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Bogdan Jań.ski,
założyciel

Znarhtvchwstańcóly
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Zycie Bogdana Jańskiego (1807-
1840) bo o nim będzie tu mowa _ do-
Starcza az nadto dowodów na to, ze
czystość jest wielkirn BoĄm darem, ale
dowodzi równiez, lz,,dzierżaw{, tegoż
daru Pan powterza raz to beznadziejni e
słabemu, razto zarozumiałemu do gra-
nic mozliwości człowiekowi. To właśnie
egocęntryZm doprowadził rrrłodego +
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Będąc jeszcze młodym, zanim zacząłem podróżować,

szukałem jawnie mądrości w modlitwie.

.1. 
.U bram świąĘni prosiłem o nią
i aż do końca szukać jej będę.
Z powodu jej kwiatów, jakby dojrzewającego winogrona,

..i." ,n. w niej się rózradowało,

Bogdana do,,uruchomienla,, pożąda-
nia, którego - jak mu się wydawało -
absolutnie nie trzeba powstrzymylvać.
Skuteczqrmi,,podpowiadac zamt" w tej
dziędzinie byĘ dzieła matęrialistów i
hedonistów cz>Ąane przezeń w czasie
warszawskich studiów. ReszĘ dokona-
ła kompania, wśród której - po Śmierci
reli gij nej matki i ptzy Ęlez b ezwolnym,
co sfrustrowanym ojcu - czuł się najle-
piej, gdyż'kazdy tam prześcigał się w
crynach, nazwijmy je delikatnie - nię-
moralnych.

Bogdan nie był maruderem w tej
grupie. Romansem z kobietą mógł się
pochwalićjuz w szęSnastym roku zycia'
czyli dokładnie wtedy, gdy zapisał się
na studia w Warszawie. Potem PrzY-
chodziĘ roz|icznę przy gody, których
nie mozna naz:łvać nawet przelotnymi
romansami. Ludwik Królikowski, który
ztał. go wówczas, pisał później o {,rn
okesie jego zycia: ,,[Jański] nie umiał
panować |nadiządzĄi nie Ęlko nie miał
sobie tego za grzech, ale nawet vznawał
to za potrzebę |udzką,bardzo godziwą
zwłaszcza dla umysłów wyzszych, do
których sam najpochlebniej się zali-
czał''. Na nic zdało się religijne wycho-
wanie matki i jej przestrogi' na nic sięd-
mioletnia edukacja u benedyktynów w
Pułtusku' w jednej z najlepszych szkół
tego typu w Królestwie Polskim. Pasjo.
natmatematyki i języków obcych, choć
znatury ucz}nny i skłonny do poświę-
ceń, potrafił np. wziąć udział w pijaĘ-
kach zakohczonych (przynajmniej w
jednym wlpadku) sProfanowaniem
grobu i toastem wychylonyrn. .. z czasz-
ki fupa.,,Wielki mistoz rewolucjonizrnu i
hulatyk' - tak nazwie siebie kilka lat
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pómiej, po nawróceniu.,,Wielki mistrz'',
który na domiar złego spycha i innych
w otchłań pustki i grzechu...

p|Ę|{NA
I USIANBIONA

Jednakżę w roku |827 (zostałwów-
czas podwójnym magistrem: obojga
praw i administracji) stało się coś, co
mogło odmietić Ęcie i czyny rozpasa-
nego studenta. Spotkał pięknąi wraŻIi-
wą córkę pułkownika wojsk polskich,
Aleksandrę Zaw adzką i poczlil do niej
ogromną nieznanąwczeŚniej sympatię'
która rychło przerodz1ła się w zakocha-
nie. Ale Aleksandra, tyleż piękna, co
naiwna, dała się uwięść jakiemuŚ nie-
cnęmu łoffort.i, który wzifl znią sfingo-
wany ślub, stał się ojcemjej dziecka i jak
większość łotrów tego rodzaju, ulotnił
się bez ś|adu' Zhańbiona i opuszczona
ola wzbudziła w Bogdanie nowe uczu-
cie, którego rezultatem była decyzja o
jej poślubieniu - sposób na uwolnienie
Aleksandry od hańby i opuszczenia.
Mimo swej areligijności i materialisĘcz-
nych przekonań, Jański zgodz|ł sięna
Ślub kościelny' który odbył się w paź-
dziemiku l 828 roku. Przyjął wtedy świę-
tokradzko Komunię św., od lat bowiem
nieuczęszczał'do spowiedzi i nie uczy-
nił tego równiez przed swoim ślubęm.

