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ARCYBISKUP

JERZY MATULAITIS-MATULEWICZ
(18711927)

Papie¿ Jan Pawe³ II podczas Mszy w. w Bazylice w. Piotra, 28 czerwca 1987 r., stanowi¹cej kulminacyjny moment obchodów 600-lecia Chrztu Litwy, dokona³ beatyfikacji arcybiskupa Jerzego Matulewicza, mówi¹c o nowym
b³ogos³awionym, ¿e jest szczególnym darem dla Kocio³a i narodu na Litwie1.
Nazwa³ go prawdziwym s³ug¹ i aposto³em Jezusa Chrystusa (por. 2 P 1,1),
gorliwym i niestrudzonym w wype³nianiu kap³añskiej pos³ugi na w³asnej ziemi
ojczystej, w Polsce, w Rzymie i w innych miejscach.
By³ pasterzem pe³nym mêstwa i inicjatywy, zdolnym w sposób roztropny i w duchu powiêcenia stawiaæ czo³o trudnym dla Kocio³a sytuacjom. Jedyn¹ jego
trosk¹ by³o zawsze zbawienie powierzonych mu dusz. ( ) Nowy B³ogos³awiony,
który w sposób heroiczny stara³ siê byæ wszystkim we wszystkich, g³êboko
wiadomy swej pasterskiej misji, prawdziwy aposto³ jednoci oddany bez
reszty g³oszeniu Ewangelii i dzie³u uwiêcenia dusz, jest w sposób szczególny
wspania³ym wzorem biskupa2.

Nastêpnego dnia po beatyfikacji s³ugi Bo¿ego Jerzego Matulaitisa-Matulewicza, w uroczystoæ wiêtych Aposto³ów Piotra i Paw³a, podczas audiencji dla
polskich pielgrzymów Ojciec wiêty powiedzia³, ¿e zas³ugi tego Mê¿a Bo¿ego
wobec Boga i Kocio³a w naszym stuleciu s¹ wielkie.
Wielka by³a jego wiara i jego nadzieja, i jego mi³oæ do Boga, do ludzi  do wszystkich bez wyj¹tku ludzi. Ta mi³oæ by³a zawsze wiêksza od wszystkich podzia³ów

1
Por. 28 VI 1987  600-lecie Chrztu Litwy. Beatyfikacja abpa Jerzego Matulewicza.
Przyjmijcie proroka, jako proroka. Przyjmijcie sprawiedliwego, jako sprawiedliwego, LOsservatore Romano (dalej OR) 8 (1987), nr 7, s. 16.
2
Tam¿e, s. 17.
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i napiêæ, wród których wypad³o mu ¿yæ i ta mi³oæ by³a te¿ ród³em wszystkich
jego cierpieñ i ca³ej wielkiej s³u¿by jego ¿ycia, stosunkowo krótkiego3.

1. M³odoæ na Litwie
B³ogos³awiony abp Jerzy Matulewicz pochodzi³ z Litwy, która go zrodzi³a
i na której po mierci spoczywa, ale doæ d³ugi okres swego tylko 56 lat trwaj¹cego ¿ycia i dzia³alnoci prze¿y³ w Polsce. Jak sam powiedzia³: przez ca³e
niemal ¿ycie pracowa³em w Polsce i to szczerze i ze wszystkich si³4. Najpiêkniejsze lata swojej dzia³alnoci apostolskiej powiêci³ dla dobra Kocio³a w
Polsce, g³ównie w Warszawie i Wilnie5.
Jerzy Matulewicz przyszed³ na wiat 13 kwietnia 1871 r. w wiosce Lugine, nad rzek¹ Szeszup¹, w pó³nocnej, litewskiej czêci Suwalszczyzny, oddalonej parê kilometrów od powiatowego miasta Mariampol (obecnie Kapsukas),
w ówczesnej diecezji sejneñskiej. Urodzi³ siê w pobo¿nej i pracowitej rodzinie
litewskich rolników Urszuli i Andrzeja Matulaitisów jako ósme i najm³odsze ich
dziecko, któremu tydzieñ po urodzeniu, 20 kwietnia, na chrzcie w kociele
parafialnym w Mariampolu nadano imiona Jerzy Boles³aw. Chrztu udzieli³
o. Jerzy Czesnas, proboszcz parafii mariampolskiej, a jednoczenie prze³o¿ony
generalny Zgromadzenia Ksiê¿y Marianów, który zapewne nie przewidywa³,
¿e ochrzczony przez niego ch³opczyk bêdzie drugim jego nastêpc¹ na stanowisku genera³a, przejmie troskê o rodzinê zakonn¹ marianów i stanie siê jej
odnowicielem6.
W tamtym czasie ca³y region Suwalszczyzny by³ jedn¹ z dziesiêciu guberni Królestwa Polskiego. W okolicach Mariampola zamieszkiwa³a g³ównie ludnoæ litewska, która jednak¿e pozostawa³a w krêgu oddzia³ywania jêzyka
i kultury polskiej. Poczucie braterstwa i przyjani pomiêdzy Litwinami i Polakami trwa³o nawet wtedy, kiedy w 1871 r. rosyjskie w³adze carskie usunê³y
jêzyk polski z gimnazjum, wprowadzaj¹c jêzyk litewski7.

