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czewski, metropolita lwowski, ponowił przyrzeczenia narodu. Walkom o nie-
podległość nieustannie towarzyszyła świadomość, że Polska jest Królestwem 
Maryi, a „cud nad Wisłą” był przypomnieniem wielkich zwycięstw, które 
Ojczyzna odniosła – jak powszechnie wierzono – dzięki wstawiennictwu nie-
bieskiej Królowej. W przededniu Bitwy Warszawskiej, w trakcie trwania no-
wenn do Najświętszej Maryi Panny, ormiański arcybiskup Lwowa Józef Teofi l 
Teodorowicz wołał o ufność Bogu i nadzieję, że podobnie jak w swoim czasie 
ocalone zostały Częstochowa i Lwów, tak też stolica może liczyć na szczegól-
ną opiekę Matki Najświętszej54. I oczywiście ufność i odpowiedzialność wobec 
Królowej Polski wybrzmiały z całą siłą w ślubach jasnogórskich prymasa 
Polski kard. Stefana Wyszyńskiego. Cały naród poddał się swej Monarchini, 
zawierzając jej „szczególnym aktem miłości każdy polski dom i każde polskie 
serce”55. Tak pojęte ślubowanie stanowiło kontynuację pojmowania Królestwa 
Maryi w sensie, jaki zapoczątkowali duszpasterze zmartwychwstańcy. Byli oni 
prekursorami teologicznej myśli personalistycznej, wskazywali bowiem – jak 
wyrażał to klasyk personalizmu lubelskiego ks. Czesław Bartnik – na sprzę-
żenie zwrotne między „narodem osób” a osobą indywidualną: jednostka jest 
osobą żyjącą w narodzie, dzięki narodowi i dla narodu, a naród jest narodem 
żyjącym dla każdej osoby w nim i z nim56. Wizja królowania Maryi była do-
skonałym uosobieniem tej społecznej harmonii personalistycznej, zmierzającej 
do wzmocnienia wspólnoty narodowej Polaków na ziemi i zbawienia każdego 
z jej członków. 

 

ŚWIATŁO DLA WSCHODU

Do życia i myśli teologicznej zmartwychwstańców wkroczył zatem uni-
wersalizm w usystematyzowanej postaci, zastępując romantyczny nacjonalizm 
oparty w pewnej mierze na elementach pogańskich. Już w „Domku Jańskiego”, 
zalążku zgromadzenia zmartwychwstańców, przyszli członkowie tej wspólnoty 
zakonnej, związani ze zrywem niepodległościowym, rozważali w ramach swo-
jej formacji duchowo-intelektualnej losy Polski i łączyli je z losami Kościoła 
oraz Słowiańszczyzny. Walka przeciwko rosyjskiemu ciemiężcy przestała 
być dla nich celem samym w sobie, polegającym na wskrzeszeniu Ojczyzny, 
walkę tę zaczęli bowiem postrzegać jako część większego, uniwersalnego 

54  Por. J. T e o d o r o w i c z, Na Przełomie. Przemówienia i kazania narodowe, Księgarnia św. 
Wojciecha, Poznań–Warszawa–Wilno–Lublin 1923, s. 248.

55  P. R a i n a, Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego. 1656, 1956, 1966, Instytut Wydawniczy 
Pax, Warszawa 2006, s. 32.

56  Por. C. B a r t n i k, Szkice do systemu personalizmu, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, s. 183; 
por. też: M. K o s c h e, Naród w polskiej myśli personalistycznej, „Seminare” 39(2017) nr 1, s. 86. 
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planu, zadania, w realizacji którego Polska była jedynie narzędziem wielkiej 
misji, nie zaś celem najwyższym. Zainspirowani mesjańskimi zapatrywaniami 
Wieszcza, towarzysze Jańskiego wierzyli, że zmartwychwstanie Polski doko-
na się poprzez dogłębną naprawę społeczeństwa w duchu chrześcijańskim, 
poprzez zbliżenie się do zmartwychwstania Chrystusowego i odczytanie jego 
ponadczasowego znaczenia w życiu narodów, państw i świata. Już w swym 
Dzienniku Jański, rozważając kwestie duchowe, nieustannie powracał do 
spraw narodowych, a jego dążącą do spokoju i pojednania się z Bogiem naturę 
ustawicznie nurtowały wrogość i żal do „Moskwy”. Dokonując przemyślenia 
narodowego urazu wobec ciemiężyciela, przekuwa on swoją dotychczasową 
postawę na świadomość potrzeby sprzeciwu wobec Moskwy jako wcielonego 
wroga Kościoła, uosobienia schizmy i nieprzyjaciela katolików. Prowadząc 
ze sobą wewnętrzny dialog, pisał: „Ale wszak tu Moskwa: nieprzyjaciel we-
wnętrzny chrześcijański, który przez chrześcijan ma być uśmierzony jako 
rozrywający jedność chrześcijańską, obalający prawą władzę Chrystusową 
itd. itd., a więc to użyciem miecza sprawiedliwości. Wszak jej wojna wojną 
przeciw katolikom, a nie bijąc się przeciw niej, trza by bić się z nią i za nią. 
Bój z nią jest tylko o b r o n ą (siebie i) K o ś c i o ł a zagrożonego przez złość 
z b u n t o w a n y c h  s y n ó w. (Czy można bronić Kościoła mieczem?) Zacząć 
rzecz i wyprowadzenie wojny od buntu schizmy”57.