Może j ednak wszystko skończyłoby
się dobrze, gdyby nie fakt, iż następnę-
go dnia po uroczystoŚci Bogdan opu-
Ścił rodzinne Mazowszę i udał się do
Londynu na sĘpendium naukowe, któ-
rc otrzymał' wygrywając konkurs na
profesora-nominata mającego powstać
InsĘ.tutu Politęchnicznego w.Warsza-
wie. Jak się pó źmiej okazało,opuŚcił kraj

nazavrsze i olesi (tak nazywatpóżniej
żonę w listach) nigdyjuz tie zobaczył.
ona wróciła do swego ,,opuszczenia,,
rodząc najpierw Syna Z owego hańbią-
cego z,,lviązku. a potem zmagając się z
biedą materialną i duchową (zmarła tr zy
lata po śmięrci męza w prąrtułku dla
ubogich prowadzon1.m pzez siosĘ
zakonne). on, po pierws ry ch gor ący ch
obiętnicach wierności, znów poddał się
owęmu,,ościeniowi'', który go uciskał
(czyż nie j est w tym podobny, j ak nafnie
zauutaĘł' jedenze współbraci, do Św.
Pawła, którego takźe ptzez całe Ęcie
,,coś'' przygniatało do ziemI? - por. 2
Kor12, 7). Pozbawiony odzewu zonyna
swe licme początkowo lisĘ pvszczony
na szerokie,,Świata odmęty,, - zupełnie
jak w kiepskim męlodramacie - zaczfi z
czasęm na nowo prowadzić rcnviązĘ
rrybĘcia.

Gorzko podsumuje Potem swoje ra-
cje bycia w małżeństwie: ',słabość,
prózność, pogarda towarzystwa byĘ
na końcu jed1myni pobudkami dotrzy-
mania jej słowa i zrobięnia dobra tej'
któĘ nie tylko nie kochałem, alę i nie
cierpiałem'' (4 I l 835). Już po swoim na-
wróceniu w l 836 r. (termin ten jest raczej
rrmowny' proces nawTacania się Jań.
skiego trwał defacto do końca zycia),
planował sprowadzić żonę do siebie
maj ąc nadziej ę, że b ędzie współtworzy-
ła zefiską gaŁąż zgromadzelia,któr e za-
łoĘł'. SzczupłoŚó środków finanso-
wych oboj ga (bieda towarzy szyta J an-
skięmu własciwie od zawsze) uniemożli-
wiła ten projekt. Nieco pózniej szukat
dróg do separacji, któĘ olesia nie
sprzeciwiała się. Gdy i to nie wyszło,
zapisał w testamencie część swych pie-
niędzy izorie.

w PARYżU
Powyjeżdzie zkaju Jański bez trudu

łączył rozw iązĘ Ęb Ę cia ze swymi fa-
scyracjami naŃowymi (był niezmier-
nie zdolnym naukowcem, szerokoŚć
jego zainteresowań budzi podziw) i po-
szukiwaniami światopoglądowymi (po-
znał saintsimonistów, a od 1832 środo-
wisko liberaliznru katolickiego we Fran-
cji). Rok |829,pierwszy w całoŚci spę-
dzony za granicą skomentuje później:

,,Topię troskę w niepamięci i rozpu-
ście,, . Czyz trzeba wymowniejszego ko-
męttarza? Nastęne lata nię byĘ lep-
szę. Bięda Jńskiego (także i ta ducho-
wa) sięgnęła londyńskiego a póżnie1
paryskiego bruku. Napomyka coś o
wyjeździe do Ameryki a nawet o pozba-
wieniu się zycia' Gdzięś tamjednak ko-
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łatało się w nim dobrze ,,ustawione''
wcześniej sumienie, bo podczas poby-
tu w Londynie napisał w dzienniku:
,,opuszczam was na zawsze, mę prze-
szłę mar zętia, b oĘ szc za mej pr ze szłej
młodości. Nie dla mnie ĘtuĘ uczone i
sławaw Ojczyźmie' i wesołość w rozwią-
zŁym grońe, i uścisk z ust nierządni-
cy...'' (l5 XI 1830)'Cóż'ztego' kiedyjuz
cztery dni później czyIamy dalej w j ego,
nięraz brutalnte szczerym, Dzienniku..
,,Upadek pierwszy - 6 sou, drugi - 5
sou. W zĘm humorzę do domu'' (19 VI
1 830). W początkowej fazię Dzienniką
az roi się od imron kobiet lekkiego pro-
wadzenia. Często jest to ktoś, kto po
prostu,,sięnawinął'' (19 VI 1832), byrva
też, ze pojawiają się kobiety bęzimien-
ne, gdyż Bogdan nie zdołał poznać ich
imion. Czasem jednak przychodzi na
niego opamiętanie: ,,I mamzę się gnie-
waćna olesię? Kiedyja tyle szaleję.....
Q]W1832).

