiego, 
których w całości umieścić nie może, bo nie zgadzają 
się z duchem i dążeniem naszego pisma; obcinać zaś nie 
śmie, bo nie raz za skrócenia podobne przychodzi cier-
pieć wyrzuty korespondentów.

Obyw. Pułaski nie rad jest, że Redakcja uznaje ko-
mitet nie podług należytych form obrany. Pielgrzym nie 
uznaje żadnej innej władzy w Europie, oprócz władzy 
w kraju lub pielgrzymstwie ustanowionej a choćby uzur-
powanej, byle nie narzuconej przez cudzoziemców. Pra-
widłem Pielgrzyma jest słuchać wszelkiej podobnej władzy, 
objawiając wszakże swobodnie zdania o jej działaniach. 
Pielgrzym przekonany jest, że wszelka władza narodowa, 
otoczona poszanowaniem, wspierana radą życzliwą, od-
powie myślom ogółu; przetrącana i podkopywana nic 
dobrego nie sprawi. Rodacy żyjący śród Europy rządzo-
nej nieprawie, i w której powszechna jest opozycja prze-
ciwko rządom, często chcą naśladować cudzoziemców, 
myśląc, że każdy nasz prezes jest rodzajem Mikołaja lub 
Filipa, każdy członek komitetu Argutem, każdy krzyk na 
nich dowodem odwagi i niepodległości. Nam się zdaje, 
że w Pielgrzymstwie więcej potrzeba odwagi i niepodle-
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głości do podparcia władzy nie mającej żandarmów ani 
pieniędzy, niż do jej obalenia. Obalaliśmy już do woli; 
czasby pomyśleć o budowaniu. Obalano komitet pierw-
szy dlatego, że się składał z Kaliszanów; drugi obalono, 
podobnie dla uchybienia form; na trzeci nastają dla tej-
że przyczyny. Jakie to są formy? Nie mamy ich; i dłu-
go na nie czekać. Zresztą nie wszyscy do wszystkiego 
zdolni; zostawiamy lepszym od nas politykom ustano-
wienie tych form, my tylko słuchać umiemy. Kiedy tylu 
jest kandydatów do rządzenia, niech też będzie ktoś i do 
słuchania. – Takie jest przekonanie nasze, którego niko-
mu nie narzucamy; wypływa ono z naszej niezdolności 
urzędowego rządzenia i urzędowania.

Obyw. Pułaski podaje Pielgrzymowi imiona rodaków, 
którzy intrygują w zamiarach dobru ogólnemu prze-
ciwnych. – Takiego zaskarżenia nie możemy zanosić 
bez dowodów materialnych. Nie jesteśmy publicznymi 
instygatorami. Musielibyśmy potem przyjmować tłuma-
czenia, i wytaczać cały proces; co nie odpowiada celowi 
naszego pisma.

Obyw. Pułaski obwinia nas, że artykuł nasz o sta-
rej taktyce stronnictw był wymierzony przeciwko jednej 
osobie. Zaręczamy, że przeciwko żadnej osobie nie wy-
mierzaliśmy, i nie wymierzamy, dopóki pielgrzymstwo 
zostawać będzie w stanie tylko obradowania nie działa-
nia. Działających według myśli naszej bronimy, źle my-
ślących lub radzących chcemy nawrócić, zostawiamy 
innym obwiniać ich i sądzić. Każdy swoje. Pielgrzym 
chce być tylko Sędzią Pokoju; naturalnie więc nie wszyst-
kie sprawy do niego należą. Zostawiamy je innym try-
bunałom.
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3.2. O położeniu dzisiejszym Europy, i o przyszłej wojnie 
narodowej [„Pielgrzym Polski” r. 2, 1833, cz. II, s. 65-67  
(półarkusz siedemnasty i osiemnasty, 17 lipca 1833)]

We wszystkich wydarzeniach politycznych, w całym 
dzisiejszym toku spraw ludzkich, Polak szuka okazji naj-
prędszego rozpoczęcia wojny narodowej; w ludziach 
i wypadkach upatruje pomocy do skutecznego jej popro-
wadzenia przydatnej. Miłość Ojczyzny, obowiązek po-
święcenia wszystkiego dla wybicia jej dziś, przez nas, na 
wolność, tak głęboko, wskroś przejęły nasze serca i umy-
sły, iż popadliśmy w chlubną dla nas niezdolność czucia 
i rozważania wszystkiego, co nie prowadzi wprost do 
dopełnienia wielkiego celu narodowego. Z drugiej stro-
ny, cała nasza przeszłość i stan nasz obecny natchnęły 
już w nas tę wielką wiarę w przyszłość towarzyską na 
powszechnej wolności i sprawiedliwości opartą, której 
inni przez mozolne gromadzenie i badanie pojedyn-
czych faktów, przez nieustanne kombinowanie swych 
interesów, na próżno dotąd przywołują. Wytknęły one 
już nam wyraźnie drogę, nasze siły narodowe rozwijać 
powinniśmy; wejść na nią jak najprędzej, to jest, wywal-
czyć najspieszniej byt nasz narodowy, – oto, dla dania 
nawet solucji zawiłym kwestiom socjalnym, oto dziś 
nasza jedyna powinność. Dla dopełnienia jej, dla dopeł-
nienia tego, co stanowi wszystek cel naszego żywota, szu-
kamy okazji, wyglądamy pomocy, – czekamy!

Kto wierzy w powinność poświęcenia swego życia 
dla jakiej sprawy, nie czeka ani chwili, aby powinność tę 
wypełnić. Za Prawdę, za Wolność, za Ojczyznę zawsze 
jest czas umrzeć. Kiedyżto? jakim prawem? kto zawiesił 
naszą wojnę narodową? Jeżeli jej dziś wszyscy nie pro-
wadzimy, jeżeli się lenimy w dopełnieniu najświętszej 
powinności, nie pochodzi to z braku okazji i pomocy, ale 
z braku wiary w naszą powinność, albo raczej stąd, że 
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nasza wiara jest nieczysta, skalana przewrotnością ser-
ca lub myśli. Poprawmy się, – a władać będziem czasem 
i przygodami.

Kto powie, że nie godzi się pojedynczo w rosprzęże-
niu, bezładu, sił narodowych rozpraszać i trwonić, że użyć 
ich trzeba porządnie i razem; niech zważy: że jeżelibyśmy 
bez żadnych względów dopełniali spólnej nam wszyst-
kim powinności, walczyć bez ustanku, walczyć do śmierci 
za Ojczyznę, nie działalibyśmy pojedynczo i w rozpręże-
niu; niech zważy, że powstanie podniesione bez żadnych 
ludzkich względów na korzystne okazje i pomocy, ale li 
dla dopełnienia naszej Polskiej powinności, może jedynie 
być u nas powszechnym. Czyż jakiebądź wypadki nad Re-
nem, nad Sekwaną lub nad Tamizą, których my wszyscy, 
Polacy, ani wiedzieć, ani jednakowo czuć nie możemy, 
potrafią, kiedy powołać do oręża całą ludność polską, 
natchnąć w nią wiarę w konieczność usiłowań, ożywić 
ją powszechnym zapałem i wytrwałością? Możeżto być 
dziełem czego innego, jakich rachub politycznych i ob-
cych nam wydarzeń, a nie samej miłości Ojczyzny, uczucia 
powinności poświęcenia się za Jej Wolność? Powinność ta 
jest w sercu nas wszystkich. Gdybyśmy wszyscy nie ba-
czyli tylko na działanie, jak ona nam każe; nie trwonili-
byśmy sił narodowych, działali razem, i razem odzyskali 
byt nasz narodowy. Czekając, nie trwonimyż co dzień, nie 
trwonimyż więcej tych sił, opanowanych i z taką wście-
kłością niszczonych przez naszych najezdników?

Sprawy ludzkie, mówią drudzy, w uskutecznieniu 
zależą od licznych okoliczności miejsca i czasu; nie moż-
na więc rozpoczynać wojny narodowej tylko wtedy, 
jak te okoliczności dozwolą. – Zwyczajna to wymówka 
znieprawionej myśli, osłabionej woli. Przecież człowiek 
sam dla dobrych czynów swoich i czas i miejsce two-
rzy. I toć to jest jego powołaniem na ziemi, – natchnione 
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w siebie uczucia i obowiązki wydobywać z głębi sumie-
nia, rozwijać w życiu towarzyskim, piętnować ich potę-
gą świat nieludzki, tworzyć na ziemi czas i miejsce dla 
Prawdy i Cnoty. Im żywiej człowiek czuje tę dostojność 
swej natury, im zgodniej postępuje ze swym wzniosłym 
przeznaczeniem, tym potężniej działa, tym dłuższym 
zakresem czasu, obszerniejszą sferą wypadków rządzi. 
– Wreszcie czyliż dziś stan sprawy publicznej w całej Eu-
ropie nie jest nam przyjazny? Wszystko około nas zapo-
wiada wielkie zmiany, wszędzie słychać warczące koła, 
widać poruszające się już młoty, co mają uderzyć ostat-
nią godzinę życia starej polityce królów, której padliśmy 
ofiarą; najdrobniejszy wypadek emancypacyjny, każde 
śmiałe słowo, każdy czyn Wolności, porusza, grozi całej 
machinie dzisiejszych rządów; wszystkie ludy tak wy-
raźnie się już oświadczyły za nami – a my czekamy!

Szukając pomyślnej okazji do rozpoczęcia wojny na-
rodowej, czegóż chcemy? Chcemy, aby to co nas otacza, 
nas i tych z którymi mamy do czynienia, nie stawiło nam 
przez samą swoją nieruchomość, potężnego, nad siły na-
sze, oporu; – ponieważ przez tyle bezskutecznych usiło-
wać, przez tyle lat okrutnej niewoli znacznie wycieńczeni 
zostaliśmy, chcielibyśmy aby jakiś obcy, nowy, nieprze-
widziany kłopot zajął i rozerwał ich siły, aby przez to po-
tęga wszystkich trzech państw najezdniczych w całości 
i w połączeniu nie była przeciw nam użytą. – Nie jest że 
dziś Europa po temu?

Różnie wprawdzie można w tej mierze sądzić, po-
dług tego, na czym kto zasadza stałość porządku spo-
łecznego, trwałość władzy panującej w narodach. Kto 
myśli, że aby porządek społeczny był trwały, dość jest, 
aby i ten, kto dziś panuje, miał za sobą skarb, wojsko, 
policję, i mógł w danym czasie używać i nadużywać 
swej mocy, ten nie tak wielkich, nie tak prędko spodziewa 
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się zmian w Europie. Wojsko, skarb, policja, wszelki 
materialny, zwierzchni środek potęgi i królowania jest 
dziś w ręku najniższych sług Mikołaja; teraźniejszy za-
tem stan rzeczy, teraźniejsza przewaga Moskwy wyda 
mu się trwale, wiecznie potężną. Ale kto tak myśli, my-
śli fałszywie, myśli bez żadnej znajomości co jest życie 
społeczne, co zapewnia rządom ich trwałość; myśli bez 
żadnego uczucia teraźniejszej atmosfery politycznej. 
– Żaden rząd nie jest trwały, jeśli nie odpowiada wier-
nie potrzebom towarzyskim, ogólnej dążności narodu. 
Żaden porządek towarzyski nie jest stateczny, jeśli nie 
gruntuje się na moralnych zasadach wszelkiej społecz-
ności, jeśli nie prowadzi narodu do celów pojętych przez 
niego i zamiłowanych, jeśli się nie opiera na odpowied-
nich tym celom uczuciach i wyobrażeniach społecznych. 
Wszystkie dzieje rodu ludzkiego dają o tym dobitne 
świadectwo; długoby trzeba niewiernym dowodzić 
tej prawdy, nam Polakom dość ją sobie przypomnieć. 
– Pomni na nią, uważmy na charakter, zasadę, dążność 
rządów i politycznych porządków Europejskich, na ich 
stosunki z powszechnymi potrzebami i wyobrażenia-
mi społecznymi, a niczym niezachwiane poweźmiemy 
przekonanie: że żadna instytucja ludzka w Europie nie 
ma dziś pewnego jutra; że prawdziwy porządek towa-
rzyski nie istnieje dziś tylko w zarodzie, jako ogólna po-
trzeba i dążność ludów. Stare instytucje, rządy na prawie 
mocniejszego oparte, zawalają jeszcze grunt Europejski, 
ciężą gwałtem nad ludami, ale w tym gruncie żadnego 
już nie mają korzenia, ale ludy w sercu i w myśli inny już 
mają porządek społeczny, zupełnie od dawnego odmien-
ny. Żyjemy w chwili wyjścia na świat tego porządku, na 
powszechnej Wolności i Sprawiedliwości zasadzonego, 
spłodzonego od dawna w głębi sumienia ludów Chrześ-
cijańskich.
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Zewnętrzny nawet kształt dzisiejszego układu poli-
tycznego Europy w stosunku do nas, jest taki, że w każ-
dej chwili rozpoczęta nasza wojna narodowa, pociąga za 
sobą ową przydatną dla skutecznego jej poprowadzenia 
kommocją. Rozpocznijmy razem bój z Austrią, z Prusa-
mi, z Moskwą, a przez samą antysocjalną państw tych 
strukturę, przez nienaturalne stosunki ich polityczne, 
wszystko, co je składa, co się z nimi styka, burzy się, 
szarpie ich potęgę, czyni niepodobnem połączenia się jej 
w całości przeciw nam samym. We spólności zaś naszej 
sprawy z interesami ludów, w jawnej ich dla nas przy-
chylności dostateczną mamy rękojmię, że to ogólne po-
ruszenie nie tylko dla nas sprawi rozerwanie i osłabienie 
potęgi naszych nieprzyjaciół; obiecuje nam ono pewnych 
sprzymierzeńców. – I godziż się nam czekać?...