3
29 VI 1987  Audiencja dla polskich pielgrzymów przyby³ych na obchody
600-lecia Chrztu Litwy. M¹¿ Bo¿y  arcybiskup Jerzy Matulewicz, OR 8 (1987),
nr 7, s. 17.
4
Cyt. za: T. Górski, Nowy b³ogos³awiony arcybiskup Jerzy Matulewicz (1871
1927), Kielecki Przegl¹d Diecezjalny (dalej KPD) 63 (1987), s. 159.
5
T. Górski, Z. Proczek, Rozmi³owany w Kociele. B³ogos³awiony Arcybiskup
Jerzy Matulewicz, Warszawa 1987, s. 5.
6
Por. tam¿e, s. 7; J. Bukowicz, Wprowadzenie, w: B³ogos³awiony Jerzy Matulewicz, Dziennik duchowy, Warszawa 1988, s. 13.
7
Por. Z. Proczek, Czcigodny S³uga Bo¿y Jerzy Matulewicz, w: Polscy wiêci,
red. J. R. Bar, t. 9, Warszawa 1986, s. 182.
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W listopadzie 1874 r., gdy Jerzy mia³ zaledwie trzy i pó³ roku, zosta³ osierocony przez swego ojca Andrzeja Matulaitisa. Sta³o siê zrozumia³e, ¿e ca³¹
odpowiedzialnoæ za rodzinê przejê³a matka, która otoczy³a szczególn¹ trosk¹
swego najm³odszego syna, aby umniejszyæ mu ciê¿ar obowi¹zków dziecka
wiejskiego, ucz¹c go jednoczenie pewnej wra¿liwoci na sprawy Bo¿e,
modlitwy i poszanowania oraz ¿yczliwoci i mi³oci do blinich. Niestety,
ta troskliwa i kochana matka Urszula, coraz bardziej zapadaj¹c na zdrowiu,
siedem lat po mierci mê¿a, w maju 1881 r., gdy Jerzy by³ dziesiêcioletnim
ch³opcem, rozsta³a siê z tym wiatem8. Po mierci obojga rodziców, opiekê
nad nim przej¹³ jego najstarszy brat Jan, który by³ cz³owiekiem z natury surowym, wiele wymagaj¹cym od siebie i od innych, ale te¿  jak opowiadaj¹
wiadkowie  zbyt wiele ¿¹daj¹cym od kilkuletniego brata, którym wys³ugiwa³
siê przy ró¿nych zajêciach gospodarczych. Jerzy, wychowywany odt¹d w surowych warunkach przez wymagaj¹cego brata i poddawany licznym próbom
cierpliwoci, wykazywa³ wyj¹tkowy zmys³ skupienia i modlitwy. W siódmym
roku ¿ycia (18781881) rozpocz¹³ naukê w szkole podstawowej w oddalonym
o piêæ km Mariampolu, do którego musia³ codziennie w ró¿nych warunkach
atmosferycznych, czêsto niesprzyjaj¹cych, a tak¿e le ubrany i marnie
¿ywiony, pokonywaæ pieszo dziesiêæ km drogi. Lekcje religii prowadzi³
w szkole o. Wincenty Sêkowski (lekys), marianin, który te¿ przygotowa³
m³odego Jerzego do Pierwszej Komunii wiêtej. Trudne warunki i niekiedy
brak podrêczników nie stanowi³y dla pilnego ch³opca przeszkody w osi¹ganiu
dobrych wyników w nauce. Po ukoñczeniu szko³y podstawowej, zdolnoci
Jerzego zwróci³y uwagê innego ze starszych braci, Andrzeja, studenta matematyki Uniwersytetu Moskiewskiego, który postanowi³ przygotowaæ go, podczas wakacji 1882 r., do pierwszej klasy gimnazjum w Mariampolu. Po rozpoczêciu nauki w gimnazjum sytuacja ch³opca nieco siê polepszy³a, gdy¿ brat
Jan o¿eni³ siê z Weronik¹ Witkowsk¹ (Vitkauskaite), która okaza³a mu wiele
matczynego serca. Pomaga³ mu równie¿ inny brat, W³adys³aw, op³acaj¹c na
czas zimowy pobyt w miecie.
O Jerzym, swoim koledze szkolnym z pierwszej klasy gimnazjum, napisa³
Justyn Staugaitis, póniejszy biskup w Telzach, i¿ by³
ch³opcem skromnym, mi³ym, spokojnym, ale wówczas niczym siê nie wyró¿nia³
i nale¿a³ do uczniów rednich. Zapewne nawet przyby³ do pierwszej klasy
gimnazjalnej zbyt s³abo przygotowany. By³ jednak w nauce bardzo pilny, ogromnie lubi³ czytaæ ksi¹¿ki i z nimi siê nie rozstawa³ ( ), czêsto z powodu choroby
opuszcza³ lekcje9.
Por. T. Górski, Z. Proczek, Rozmi³owany w Kociele , art. cyt., s. 8.
Cyt. za: Z. Proczek, Czcigodny S³uga Bo¿y Jerzy , art. cyt., s. 183 (ten autor
z kolei, cytuje powy¿szy tekst za: M. Winiewski, Arcybiskup Jerzy Matulewicz, mps,
Rzym 1958, s. 6n).
8
9
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Po ukoñczeniu czterech klas w gimnazjum mariampolskim, jaki czas
pozostawa³em w domu u rodziców  tak ten etap swego ¿ycia skwitowa³
ks. Jerzy Matulewicz w krótkim pimie zachowanym w Archiwum Diecezjalnym w Kielcach10. Sk¹din¹d wiadomo, ¿e do szko³y przesta³ uczêszczaæ
z powodu trudnoci materialnych, gdy¿ brat nie przejawia³ woli dalszego
kszta³cenia Jerzego, którego nauka zaczê³a poch³aniaæ coraz bardziej. Inn¹
przyczyn¹ przerwania nauki, przyp³aconej ju¿ wielorakimi ofiarami, sta³a siê
choroba. Bêdzie mu ona towarzyszy³a przez ca³e ¿ycie. Widocznym jej znakiem by³o pojawienie siê na jego nodze bolesnej rany, utrudniaj¹cej normalne
poruszanie siê. Kiedy podjête leczenie nie pomaga³o, a nawet obawiano siê
najgorszego, dziêki interwencji bratowej pomoc innego lekarza zaleczy³a ranê
zdolnego gimnazjalisty. Jednak¿e Jerzy bêdzie musia³ odt¹d, przy chodzeniu,
przez jaki okres czasu pos³ugiwaæ siê kul¹. Lekarze po wielu latach stwierdzili, ¿e przysz³y B³ogos³awiony cierpia³ na grulicê koci, której przyczyn¹
powstania by³y prawdopodobnie niesprzyjaj¹ce zdrowiu warunki mieszkaniowe w domu i na stancji11.
Pobyt w domu (a w³aciwie w gospodarstwie brata) chorego, chodz¹cego
o kulach Jerzego nie oznacza³ dla niego bezczynnoci; przeciwnie, widz¹c
w tym wszystkim, co go spotka³o wolê Bo¿¹, pomaga³, jak tylko móg³, przy
ró¿norakich pracach w gospodarstwie i w uprawie roli. Traktowany przy tym
czêsto przez innych lekcewa¿¹co, wymiewany niekiedy z powodu swego
kalectwa, przyjmowa³ te bolesne dowiadczenia ¿yciowe i upokorzenia z godnoci¹; z ufn¹ wiar¹ w Bo¿¹ Opatrznoæ patrzy³ w przysz³oæ. Widywano go
podczas prac polowych z ró¿añcem w rêku, odprawiaj¹cego drogê krzy¿ow¹
w kociele mariampolskim, a po ciê¿kiej pracy fizycznej, w wolnych chwilach
przeznaczonych na odpoczynek, Jerzy uczy³ siê i czyta³ ksi¹¿ki wypo¿yczane
w bibliotece w Mariampolu.
Po nastêpnych dwudziestu paru latach ¿ycia Jerzy Matulewicz, ju¿
jako ksi¹dz profesor Akademii Duchownej w Petersburgu, wyzna w swoim
Dzienniku duchowym:
Ca³ujê rêkê Twej Opatrznoci i ca³kowicie Tobie siê oddajê, Panie. Prowad mnie,
Ojcze Niebieski, czyñ ze mn¹, co Ci siê podoba. Dziwn¹ drog¹ upodoba³e sobie
prowadziæ mnie, Panie, lecz któ¿ odgadnie Twoje drogi i zamiary? Oto ja s³uga
Twój, polij mnie, dok¹d zechcesz. Rzucam siê jak dziecko w Twoje objêcia,
10
Cyt. za: D. Olszewski, Ksi¹dz Jerzy Matulewicz w kieleckim rodowisku diecezjalnym, KPD 63 (1987), s. 175.
11
Por. T. Górski, Z. Proczek, Rozmi³owany w Kociele , art. cyt., s. 10; Z. Proczek, Czcigodny S³uga Bo¿y..., art. cyt., s. 184; G. Bartoszewski, Po³¹czy³ dwa narody.
B³. Jerzy Matulewicz (18711927), w: G. Bartoszewski, S. Budzyñski, Cz. Ryszka,
¯ycie i cuda polskich wiêtych kanonizowanych i beatyfikowanych za pontyfikatu
Jana Paw³a II, Warszawa 2001, s. 131.
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nie mnie! Upodoba³e sobie wieæ mnie drog¹ trudów, cierpieñ i ciê¿arów. Dziêki
Ci za to, wielkie dziêki! Spodziewam siê, ¿e id¹c t¹ drog¹, nie³atwo zb³¹dzê, gdy¿
jest to droga, któr¹ szed³ mój najmilszy Zbawiciel, Jezus Chrystus12.