msx&ffiu&szENrE
Ale łaska Boża nie śpi. Bogdan

opuszcza zgromadzenie utopijnych sa-
intsimonistów i po trwającej nieco sza-
motaninie wewnętrznej, zaczyna na
nowo odkrywać katolicyzm . Zrazl jed-
nak dostrzega nie jego moralne przesła-
nie (dotyczącetabe czystoŚci), ale do-
gmaĘ które ,,rozbiera,, Swym' ZawSZe
niespokojnym, umysłem. Pomaga mu w
Ęm napotkany w Paryzu w 1832 r'
Adam Mickie wicz, z ldórymzamięszku-
je. Bierze do ręki od dawna nie czyĄaną
Biblię oraz książki religijne. Jański, któ-
ry juzwcześniej stał się społecznikiem
(ztej jego ,,Ęł1<t', skorzystali saintsimo-
niści), teraz dopiero do1rzał właściwy
kięrunek swojego dział.ania: wszech-
stronna pomoc rodakom wyniszczo-
nyn nie Ęlko przez emigracvjnąbiedę,
alę nieustanne swary i ciągłe skakanie
sobię do oczu. Krąg znajomoŚci Jań-
skiego gwałtownie się poszetzał, jego
dobroć odczuwała co t az w i eJ<sza tzesza
emigrantów. Wszystko, co było w nim
szlachetne, zaczynało brać górę. Wyci-
szał,a siętakże (ale nie znll<ła zupełnie)
poządliwośó, które1 1eszcze pruez cały
1832 r' potęznie folgował' Pod koniec
1834 r. przyszło postanowienie spowie-
dzi i chęć przekreślenia tego, co mogło
się dotąd Panu Bogu nie podobać'
Przygotowując się do sakramenfu po-
kuty Jański nie oszczędza się wcale,
dziękuje tez Bogu zato, ze dał mu od-
czuó własną,'nędzę i znikomość'' (4 I
1835). Wreszcie, po pięciu etapach swej
spowiedzi, w sĘczniu 1835 r. otrą,muje
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rozgrzeszenre po raz pierwszy odcza-
sów gimnazjalnych.

*ffiY$T&Str
Myliłby się jednak ktoś myślap' że

na tym zakończyła się walka Bogdana o
czystość. Na przykład w dzień jedne.1 z
owycl"r przełomourych spolł'iedzi,,spo-
tkał się i pobrat a1,, ze znajomąnierzalni-
cą... Czystości poświe.cał kolejne zapt-
ski w Dzientiiol, jednak jej brak dęma-
skował coraz pewniej.. ,,przęz brak do-
Statecznego czuwania nad sobą przez
nałogową pychę i prózność, nieoder-
wanic się jeszcze od dobr doczesnych

|s ic l| .  naIóg marzenia wpadlem w jesz-

cze obrzydliwsze zepsucie" (21 X 1835).

,,Pokusy nieczyste'' i ,,wybryki ciała''
przychodząna niego stale. Na nlego,
który coraz bardziej zdecydowanie
zmięrza drogą Świętości. Łaska Boza
czynt z niego człowieka corazbardzlej
wstrzemięzliwego, pokomego, gotowę-
go do wielkich wyrzeczeń, byle tylko
grzech nie miał do niego dostępu. o
tym, ze Jański podjął zadanie heroiczne,
nie trzeba chyba nikogo przekonywać.
Z czasęmten radykalizm stanie się dla
niego chlebem powszednim. Podwoi (a
moze i potroi) srvoją pomoc braciom-
emigtantom bez rł'.zg1ędrr na ,,ko1or'' ich
przękonań' chociaż częSto Spotka Się Z
ich strony z obojętnością i niewdzięcz-
nością. Tego nakłoni do spowiedzi,
temu podrzuci dobrą r.e11grjną książkę,
tęgo napomni za jego niemoralne pro-
wadzenie się, jeszcze innemu spłaci dhl-
gi (!) Dla swych najgorliu'sz1'ch
uczniów załozy w i 836 r' il.spólnotę bę-
da.cą erł enementem na ettt igl. lcr j tlr l l l

,,poletku'', prowadzącą na poĘ klasz-
totr]y. na po|1 zaangaŻowany w srt iat
tryb zycia. Uwazamy ją za początek
zgtomadzenia zmartwychwstańców.