3.3. Do naszych czytelników [„Pielgrzym Polski”  
r. 2, 1833, cz. II, s. 73 (dziewiętnasty i dwudziesty półar-
kusz, 22 sierpnia 1833)]

Okoliczności grożące bytowi naszego pisma stały się 
powodem wielkiej i niespodziewanej zwłoki w ogło-
szeniu drukiem niniejszego numeru. Od czasu wydania 
ostatnich półarkuszy, dawniejszy wydawca Pielgrzyma 
Eustachy Januszkiewicz po ośmiu dniach więzienia, bez 
żadnej inkwizycji, bez objawienia mu nawet winy, wy-
wiezionym został z Francji 2go b.m. Przez swoje wielo-
stronne znajomości i niezmordowaną czynność, Eustachy 
Januszkiewicz przyczynił się znakomicie do postawienia 
Litteratury emigracyjnej na tej stopie na której się dziś 
znajduje, – utworzył nowe, potężne narzędzie służenia 
sprawie ojczystej, księgarstwo emigracyjne polskie. Od-
dalenie go z Paryża, centralnego punktu życia i działań 
Emigracyjnych, zadaje dotkliwy cios tej jedynej dziś gałęzi 
naszego przemysłu narodowego. Zaszczepiając ją na wolnej 
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ziemi francuzkiej, nie spodziewał się Januszkiewicz żeby 
na niej posiadał już Car takie służebności. Inaczej okazał 
wypadek. Nowy przykład, bracia, że w nas samych je-
dynie dla naszych działań punkt podpory pewien znaleźć 
możemy, w nas samych szukać go powinniśmy.

W obawie na ważnych faktach ugruntowanej, aby 
przez nowy akt bezprawny władz tutejszych, dalsze wy-
dawanie naszego pisma nie było przeszkodzonem; nie 
zdolni będąc do robienia transakcji między naszym prze-
konaniem a zewnętrznym niebezpieczeństwem; – goto-
wi byliśmy, (rozpoczynając prawie, część nową naszego 
pisma,) zwrócić raczej prenumeratę, niż znaleźć się po-
niżej w niemożności dopełnienia naszych obowiązków. 
Postanowiliśmy dlatego wstrzymać się z publikacją tego 
numeru, aż do chwili w którejbyśmy, jak dziś, mogli 
zapewnić naszych czytelników, że Pielgrzym polski na 
wszelki przypadek, jeżeli nie tu to gdzieindziej, podług 
tychże samych zasad jak dotąd redagowany, wychodzić 
będzie.

Pielgrzym Polski, jako kronika wydarzeń narodowych 
i środek wzajemnej wiadomości między rozproszonymi 
w różnych stronach ziemi spółrodakami, obowiązanym 
jest spisywać starannie wypadki i nowiny interesują-
ce nas wzajemnie. Dla dopełnienia tego obowiązku, po 
milczeniu naszym przeszło miesięcznym, cały numer 
niniejszy poświęcić musimy na przedmiot kronikarski 
– Następne jak najspieszniej ogłaszać zamierzamy.

Cena prenumeraty na szesnaście półarkuszy, jak 
dawniej, fr. 6, za granicą fr 8, dla zakładów fr. 3 – Wszel-
kie pisma i prenumerata przesyłane być mają do bogda-
na jańskiEgo, rue de Seine (Saint Germain), Nro 59.
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3.4. Powołanie nasze tułacze [„Pielgrzym Polski” r. 2, 1833, 
cz. II, s. 99 (półarkusz dwudziesty piąty, 28 września 1833)]

Kiedy się rodzinna ziemia we łzach pławi, gdy mło-
dzież nasza gnana na Kaukaz, starce w więzieniach ję-
czą, a dzieci Moskwie zaprzedane, – chwili nam jednej 
przespać niewolno, Bracia, bo każda chwila tysiące mę-
czeństw kosztuje; od domu do domu trzeba nam budzić 
lud nieczuły, gadać mu o cierpieniach Polski, – o Mos-
kwie, jak o Saracenach niegdyś pielgrzymi gadali.

Gościny, ani kawałka chleba niech nam nie będzie 
wolno przyjąć u nikogo, pierwej, nim łzami nieoblejem 
jego progu i niewzruszym litości i zemsty przeciw bu-
rzycielowi naszych kościołów.

Nie masz dla nas obrazy żadnej ani poniżenia – jedy-
ną obrazą, obelgą, być powinna nieczułość ludzi, dzieci 
jednego z nami Ojca!

Światowa grzeczność trucizną, układne przyjęcie na-
igrawaniem się dla nas: – nic wspólnego nie mamy ze 
światem, prócz cierpień.

Nie na przedsienia zamków, nie pod okna możnych 
iść nam potrzeba mówić pacierz tułaczy: nie na siebie 
żebrzem, nie lichego grosza, odzieży, lub schronienia 
szukamy. Dom nasz wszędzie gdzie cierpią.

Gdzie prosty rolnik w pocie czoła pracuje na druży-
nę swoją, niechaj nasz brat ulży mu pługa, zaaprobuje 
kosy, którą niegdyś nadstawiał moskiewskim bagnetom; 
– a wróciwszy z pola, tuląc małe dzieci ubogiej rodziny, 
niech w nie przelewa nienawiść ku Moskwie i zemstę za 
męczarnie Polski.

Gdzie dumny równością, skrzywdzony wyrobnik, 
ledwo na wyżywienie siebie zapracować może, i tam nie 
wstydźmy się używać sił naszych: – przy pracy skorzéj 
pójdzie apostolstwo, i dopilnujem gdy się lud własnych 
krzywd dopomni, że i naszych nieprzemilczą.
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Wszędzie na koniec, gdzie lud zebrany, gdzie się ba-
wią, gdzie radzą, gdzie płaczą, – wszędzie my posłańce 
nieszczęśliwego kraju o jego męczarni tylko powiadać, 
wołać mu na ratunek, obrazem swej niedoli zakrwawiać 
uciechy świata winniśmy.

Za gorycz jaką nas nakarmią, odpłaćmy się natrętnoś-
cią. Bo co nam po tym czy nas sławią czy chwalą, czy się 
litują lub przykrzą nami, kiedy kraj jęczy i kiedy my całą 
duszą należym do Polski: – tam tylko dla nas chwała; 
– ten tylko nasz brat co z nami pójdzie umrzeć nad Wisłę.

Lecz czemże poburzyć dzisiaj Chrześcijaństwo, ja-
kimże językiem wypłakać wojnę przeciw ciemięzcy?

Czy miłością bliźniego?
To słowo boskie niknie z wiarą, nauka Chrystusa 

idzie w zapomnienie – ludzie rozumem egoizmu swego 
chcą się rządzić – niemasz wiary w miłość bliźniego.

Czy interesem, rachubą, strachem?
Gdziekolwiek pójdziem wszędzie dostatek i prze-

mysł; – wszędzie jak do wiecznego na ziemi pobytu 
gotują się ludzie jak do wiecznego używania gromadzo-
nych bogactw. Co im potem że za Renem, za Odrą, za 
Wisłą jest gdzieś krwiożerca; – u nich nie słychać jęku, 
spokojnie.

Ale są dwa słowa, ułamek słów Bożych, napełniające 
wiarą lud poczciwy nawpół z przesądów, nawpół, z nie-
wwoli swoich tyranów własną krwią odkupiony.

Te słowa uratują ród ludzki z upadku, jak bezboż-
nego ratuje błogosławieństwo ojca, w które on przestał 
wierzyć, a które w szczęśliwszą chwilę na pobożność go 
przywiedzie, gdy sobie przypomni Ojca.

Te dwa dzisiejsze słowa są: wolność i równość. Któryż 
cnotliwy człowiek dzisiaj w nie niewierzy? – Któż je do-
kładnie pojmie? ten tylko, co w imię ich walcząc, odgad-
nie ich źródło, początek, a przez to wiarę w Boga i miłość 
bliźniego uzyszcze.
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Miejmy więc nadzieję Bracia! w imię Wolności i Rów-
ności gotuje nam mścicieli dzisiejsza ludzkość: bo ktoż 
sroższym nieprzyjacielem Wolności jako tyran północy, 
ktoż bardziej nad niego brzydzi się Równością, grozi jej, 
zastrasza?

My tylko w całości zachowajmy nienaruszony spa-
dek ojców, naszą religijną wiarę. Wrócą się do niej kiedyś 
zmordowane ludy, a wydarłszy królom oręż, którym się 
oni świętokradzko za ołtarzem, jak za ostatnim szańcem 
bronią, jednocząc się z Bogiem zjednoczą swe myśli i usi-
łowania, i położą koniec niewoli.

3.5. O wolności i równości u nas [„Pielgrzym Polski” r. 2, 1833, 
cz. II, s. 99-100 (półarkusz dwudziesty piąty, 28 września 1833)] 

Polsko, Ojczyzno nasza! ilekroć przyjdzie twym sy-
nom żebrzącym ratunku mówić o Wolności, o Równości 
ludzi; jakąś gorycz, tęsknotę na dnie duszy czujem, i nie 
tym okiem patrzym w oczy ludziom, jakiem trwożyli-
śmy naszych nieprzyjaciół.

W pielgrzymstwie naszym jest świadków niemało, co 
na skarżą o nędzę i ubóstwo kmieci. – Niejeden z cudzo-
ziemców, niedobitków owej sławnej armii, ocalał nad Be-
rezyną, by dziś nam w oczy o naszych wsiach dymnych, 
o poczerniałym od pracy i głodu, odartym z odzieży, 
schylonym ku ziemi chłopku rozpowiadał.

Pałace panów piękne są, wykwintne, car je szanu-
je, bo w nichby sobie rad swoich celników, rządców, 
oprawców posadzać na wieki.

Cóż nam po dawnym, przekwitłym szlachectwie, po 
owym duchu rycerstwa od naszych ojców na nas przeka-
zanym, gdy rolnik nasz w poddaństwie!

Po stracie władzy obierania królów panowie pier-
si nas odbiegli, w cudzoziemskie przybrali się tytuły, 
cudzoziemszczyzną zarażeni podłą. Dziś ci w których 
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ręku jest narodowość, w moralnej sile swojego ludu, we 
własnym sumieniu znaleźć powinni potęgę.

Zastarzałą niegdyś Europę odmłodnił świeży, silny 
ród Normandów w zamian za wiarę daną mu na zbawie-
nie. Dziś odmłodnijmy nasz kraj pracowitością, prostotą, 
miłością rolnika, w zamian za ziemię, oświatę i szlache-
cką równość: – nie dajmy czekać aż nam wydarte będzie 
co dziś nie do nas należy, i aż sami w Sybirskich chłopów 
będziem zaprzedani.

Tym tylko sposobem pogodzimy się z Europą; a siłę 
– siłę w sobie znajdziemy.

Siebie broniąc, obronią i nas kiedyś; lecz niepowin-
niśmyż uprzedzić przyjaciół nawet, w uczynieniu nas 
sprawiedliwymi; bo sama nawet wdzięczność poniża 
człowieka, która zalety jego każe przyznać obcym.

Dzięki cnotliwym ludziom, Zawiszom, Romerom, 
co nieczekając aż obce zrzucimy jarzmo, Litwę ratować 
chcieli od poddaństwa chłopów. Dotknęło ich mściwe 
ramie cara, bo jakaż wolność jest dla niego miłą?

Ojcowie nasi co trzykroć krwawą widzieli wojnę, 
młodź nasza co w świeżych dorasta męczeństwach, nie-
widząż jasno, że próżne żale, daremne ofiary, napróżno 
sprawiedliwości u obcych szukamy, póki jej własnym 
nieoddamy braciom.