Pan wys³ucha³ proby oddanego s³ugi Jerzego i poprowadzi³ go swoimi
drogami. Sta³o siê to przez jego stryjecznego brata, Jana Matulewicza, nauczyciela  profesora jêzyków klasycznych (³aciny i greki) w Pañstwowym Gimnazjum w Kielcach i jêzyka rosyjskiego w kieleckim Seminarium Duchownym,
który przyjecha³ w 1889 r. w swe rodzinne strony. Zainteresowa³ siê Jerzym
i po naradzie rodzinnej zabra³ go ze sob¹ do Kielc, postanawiaj¹c w ci¹gu
dwóch lat przygotowaæ go do dalszych studiów. To wydarzenie mia³o decyduj¹ce znaczenie na drodze Jerzego do kap³añstwa; pozwoli³o mu ukoñczyæ szko³ê
redni¹, a tak¿e dobrze opanowaæ jêzyk ³aciñski13. Biskupi polscy maj¹c na
uwadze ten etap drogi b³. Jerzego, napisali: I tak od dzieciñstwa przeplata³a
siê w jego ¿yciu nauka i cierpienie, choroba i s³u¿ba idea³om, które w nim Bóg
rozpali³. Koleje losu przyprowadzi³y Jerzego do Polski14.

2. Jerzy Matulaitis-Matulewicz w Kociele kieleckim
W 1891 r. zosta³em przyjêty do Seminarium Kieleckiego, w którym
pozostawa³em do 1893 r.  zanotowa³ póniejszy b³. biskup Jerzy w swym
curriculum vitae zachowanym w Archiwum Diecezjalnym w Kielcach. Jerzy
wybra³ drogê kap³añsk¹, wstêpuj¹c jesieni¹ 1891 r. do Seminarium Duchownego w Kielcach. Zmieni³ wówczas swoje litewskie nazwisko Matulaitis na
polskie Matulewicz, prawdopodobnie pod wp³ywem kuzyna, który tak post¹pi³
ju¿ wczeniej. B³ogos³awiony bêdzie od tej chwili przez ca³e ¿ycie pos³ugiwa³
siê tym nowym nazwiskiem, dodaj¹c jedynie do niego (zgodnie z duchem tego
jêzyka) litewsk¹ koñcówkê (Matulevicius), czy to gdy bêdzie pisa³ po litewsku, czy te¿ gdy bêdzie przebywa³ w rodowiskach Litwinów; do dawnej
formy swego nazwiska nigdy ju¿ nie powróci³15. Spolszczone nazwisko nie
12
B³ogos³awiony Jerzy Matulewicz, Dziennik duchowy, 13 stycznia 1911, s. 41.
Polij mnie, dok¹d zechcesz, Warszawa 1988, s. 71.
13
Por. J. Bukowicz, Wprowadzenie, w: B³ogos³awiony Jerzy Matulewicz, Dziennik..., dz. cyt., s. 14.
14
List pasterski Episkopatu Polski z okazji 600 rocznicy Chrztu Litwy i beatyfikacji abpa Jerzego Matulewicza, OR 8 (1987), nr 7, s. 10.
15
W dokumentach beatyfikacyjnych, jak i w samej formule beatyfikacji, która
mia³a miejsce 28 czerwca 1987 r., przyjêto formê Matulaitis-Matulewicz. Jest zrozumia³e,
¿e dla Litwinów bli¿sze jest nazwisko rodzinne b³. Jerzego, biskupa, a dla Polaków
brzmienie polskie. Tym nale¿y t³umaczyæ to, ¿e papie¿ Jan Pawe³ II, zale¿nie od grup
ludzi, do których przemawia³, pos³ugiwa³ siê jednym, drugim lub obu nazwiskami
³¹cznie (por. OR 8 (1987), nr 7, s. 16).
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przes³oni³o Jerzemu mi³oci i przywi¹zania do swej ojczyzny  Litwy. Jednoczenie jednak
jego litewskie pochodzenie nie przeszkadza³o mu w Kielcach czy Warszawie czuæ
siê u siebie, a ziemie polskie nazywaæ nasz kraj, u nas. Tak w jego przypadku
zaowocowa³o wielowiekowe dziedzictwo wzajemnego wspó³¿ycia Polski i Litwy
w jednej Rzeczpospolitej Obojga Narodów16.