Z perspektywy nawrócenia dawne walki i zmagania o sprawy narodowe 
należało umieścić w wymiarze globalnym walki dobra i zła odwiecznego. 
Hasła wolnościowe, liberalne, podżegające do „świętej wojny” z ciemiężcą 
okazały się fałszywe, gdyż chodziło w nich o „tradycje narodowe, pogańskie 
chwały zwycięstw, świetności ziemskiej, mocy ziemskiej – podniecające pychę 
narodową i miłość zwierzęcą kraju i rasy”58. Dlatego też należało włączyć się 
w trwającą już walkę, będącą ostatecznym starciem dwóch obozów. Nie miała 
to być jednak walka „despotyzmu i wolności”59, lecz „wojna religii i irreligii, 
pobożności i bezbożności, walka między złem i dobrem [która] zstępuje do 
głębi, na pole religijne”60. Wychodząc z tak uzasadnionej opcji światopoglądo-
wej, Bogdan Jański wytaczał przed zawiązującym się zgromadzeniem zadania 
mające doprowadzić do naprawy istniejącego świata w globalnej walce dobra 
ze złem. Służenie Kościołowi było – jego zdaniem – najwłaściwszą drogą do 
zmartwychwstania Polski, która zgodnie ze swym mesjanistycznym powoła-
niem miała pełnić szczególną misję wśród ludów słowiańskich. Poruszenie 
Słowiańszczyzny z jej potężnymi i świeżymi siłami i wprowadzenie jej do 

57  B. J a ń s k i, Dziennik 1830-1839, oprac. A. Jastrzębski, Zgromadzenie Zmartwychwstania 
Pana Naszego Jezusa Chrystusa, Rzym 2000, s. 485.

58  Tamże, s. 497. 
59  Tamże.
60  Tamże. 
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polityki globalnej było fundamentalnym zadaniem „geopolityki” Jańskie-
go. Kwestię słowiańską miał też rozgrywać w jego przekonaniu „Zły Duch” 
poprzez osobę cara Mikołaja I, a do zguby prowadziły „duch buntowniczy, 
rewolucyjnej rozkiełznanej wolności i pysznej fi lozofi i”.  Dlatego swoje 
szczególne zadanie opisywał następująco: „Sprowadzić je [ludy słowiańskie] 
do jedności wiary Kościoła powszechnego i przygotować do wypełnienia 
Zakonu Chrystusowego w nowym jego rozwinięciu”.  Polska, czyli sprawa 
narodowa, miała być jedynie środkiem do realizacji tej misji, czyli narzędziem 
w wielkim planie Bożym.

Gniew oraz bezwzględne żądanie sprawiedliwości i zadośćuczynienia ze 
strony ciemiężców, wyrażane przez polskich powstańców i działaczy niepod-
ległościowych na emigracji, w teologicznej interpretacji Męki i Zmartwych-
wstania Jezusa Chrystusa dokonanej przez zmartwychwstańców przemieniły 
się w zapał głoszenia Ewangelii i pragnienie wskrzeszenia Polski katolickiej, 
zbratanej z sąsiadującymi z nią ludami, a poprzez cierpienie niosącej wyzwo-
lenie sobie i światu. „Księża Polscy”, jak początkowo nazywano w Rzymie 
Zgromadzenie Zmartwychwstania Pańskiego, w czasach pontyfi katu Piusa IX 
zajęli ważne miejsce w strukturach Kurii Rzymskiej, uznawani bowiem byli 
za znawców spraw Kościoła na Wschodzie, w Polsce i Rosji. Z ich zdaniem 
liczył się Ojciec Święty i od ich rekomendacji zależały nominacje biskupie 
w stolicach tak łacińskich, jak i unickich63.

Księża zmartwychwstańcy podjęli się także kilku wielkich akcji na rzecz 
unii Kościołów i byli orędownikami spraw unickich w czasie pontyfi katów 
Grzegorza XVI, Piusa IX i Leona XIII. Ich zakres aktywności na tym odcinku 
życia kościelnego był nader szeroki i obejmował zarówno „sprawy polskie” 
(sytuację Kościoła unickiego w Rosji i w austriackiej Galicji), jak i powszech-
ne plany unijne związane z Unią w Bułgarii. Spośród wszystkich tych po-
czynań najbardziej spektakularny sukces odniosła kanonizacja św. Jozafata, 
arcybiskupa połockiego, pierwszego męczennika za Unię i patrona Polski64.

Zarówno misja bułgarska księży zmartwychwstańców, jak i podjęta przez 
nich misja wśród unickich Rusinów we Lwowie nie odniosły jednak spodzie-
wanych sukcesów. Ich zamiary zniweczone zostały wskutek zbyt głębokich 
uprzedzeń i braku wspólnej cywilizacyjnej płaszczyzny do realizacji zadania 
zjednoczenia Kościołów oraz krzewienia katolickich zasad organizacji życia 
społecznego. Niepowodzenie to wskazywało również na potrzebę skupienia 

61  Tamże, s. 356.
62  Tamże. 
63  Por. T r a c z y ń s k i, dz. cyt., s. 143n. 
64  Szerzej na ten temat zob. W. O s a d c z y, A. G i e n i u s z, Unii i Polski ozdoba i chwała. 

Księża zmartwychwstańcy wobec kultu i kanonizacji św. Jozafata, Wydawnictwo Von Borowiecky, 
Warszawa–Rzym 2020. 
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