Tego po nas Religia i Polska wymaga.
W pokorze ze skruchą wychylmy kielich pokuty, go-

tując się do sroższej niźli przeszłe wojny: przyjmijmy 
dzisiejsze męczarnie za grzechy przodków i za nasze 
własne, bośmy ciężko rolnikom naszym przewinili.

Gorzką dziś własność być powinna ludziom, co oso-
bami swymi służyć muszą Moskwie; ich pokarm łzami 
być musi zaprawny skoro go nie dzielą z bratem rolni-
kiem. – Nicością wszelki wziątek i bogactwa: bo wyższa 
chwała dzisiaj jest przed Polską, niż jakakolwiek chwała 
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przodków naszych: chwała wskrzeszenia kraju, obrona 
ludzkości.

Cnotę więc, miłość ojczyzny i duch poświęcenia się 
bierzmy z dawnej Polski, są one wyższe nad oświatę 
i dumę niepodległych dziś narodów; lecz co złego sami 
w sobie wytępijmy, bo ojcowie nasi dali nam do tego siłę, 
a Bóg ostrzeżenie.

3.6. Demokracja [„Pielgrzym Polski” r. 2, 1833, cz. II,  
s. 101-102 (półarkusz dwudziesty szósty i siódmy,  
14 listopada 1833)] 

Demokracją, podług znaczenia wyrazów greckich 
(δεμος lud, κρατια rząd) składających to nazwanie, okre-
ślić by można, jako rząd ludu przez siebie i dla siebie. – W 
tak ogólnym rozumieniu każdy człowiek poczciwy po-
winien być i jest dzisiaj demokratą; każdy człowiek prze-
zorny, choćby nim nie był, wyznać tego dziś nieodważy 
się. W rzeczy samej, myśl powszechnego braterstwa, 
uczucie praw i potęgi ludu są dzisiaj tak powszechne 
i silne, że nikt już jawnie utrzymywać nie może, aby 
ludy miały być narzędziem dobrej doli, własnością ja-
kiej rodziny lub wyłącznej klasy towarzyskiej35; ci nawet, 
którzyby sobie życzyli, którzy dążą do takowego stanu 
rzeczy, starają się wywodzić swoją zwierzchność z woli 
ludu, dobro ludu wystawiać za cel swego postępowania. 
Dowodem tego dzienniki karlistowskie i wszystkie poli-
tyki i filozofie usprawiedliwiające absolutyzm i niewolę, 
wieczną przewagę i zbytki klas panujących, nędzę i po-
niżenie klas pracujących; wszystkie te doktryny wysta-
wiają swoje zasady jako coś z woli ludu, dla dobra ludu 
koniecznego. – W ogólnym więc znaczeniu, o którym 

35  Używane przez Jańskiego w tym tekście słowa „towarzystwo”, „towa-
rzyski”, należy rozumieć jako „społeczeństwo”, „społeczny” – przyp. WM CR.
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dopiero co namieniliśmy, każdy prawie przyznałby się 
do demokracji; tak jak z drugiej strony, gdyby tłumaczyć 
przyszło etymologicznie wyraz arystokracją (rząd przez 
najlepszych, najzdolniejszych, αριστοσ najlepszy, κρατια 
rząd), i człowiek najpoczciwszy, i najżarliwszy przyja-
ciel ludu, nie wstydziłby się nazwać arystokratą – Ztąd 
wnieśćby można, że ponieważ uprostnienie, udoskona-
lenie wyobrażeń w ścisłym jest związku z uprostnieniem 
języka, ze sprowadzeniem wyrazów do ich właściwego 
znaczenia, – wyrazy arystokracja i demokracja, przestać 
muszą w krótce znaczyć i rozróżniać to, co dziś przez 
nie dowolnie rozumiemy. Jakoż u narodów, u których 
publiczne dyskusje dawniej się rozpoczęły i dalej postą-
piły jak u nas, zaniechano już zupełnie używać tych dwu 
ogólnych wyrażeń na odróżnienie systematów, stron-
nictw, elementów politycznych; tak jak naturaliści zanie-
chali od dawna uważać ogień, powietrze, ziemię, wodę 
za cztery elementa ciał fizycznych, chociaż ich bytu nie 
zaprzeczają. Były to klasyfikacje powstałe w pewnych 
okolicznościach które minęły, zrobione na pierwszy rzut 
oka często mylny, zawsze niepewny.

Dzisiejsze partie liberalne, republikanckie, radykalne 
we Francji, w Anglii, w Ameryce, biorą i nadają innym 
nazwiska podług pewnych, ściśle oznaczonych charak-
terów, każdemu stronnictwu i systematowi dziś właś-
ciwych. Teorie najdemokratyczniejsze, wydające się 
dziś większości próżnymi utopiami, nie rozwodzą się 
już wcale nad arystokracją i nad demokracją, ale każda 
z tych teorii naznacza różnym od swoich wyobrażeniom 
i dążeniom imię stosowne do ich pozycji względem celu 
społecznego teoretycznie wytkniętego i środków doń 
prowadzących. I tak Oweniści dzielą dziś towarzystwo na 
stronników konkurencji czyli wojny w życiu towarzyskim 
i na Kooperatorów czyli stronników spólności. Furieryści 
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podług ich pojęcia natury i przeznaczenia ludzkości, 
widzą obok siebie rozmaite stopnie stowarzyszeń prze-
ciwnych naturalnej harmonii społeczeńskiej (dzikich, 
barbarzyńców, cywilizowanych), sami się mienią har-
monistami. Sęsymoniści mają terminologię stosowną 
do oznaczonych przez siebie elementów organicznych 
i krytycznych przeszłej i przyszłej towarzyskości. Sło-
wem, dzisiejsze partie i teorie dążące do najzasadniej-
szych przemian w układzie społecznym dla dobra ludu, 
klasyfikują i rozróżniają rozmaite systemata i stronni-
ctwa, podług dzisiejszych wyobrażeń i dążeń – Nasze 
wyłączne i uporne obstawanie za klasyfikacją ateńską 
(arystokracja, demokracja) dowodzi jedynie naszego nie-
wykształcenia i żakostwa w rozprawach politycznych. 
Dowodzi ono naszej nieświadomości dzisiejszych nauk 
społecznych, braku wyobrażeń pewnych, przyzwoicie 
rozwiniętych, o celach i środkach towarzyskich.

Prosimy jednak uważać, że powstając na branie sta-
rych pojęć ateńskich za miarę wartości, za criterium dzi-
siejszych wyobrażeń, uczuć, stosunków towarzyskich, nie 
utrzymujemy bynajmniej żeby właściwie użyte, wyrazy 
arystokracja i demokracja miały być czczemi, przesta-
rzałymi, bez znaczenia. I owszem, piszemy tu o demo-
kracji, jako o czemśiś żywym, jako o pewnych zasadach, 
o dążeniach do takiego porządku towarzyskiego, w któ-
rymby rzeczywiste dobro ludu moralne, umysłowe, ma-
terialne, było celem wszystkich instytucji, w którymby 
niewola pod wszelkim kształtem przepadła na zawsze, 
w którymby lud, sam, wolnie, dla siebie stanowił o rze-
czy publicznej. Przekonani jesteśmy, że zaprowadzenie 
takiego porządku towarzyskiego, jest celem i koniecz-
nym wypadkiem dotychczasowych prac i dzisiejszych 
usiłowań ludzkości; otrzymanie go dla naszej Ojczyzny 
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z całej duszy, z całych sił naszych pragniemy przyspie-
szyć i zapewnić. Przekonani jesteśmy, że otwarta praw-
da, najśmielsze byle poczciwe dążenia, że szczere chęci 
pracowania ku wolności dla wszystkich, ku dobru całej 
ludzkości, nie tylko nie mogą być niebezpiecznymi dla 
naszej sprawy narodowej; że i owszem, są one najpotęż-
niejszymi, jedynymi środkami dźwignienia każdej spra-
wy dobrej, a zatem i naszej. – Ale obok tego przekonania 
za najgodniejszą pilnej uwagi uważamy tę prawdę: że 
najszlachetniejsza nawet, najdemokratyczniejsza inten-
cja, fałszywe obrawszy stanowisko, mylnie zakreślając 
swoje cele, na błędnej postępując drodze, staje się w czy-
nie z sobą samą sprzeczną i płodzi przeciwne zamiarom 
skutki, to jest: odwłóczy i czyni z swej strony niepodob-
nymi rzeczywiste polepszenie towarzyskie. – Jak nie 
każdy rząd społeczny, nie każda nauka jest dobrym rzą-
dem, prawdziwą nauką, choć za takie uchodzić pragną; 
tak nie każdy systemat zowiący się demokratycznym, 
prowadzi do najlepszego dla ludu porządku towarzy-
skiego i jest w istocie demokratycznym.

Nie zdarzaż się często, że ludzie najprzedziwniejszych 
opinii, najzaciętsi w działaniu nieprzyjaciele, oddają sobie 
nawzajem świadectwo dobrych chęci i sumienności za-
miarów; skądże pochodzi że chcąc zarówno dobrego, do 
wbrew przeciwnych dążą wypadków? bo poczęli przez 
odmienne wyobrażenia o tym na czym polega dobro. 
Systemat demokratyczny ma także pewne, sobie właści-
we początki, axiomata, warunki konieczne gruntowności 
swej budowy. Kto zaniecha sumiennego ich poszukiwa-
nia, nie może być pewnym, że działa ku rzeczywistemu 
dobru ludzkości. Nie może mieć tej pewności, jeżeli nie 
pojmuje celów towarzyskich w zgodzie ze sposobem, 
jakim się wyjawiły w dziejach i w myśli ludzkiej, – jeżeli 
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obiera środki, o których fałszu zawyrokowało już do-
świadczenie i rozumienie demokratyczne.

Nauka która chce robić zwolenników i zowie się 
towarzyską, winna mieć wyraźne uczucie swego po-
czątku, swoich środków, swego końca – pojęcie swych 
zasad, sposobów, celów; inaczej nie ma przeświadczenia 
o swym własnym jestestwie i jest tylko czczym odgło-
sem życia, którego duszy w niej nie masz. Czy jest rze-
czywiście demokratyczną, zależy to nie od tytułu, który 
przybiera, ale od jej uczuć i pojęć towarzyskich, które nie 
są bynajmniej dowolnymi. Pomnieć na to trzeba; i jeżeli 
nasze rozprawy nie mają być pustą gawędą, sprowadzić 
je należy do ściślejszych rozumować, zająć się nareszcie 
rozwinięciem zasad i następstw naszych opinii, wyka-
zem i obroną sposobów akcji towarzyskiej, które uważa-
my za najlepsze. Tego wymaga nasz interes narodowy, 
– tego wielkie powołanie w naszym wieku sprawy de-
mokratycznej.

* * *
Teksty publikowane przez Bogdana Jańskiego na łamach „Piel-

grzyma Polskiego” stanowią interesujące źródło poznania jego po-
glądów na palące sprawy Polski, Europy, emigracji polistopadowej 
oraz wiary. Są tym cenniejsze, że były pisane w okresie głębokiej 
przemiany duchowej, jakiej doświadczał Jański w 1833 r. W spot-
kaniach z Mickiewiczem i innymi wybitnymi przedstawicielami 
Wielkiej Emigracji oraz duchowieństwa francuskiego, kształtowało 
się doświadczenie duchowe oraz projekt społeczny przyszłego Słu-
gi Bożego. Warto więc sięgać po artykuły Jańskiego z „Pielgrzyma 
Polskiego”, aby zapoznać się z myślą tego wielkiego patrioty i Za-
łożyciela Zmartwychwstańców.



Andrzej Sosnowski CR

Prawna możliwość stwierdzenia  
nieważności małżeństwa  

Bogdana Jańskiego z Aleksandrą Zawadzką

Kwestia małżeństwa Bogdana Jańskiego z Aleksandrą Zawadz-
ką może budzić wiele emocji pośród badających życie i dokona-
nia tego Apostoła Wielkiej Emigracji. Wydaje się, że w burzliwym 
życiu Bogdana nie mogło zabraknąć małżeństwa z Aleksandrą, 
zawartego w dziwnych i mało rozsądnych okolicznościach z nie-
rozerwalnymi elementami romantyzmu i tragizmu. Mówimy 
i wierzymy, że Bogdan Jański, jego życie, myśli i dzieła, są na-
dal aktualne, i może właśnie w tym kontekście małżeństwo Jań-
skich z jego dramatycznym przebiegiem przypomina problemy 
współczesnych emigranckich małżeństw, które żyją w faktycz-
nej separacji, choć w momencie wyjazdu, podobnie jak bohatero-
wie tegoż wykładu, uroczyście przyrzekali sobie szybki powrót, 
po zdobyciu nowych tytułów, nowych doświadczeń i niezbęd-
nych środków do życia, by potem tu na polskiej ziemi budować 
wspólną lepszą przyszłość. 