Na drodze ¿ycia i dzia³alnoci b³ogos³awionego arcybiskupa Jerzego Matulewicza Kielce pozosta³y wa¿nym i znacz¹cym etapem, szczególnie gdy
wemie siê pod uwagê wp³yw formacji teologicznej i osobowej oraz dowiadczenia ¿yciowego, jakie wyniós³ w³anie z tego rodowiska. W Kielcach przebywa³ on najpierw jako alumn (w latach 18911893), potem pracowa³ przez
parê miesiêcy (w 1899 r.) na wikariacie w Daleszycach ko³o Kielc i wreszcie,
po ukoñczeniu studiów uniwersyteckich we Fryburgu, pe³ni³ w ci¹gu trzech
semestrów (w latach 19031904) funkcjê profesora w kieleckim Seminarium
Duchownym.
2.1. Alumn kieleckiego Seminarium Duchownego
Formacja intelektualna, któr¹ otrzyma³ Jerzy Matulewicz w kieleckim
seminarium, by³a bardzo podobna do tej, jak¹ dawa³y swoim studentom w tym
czasie inne seminaria w Królestwie Polskim. Formacjê tê okrela³y w du¿ym
stopniu dostêpne wówczas te same podrêczniki filozoficzne i teologiczne, jak
równie¿ funkcjonuj¹cy wtedy system nauczania seminaryjnego. Podobnie kszta³towa³a siê formacja duchowa i ascetyczna, okrelona przez ramy seminaryjnego regulaminu i przez przyjête powszechnie w tym czasie zasady æwiczeñ
duchowych. Jednak¿e na formacjê duchow¹ Matulewicza, na samym pocz¹tku jego drogi do kap³añstwa, dodatkowo wp³ynê³y specyficzne okolicznoci,
w jakich znalaz³o siê kieleckie rodowisko seminaryjne na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych XIX wieku. W tym w³anie czasie Seminarium Duchowne
w Kielcach zosta³o poddane uci¹¿liwemu i d³ugotrwa³emu, negatywnemu traktowaniu przez w³adze carskie, co nios³o dla alumnów oraz profesorów wyj¹tkowe trudnoci i przeszkody, dezorganizuj¹ce ¿ycie i nauczanie. Stanowi³o
to przypadek szczególny, który nie mia³ swego odpowiednika w ¿adnym
z ówczesnych rodowisk seminaryjnych pod zaborem rosyjskim. ród³em
k³opotów sta³o siê zarz¹dzenie genera³a gubernatora warszawskiego Josifa
W³adimirowicza Hurko i Aleksandra Apuchtina, kuratora Okrêgu Szkolnego
Warszawskiego, nakazuj¹ce rz¹dow¹ inspekcjê nad kierunkami nauczania i wychowania m³odzie¿y oraz wizytacje w seminariach i placówkach

16

Por. T. Górski, Z. Proczek, Rozmi³owany w Kociele , art. cyt., s. 11.

B³. arcybiskup Jerzy Matulaitis-Matulewicz (18711927)

281

naukowych rzymskokatolickich przez naczelników tzw. Dyrekcji Szkolnych.
W praktyce oznacza³o to ingerencjê w³adzy wieckiej w ¿ycie wewnêtrzne
Kocio³a. Wszyscy biskupi Królestwa Polskiego zgodnie zaprotestowali
przeciwko temu zarz¹dzeniu, wnosz¹c do ministra owiaty i genera³ gubernatora obszerne i umotywowane memoria³y17. W diecezji kieleckiej konflikt na
tym tle nabra³ najbardziej dramatycznych rozmiarów.
Kielce w oczach w³adz carskich uwa¿ane by³y za sta³y tradycyjny rozsadnik
polskich idei od papie¿a i jego rz¹du albo od przebywaj¹cych zagranic¹ duchownych. Bulle, akta, wezwania, zalecenia i w ogóle rozporz¹dzenia w formie szkodliwej dla porz¹dku, ca³y polityczny katechizm, który st¹d idzie w g³¹b pañstwa, ca³a
agitacja przeciwrz¹dowa tu siê koncentruje, a to dziêki bliskoci Kielc i Krakowa,
przejêtego tendencj¹ antyrosyjsk¹. Ksiê¿a kieleccy i inteligencja wspó³dzia³a
i pomaga grasuj¹cym po guberni obcym agentom. Tak¹ opiniê o Kielcach wypowiedzia³ w 1900 r. w obszernym memoriale do rz¹du miejscowy gubernator Borys
Ozierow i popar³ ten swój raport dowodami ledczymi i przypomnieniem na dowód
swej s³usznoci wypadków w Seminarium Kieleckim w 1893 r., obstaj¹c za utrzymaniem urzêdu gubernialnego w Kielcach18.

A wszystko zaczê³o siê, kiedy naczelnik Dyrekcji Naukowej w Kielcach, Akwilew, powiadomi³ 20 maja 1892 r. biskupa T. Kuliñskiego o zamiarze wizytacji
Seminarium Duchownego. Biskup T. Kuliñski odrzuci³ tê i nastêpn¹ probê,
a nie wyra¿aj¹c zgody na inspekcjê seminarium przez w³adze cywilne, powo³a³
siê na uchwa³y Soboru Trydenckiego i wypowied hr. D. To³stoja, ministra
spraw wewnêtrznych, do kuriera papieskiego (z 26 X 1883 r.), i¿ nad seminariami pe³n¹ w³adzê maj¹ biskupi. Jednoczenie wystosowa³ obszerne pismo
(12 IX 1892 r.) do gubernatora J. Hurki, w którym podkreli³ charakter i znaczenie seminarium, przedstawi³ sposób pracy i jawnoæ ¿ycia profesorów
i alumnów, co nie wymaga kontroli w³adz oraz stwierdzi³, ¿e wszelka kontrola
jest wkraczaniem w wewnêtrzne sprawy Kocio³a, nauczania i wychowania
przysz³ych kap³anów. Po kolejnej wymianie urzêdowych pism sprawa
przekszta³ci³a siê w otwarty konflikt, gdy¿ w³adze carskie nie zamierza³y
ust¹piæ. Do przeprowadzenia swoich planów, w³adze pos³u¿y³y siê klerykiem
Paw³em Gawroñskim, który odbywa³ studia seminaryjne równoczenie
z Jerzym Matulewiczem. Gdy od wrzenia 1892 r. wybucha³y tajemnicze
po¿ary w seminarium, w ich kontekcie zosta³a przeprowadzona przez
¿andarmeriê rosyjsk¹ rewizja (19 stycznia 1893 r.), po doniesieniu w³anie