Pewnego rodzaju bezwzg\ędność, z
jakąBogdan odta! patrzy na siębię, su.
rowe Samooceny zakrawaj ące niekiedy
na chorobę skrupulanryzrllu sulnienia.
mają swoje głębokie podstawy. Bogda.
nowi chodzi o jedno: bY wszechmoc
Pana Boga zdoŁała w nim oczyścić
wszystko, co grzęsznę. o takączystość
juz nie tylko w maczeniu wstrzemięzli.

wości sęksualnej - zaczynało mu cho-
dzić. B ar dzo pr zy Ęm |iczyl i j ednocze-
śnie doświadczał miłosierdzia Pana. Ale
do tego potrzebna była bezkomproml-
sowość, której nam dzisiaj tak często
brakuj e (np . t',',rrr, którzy ni erzadko prze-
cedzają komara a poĘkają wielbłąda

por. Mt 23,24), a ktorej
Jański nas uczy' Stąd w

"-,.?

jego Dzienniku pod koniec zycia nie-
ustające oskarżęnia się przed Panem:

,,dwarazy przychodziĘ mi myśli nieczy-
ste i nie odpędziłem ich nafychmiast z
oburzeniem" (27 VII 1839); ,poszukiwa-
nia z upodobaniem w czasopismach i w
książkach i,t zmianek o gorszacych
skanda1ach'' (1 0 VIII 1 839). Tak to już
jest z tynri. którym Pan Bóg dał o wiele
większy niz przeciętny horyzont widze-
ru4...

Tffią.$fi}ffie sw€fiY**{.
Wielu spraw nie udalta lo rntt s ię

przeprowadzió do końca, choćby dlate-
go, ze żył za\edwie trzydzieści trzy lata.
Ale mając dar stania w prawdzie przed
Panem Bogiem zmarlwychwstawał.
Umierał dla grzechu, by zyć dla Niego.
Dzieńpo dniu.

To prawda, że droga Jańskiego do
świętości nie jest drogądla wszystkich,
Żęmozę zniechęcac a nawet odstręczac.
A1e nikt, choc trochę myślapy nad swo-
jąwiarą nie zaprzeczy, ze ten człowiek
jest widomym znakiem jak niedaleko -

dla Pana Boga - jest od najpodle.lszego
grzechu do nieprzeciętnej świętości.

Na koniec warto oddac głos same-
mu Bogdanowi, który przebywając na
rekolekcjach u trapistów w czerwcu
1 839 r. (rok przed swą śmiercia) podał
sanr sobię aptzęz to i nam kilka
sposobów nazwyciężanie pokus. Za-
rytułował je: ,,Rady na dni w Trappie'':

1. obudziwszy się, wstać zaraz,
uczyć się prze n,,ryclęzać ctękość ciała i
rn-v*ś1i i zaraz myś|Panu Bogu dzięko-
ir ać. że dał przezlrvcięzenie się. i prosić,
zcbr rr  'p iet.rł '

I . \ie r obic u ielkicl.r toalet" ale ubre-
rac się j ak na.j spiesznle.1 .

3. I przyklękna1vszy t1,lko dla adora-
cji' dziękczynienie i ofiarowanie stę
PANU BOGU, spieszyć się do kościota
przed Przenaj świętszy S akrament.

4. Choó się połozy póŹniej, wstac
jak się tylko obudzi' Przebudziwszy
się, prosić zaraz całą duszą PANA
BOGAoto.

5' Na śniadaniu jak najmniej jeŚÓ,

stąd potem ociężałość do roboty.
MACIEJ GAWLIK CR

W nawiasach umieszczono daty zapisków

Bogdana Jańskiego w Dziennilru, który W

orl ginale przechowyr,vanl jest w rzym-

skirn archiwum zrnartwychwstańców'

Maciej Gawlik CR - zmatlwYchwsta-
niec, historyk zakonu, duszPasterz
akademicki.

orędzie
zMedziugoria
z25 września2002 r.

LJrogle ozlecl:
W tym tak niespokojnYm

czasre wzywam was oo
modlitwy. Kochane dzieci.
módlcie się o pokój i o to,
abykaŻdy człowięk w świecie
umiłowal pokoj' TyIko ta
dusza, która odnajdzie pokój

w Bogu, będzie odczuwać
zadowolenie i napełni świat
miłością. Kochane dziecr,
j esteście szczegolnie wezwa-
ni do zycia w pokoju i do
świadczęnia o pokoju, o
pokoju w waszych sercach i

rodzinach, bo to za waszYm
pośrednictwem pokój
popłynie przez świat. Dzięku-
ję, że odpowiędzie1iście na
moje wez\,Vanlę.

Modlimy się
w intencjach nadesłanych
przez Cą.telnikólv

_ o zdrowie i siły dla Robeńa
- o pokój duszy i sęrca dla

ofiarterroryzmu
- o rozpoznanie powolania
dlaReni
- o otwarcie serca Kasi na
miłość

zarodziny,rwłaszcza
wielodziętne, aby były
oto czone nalezYtY m szacun-
kiem i miĄ zapewnione
godne warunki jej utrzYman ia
- zazdtowte Józia i Jasia
- o dobre owocę wyjazdu do
Rzymu
- o kapelana dla LISTU
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