Nie jest moją intencją i tematem tego wykładu zastanawia-
nie się nad problemami współczesnych małżeństw rozbitych 
przez emigrację, choć temat byłby wzniosły i aktualny, zwłasz-
cza w kontekście trwającego Synodu poświęconego problemom 
rodziny we współczesnym świecie. Nie próbuję również suge-
rować czy też osądzać kwestii nieważności małżeństwa Jańskiego 
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z Zawadzką, bo przecież sugerując szanownym słuchaczom, 
że małżeństwo, którym teraz zajmujemy się, jest nieważne, za-
chowywałbym się jak pazerny adwokat, namawiający do roz-
poczęcia procesu i zgarnięcia sowitego honorarium. Nie mogę 
też stwierdzić, że to małżeństwo było nieważne, ponieważ nie 
mam takich kompetencji, a może je mieć tylko odpowiedni Sąd 
kościelny. Moją intencją jest jedynie przedstawienie teoretycz-
nej możliwości rozpoczęcia procesu kanonicznego w sprawie 
małżeństwa Bogdana Jańskiego i Aleksandry Zawadzkiej, za-
wartego 23 października 1828 r. w kościele parafialnym w Prze-
wodowie. 

Stan faktyczny

W każdej sprawie dotyczącej małżeństwa, najważniejszą rze-
czą jest określenie stanu fatycznego danego związku. Biorąc 
pod uwagę prawdę, że katolickie małżeństwo jest nierozerwal-
ne, z punktu widzenia kanonicznego niezbędne jest dokładne 
przyjrzenie się okresowi przedmałżeńskiej znajomości stron, 
aby w tym okresie odkryć ewentualną przeszkodę, wadę woli 
nupturientów lub wadę formy kanonicznej.

Bogdan i Aleksandra znali się jeszcze z dzieciństwa, z czasu 
pobytu Jańskich w Pękowie1, jednakże do bliższej znajomości 
doszło pod koniec 1827 r. To w tym czasie Jański miał zako-
chać się tej nad podziw dojrzałej kobiecie i nawet miał myśleć 
o oświadczeniu się jej, jednakże Aleksandra, wraz ze swoją już 
zamężną siostrą Julianną Szotarską, opuściła Warszawę i za-
mieszkała w Kaliszu2. Kiedy powróciła do Warszawy i ponownie 
spotkała się z Bogdanem, ten miał zaproponować jej małżeństwo. 

1  Por. B. Micewski, Bogdan Jański założyciel zmartwychwstańców 1807 – 1840, 
Warszawa 1983, s. 81.

2 Por. J. Iwicki, Charyzmat zmartwychwstańców. Historia Zgromadzenia 
Zmartwychwstania Pańskiego, Katowice 1990, s. 10. 
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Panna Zawadzka propozycji nie przyjęła i poinformowała go, że 
wcześniej zaręczyła się z Wacławem Łuszczewskim, który jed-
nak zaręczyny te miał potraktować jako żart3. W międzyczasie, 
ze względu na śmierć Józefa Puchewicza, który przebywał na 
stypendium w Paryżu, zwolniło się tam miejsce, dlatego Jański 
wziął udział w konkursie, uzyskał nominację na profesora poli-
techniki (15 sierpnia 1828 r.), przydzielono mu stypendium (10 
października 1828 r.) i otrzymał delegację na odbycie trzyletniej 
podróży naukowej do Paryża, Londynu i Berlina. W lipcu 1828 r., 
Jański miał ponownie spotkać Aleksandrę w Ogrodzie Saskim 
w Warszawie, która opowiedziała mu historię własnego życia. 
Mianowicie Wacław Łuszczewski namówił ją na małżeństwo 
przy udziale jednego z kolegów, który udawał księdza. Potem, 
gdy zaszła w ciążę, wyrzucił ją z domu, zaś rodzina wyrzekła 
się córki i odmówiła wszelkich kontaktów. W tej sytuacji Jański 
zaproponował jej małżeństwo, informując ją jednocześnie o trzy-
letnim stypendium na podróż naukową. Aleksandra propozycję 
przyjęła i w ten sposób mogła odzyskać utracony honor4. Nieco 
inną wersję zapoznania z Aleksandrą przytacza E. Callier, który 
opiera się na historii przekazanej przez Ludwika Królikowskie-
go. Jego zdaniem, poznał on tę dziewicę w jakimś nieokreślonym 
domu publicznym w Warszawie5. W opinii Micewskiego istnieją 
poszlaki, że siostra Aleksandry, Karolina Grabowska, wyraziła 
zgodę na adoptowanie jej dziecka, co ułatwiło decyzję Jańskiego6. 
Nupturienci wystarali się o niezbędne dyspensy od zapowiedzi 
i 23 października 1828 r., w Przewodowie, nowe małżeństwo 
pobłogosławił ks. Franciszek Krzykowski, zaś świadkami byli 

3  Por. tamże, s. 10.
4  Por. tamże, s. 10–11.
5  Por. E. Callier, Bogdan Jański, „pierwszy pokutnik jawny i apostoł emigracji 

polskiej we Francji”: szkic biograficzny: ustęp z pierwszej dekady dziejów emigracji 
polskiej 1831 – 1840, Poznań 1876, s. 5.

6  Por. B. Micewski, Bogdan Jański…, dz. cyt., s. 81.



194 Andrzej Sosnowski CR

Maciej Łaszowski i Augustinus Zawadzki7. Warto zaznaczyć, że 
Jański zawarł związek kościelny, pomimo iż w wieku ok. 15 lat 
stracił wiarę, a mając lat 18, wyrzekł się Boga i, jak to ujmuje 
Smolikowski, propagował antychrześcijanizm8. 

Przyjęcie weselne odbyło się u Zawadzkich w Kozłowie9. 
Małżeństwo zostało dopełnione, choć w swoim Dzienniku Jański 
powie: „Jak w dzień, tak i w nocy trzeba było znowu robić tylko 
pro forma”10. Następnego dnia młoda para w towarzystwie sio-
stry Aleksandry, Karoliny, pojechała do Strzegocin, skąd Bogdan 
odjechał do Paryża i już nigdy nie wrócił do Polski i nie spotkał 
więcej swojej małżonki11.

Zapiski i odczucia Jańskiego  
na temat swojego małżeństwa

Przyczyną sprawczą związku małżeńskiego jest zgodna wola 
mężczyzny i kobiety. Nupturienci nie muszą dokładnie wiedzieć, 
czym jest małżeństwo katolickie, ale do ważności związku muszą 
chcieć zawrzeć małżeństwo nierozerwalne, na zawsze, i bez wy-
kluczenia jego istotnych elementów jak zrodzenie i wychowanie 
potomstwa oraz powini chcieć małżeństwa według rozumienia 
Kościoła. Z tego powodu ważne jest, aby poznać opinię małżon-
ków na temat ich związku. Sprawdzić, czy nie mieli przeczucia 
co do nieważności małżeństwa i ewentualnych przyczyn tej nie-
ważności. W normalnym porządku prawnym to małżonkowie 
zgłaszają się do Sądu kościelnego i podają argumenty świadczące 
o nieważności małżeństwa. Nie muszą robić tego profesjonalnie, 

7  Por. B. Jański, Dziennik (1830 – 1839), odczytał z autografu i opracował A. 
Jastrzębski, Rzym 2000, s. 44.

8  Por. P. Smolikowski, Historia Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego 
podług źródeł rękopiśmiennych, t. I, Kraków 1925, s. 3.

9  Por. B. Micewski, Bogdan Jański…, dz. cyt., s. 81.
10  B. Jański, Dziennik…, dz. cyt., s. 44.
11  Por. J. Iwicki, Charyzmat zmartwychwstańców…, dz. cyt., s. 11.
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ale wystarczy, że w piśmie powodowym opiszą ogólnie ich su-
biektywne odczucia, argumenty i przyczyny nieważności, zaś 
do kompetencji Sądu należy precyzyjne sformułowanie tematu 
sporu, czyli podanie tytułu nieważności w formie pytania, np.: 
„Czy małżeństwo Bogdana Jańskiego z Aleksandrą Zawadzką 
zostało zawarte nieważnie z tytułu symulacji zgody małżeńskiej 
po stronie mężczyzny?”. Bogdan Jański do Sądu kościelnego nie 
zwrócił się z żadnym pismem, nie uczyniła też tego jego mał-
żonka, dlatego po 175 latach od śmierci Jańskiego i 172 latach od 
śmierci Aleksandry (zmarła w październiku 1843 r. w klasztorze 
marcinkanek w Warszawie), powinniśmy zgromadzić jak najbo-
gatszy materiał dowodowy, dotyczący ich małżeństwa.

Możemy zastanawiać się, co skłoniło Bogdana do poślubienia 
Aleksandry. W przypadku Aleksandry wszystko wydaje się być 
prostsze, choć jej ostatecznej motywacji chyba nigdy nie pozna-
my. Będąc w ciąży z Wacławem Łuszczewskim, który ją oszukał 
i wyrzucił z domu, oświadczyny Bogdana były dla niej zbawien-
ne w skutkach, gdyż odzyskała utracony honor i na nowo zo-
stała przyjęta przez rodzinę, która wcześniej jej się wyrzekła12. 
Zgadzając się na małżeństwo z Bogdanem, zakładamy, i jest to 
również założenie prawne, że chciała prawdziwego małżeństwa, 
a nie fikcji, jaką przygotował jej poprzedni amant. To prawda, 
że dzięki małżeństwu odzyskała honor i miejsce w rodzinie, ale 
z założenia prawnego wynika, iż był to efekt wtórny, choć jak 
najbardziej wskazany i oczekiwany. Gdyby jednak Aleksandra 
potraktowała małżeństwo z Jańskim jako środek do odzyskania 
honoru i miejsca w rodzinie generacyjnej, wtedy mielibyśmy 
do czynienia z symulacją zgody małżeńskiej, gdyż pierwszym 
celem byłoby nie samo małżeństwo, ale odzyskanie względów 
u najbliższych. Prawdopodobnie prawdziwą motywację zawarcia 
małżeństwa z Bogdanem 172 lata temu Aleksandra zabrała ze 
sobą do grobu i należałoby ewentualnie przeprowadzić dogłębne 

12  Por. B. Micewski, Bogdan Jański…, dz. cyt., s. 81.
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poszukiwania jej listów i pism, w których opisywałaby swoje 
prawdziwe racje zawarcia związku małżeńskiego.

Odnośnie Bogdana Jańskiego i jego pojmowania małżeństwa, 
do naszej dyspozycji pozostają listy pisane do małżonki, do bra-
ci czy przyjaciół, z których możemy wywnioskować, jakie było 
jego nastawienie do samego małżeństwa oraz do żony, i Dziennik. 
Listy, pisane do Aleksandry lub do braci, należy jednak w mia-
rę możliwości skonfrontować z Dziennikiem, ponieważ właśnie 
w Dzienniku Bogdan ukazuje całą prawdę o sobie i o własnym 
życiu, karcąc się niekiedy, że Aleksandrę okłamał w niektórych 
sprawach. 

Pisząc do swoich braci list z Berlina, zaledwie tydzień po ślu-
bie, decyzję o małżeństwie usprawiedliwiał następującymi słowa-
mi: „Od czegoż go mam zacząć, jeżeli nie od wyjawienia Wam 
tego, co już pewnie jest dla Was jawnym. Lecz nie gniewajcie się 
na mnie! Zrobiłem w istocie to, czegoś się pewnie Antosiu domy-
ślał, a o czym Stefanowi starałem się oczy zamydlić. Zrobiłem, 
bo już tak zrobić musiałem. Dane słowo, antycypowanie rzeczy 
małżeńskich, a może i pewna indywidualna słabość, do tego mnie 
skłoniły. Wtenczas już poznałem, że źle robię, kiedy odrobić nie 
było można”13. Wynikałoby z tego, że już w momencie zawiera-
nia małżeństwa, Jański widział, że źle robi, ale słowa te mogą być 
tylko formą tłumaczenia się przed braćmi tak, aby nie robili mu 
wyrzutów o jego pochopną decyzję w sprawie małżeństwa, ale 
zakładamy, że chciał małżeństwa, skoro je zawarł. 