17
Por. T. Wróbel, Dzieje Seminarium Duchownego w Kielcach na przestrzeni
250 lat, w: Ksiêga Jubileuszowa 250 lat Seminarium Duchowbego w Kielcach 1727
1977, pr. zb., Kielce 1977, s. 126; D. Olszewski, Ksi¹dz Jerzy Matulewicz..., art. cyt.,
KPD 63 (1987), s. 176, 179n.
18
T. Wróbel, Dzieje Seminarium Duchownego w Kielcach..., art. cyt., s. 126n.
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P. Gawroñskiego, i¿ w bibliotece i u ksiê¿y profesorów oraz u niektórych
alumnów znajduje siê du¿a iloæ patriotycznych ksi¹¿ek, które ba³amuc¹
alumnów. Niewiele jednak skonfiskowano zakazanych ksi¹¿ek , które
odes³ano do komitetu cenzury w Warszawie. Kiedy kolejny raz wybuch³ po¿ar
(26 stycznia 1893 r.) zidentyfikowano, ¿e ich sprawc¹ by³ alumn Gawroñski,
bêd¹cy ca³y czas w kontakcie z ¿andarmeri¹, której przesy³a³ swe doniesienia
i realizowa³ dawane mu polecenia za porednictwem swojego brata, pracuj¹cego dla tajnej policji w M³awie. Na wyrane ¿¹danie biskupa alumn Gawroñski zosta³ przekazany w rêce policji i umieszczony w wiêzieniu, gdzie nadal
sk³ada³ zeznania obci¹¿aj¹ce kieleckie rodowisko seminaryjne19. Dlatego te¿
w³adze carskie za¿¹da³y od biskupa usuniêcia kilku profesorów z seminarium,
a wród nich regensa (rektora) i wiceregensa (wicerektora), ale biskup
T. Kuliñski nie wyrazi³ zgody na natychmiastowe wykonanie tego polecenia.
W stanie oczekiwania na to, co bêdzie dalej, wczesnym rankiem 13 marca
1893 r. rozpoczêto w Seminarium Duchownym w Kielcach rewizjê trwaj¹c¹
ponad dziesiêæ dni, przeprowadzan¹ z ca³¹ brutalnoci¹ przez ¿andarmów
i stra¿ników pod kierownictwem rotmistrza Lwa Uthoffa i prokuratora Reznikowa. Ponadto budynek seminarium zosta³ otoczony kordonem policji i stra¿ników, którzy strzegli bramy wyjciowej. Skonfiskowano przechowywane
u profesorów zakazane ksi¹¿ki, jak np. dzie³a Adama Mickiewicza, Zygmunta
Krasiñskiego, historiê pontyfikatu papie¿a Piusa IX, napisan¹ przez biskupa
Józefa Sebastiana Pelczara, ksi¹¿eczki z nabo¿eñstwem do Serca Jezusowego20, inne modlitewniki, brewiarze, ksi¹¿ki z biblioteki seminaryjnej oraz wszystkie prywatne listy i ró¿ne papiery znalezione zw³aszcza u ksiê¿y profesorów.

19
Por. D. Olszewski, Ksi¹dz Jerzy Matulewicz..., art. cyt., KPD 63 (1987), s. 180.
T. Wróbel pisze, ¿e ów kleryk II kursu Pawe³ Gawroñski, syn m³ynarza z Bonowic ko³o
Szczekocin, m³odzieniec dwudziestoletni, jak wykaza³y póniej badania prokuratora
i lekarza by³ cz³owiekiem chorym psychicznie, maniakiem z wieloma przywarami moralnymi i niewiar¹ w sercu (T. Wróbel, Dzieje Seminarium Duchownego w Kielcach...,
art. cyt., s. 128).
20
Ksi¹¿eczki te wiadczy³y, zdaniem urzêdników carskiej Rosji, o przynale¿noci
do Bractwa Serca Jezusowego, które to bractwo by³o uwa¿ane przez Rosjan za niebezpieczne, gdy¿ mia³o rzekomo pomagaæ do wywalczenia niepodleg³oci Polski. Dlatego te¿ przynale¿noæ do niego, sprowadzanie z Krakowa ksi¹¿ek, szkaplerzy i obrazków
Serca Jezusowego, by³o uwa¿ane przez w³adze na nielegalne i podlega³o karze. Prokurator S¹du Okrêgowego w Kielcach dwukrotnie (24 IV i 13 V 1893 r.) zapytywa³ biskupa
Kuliñskiego, czy og³osi³ duchowieñstwu i alumnom rozporz¹dzenie genera³ gubernatora z 1879 r., zabraniaj¹ce nale¿enia do Bractwa Serca Jezusowego. Biskup odpowiedzia³, ¿e nie og³asza³ w seminarium, gdy¿ nie by³o to zaznaczone w rozporz¹dzeniu.
A w³anie u profesorów znaleziono podczas rewizji ksi¹¿eczki i obrazki Serca Jezusowego... (T. Wróbel, Dzieje Seminarium Duchownego w Kielcach..., art. cyt., s. 130).
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Najbardziej obci¹¿aj¹cym dowodem by³o znalezienie u jednego z profesorów,
dawnego wychowanka Akademii w Petersburgu, niewinnej notatki napisanej
na boku ksi¹¿ki, pod wra¿eniem wiadomoci o wywiezieniu na wygnanie biskupa
Karola Hryniewieckiego. Notatkê tê uzna³y w³adze rosyjskie za niebezpieczn¹,
rewolucyjn¹ proklamacjê, która by³a podstaw¹ politycznego kierunku w tym
seminarium i zrodzi³a idee o tajnych zjazdach by³ych wychowanków petersburskiej Akademii Duchownej21.

