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{.epiejmiećmnieja dobrych,pobclżttych' mi, ze szczegółamt,precyzyjnie. Bez
zadnego- tak dziśpowszechnego _
prawdziwieodrodzanychi
wyćwitzonyck,
cackania się ze sobą. Zbyt wiele wiw ChrystusiePanu_ niż
zj*dnoczon.-vłh
dział i uczynił,zła,by teraz maskować
i zepsucil"l swój grzech.Jakzebliskiemi sąte zapitłumy,których namiętnościonł
ski, w których Bogdan pisze o tym, ze
trz*baby ul*gać
nie potrafi regulamie wstawaó rano, by
l3ogdanJański,P tłdszłandts'l"entdzień święcieprzepędzic, nie potrafi
c ltl,t,,s
!ulego Zbuwit,i el a wyrzec się kawy i cygara,nie daje soł"twy
Zl.lttł,

powstań
z martwyGh,

Oiczyznomoia

bie rady z odpisywaniemna listy. Praca nad sobą przybrałau niego hęroiczne wymiary. Pomocą w zdobywaniu
były _ obok ,,Dziennika''_
świętości
coroczne rekolekcje, które odbywałna
odludziu - albo u trapistów w opactwie La Trappe, albo u benedyktynów
w sĘnnym Solesmęs'
Ciągle się oskarżałi jednocześnie
wychwalałmiłosięrdzieBożenad sobą.
Wiele w ,,Dzienniku''jest takżeuwielbień' radosnej chwały,jaką oddawał
Panu.Nie bez powodumówi się o nim
takżejako o ,,publicznympokutniku'' _
pokutą zmazywat występki młodości.

milosiernY $amarYtanin
canie się i zycie braterskie.To miałbyć
zaczyn, dzięki kóremu upokorzona o.1.
Jański był społecznikiem',z krwi i
porr.oli..nanogi...
cryzna stalr.ałabl.
kości''.,,Bakcyla'' połknąłw Londynie,
sasię w działalność
gdy zaangaż'ował
gdy
obserwopotem,
i
int-simonistów
spo wiedź
\ajpienr' sam musiał dać przykład. wał poczynania - nader śmiałewów_
Po latach materializmu i ateizmu, drę- czas dla Stolicy Apostolskiej ówczeduchow.
katolików'
jak
francuskich
snych
bar(i
czony swą cielesnością to
dzo!), po poznaniu izyctaod tej ,,ciem- nych i świeckich,skupionych wokół
nej'' strony, ów profesor-nominateko- ks. F. de Lammęnais'Nie widziałdla siebie innej drogi, jak tylko być apostonomii na PolitęchniceWarszawskiejzostał pociągnięty budującym przykła- łem Dobrej Nowiny' odwiedzał w Pabraci - emigrantów Jego
dem Adama Mickiegicza, ,,9uru" Pary^t
oże było to wtedy,
'gdy1
i
Bogdan Stracit matkę
ryskiej emigracji
przystąpił do spomusiał jako najstarszy z
l
trójki braci - jeszczebę- wiedzi. Miała ona
plęć
etapów,
Pułaż
w
dąc uczniem u benedyktynów
ttwała6 miesięcy,
fusku,zarabiacna Ącie arrykulami.a
po ukończeniu nauki pracą nauczyciel- a zakohczył'a się
ską w tejze szkole' Miał rvówczas 19 o s t a t e c z nie r o z grzeszentemottzylat'.' A możewszystko zaczęłosię wtedy, kiedy po kolejnej nocy z przypad- manym 10 stycznia
kową kobietą @Ęnfi z tęgo w Warsza- 1835 r. Proces nawie juz jako student)pojawił się ten wrócenia nię zanięwielki, mało dostrzega1nyi często koitczył'sięjednak.
zagłlszany wyrzut sumienia. A moze Prz e c i wn ie - o d
jeszcze później,kiedyjuż na emigracji tego czasu Jański
prowadził skrupuzobaczył'na własne oczy rozpadbezkryĘ cznieprzez siebieuwięlbianejsek. latne zapiski w
ty saint-simonistów,w której pokładał ,,Dzienniku",notuwielkie nadzieje...?Nie wiemy dokład- j ą c s wo j e niedo .
i ciąę}e
skonałości
nie, kiedy wszystko się zaczęło.Ale w
roku 1835 myślutworzenianowej kon- upadki. Oto jeden
gregacji zakonne1,składającejsię z ka- z wielu rachunków
płanów i świeckich'pracującychnad sumienia, zanotowanywkońcupaźodrodzeniemPolski, była w nim juz
d z i e r n i k a 1838
mocna. Jański widział dwie drogi pro.
wadzącedo tego celu: osobistenawra- roku:

oczątki,,sprawy'' zmartrrychwstańców otoczonesą
tajemnicą.Może sięgają
czasów,kiedy Bogdan
Jański, jako dziecko, widział,że
jego rodzicólv, Piotra i
małżeństwo
Agnieszki] nie było szczęślirre.
czegodowodemb1.łoopuszczenie
domu przez ojca, zgorzkniałego
dodatkowopo klęscekampanii
napoleońskiej.
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trzy kolejne filie ,,Domku'' , który urósł
,,Dziennik" usiany jest nazwiskami ludzi, których odwiędzał,wspierał- nie
do roli centrum odnowy duchowej patylko dobrym słowem'ale i finansowo, ryskiej emigracji_ tylu byłochętnych...
zachęcałdo spowiedzi, snlkał zatrudWkrótce Kajsiewicz i Semęnenko
nienia, dawałkorepetycjez francuskie- rozpoczęIl'naukę teologii w paryskim
go, podrzucałdobrą lekturę.Nie zwrazaHadzię College Stanislas.Łączyli ją
cał uwagi, patrzył'na swoje kłopoty z
z ptacą wychowawców w tamtejszym
pogarszającymsię zdrowiem, ale robił intemacię. Po póŁora roku Jański wywszystko, by Polak w Paryżu nię czllt. słałich dalej' do Rrymu. Tam również,
się obco i samotnię.obracałsię w krę- przez 74 miesięcy,łączy|i studia z funk.
gu najwybitniejszych rodaków swej cjami wychowawców w sierocińcu.
epoki, ale nigdy nię zanotował w
Wychowywanie było jednym z głównych celów nowej wspólnoty. Jański
,'Dzienniku'' żadnegozachwyflt muzyką czy jakimśpoematem- dla niego zapalił do niego swoich następców,
najważniejszybył człowiek z jego bie- pokazując im tę drogęjako niezwykle
dą która mobilizowała go nieustannie ważnąw odradzaniuducha chrześci.
do roli,'miłosiemegoSamarytanina''. jańskiego'
Nie zaniedbywał pracy literackiej.
Tłumac4lłna francuski dziełaMickiepo6ci i powstańcy
wicza, z którym wspólnie mięszkał i
Kim byli ct, którzy zebrali się przy
zaprzyjażnił'się serdecznie,teksty LeBogdanie? Mieli powikłane życiorysy
lewela i Mochnackiego, pisał aĘkuły
ikażdy, jak on' przeszedł,,chorobę''do francuskich encyklopedii' Wciąkrótszą lub dŁuższą- niewiary więkgnięto go w poczęt członków Towa- szośćprzeżyłapowstanie listopadowe'
tzystwa Literackiego Polskiego, był emigracyjną tlłaczkę a nawet przynaredaktorem,,PielgrzymaPolskiego". W
leżność
do loży masońskiej.Byli wśród
kohcu rozgrzałajego serce myślzało- nich poeci - Adam Mickiewicz, Józef i
zenia wspólnoty' która byłaby zaczyBohdan Zalescy, Hieronim Kajsiewicz,
nem odrodzenia rodaków. I tak, wraz z
Adam Celiński, StefanWitwicki, prawMickięwiczem, brał'udziałw powoła- nik - Józef Hube, wydawca - Aleksanniu w grudniu 1834r. Braci Zjedtoczoder Jełowicki,lekarz - Hipolit Terlecki,
nych, ,,których celęm byłodawaniedo.
ma|arz - Józęf Maliński' radykalni onbrego przykładl poprzez modlitwę, giśczłonkowieloży masońskiej- Piotr
dzieła miłosierdzia t wzorowe życie Semenenkoi Franciszek Krahnas, ofichrześcijańskie''.Niedtugo jednak ist- cerowie wojsk powstańczych _ Józef
niało to zgtomadzenie, zaIedwte pół' Marszewski,Kazimierz Newęlski i Leon
roku. Nową grupę skupił wokół siebie Przecławski,by wspomnieć tych wazjuż tylko Jański i nazwałją,,Bractwo niejszych,którzy o,"k1asaorek''
się otarSłużbyNarodowej''. Jędnak i to sto- li. Większość
z nich nie v7trzymałatrywarzyszenl'enie zaspokoiło apostol- bu
Ęcia proponowanegoprzez Jaf'skich zamiarów Bogdana.
skiego i ułoĄła sobie icie po swojemu, zostali ludźni świeckimi.Jednakże
Domek Jańskie$o
to właśnieo święckichchodziło Jań17 lutego 1836, w środępopielco- skięmu. Bez nich nie widział swojej
wą, przryrue Notre Dame des Champs wspólnoty j ako autentycznej, Zgroma||, został'powołany ,,Domek Jańskie- dzenię miało się składaćw połowie z
go''' do którego weszli Piotr Semęnęn- kapłanów,a w połowie z ludzi świecko, Hieronim Kajsiewicz (ci dwaj blikich. Sam nie mogączostaćksiędzemscy wówczas wstąpienia do benedyk- siłąrzeczy - właśnieświeckimstawiał
tynów), Edward Duński i Józef Malińzadania,których kapłaninie mogli podjąć.
ski. Powszechnie uważa się ten dzień
za powsfanie Zgromadzenia Zmarrrr-ychwstańców.Kilka dni później
-!ą-szyscyzłożyIi ślubdozgonnej i bra:ełskiej społeczności.Prowadzi|i życie
nspólne, w duchu pokuty, na wzór
.r.mi57y;
wspólna Msza św.,częstaspo.medź.żywotyŚwiętychprzy posiłkach'
.lańskiegoobdarzono tytułem,,Brat
S:arszv''. To romantyczne i śmiałę
p.m.zedsie3vzięc
ie zacze]'oprzy ciągać |udzl spragnionychczegośinnego, niż
;n!u.n.e
łcie i próżne spory emigranmu'm..
Do 1839 roku trzebabył'ozałożrvć