Zupełnie inaczej wyglądają listy Bogdana do Aleksandry. 
W pierwszym, pisanym z Berlina tego samego dnia, co do braci, 
podkreśla własną odpowiedzialność za siebie i za swoje zdrowie, 
gdyż żyje już nie tylko dla siebie, ale i dla niej, i dla przyszłych 

13  B. Jański, List do Braci, Berlin, 6 listopada 1828 r., [w:] B. Jański, Listy, 
Rzym 2013, str. 88 (maszynopis udostępniony w 2013 r. przez postulatora 
procesu kanonizacyjnego B. Jańskiego, ks. Wiesława Śpiewaka CR).
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dzieci14. Zapewnia ją o tęsknocie, wierności i tłumaczy raz jeszcze 
konieczność wyjazdu za granicę oraz przestrzega ją przed powro-
tem do nieroztropnego życia, przez co tyle wycierpiała. Przypo-
mina jej również, by nadała dziecku imię, które już sam dla niego 
wybrał15. O wielkiej zażyłości i intymności świadczą bileciki pisa-
ne na osobnych kartkach, do których inni mieli nie mieć dostępu16. 
W jednym z tych listów Bogdan przyznaje, że ma świadomość, 
ile zrobił dla Aleksandry, żeniąc się z nią, ale jednocześnie doda-
je, iż również ona dla niego wiele zrobiła i przestrzega ją, by na 
nowo nie wróciła do poprzedniego sposobu życia, ale pozostała 

14  „Moje zdrowie i życie już nie dla siebie samego, ale dla Ciebie i dla... 
[dzieci] chować muszę”– B. Jański, List do Aleksandry Zawadzkiej, Berlin, 
6 listopada 1828 r., [w:] B. Jański, Listy..., dz. cyt., s. 18.

15  „Bądź jednak, Olesiu przekonaną, że innym, z innym już patrzę uczuciem 
na berlińskie piękności, jakbym patrzał dawniej i Tyś mi zawsze na pamięci. 
Osiemdziesiąt dopiero mil przejechałem, a jak mi przykrą Twoja nieobecność! 
Nie ma mi kto ni „dzień dobry”, ni „dobranoc” powiedzieć. Samotny między 
obcymi, zaledwo się z kim poznam, już go opuszczać muszę. Lecz nie sądź, 
żebym poddając się uczuciu miał żałować mego wyjazdu. Bynajmniej. Wyższe 
uczucie i wyższa potrzeba potrafi nade mną panować. Wymagam tego i po 
Tobie. Nie poddawaj się smutkowi. Niech go zastąpi spokojna chęć zgodzenia 
się z wolą Boga. Spodziewam się także, że mi dotrzymasz słowa, że ciągle 
będziesz mniej trzpiotem, (więcej pracowitą, więcej pobożną), a nade wszystko 
więcej pracę i prawdę lubiąca. Przez tych tylko przymiotów usilne nabywanie 
możesz mi dać dowód swojego do mnie przywiązania […]. Przyjdzie też może 
czas, w którym Ci wszystko nagrodzić potrafię (byleś na nagrodę zarobiła) […]. 
Pamiętaj, jakie imię przeznaczyłem dla [dziecka]. Proszę bardzo o takie”, [w:] 
tamże, s. 19.

16  „Ponieważ wiem, że może i kto więcej, nie tylko sama, będzie czytał list 
przeze mnie do Ciebie pisany z[awsze] więc załączać będę osobny bilecik do Ciebie 
samej, który ciągle będziesz paliła. I żądam także od Ciebie, abyś pisząc do mnie 
list, ponieważ go także kto więcej będzie czytał, tam u Ciebie, załączyła ukradkiem 
napisaną karteczkę osobno (tylko pewno), w której mi z[awsze] doniesiesz, jak 
Ci tam jest, jak Cię traktuje ojciec, matka i słowem w[szysc]y, z którymi żyjesz, 
o czymeś wreszcie słyszała, co Ci się zdarzyło, słowem w[szystk]o, co by Ci jawno 
pisać nie wypadło. Proszę Cię o to bardzo. Pamiętaj także, żeś sama z swego 
korcenia łezką pisywać obiecała. Pisz sobie zawczasu, długo, byle sama”– B. Jański, 
List do Aleksandry Zawadzkiej [list nr 2], Berlin, 6 listopada 1828 r., [w:] tamże,  
s. 20–21.
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mu wierną, jak on jest jej wierny pomimo wielu pokus17. Bog-
dan jest też szczęśliwy z listów, jakie otrzymuje od Aleksandry, 
co podkreśla w liście z 25 grudnia 1828 r. z Paryża, zaznaczając, 
iż było wiele osób, które obiecywały pisać, ale tylko ona dotrzy-
mała swojej obietnicy18. Z listu z 10 stycznia 1829 r. wynika, że 

17  „Olesiu! Z[awsze] j[edyna], daruj mi także, co tu piszę. Daruj, że Ci wyznać 
muszę, iż kiedym dziś, w oddaleniu od Ciebie, kiedy sobie przypomnę 
najdrobniejsze okoliczności naszych ze sobą stosunków, kiedy rozważę, com 
ja dla Ciebie zrobił i coś Ty dla mnie robiła i zrobiła; kiedy sobie to w[szystk]o 
przypomnę (a nie mogę przytłumić głosu pamięci) krew się prawie we mnie ścina, 
wzburzają się we mnie uczucia i najmniej już dziś na nic mi litość! Pamiętaj, że 
najdrobniejsze Twoje przekroczenie nie znajdzie już u mnie, choćby najsłabszej 
wymówki; ale też byłabyś najniegodziwszą, najniewdzięczniejszą.....! Olesiu, 
Ż[ono], pamiętaj, skonania spokojnego mieć nie będziesz za jedno p[rzeci]w 
swym przyrzeczeniom postąpienie, za jedno przeniewierzenie się, za widzenie 
się z kim, nie już z Wit[olde]m Łuszcze[wskim] lub innym mężczyzną, ale 
z Gord[onówną] lub, z którą z[e] znajomych kobiet... Wiem o tym, że Ty tam 
w[szystk]im pytającym o dawne rzeczy, mydlisz oczy; lecz to pokazuje, że 
jeszcze nie odezwało się w Tobie z całą mocą sumienie. Ale pamiętaj, odezwie 
się ono; bodajby się nie odezwało za późno! Prawdziwość w mowie, praca, 
mniej lekkości, a więcej poważniejszej roztropności, wierność – niech już 
przecie zaczną przewodniczyć Twemu życiu! Ciekaw jestem, czy też jakieś 
mówiła, ci nawet, co Cię dawniej w stanie niewinności znali, czy też ci nawet 
dziś przyznają, iżeś się zupełnie na dobrą stronę zmieniła? 

Co do mnie, nie tylko że dotąd, mimo słabości, nie tknąłem się kobiety, ale 
słowo honoru i uczciwości, mimo w[ielk]ich pokus, na jakie więcej jest wysta-
wiony mężczyzna niż kobieta, myślę cały wojaż pozostać zup[ełnie] wstrze-
mięźliwym i całym sercem Tobie wiernym. Ale nie mogę zapomnieć, co do 
Ciebie, przeszłości. Wstyd mi, żem zanadto na nią czuły. Oj, tak nadto!... Może 
ze szkodą zdrowia...”, [w:] tamże, s. 21.

18  „Dziewiątego b[ieżącego] m[iesiąca] odebrałem przecie list od Ciebie, 
dodaję „przecie”, bo mimo tego, żeś go w tydzień zaraz, po odebraniu mojego 
z Berlina, jak widzę z daty, na pocztę oddała, i żem się nie mógł go prędzej 
spodziewać; co dzień jednak, od mego przyjazdu do Paryża dowiadywałem 
się na pocztę, nie uważając, że niestety i odległość miejsca się nie zmniejsza, 
i poczta prędzej nie idzie, nawet dla tego, co by chciał co chwila dzielić uczu-
cie z [ukochaną osobą] i choć martwą literą nagradzać sobie jej nieobecność. 
Jakkolwiek bądź odebrałem go z tym większą przyjemnością, że nic przecie 
smutnego z niego nie wyczytałem; i że mimo obietnic pisania do mnie listu, 
jakie otrzymałem od kilku osób w Polsce, Tyś pierwszą była, któraś swojej do-
trzymała” – B. Jański, List do Aleksandry Zawadzkiej, Paryż, 25 grudnia 1828 r., 
Berlin, [w:] tamże, s. 22.
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Aleksandrze jest przykro z powodu nieustannych wymówek, 
jakie czyni jej Bogdan odnośnie jej przeszłości, dlatego małżonek 
zapewnia ją o miłości, o nieustannej chęci wspierania jej w do-
brem, o woli budowania wspólnej przyszłości19, ponieważ, jak 
pisze: „Możemy być szczęśliwi, lecz trzeba nam obojgu zacię-
tą niejako i uporczywą toczyć walkę i z własnymi nałogami i z 
ułudzeniami świata, i z[e] słodkimi słówkami umiejących ko-
rzystać z najdrobniejszej naszej słabości, złych ludzi”20. Ewen-
tualne wspomnienia z przeszłości, według Jańskiego, są jedynie 
przestrogą i są wyrazem miłości i szczerej przyjaźni21. Bogdan 

19  „Olesiu! - Zaczynając osobny, mniej jawny do mnie bilecik (ukradkiem, 
jak prosiłem napisany) użalasz się w nim, jakobym Ci ja w swoim z Berlina 
liście robił wyrzuty i umyślnie chciał martwić. Droga Olesiu! - Zważ na każ-
dy mój krok względem Ciebie, na całe moje postępowanie względem Ciebie. 
Czyliż możesz myślić, abym ja chciał, kiedy Twego nieszczęścia i zmartwienia; 
abym tym bardziej teraz zrobiwszy to, co mi może jak najważniejsze okolicz-
ności nie radziły zrobić, abym aż do słabości nie był do Ciebie przywiązanym? 
Czy możesz myślić, abym tyle był nierozsądny, żebym dziś przeciw Twoje-
mu i mojemu szczęściu chciał Cię od siebie swoimi wyrzutami odstręczać. Nie, 
z innej Ty to powinnaś uważać strony. Powinnaś uważać za znak namiętnego 
do Ciebie przywiązania, za znak tej troskliwości, jaką mam o Twój każdy ruch, 
każde słowo; ażebyś znowu, przez zbytnią drażliwość uczucia, przez zbytnie 
ufanie ludziom, nie zgotowała sobie nowych nieszczęść; a pewnie jeszcze więk-
szych. Bo cóż by o Tobie już powiedział cały świat, co byś sobie sama miała do 
wyrzucenia w wieku późniejszym, kiedy już ustanie krewkość młodości. […] 
Winnaś owszem stąd wnieść, że przy tym przywiązaniu, o jakim nie możesz 
wątpić, że mam do Ciebie, będziesz ze mną jeszcze szczęśliwszą, bo wspólny 
nasz interes, wspólne nasze szczęście każe mi przytłumiać to gorzkie uczucie 
wspomnień i usuwać najdrobniejszą nawet okoliczność, mogącą ją rozdraż-
nić; czego by sama namiętna miłość nie potrafiłaby nigdy poprawić […]. Byleś 
chciała uważać, jakie są przymioty dobrej matki, dobrej żony, dobrej gospodyni 
i z wolna szczerze je chciała nabywać, szczerze się przyzwyczajała do pracy, 
do ciągłej roztropności; utworzyła w sobie tę godność charakteru, jaka z mo-
ralnych uczuć wynika; tę szczęśliwą spokojność duszy, jaka z pogodzenia się 
z Bogiem, z sumieniem i z opinią ludzi pochodzi” – B. Jański, List do Aleksan-
dry Zawadzkiej, Paryż, 10 stycznia 1829 r., [w:] tamże, s. 33–34.

20  Tamże, s. 35.
21  „Droga i najmilsza żono! - Wiem, jakie mnie węzły łączą z Tobą; wiem 

jak mocną mam do Ciebie stałość, wiem jaki jest wspólny nasz interes; jakże 
bym przeciw sobie samemu postępował, gdybym z przeszłych wypadków 
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wyraźnie myśli o powrocie do Polski i do Aleksandry, chce da-
lej inwestować w rodzinę, myśli też o potomstwie, gdyż pisze: 
„Moja droga Oleczko! […]. W bilecie moim z Płocka załączyłem 
do Ciebie prośbę, abyś przyszłemu synowi lub córce dała imię 
Karol lub Karolina. Ani też słowa nie napisałaś mi, czyś nawet 
list ten odebrała. A mnie to każda literka Twoja nie uwierzysz 
ile interesuje. Co zaś do tego imienia i teraz ponawiam moją 
prośbę. A Bogdan lub Aleksandra schowamy dla drugiego, po 
moim przybyciu. Dobrze?”22. W listach nieustannie powracał też 
temat daty powrotu Bogdana do kraju. Zakładał on, że do Polski 
wróci, bo czekała go tam praca na Politechnice Warszawskiej, 
jednak wszystko zależało od władz uczelni, dlatego stara się on 
uspokajać Aleksandrę, zapewniając o natychmiastowym powro-
cie, jeśli zdecydują o tym władze politechniki23. W liście z 1 maja 
1830 r. przesyła informację, że jego pobyt przedłuży się o rok, 
więc we wrześniu 1831 r. będzie mógł rzucić się w jej drogie i od 
dawna pożądane objęcia24. Tę samą wiadomość potwierdza w liście 

robił Ci proste, dla zemsty dogryzki i przeszły bilet im tylko poświęcił... Nie! 
Nie! - Najmilsza Olesiu! Jest to zbytek mojej troskliwości o Ciebie, są to porady 
tak szczerej przyjaźni, do jakiej cały wzdycham, jakiej mało na ziemi, jaka byle 
znalazła godne siebie serce, może zapewnić prawdziwe szczęście na ziemi”, 
[w:] tamże, s. 36.