Wicerektor ks. Pawe³ Frelek streci³ w swym pamiêtniku prze¿ycia, jakie mu
towarzyszy³y w dniach rewizji w s³owach: To pewne, ¿e i w godzinie mierci
zapewne nie bêdzie siê dowiadcza³o wiêkszych boleci nad te, jakie znosilimy przez te kilkanacie dni22.
W nocy 22 marca 1893 r. zostali aresztowani wszyscy profesorowie
Seminarium Duchownego w Kielcach i wywiezieni do Warszawy, gdzie zostali
osadzeni w X pawilonie Cytadeli. Na ledztwie byli przetrzymywani przez
23 miesi¹ce, a potem skazani (od 3 do 5 lat) i wywiezieni na Syberiê do Ba³agañska i Ni¿niudiñska (gubernia irkucka), Kañska i Aczyñska (gubernia krasnojarska), do Archangielska oraz do guberni wo³ogodzkiej23. Po zakoñczeniu
rewizji w seminarium ksi¹dz biskup T. Kuliñski otrzyma³ z Kolegium Duchownego w Petersburgu, a póniej od genera³ gubernatora J. Hurki powiadomienie, ¿e na mocy ukazu carskiego z 23 marca 1893 r. seminarium kieleckie
zostaje zamkniête na cztery lata, poniewa¿ alumni s¹ w nim wychowywani
w krañcowo nieprzychylnym duchu w stosunku do rz¹du24. Aresztowano
16 alumnów, z których 13 wykluczono na mocy wyroku s¹dowego od kap³añstwa i powo³ano do s³u¿by wojskowej, za pozostali (genera³ gubernator okreli³ ich liczbê na 41 i wyznaczy³ op³atê na utrzymanie ka¿dego z nich na 120
rubli rocznie) mogli kontynuowaæ studia w innych seminariach. Dziêki usilnym
zabiegom biskupa Kuliñskiego klerycy kieleccy odbywali dalsze studia w nastêpuj¹cych seminariach: w p³ockim (13), warszawskim i sejneñskim (po 7),
sandomierskim i w³oc³awskim (po 5); piêciu rozpoczê³o studia w Rzymie,
jeden w Krakowie i jeden w Seminarium Mohylewskim w Petersburgu, a inni
zrezygnowali25. Jerzy Matulewicz, którego studia seminaryjne w Kielcach
trwa³y zaledwie trzy semestry, gdy¿ czwartego semestru nie zdo³a³ ukoñczyæ
21
Tak pisa³ historyk tej duchownej uczelni Kielc, J. Zdanowski, w: Seminarium
Duchowne w Kielcach. Szkic historyczny w dwóchsetn¹ rocznicê za³o¿enia, Kielce
1927, s. 47.
22
Cyt. za: Z. Proczek, Czcigodny S³uga Bo¿y Jerzy..., art. cyt., s. 185.
23
Por. T. Wróbel, Dzieje Seminarium Duchownego w Kielcach..., art. cyt.,
s. 131.
24
Cyt. za: D. Olszewski, Ksi¹dz Jerzy Matulewicz..., art. cyt., s. 180.
25
Por. tam¿e, s. 181; T. Wróbel, Dzieje Seminarium Duchownego w Kielcach...,
art. cyt., s. 129n.
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ze wzglêdu na brutaln¹ interwencjê rosyjskich w³adz carskich, znalaz³ siê w gronie alumnów, którzy kontynuowali swoje studia w seminarium w Warszawie.
Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e tragedia, jaka rozegra³a siê w 1893 r. w kieleckim seminarium, zapad³a g³êboko w wiadomoæ ówczesnego alumna Jerzego
Matulewicza i w konsekwencji mia³a niezmiernie wa¿ny wp³yw na postawê
¿yciow¹ póniejszego studenta, profesora, biskupa i generalnego prze³o¿onego
Zgromadzenia Ksiê¿y Marianów. Kilkanacie lat póniej Matulewicz napisze
w swoim Dzienniku duchowym m.in., aby nie baæ siê ryzyka dla chwa³y
Bo¿ej i dobra Kocio³a:
Je¿eli cel jest dobry i odpowiedni, je¿eli mo¿e przynieæ chwa³ê Bogu i po¿ytek
Kocio³owi, nale¿y odwa¿nie stan¹æ do pracy i zmierzaæ do celu. (...) Nie trzeba
tylko obawiaæ siê cierpienia dla chwa³y Bo¿ej i dobra Kocio³a, nie trzeba baæ siê
pewnego ryzyka wystawienia siebie na niebezpieczeñstwo. Przysz³oæ jest jakby
przys³oniêt¹ kurtyn¹ przed naszymi oczami; zreszt¹ w ¿yciu musimy ustawicznie
nara¿aæ siê na niebezpieczeñstwo. Tym bardziej w tych sprawach godzi siê wystawiaæ siê na niebezpieczeñstwo, gdy¿ nie ma obawy przegrania. Chocia¿by prace
i zamierzenia nie uda³y siê, Bóg jednak przyjmie nasz¹ dobr¹ wolê, zamiary i wysi³ki. Wobec Boga nic nie stracimy, raczej jeszcze zyskamy. A wobec ludzi? Có¿
mog³oby byæ tak bardzo wa¿ne, co moglibymy utraciæ i czego mielibymy siê
tak bardzo obawiaæ? Je¿eli tylko naprawdê pozbêdziesz siê wszystkiego i opucisz wszystko dla Boga, to co ci mog¹ ludzie zrobiæ? Boga ci nie odbior¹, nieba
przed tob¹ nie zamkn¹, do piek³a ciê nie wtr¹c¹, je¿eli sam tam iæ nie zechcesz.
Nawet nie wyrzuc¹ ciê z kuli ziemskiej. Dok¹dkolwiek ciê zel¹, znajdziesz tam ludzi
i bêdziesz móg³ pracowaæ nad ich zbawieniem. Zreszt¹ Bóg jest wszêdzie i zewsz¹d
jednakowa droga prowadzi do nieba26.

Jako odnowiciel zgromadzenia marianów, ale maj¹c przecie¿ w pamiêci dramatyczn¹ obronê Seminarium Duchownego w Kielcach przed interwencj¹ w³adz
carskich, Matulewicz bêdzie uczy³ postawy ufnoci w Bo¿¹ Opatrznoæ:
Czy nie jest spokojniejszy cz³owiek, czy nie spogl¹da mielej w przysz³oæ, je¿eli
z ¿yw¹ wiar¹ zda³ siê ca³kowicie na Opatrznoæ Bo¿¹? Przecie¿ nawet w³os z g³owy
naszej nie spada bez woli Bo¿ej, ani najmniejsza ptaszyna nie ginie bez wiedzy
Bo¿ej. Zmierzaj¹c do celu, trzeba oczywicie czyniæ wszystko, co tylko jest mo¿liwe, aby unikn¹æ przeszkód i trudnoci, aby nie wpaæ w pu³apkê, w nieszczêcie,
¿eby nie pójæ do wiêzienia lub na zes³anie. Z drugiej jednak strony nie wolno
nam nigdy z powodu trudnoci i niebezpieczeñstw wyrzec siê swego powo³ania,
swojego wielkiego i wznios³ego celu, pogodziæ siê z tym, ¿eby mniej robiæ, a nawet
nic nie wnosiæ dla chwa³y Bo¿ej i dobra Kocio³a. Nale¿y roztropnie unikaæ niebezpieczeñstw, lecz gdy zajdzie potrzeba, trzeba umieæ mia³o i odwa¿nie spojrzeæ
niebezpieczeñstwu w oczy27.
26
B³ogos³awiony Jerzy Matulewicz, Dziennik duchowy, 24 padziernika 1910,
s. 14. Nie baæ siê ryzyka dla chwa³y Bo¿ej, Warszawa 1988, s. 45.
27
Tam¿e, 24 padziernika 1910, s. 19. Ufni w Opatrznoæ, Warszawa 1988, s. 49.