Nowa wspólnota spotykałasięz atakami od samegopoczątku.Smiano się
z nich, kpiono, nazywano ,,papistami"
- ale Jański nie ustawałw swej gorliwości.Do czasujednak- rok 1839był
naznaczony klęską. Jest to jednak klęska wyłącznie w wymiarze ludzkim, Z
powodów finansowych musiał zatknąć trzy z czterech domków, zapadł
nieodwołalniena gruż|icę,a co tajwazniejsze - straciłwiarę w swoje dzieło.
Prueżywał
wówczas',noc zwątpienia'',
do której przyczyniałasię świadomość,
iz nie potrafi już,dalej działać,nie daje
sobie rady. Stał się biemy i obojętny.
Nie pisałnawĆtlistów do swych rzymskich uczniów. W takim staniepojechał
na rekolekcje do La Trappe.Tam dokonałosię oczyszczenię'wlóciła zar|iwość,
nadztejai miłość,która wypełnianajdrobniejszeobowiązki. Gdy wrócił do
Paryza,napotkałte sameproblemy,które trapiĘ go poprzednio,ale ni.e,,zwo|nił tempa'', walcząc z brakiem pieniędzy, partiąmonarchistówCzartoryskiego i formująckandydatów w,pomku''.
Dopiero postępująca grużIica zmusił.a
go do opuszczenia miasta nad Sekwaną. Na proŚbę szóstki seminarzystów
w styczniu 1840 r. udałsię do Rzymu.
Doczekałjeszcze nowiny o zamknięciu
ostatniegoparyskiego ,,Domku", a takze przyjęcia tonsury w Rzymie przez
Kajsiewicza, Semenenkę'Hubego i
Duńskiego.
Żegnałsię z tym światemzostawiając braciom wymagający testamęnt.
Zmarł2lipca 1840r. Jego dziełobyłow
fazie projektu.Żyt zaledwie33 lata, aIe
udałomu się zostawićgrupęludzi, któ.
rzy - jak się okazało* byli gotowi
wprowadzić owe projekty w życie. E