22  Tamże, s. 40.
23  „Droga Olesiu! W poprzednim liście żądasz ode mnie pewnej odp[owiedzi], 

jak prędko do Polski wrócę. Jeżeli Ci mam jak najpewniejszą w tym względzie 
dać w[iadomo]ść, to w tych dniach dop[iero] oczekuję stanowczej od Rady 
Polit[echnicznej] decyzji. Zawsze jednak najdalej za dwa lata, od następujące-
go września, będę z powrotem w kraju. Och, i dla mnie to nie w smak! Lecz 
cóż robić? - Poddać się trzeba okolicznościom. Wszak Ci to cierpienie, po tak 
długim niewidzeniu się, i cierpliwość są jedyną drogą do szczęścia. Bądź więc 
cierpliwą!” – B. Jański, List do Aleksandry Zawadzkiej, Paryż, 20 lipca 1829 r., 
[w:] tamże, s. 47.

24  „Najdroższa Olesiu, ta moja prośba jest tym usilniejsza, iż opuszczając 
wszelkie preludia, donieść Ci dziś dopiero z zupełną pewnością mogę i jestem 
zmuszony, iż na rok trzeci za granicą zostaję. I we wrześniu dopiero roku przy-
szłego będę mógł, w tyle mi drogie i tyle od dawna pożądane objęcia Twoje 
się rzucić. W tym miesiącu niestety odebrałem list donoszący mi o tym posta-
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z Londynu z 22 listopada 1830 r., kiedy pisze: „Za rok bez za-
wodu będziem już z sobą razem. Nie uwierzysz droga Olesiu, 
ile ta myśl mnie pociesza. Ile bym w dzień jeden, w jedną chwi-
lę resztę mego wojażu żądał zamienić, żeby Cię można prędzej 
uścisnąć, przywitać, podziękować Ci za to poświęcenie, jakie 
dla mnie robisz i żyć razem, kompletnie zjednoczyć całą naszą 
dolę. W przyszłym roku odbieram jeszcze pensję na 9 m[iesięcy]. 
W końcu więc dop[iero] września zakończyć jestem obowiąza-
ny moją podróż. Zdaje mi się wszakże, że nie sposób, abym się 
z dala, aż do tego okresu od Ciebie mógł pozostać odłączony 
i najpóźniej w sierpniu już się zobaczymy. Bądź więc spokojną 
i cierpliwą – niedługo koniec naszym strapieniom! Żyj z nadzie-
ją ciągle taką, jaką Cię kocham, jaką Cię sobie względem mnie 
wystawiam. Złe jest warunkiem dobrego, byleśmy z niego ko-
rzystać umieli. I to więc poświęcenie, jakie oboje, rozstając się 
czasowo zrobiliśmy i wszystkie cierpienia, na jakie ono nas wy-
stawia uczyni nam może naszą przyszłość tym przyjemniejszą, 
doskonalszą, szczęśliwszą, im ciernistsza do niej była droga[…]. 
Mąż żonie, da Pan Bóg ojciec dzieciom…Coraz bardziej staleję, 

nowieniu Rady [Politechnicznej], pod której dyrekcją zostaję, razem przedłu-
żający mi w tym zakresie czas pobytu mego w Anglii do 6 m[iesię]cy (miałem 
bowiem poprzednio kwartał tylko w Londynie bawić). Nie uwierzysz, Najmil-
sza Olesiu, ile najzapaleńsza chęć korzystania, pod względem naukowym i w 
nadziei przyczynienia się coś do lepszego przyszłego naszego położenia, ile ta 
chęć korzystania z podobnego przedłużenia sparaliżowana jest we mnie przez 
najokropniejszą tęsknotę do Ciebie, przez najwyższą żądzę złączenia się z Tobą 
jak najprędzej. Na samą myśl szczęścia, jakie nam złączenie to rokuje, chciał-
bym w jednej chwili, jednym skokiem stanąć przy Tobie i Ciebie i siebie uwol-
nić co prędzej od tych fatalnych trosk i fatalnego oddalenia naszego. I wszyst-
kie moje prace byłyby mi znośniejsze, i całe życie byłoby mi milion milionów 
razy słodsze, gdy[by] przez jaki cud te wspólne nasze życzenie zaspokojonymi 
natychmiast być mogły. Lecz cóż robić? Kiedy niestety zupełnie jest [to] nie-
podobnym. T[rzeba] poddać się woli Boga, mieć cierpliwość i nadzieję” – B. 
Jański, List do Aleksandry Zawadzkiej, Paryż 1 maja 1830 r., [w:] tamże, s. 48.
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oszczędnieję… Z Tobą też gosposią niedługo się złączę”25. Pięk-
ne słowa, prawda? Szkoda tylko, że w Dzienniku, pod datą 23 listo-
pada 1830 r. wyznaje: „Żal, że w liście do żony skłamałem względem 
motywu prędkiego powrotu”26.

Jański bardzo mocno przeżywa przedłużający się brak infor-
macji od Aleksandry. W liście z Paryża, z 2 marca 1831 r. pi-
sze: „W wypadku niebytności Olesi w Pękowie, na miłość Boga 
– Grabowski lub ktokolwiek bądź z familii, niechże mi przecie 
doniesie, co się z Wami dzieje!”27. Zrozpaczony szuka nawet 
możliwości sprowadzenia Aleksandry do Francji28, co jednak 
było niezwykle trudne ze względu na fatalną sytuację finansową. 
Dodatkowo wiadomości, jakie otrzymał z Polski, mówiące o po-
wrocie Aleksandry do Warszawy i do starego sposobu życia, za-
dały mu kolejny cios, chociaż ciągle obiecywał jej chęć pomocy: 
„Zajętemu właśnie poszukiwaniem środków sprowadzenia Cię 
tutaj, złączenia się z Tobą i to na zawsze pełnemu, najżywszej 
chęci i nadziei uskutecznienia tego jak najprędzej – jakże okrop-
ny cios zadało mi Twoje postępowanie! – Wszakże, Bóg to widzi, 
nie przeklinam i nie rozpaczam. Jeżeli nie zgasła jeszcze w Tobie 
ostatnia iskra cnoty i szlachetności, rozżarz ją w imię Boga! Stłum 
w sobie raptem wszystko, co jej przeciwne! Zastanów się, coś po-
winna, mimo wszelkich przeszkód! Natychmiast zerwij, zerwij 
kompletnie i nagle wszelkie Twe obecne stosunki! Uciekaj stąd, 

25  B. Jański, List do Aleksandry Zawadzkiej, Londyn, 22 listopada 1830 r., [w:] 
tamże, s. 56–57.

26  B. Jański, Dziennik…, dz. cyt., s. 73. 
27  B. Jański, List do Aleksandry Zawadzkiej, Paryż, 2 marca 1831 r., [w:] B. 

Jański, Listy…, dz. cyt., s. 59.
28  „Co do mnie, zbyt wiele ważnych okoliczności nie dozwalają mi dziś 

wrócić do kraju. Ty wszakże nie rozpaczaj. I owszem znaleźć potrafię środki 
sprowadzenia Cię wkrótce do mnie. I pełen jestem najżyw[szych] chęci, na-
dziei uskutecznienie tego jak najprędzej. Ale, na miłość Boga, piszże do mnie 
prędzej. Donieś mi, gdzieś się dotąd podziewała, gdzie jesteś? Przyślij mi Twój 
adres” – B. Jański, List do Aleksandry Zawadzkiej, Paryż, 16 marca 1832 r., [w:] 
tamże, s. 61.
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gdzie jesteś, choćbyś przejść miała przez najokropniejsze cierpie-
nia i nędzę! – Jeżeli się wahasz, jeżeli chcesz jeszcze szukać innej 
czyjej rady, prócz mojej, wszystko już skończone! – Zrobiwszy 
bez zwłoki, coś powinna; dopiero rzuć się do stóp ołtarza, dla 
złożenia podzięki Bogu za udzielenie Ci pomocy do powrotu 
do cnoty! Bóg Ci udzieli jeszcze przebaczenia. On udzieli opieki 
w nieszczęściu, wsparcia na przyszłość. Zrób, coś powinna! I pisz do 
mnie jak do najlepszego przyjaciela! […]. – Z jakąż radością list Twój 
wtenczas przyjmę! –Natychmiast, natychmiast odpiszę Ci, jak ten, co 
Ci jeszcze najlepiej życzy i co Ci jeszcze podać chce rękę pomocy”29.

Właściwie do 1839 r. wszelkie wiadomości Jańskiego na temat 
życia Aleksandry pochodziły z fragmentarycznych doniesień 
z Polski, często mijających się z prawdą. Z pewnością przeby-
wała ona w Warszawie, gdzie nie prowadziła się najlepiej, ale 
sam Bogdan również wierności małżeńskiej nie dochowywał. 
Jański zaczął też myśleć o rozwodzie. Wynika to z listu, jaki 
otrzymał od Królikowskiego, w którym ten opisuje aktualną sy-
tuację Aleksandry: „Widziałem się z nią i jej siostrą Teresą, która 
mieszka ze siostrą swoją, Szotarską. Powiedziała, że na rozwód 
chętnie zezwala, nie chcąc aby jej mąż miał przez nią los związa-
ny. Ale Michał i Teodor twierdzą, że on rozwodu podług praw 
kanonicznych dostać nie może: bo niewierność i oddalenie nie 
są punktami prawnymi. Stanęło na tym, że on ze swego miejsca 
może takowy otrzymać. Powiedziano mi, że ona utrzymuje się 
z pielenia ogrodów, mycia podłóg, z prania – jednym słowem 
zostaje w nędzy”30. Sam Jański też rozmawiał o tym i myślał nad 
kwestią rozwiązania małżeństwa, gdyż w Dzienniku pod datą 
6 listopada 1837 r., można znaleźć notatkę: „Pomówić z księdzem 
przeorem o kwestii narodowej (o żołdzie dla mnie niewarto), 

29  B. Jański, List do Aleksandry Zawadzkiej, Paryż, 18 maja 1832 r., [w:] 
tamże, s. 62.

30  L. Królikowski, List do B. Jańskiego, grudzień 1837 r., [cyt. za:] J. Iwicki, 
Charyzmat zmartwychwstańców…, dz. cyt., s. 13. 
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o żonie (o rozwodzie)”31. Nie wiadomo jednak, co miał na myśli, 
mówiąc o rozwodzie; staranie się o stwierdzenie nieważności, 
czy raczej o prawną separację, która byłaby wystarczająca, aby 
Bogdan mógł myśleć o stanie zakonnym przy jednoczesnym po-
słaniu Aleksandry do jakiegoś klasztoru.

Chociaż Jański już znał prawdziwą sytuację Aleksandry, cią-
gle miał do niej pewien żal o to, że nie dotrzymała słowa, wróciła 
do Warszawy i tam na nowo stoczyła się moralnie32. Robiąc so-
bie swego rodzaju rachunek sumienia i oceniając swoje małżeń-
stwo, w liście z 23 czerwca 1839 r. do Julianny Szotarskiej, siostry 
Aleksandry, pisze: ”Nie pobłogosławił, niestety, Pan Bóg naszemu 
związkowi z Olesią i ciężko nas skarał; bośmy na to, bodaj oboje 
przez naszą najprzód ku Niemu niewierność, wielce zasłużyli. 
Jedyna to i wszystko w sobie zawierająca nauka, z całej naszej 
smutnej przeszłości... Bodaj byśmy oboje szczerze ją uznali i czuć 
chcieli, i oboje umieli z niej korzystać, na naszą poprawę!...”33. 
Jański uznaje własne winy, ale jednocześnie pisze do Szotarskiej: 
„Szczere miałem postanowienie użycia wszystkich sposobów 
dla połączenia się naszego. Nieszczęściem nie było to tak łatwe 
i zwlekało się nieco... Ileż [jednak] żon dłużej czekało, albo czeka 
[jeszcze] uczciwie na połączenie się z mężami!... Lub i bez tej na-
dziei najprzyzwoiciej zachowują się”34.