B³. arcybiskup Jerzy Matulaitis-Matulewicz (18711927)

285

2.2. Profesor w kieleckim Seminarium Duchownym
Jerzy Matulewicz po odbyciu studiów teologicznych (przez dwa lata)
w Seminarium Duchownym w Warszawie, zosta³ przez biskupa kieleckiego
T. Kuliñskiego, który wiedzia³ o jego uzdolnieniach, szlachetnoci i pobo¿noci,
wys³any w 1895 r. na studia specjalistyczne do Akademii Duchownej w Petersburgu, gdzie przebywa³ do 1899 r. Tam, w dniu 20 listopada 1898 r., otrzyma³
z r¹k Karola Niedzia³kowskiego wiêcenia kap³añskie, a kilka miesiêcy póniej,
wieñcz¹c swoje studia, uzyska³ stopieñ magistra teologii na podstawie pracy
pt.: De iure belli et de pace aeterna (O prawie wojny i pokoju wiecznym).
Po powrocie do diecezji kieleckiej w 1899 r. ks. Matulewicz pe³ni³ przez
kilka miesiêcy obowi¹zki wikariusza w parafii Daleszyce, odleg³ej o kilkanacie
kilometrów od Kielc. Odnawiaj¹ca siê choroba grulicy koci spowodowa³a,
¿e ks. Jerzy w celu ratowania zdrowia wyjecha³, pod koniec 1899 r., na kuracjê
do Kreuznach w Niemczech. Poprawa stanu zdrowia pozwoli³a ks. Matulewiczowi podj¹æ dalsze studia na Uniwersytecie Katolickim we Fryburgu
w Szwajcarii. Kontynuowanie leczenia przewlek³ej choroby, której siê nabawi³
w dzieciñstwie, poddawanie siê zabiegom leczniczym nie przeszkodzi³o mu
uwieñczyæ studia uniwersyteckie uzyskaniem w 1902 r. stopnia doktora teologii
(z not¹ praeclarissime) po przedstawieniu pracy pt.: Doctrina Russorum
de statu iustitiae originalis (Nauka Rosjan o sprawiedliwoci pierwotnej)28.
Ks. dr J. Matulewicz wróciwszy do Kielc, otrzyma³ we wrzeniu 1902 r.
nominacjê na wikariusza w parafii Imielno (dekanat Jêdrzejów), ale nie podj¹³
tych obowi¹zków, gdy¿  jak wiadczy o tym jego pismo z 6/19 grudnia 1902 r.
 proboszcz tej¿e parafii owiadczy³ mu, i¿ absolutnie nic mu nie by³o wiadomo o przybyciu wikarego, ani te¿ nie ma dla wikarego przygotowanego
mieszkania (...), pomocnik nie jest mu bardzo konieczny, chyba jedynie na
czas spowiedzi wielkanocnej; mo¿e te¿ by³by u¿yteczny w czasie Adwentu29.
Kilkanacie dni póniej, 29 grudnia 1902 r., zosta³ mianowany profesorem prawa kanonicznego, filozofii i ³aciny w kieleckim Seminarium Duchownym, na
którego ponowne otwarcie (po czterech latach przerwy) biskup T. Kuliñski
otrzyma³ zezwolenie 3 maja 1897 r.30 Ks. dr Jerzy Matulewicz pe³ni³ funkcjê

28
Por. D. Olszewski, Ksi¹dz Jerzy Matulewicz..., art. cyt., s. 182; J. Bukowicz,
Wprowadzenie, w: B³ogos³awiony Jerzy..., art. cyt., s. 15.
29
J. Matulewicz, (Do bpa T. Kuliñskiego). Kielce 6/19 XII 1902, KPD 64 (1988), s. 74.
30
Nowy rok pracy seminaryjnej, po zatwierdzeniu profesorów i z 17 kandydatami,
których pozwoli³y przyj¹æ w³adze carskie (mimo, ¿e zg³osi³o siê 31 osób), rozpoczêto
rekolekcjami 6 listopada 1897 r., a normalna nauka zaczê³a siê dopiero 15 listopada,
pod kierunkiem regensa ks. Aleksandra Kluczyñskiego, kap³ana kieleckiego (por.
T. Wróbel, Dzieje Seminarium Duchownego w Kielcach..., art. cyt., s. 134n; D. Olszewski, Ksi¹dz Jerzy Matulewicz..., art. cyt., s. 184).
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profesora w ci¹gu dwóch lat, a¿ do momentu (ostatni jego podpis pod protoko³em sesji profesorskiej z³o¿y³ 5 listopada 1904 r.), gdy przysz³o kolejne nasilenie
choroby i koniecznoæ przerwania pracy oraz wyjazdu do Warszawy w celu
poddania siê leczeniu w szpitalu miejskim na Pradze.
W kilka miesiêcy po opuszczeniu Kielc, 6 kwietnia 1905 r. ks. Jerzy
Matulewicz skierowa³ z Warszawy do biskupa kieleckiego list, który zawiera³
probê o udzielenie mu litteras dimissorias seu excardinationis. Motywowa³
j¹ nastêpuj¹co:
Po dojrza³ym rozwa¿eniu wszystkich okolicznoci, postanowi³em zwróciæ siê do
Waszej Ekscelencji z prob¹, aby zechcia³ wydaæ mi pismo zwalniaj¹ce, czyli
ekskardynacjê. (...) Jest rzecz¹ dobrze znan¹, ¿e odk¹d pe³niê obowi¹zki profesora
w Kielcach, jestem zmuszony, z powodu leczenia, ci¹gle wyje¿d¿aæ do Warszawy.
Wyjazdy te s¹ tak czêste, ¿e stale by³em w podró¿y pomiêdzy tymi dwoma miastami. Te ci¹g³e wyjazdy czêsto przeszkadza³y mi w nale¿ytym wype³nieniu moich
obowi¹zków. Powodowa³y tak¿e wydatki wiêksze, ni¿ pozwala³ na to mój stan;
by³y te¿ szkodliwe dla mego zdrowia. Je¿eli sprawy tak siê przedstawia³y, kiedy
mia³em chor¹ tylko rêkê, to na co i w jakim stopniu trzeba byæ przygotowanym,
gdy do tego, co by³o dot¹d, dosz³a jeszcze choroba nogi. (...) Nastêpnie, chocia¿
lekarz ma nadziejê na czêciowe opanowanie choroby, która wybuch³a tak z³oliwie, to jednak, poniewa¿ nie jest to choroba samej tylko rêki czy nogi, ale ca³ego
organizmu, bêdzie ona tak¿e w przysz³oci wymaga³a ci¹g³ej i nieustannej czujnoci i pomocy wyspecjalizowanych lekarzy. (...) A wreszcie, choæbym nawet czêciowo odzyska³ si³y, z moim s³abym zdrowiem w Kielcach nie bardzo, jak s¹dzê,
móg³bym, byæ pomocnym, w wiêkszym za miecie, gdzie wiêksza jest ró¿norodnoæ potrzeb i rozleglejsze pole rozmaitych zadañ, tak¿e i kap³an s³abszy ³atwiej
mo¿e byæ w jakiej mierze po¿yteczny Kocio³owi i owocniej mo¿e wykorzystaæ
swoje, choæby s³abe si³y31.