Dość szybko Jański dostał odpowiedź od Szotarskiej, która w li-
ście z 20 lipca 1839 opisuje mu ogólną sytuację w rodzinie oraz 
donosi, że Olesia „ciągle w największym pozostaje niedostatku”, 

31  B. Jański, Dziennik…, dz. cyt., s. 488.
32  „Rozstając się z Olesią (tak daleko, aż w przeszłość sięgnąć mi wypada) 

żądałem od niej i otrzymałem najformalniejsze przyrzeczenie, że przed 
połączeniem się ze mną nigdy a nigdy, pod żadnym pozorem i warunkiem nie 
wróci do Warszawy. Racje tego późniejszy czas, aż nadto okazał słusznymi!” 
– B. Jański, List do Julianny Szotarskiej, La Grande Trappe, 23 czerwca 1839 r., 
[w:] B. Jański, Listy…, dz. cyt., s. 131.

33  Tamże, s. 131.
34  Tamże, s. 131–132.
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zaraziła się tyfusem, więc „ani oszczędzać, ani zapracować przy-
zwoicie na kawałek chleba nie była w stanie”. Sugeruje też Bog-
danowi umieszczenie Aleksandry w jakimś klasztorze, gdzie 
mogłaby godniej żyć: „Jedyny środek i ratunek dla niej, Kocha-
ny Bogdanie – pisze Szotarska – to jest, żeby ją wkupić gdzie do 
klasztoru, żeby tam miała na całe życie stół i stancję, a przy tym, 
żebyś jej mógł wyznaczyć jakiś fundusz na jej utrzymanie – to 
jest oporządzenie”. Donosi też o zmianie życia i o ciągłej pamięci 
i wdzięczności Aleksandry wobec swojego męża: „Teraz już ona 
porzuciła złe nałogi; w tej chorobie spowiadała się z prawdziwą 
skruchą […]. Olesia przeczytawszy Twój list, mocno się rozpła-
kała, ucałowała Twoje litery mówiąc, że niewarta tej pociechy od 
Boga, ale na zawsze będzie pamiętna”35.

Jański faktycznie tak postąpił. Chociaż sam chory i niebawem 
udał się do Rzymu, to dzięki otrzymywanym darowiznom, wy-
słał swojej małżonce pewną sumę pieniędzy, zaś w testamencie 
dyktowanym między 27 a 29 czerwca 1840 r., zastrzegł, aby pew-
ną kwotę przesłano Aleksandrze do klasztoru, co zostało speł-
nione jeszcze przed śmiercią Aleksandry 21 października 1843 r.

Aktualne możliwości rozpoczęcia procesu

Z ważnego małżeństwa powstaje dozgonny i wyłączny węzeł, 
którego kontrahenci nie mogą zerwać przez wzajemną ugodę36. 
W ten sposób temat nierozerwalności małżeństwa ujmuje Ko-
deks Prawa Kanonicznego z 1917 r.37 i tak samo nierozerwalność 
była rozumiana na początku XIX wieku. Zgodzić się więc należy, 
że małżeństwo Jańskich zostało zerwane (zakończyło się) przez 

35  List Julianny Szotarskiej do B. Jańskiego, [w:] B. Jański, Dziennik…, dz. 
cyt., s. 658, nota 1722.

36  Por. F. Bączkowicz, Prawo kanoniczne. Podręcznik dla duchowieństwa, t. II, 
Kraków 1924, s. 33–35.

37  Por. Kan. 1110, Codex Iuris Canonici, Pii X Pontificis Maximi iussu 
digestus, Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus, AAS 9/II (1917), s. 219. 
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śmierć Bogdana 2 lipca 1840 r., bowiem z chwilą śmierci jednego 
z małżonków zostaje rozwiązany węzeł małżeński i tym samym 
zostaje zmieniony stan osobowy pozostającego przy życiu, wdo-
wy lub wdowca38. Skoro zaś sami małżonkowie nie wnieśli za 
życia prośby do Sądu kościelnego o stwierdzenie nieważności 
ich związku, pozostaje pytanie, czy teraz ktoś mógłby wystąpić 
do Sądu o stwierdzenie nieważności tamtego małżeństwa. O ile 
przy ewentualnym procesie należałoby stosować prawo koś-
cielne obowiązujące w momencie zawierania małżeństwa, czyli 
w październiku 1828 r., to jednak kwestia rozpoczęcia procesu 
teraz jak i sprawy proceduralne, są już regulowane przez aktu-
alne prawo Kościoła.

Ogólna zasada dotycząca zaskarżenia małżeństwa jest prosta 
i wynika z kanonu 1674, a mianowicie: „Do zaskarżenia mał-
żeństwa są zdolni: 1. Małżonkowie; 2. Rzecznik sprawiedliwości, 
kiedy nieważność małżeństwa została już rozgłoszona, jeżeli 
małżeństwo nie może być uważnione lub nie jest to wskazane”39. 
Instrukcja Dignitas connubii z 2005 r., którą należy stosować w są-
dach diecezjalnych i międzydiecezjalnych w prowadzeniu spraw 
o nieważność małżeństwa, w art. 92 precyzuje jedynie, że mogą 
to być małżonkowie zarówno katoliccy, jak i niekatoliccy40. W ta-
kim znaczeniu jedynie małżonkowie i promotor sprawiedliwości 
mieliby interes prawny, aby rozpocząć taki proces. Inne osoby są 
zawsze uważane jako postronne w sprawach małżeńskich i na-
wet jeśliby miały jakiś interes w stwierdzeniu nieważności kon-
kretnego małżeństwa, nie mają takiej kompetencji. Małżeństwo 

38  Por. G. Erlebach, Komentarz do kan. 1675, [w:] Komentarz do Kodeksu Prawa 
Kanonicznego, t. V, ks. VII, Procesy, red. J. Krukowski, Poznań 2007, s. 338.

39  Kan. 1674, Codex Iuris Canonici, Auctoritate Joannis Pauli PP. II promulgatus, 
AAS 75/II (1983), s. 287.

40  Por. Papieska Rada ds. Tekstów Prawnych, Instrukcja, którą należy zachować 
w sądach diecezjalnych i międzydiecezjalnych w prowadzeniu spraw o nieważność 
małżeństwa „Dignitas connubii”, z 25 stycznia 2005 r., art. 92, [w:] Komentarz do 
Instrukcji procesowej „Dignitas connubii”, red. T. Rozkrut, Sandomierz 2007, s. 153.
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zawierają małżonkowie dla własnego dobra, dlatego wbrew ich 
woli nikt nie może podważać ważności ich związku41.

Prawodawca kościelny przewidział jednak możliwość za-
skarżenia małżeństwa po śmierci, chociaż tylko w wyjątkowych 
sytuacjach. Kanon 1675 §1 stanowi: „Małżeństwo, które za ży-
cia obojga małżonków nie zostało zaskarżone, po śmierci jedne-
go lub obojga małżonków nie może być zaskarżone, chyba że 
kwestia dotycząca ważności ma charakter przedprocesowy dla 
rozwiązania innego sporu, bądź na forum kanonicznym, bądź 
na forum świeckim”. Identyczny zapis znajdziemy w art. 93 Dig-
nitas connubii, zaś papież Franciszek w Motu proprio Mitis Iudex 
Dominus Iesus, które weszło w życie 8 grudnia 2015 r., jedynie 
połączył kanony 1674 i 1675, dlatego nadal będzie obowiązy-
wać ta sama zasada. Sformułowanie kanoniczne: „Po śmierci 
małżonków małżeństwo nie może być zaskarżone, chyba że…” 
podkreśla nadzwyczajność takiego procesu i jest obwarowane 
dodatkowymi warunkami: małżeństwo nie mogło być zaskarżo-
ne za życia małżonków, zaś sprawa nieważności stanowi kwestię 
przedprocesową, tzn. incydentalną do rozwiązania innej sprawy 
spornej (sądowej lub administracyjnej), na forum kanonicznym 
lub świeckim42.

W świetle tego przepisu, po śmierci któregoś z małżonków, 
nie jest możliwe rozpoczęcie procesu ze zwykłej ciekawości, aby 
sprawdzić, czy małżeństwo było ważne, czy też nie. Nie może 
tego zrobić nawet żyjący drugi małżonek, który próbowałby 
wnieść pozew dla uspokojenia własnego sumienia, bo np. mał-
żeństwo było nieszczęśliwe i żyli w separacji. Jedyna możliwość 
wynika z potrzeby rozstrzygnięcia innej sprawy, gdzie pojawi 
się konieczność stwierdzenia, czy małżeństwo było ważne, czy 

41  Por. A. Dzięga, Strony sporu w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa, 
Warszawa 1994, s. 101. 

42  Por. W. Kiwior, Komentarz do art. 93 Dignitas connubii, [w:] Komentarz do 
Instrukcji…, dz. cyt., s. 154–155.
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też nie. Mamy wtedy do czynienia z tzw. kwestią przedproce-
sową czy incydentalną. W takim przypadku sędzia prowadzący 
główny proces, może to być postępowanie spadkowe w procesie 
cywilnym lub może to być np. proces kanonizacyjny, zawiesza 
własne postępowanie, żądając od strony powodowej (tej, która 
rozpoczęła główny proces) dostarczenia prawomocnego wyroku 
dotyczącego małżeństwa. W ten sposób wyrok procesu małżeń-
skiego będzie traktowany jako jeden z dowodów w głównym 
procesie. Przyjmuje się, że stroną powodową w sprawie mał-
żeńskiej będzie ta, która ma interes prawny do udowodnienia 
czegoś w procesie podstawowym. To nie Sąd, prowadzący 
pierwszorzędną (główną) sprawę, wnosi pozew o stwierdzenie 
ważności małżeństwa, ale to Sąd niejako daje prawną możliwość 
do wszczęcia procesu małżeńskiego nieżyjących już małżonków. 
Ocena zasadności wniesienia pozwu o stwierdzenie nieważności 
małżeństwa zależeć będzie od Sędziego przyjmującego wniosek.

Komentując ten przepis, Audytor Rotalny, ks. prałat Grzegorz 
Erlebach twierdzi, że wyrażenie: małżeństwo, „które za życia 
obydwu małżonków nie zostało oskarżone” jest użyte jedynie 
dla podkreślenia zależności czasowych i jego opuszczenie nie 
byłoby uszczerbkiem dla treści kanonu43. Wydaje się jednak, że 
prawodawca kanoniczny miał głębszy cel w tym sformułowaniu 
niż zależności czasowe, gdyż gdyby proces rozpoczęty za życia 
małżonków zakończył się prawomocnym wyrokiem, ponowne 
rozpoczęcie takiego procesu z tego samego tytułu wymagało-
by tzw. nova causa propositio, czyli ponownego rozpatrzenia 
sprawy już osądzonej. Gdyby zaś proces nie był zakończony ze 
względu na śmierć jednego z małżonków w czasie trwania pro-
cesu lub porzucony przez strony, mogłoby być trudno przeko-
nać Sędziego do ponownego przyjęcia sprawy małżeńskiej. 

W przypadku, który nas interesuje, żadna ze stron nie oskar-
żyła małżeństwa o nieważność, choć oboje małżonkowie mieli 

43  Por. G. Erlebach, Komentarz do kan. 1675…, dz. cyt., s. 339. 
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jakieś wątpliwości co do ważności ich związku i o tym pisali. Pro-
ces o stwierdzenie nieważności małżeństwa Jański – Zawadzka 
teoretycznie mógłby być przeprowadzony, ale jedynie na potrze-
by procesu beatyfikacyjnego Bogdana Jańskiego. Konieczność 
rozpoczęcia tejże procedury musiałaby wyniknąć z wątpliwo-
ści, jakie zrodziłyby się na różnych etapach procesu; na pozio-
mie diecezjalnym lub w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. 
Sam postulator, który jest osobą fizyczną, prawnie ustanowioną 
przez powoda i zaaprobowaną przez biskupa, i który w imieniu 
powoda prowadzi sprawę kanonizacyjną44, nie może rozpocząć 
takiego procesu z własnej inicjatywy. Nie może więc uprzedzić 
przewidywalnego pytania ze strony kongregacji i przeprowa-
dzić proces, by ewentualny wyrok zamieścić w materiale dowo-
dowym, przekazywanym Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. 
Jedynie na wniosek biskupa, a właściwie na wniosek delegata bi-
skupa, który w jego imieniu prowadzi dochodzenie diecezjalne, 
lub na wniosek Kongregacji, postulator mógłby zwrócić się do 
kompetentnego Sądu o przeprowadzenie procesu małżeńskiego. 
Taki wniosek jest koniecznym dokumentem, upoważniającym 
Sędziego do przyjęcia wniosku o rozpoczęcie procesu małżeń-
skiego. Wniosek taki powinien zawierać wszystkie formalności 
wymagane przez prawo do przyjęcia go przez Sędziego. 

Kompetencje sądu

Wspominany powyżej List apostolski motu proprio Papieża 
Franciszka Mitis Iudex Dominus Iusus, który odbił się głośnym 
echem w prasie i wzbudza wiele kontrowersyjnych pytań po-
śród kanonistów, reformuje dotychczasową zasadę ustalania 
kompetencji sądów w pierwszej instancji. Papież Franciszek na-
dał nowe brzmienie kanonowi 1672: „W sprawach o nieważność 

44  Por. H. Misztal, Prawo kanonizacyjne według ustawodawstwa Jana Pawła II, 
Lublin – Sandomierz 1997, s. 176.
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małżeństwa, które nie są zarezerwowane Stolicy Apostolskiej, 
właściwe są: 1° trybunał miejsca, w którym małżeństwo zostało 
zawarte; 2° trybunał miejsca, w którym jedna ze stron lub obie 
strony mają stałe lub tymczasowe zamieszkanie; 3° trybunał 
miejsca, w którym faktycznie trzeba będzie zebrać większość 
dowodów”. Biorąc pod uwagę fakt, że w naszym przypadku 
trudno mówić o kompetencji sądu miejsca zamieszkania stron, 
a to ten punkt wzbudza najwięcej emocjonalnych komentarzy 
pośród kanonistów, pozostają nam dwa ewentualnie kompe-
tentne trybunały; Sąd Diecezjalny w Płocku, jako trybunał miej-
sca, w którym małżeństwo zostało zawarte, oraz Sąd Pierwszej 
Instancji do spraw nieważności małżeństwa regionu Lacjum. 
Korzystając jednak z pozwolenia Kongregacji, aby proces beaty-
fikacyjny na poziomie diecezjalnym był prowadzony w Płocku, 
a nie w Rzymie, wydaje się logiczne, że również proces o stwier-
dzenie nieważności małżeństwa Jański – Zawadzka, powinien 
być prowadzony w Płocku.

* * *
Nieudane i nieszczęśliwe małżeństwo, a takim był związek 

Bogdana z Aleksandrą, nie musi koniecznie oznaczać nieważno-
ści. Z zapisów zarówno Jańskiego, jak Zawadzkiej wynika jedno-
znacznie, że oboje cierpieli w tym związku, nie byli sobie wierni 
i robili sobie wzajemnie wyrzuty i wymówki. Dostępny mi ma-
teriał dowodowy jest zbyt skąpy, aby przeważyć o nieważności 
związku, ale myślę, iż dałby podstawy do złożenia sądowego 
wniosku, zakładając, że podczas procesu udałoby się dokładniej 
zbadać nie tylko historię poślubną, ale i przedślubną. 

Osobiście jednak wątpię, aby istniała konieczność przepro-
wadzenia takiego procesu. Na poziomie diecezjalnym nie było 
to konieczne, i w mojej opinii nie zmieniłoby niczego odnośnie 
do stwierdzenia heroiczności cnót u Sługi Bożego Bogdana Jań-
skiego. Cały proces jego powrotu do Boga, pracy nad odnowie-
niem społeczeństwa i dawania podwalin pod zgromadzenie 
zmartwychwstańców, przebiegał w okresie jego wewnętrznej 
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świadomości, że jest żonaty. To prawda, że mógł myśleć o cał-
kowitym oddaniu się Bogu poprzez konsekrację zakonną, ale 
przecież świętość nie polega na snuciu planów na przyszłość, ale 
na nieustannym zmaganiu się z własnymi słabościami i ścisłym 
jednoczeniu się z Bogiem w konkretnej rzeczywistości historycz-
nej. Wydaje się zatem, że w prowadzonym procesie beatyfikacyj-
nym nie będzie potrzeby prowadzenia procesu incydentalnego 
o nieważność małżeństwa, ale raczej trzeba będzie wykazać, że 
nie był on w stanie odbudować wspólnoty życia z Aleksandrą. 
Proces jego nawracania przypada na okres milczenia żony i bra-
ku jakichkolwiek wiadomości na jej temat. Co więcej, dochodzi-
ły go pogłoski o jej moralnym upadku i to właśnie wtedy pisze 
o zamiarze sprowadzenia jej do Paryża. Czy zrobił wszystko, co 
było w jego mocy? Nie wiemy, ale pewnie na to pytanie będzie 
musiał odpowiedzieć przyszły postulator generalny, pisząc posi-
tio w procesie beatyfikacyjnym. 
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ZMARTWYCHWSTAŃCY

(Zgromadzenie Zmartwychwstania  
Pana Naszego Jezusa Chrystusa)

Wstęp historyczny

Zgromadzenie Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa 
Chrystusa powstało w Paryżu, we Francji, 17 lutego 1836 roku 
pod przewodnictwem Bogdana Jańskiego. Po śmierci Założy-
ciela, 2 lipca 1840 roku, jego uczniowie, pod kierunkiem Piotra 
Semenenki i Hieronima Kajsiewicza, Współzałożycieli Zgro-
madzenia, rozwijali dalej jego idee i żyli we wspólnocie. W nie-
dzielę wielkanocną, 27 marca 1842 r., wraz z pięcioma innymi 
współbraćmi, złożyli pierwsze śluby zakonne w katakumbach 
św. Sebastiana w Rzymie.

Pierwsza Reguła została napisana w Wielkim Poście 1842 
roku i stała się podstawą życia Wspólnoty i osobistego uświę-
cenia. Pierwsi członkowie tej Wspólnoty zostali natchnieni, by 
poświęcić się Zmartwychwstałemu Zbawicielowi i nazwać się 
„Braćmi Zmartwychwstania”, bo umarli grzechowi i powstali 
z Chrystusem Zmartwychwstałym do nowego życia w praw-
dzie i miłości.
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Charyzmat

Pragniemy być wierni łasce, jaką otrzymali nasi Fundatorzy, 
łasce, w której obecnie uczestniczymy przez nasze powołanie 
do Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego. Uważamy, że 
pewne prawdy są szczególnie ważne dla naszego życia i naszej 
pracy jako zmartwychwstańców, gdyż obrazują tę właśnie łaskę 
i powołanie.

Jesteśmy przekonani, że miłość Boża względem nas jest mi-
łosierna i niezawodna. Na tę miłość nie zasłużyliśmy. Jesteśmy 
niczym, niczego nie posiadamy i bez Boga niczego nie możemy. 
Pociąga nas zło. Jesteśmy grzesznikami. Bóg jednak nie przestaje 
pociągać nas ku sobie.

Jesteśmy przekonani, że w miłości swojej Ojciec powołuje nas 
do nawrócenia: do osobistego zmartwychwstania w jedności 
z Jezusem, do nowego życia przepełnionego mocą Jego Ducha. 
Umieramy samym sobie wraz z Jezusem, kiedy oddajemy nasze 
życie Ojcu, wyrzekając się wszystkiego, co nas od Niego oddzie-
la. Moc Ducha formuje w nas Chrystusa i pobudza, aby miłością 
odpowiedzieć na ogromną miłość Ojca w stosunku do nas.

Jesteśmy przekonani, że Bóg powołuje nas, abyśmy żyli ra-
zem, jak bracia – dzieląc się darami, jakie otrzymaliśmy, po-
magając sobie wzajemnie, modląc się i pracując razem dla Jego 
chwały.

Powołał nas, abyśmy byli wspólnotą, która jest żywym zna-
kiem ewangelicznych wartości: sprawiedliwości, prawdy i mi-
łości.

Jesteśmy przekonani, że Bóg powołuje nas, abyśmy razem 
pracowali nad zmartwychwstaniem społeczeństwa, niosąc 
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wszystkim Jego życie i miłość poprzez nasze osobiste świade-
ctwo, poprzez świadectwo naszego życia wspólnotowego i po-
przez apostolaty Zgromadzenia, a zwłaszcza pracę parafialną 
i wychowawczą.

Potrzeba przy tym, abyśmy budowali i uczyli innych budo-
wać wspólnotę chrześcijańską, w której wszyscy mogą doświad-
czać nadziei, radości i pokoju Zmartwychwstałego Chrystusa.

Jesteśmy przekonani, że Maryja jest dla nas zmartwychwstań-
ców we wszystkim wzorem życia i działania.

Misja

Zgromadzenie Zmartwychwstania głosi Misterium Paschalne 
i daje o Nim świadectwo.

Przekonani, że Bóg miłuje nas bezwarunkowo, zwiastujemy 
wyzwolenie i zbawienie każdej osoby i całego społeczeństwa 
jako przejście ze śmierci do życia, w którym każde zło i niespra-
wiedliwość będą przezwyciężone.

Wzywamy wszystkich, a szczególnie młodzież i rodziny, do 
wspólnot Zmartwychwstałego Chrystusa, w których promieniuje 
wiara, nadzieja i miłość – znak zjednoczenia w Kościele z Chry-
stusem i Jego Matką Maryją.

Jesteśmy przekonani, że aby to osiągnąć, nasze Zgromadzenie 
musi być wzorem chrześcijańskiej wspólnoty, w której wszyst-
kich ożywia jeden duch i jedno serce.

Przez naszą posługę duszpastersko-wychowawczą zwracamy 
się do wszystkich ludzi, szczególnie jesteśmy solidarni z ludźmi 
poniżonymi przez niesprawiedliwe struktury.



220 O Zgromadzeniu

Pomagamy laikatowi spełniać właściwą mu proroczą i prze-
twarzającą funkcję wobec świata, dając mu głębsze doświadczenie 
dynamiki Paschalnej w jego życiu.

Jako wspólnota międzynarodowa będziemy sobie nawzajem 
pomagać w różnych częściach świata, dzieląc się naszymi posłu-
gami, doświadczeniami i zasobami.

Podzielamy Chrystusowe pragnienie, aby rozpalić ogień Bożej 
miłości w sercu każdego człowieka na tej ziemi.

Modlitwa zmartwychwstańcza

Zmartwychwstały Jezu Chryste,
który jesteś Drogą, Prawdą i Życiem

spraw, byśmy wiernie żyli
duchem Twego Zmartwychwstania

Odnów nasze serca,
naucz nas umierać samym sobie,
abyś Ty i tylko Ty w nas pozostał.

Uczyń nas znakiem Twojej miłości,
co przemienia i przekształca.

Zechciej posłużyć się nami
w odnowie społeczeństwa,

abyśmy głosząc Twoje życie
i Twoją miłość,

doprowadzili wszystkich
do Twego Kościoła.

Przyjmij te prośby, Panie Jezu,
który żyjesz i królujesz z Ojcem
w jedności z Duchem Świętym

jako Bóg na wieki.
Amen.



1. Msza św. na rozpoczęcie sympozjum (Kraków, 22.10.2015). Od lewej: ojciec prowin-
cjał Krzysztof Swół CR, ks. bp. Wiesław Śpiewak CR, ks. kard. Stanisław Dziwisz, ojciec 
generał Bernard Hylla CR

Galeria

XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z serii 
Duchowość Klasztorów Polskich: Przekaz i Komunikacja

Sługa Boży Bogdan Jański:
doświadczenie duchowe i projekt społeczny

(z okazji 175. rocznicy śmierci)

Kraków, 22 października 2015 
Centrum Resurrectionis – ul. Ks. Stefana Pawlickiego 1
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2. Msza św. na rozpoczęcie sympozjum (Kraków, 22.10.2015).

3. Sympozjum: (od lewej) ojciec generał B. Hylla CR, ks. prof. S. Koperek CR, 
dr hab. E. Hoffmann-Piotrowska, ks. prof. S. Urbański
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4. Uczestnicy sympozjum.

5.  Uczestnicy sympozjum.
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6. Uczestnicy sympozjum.

7. Sympozjum: (od lewej) ks. prof. S. Koperek CR, ks. prof. W. Misztal, 
ks. dr hab. R. Nęcek
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8. Sympozjum: (od lewej) dr A. Guzik, ks. dr. A. Sosnowski CR

9. Sympozjum: (od lewej) ks. prof. D. Tabor CR, ks. dr B. Micewski CR
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10. Sympozjum: (od lewej) ks. prof. W. Misztal, ks. prof. R. Nęcek, 
ks. dr W. Mleczko CR, ks. prof. S. Koperek CR, ks. dr. A. Sosnowski CR, 
dr hab. E. Hoffmann-Piotrowska, dr A. Guzik, ks. dr B. Micewski CR, 
ks. bp W. Śpiewak CR, ojciec generał B. Hylla CR, ks. prof. D. Tabor CR
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