W kieleckich archiwaliach diecezjalnych nie zachowa³y siê ¿adne ród³a,
które pozwoli³yby odtworzyæ etapy postêpowania prawnego sfinalizowanego
ekskardynacj¹ ks. Matulewicza z diecezji kieleckiej. Znany jest wszak¿e list-odpowied biskupa T. Kuliñskiego na probê ks. Matulewicza o ekskardynacjê, w którym na pocz¹tku podsumowa³ jego proby, pisz¹c:
W Twojej probie z dnia 6 kwietnia 1905 r. wy³o¿y³e, ¿e postanowi³e zwróciæ siê
do mnie, abym zechcia³ Ci daæ pismo zwalniaj¹ce, czyli ekskardynacjê. Probê
swoj¹ popar³e dwiema racjami, a mianowicie, ¿e cierpisz na powracaj¹c¹ co pewien czas chorobê, która wymaga leczenia u lekarzy bardziej dowiadczonych,
mieszkaj¹cych w Warszawie oraz, ¿e wielu niezbêdnych wygód w Kielcach

31
J. Matulewicz, (Do bpa T. Kuliñskiego), Warszawa 6 IV 1905, ul. Piêkna 24,
KPD 64 (1988), s. 75.

B³. arcybiskup Jerzy Matulaitis-Matulewicz (18711927)

287

w ogóle by nie mia³, albo te¿ mo¿na by je zdobyæ w Kielcach jedynie wielkimi
kosztami i du¿ym wysi³kiem, w wiêkszym za miecie ³atwo je znaleæ. S¹dzisz
dalej, ¿e nawet odzyskawszy nieco zdrowie, w Kielcach s³abowity ma³o móg³by
byæ przydatny, natomiast w wiêkszym miecie tak¿e chorowity kap³an mo¿e
swoje zdolnoci i zdobyte studia po¿yteczniej wykorzystaæ dla okrelonych
potrzeb. Piszesz wreszcie, ¿e nie bez pewnego bólu uczyni³e swoje postanowienie, jeste bowiem w pe³ni wiadom, jakie ka¿dy ma zobowi¹zania wobec w³asnej
diecezji32.

Biskup przedstawi³ nastêpnie swoje racje, podkrelaj¹c przede wszystkim
swój i diecezji ból z powodu decyzji ks. Matulewicza opuszczenia tutejszej
wspólnoty.
Tak¿e i ja nie mogê ukrywaæ przed Tob¹ gorzkiego bólu, wywo³anego Twoim
postanowieniem opuszczenia diecezji kieleckiej, któr¹ dobrowolnie i wiadomie
wybra³e sobie na matkê, aby jej s³u¿yæ. Ona teraz boleje nad Twoim postanowieniem i zmusza mnie, abym Ci wyjawi³ ten ból w swoim i jej imieniu. Przez d³ugi czas,
w znanym dobrze okresie smutku naszej diecezji czekalimy, aby przygotowany
rozleg³ymi studiami, móg³ stan¹æ do zadañ, które w Seminarium Kieleckim zosta³y
na kilka lat przerwane, (...). Twoje postanowienie spowodowa³o smutek dlatego,
¿e by³e drogi i bardzo po¿yteczny, nie mówiê tylko dla mnie, ale tak¿e Matce
Kocio³owi Diecezjalnemu. Istnieje wielka potrzeba kap³anów w Seminarium,
w Konsystorzu, w ró¿nych szko³ach wy¿szych i ni¿szych. O wiele za ma³o jest
kap³anów, aby mogli wszystko odnowiæ w Chrystusie. Nie przeczê, ¿e jeste s³aby,
ale zaraz przychodzi mi na myl Grzegorz Wielki, który by³ s³aby i co jaki czas
ciê¿ko chorowa³, a ponadto zastêp kap³anów chorych, którzy s³abi i niedomagaj¹cy, nale¿ycie i owocnie pracowali i pracuj¹ na niwie Kocio³a wiêtego.
Ty sam, bêd¹c s³aby i schorowany studiowa³e i pracowa³e w diecezji. Potrzeby
diecezji s¹ rozleg³e. Wielkie ponios³a ju¿ szkody, bêd¹c pozbawion¹ przez kilka
lat Seminarium, a potem odpowiedniej liczby profesorów. Jeli jeszcze kap³ani
prosiliby o zwolnienie z diecezji, wówczas za³ama³by siê rozkwit ¿ycia kocielnego
w diecezji.
A zatem ¿yczê Ci wszelkiego powodzenia. Lecz siê w Warszawie, ale jako kap³an
diecezji Kieleckiej i jak nie mia³e wielkiej pomocy na leczenie w latach ubieg³ych,
to samo bêdziesz mia³ i w przysz³oci, ja jednak nie mogê Twojej potrzeby przedk³adaæ nad potrzeby diecezji i nie mogê Ci daæ listu zwalniaj¹cego, dopóki na
Twoje miejsce nie uzyskam innego kap³ana na s³u¿bê diecezji, przygotowanego
tak samo i Twoim staraniem. Ale ufam, ¿e zmienisz zdanie33.

32
T. Kuliñski, Biskup etc., Kielce, dnia 11 kwietnia 1905 r., Do przewielebnego
Ks. Matulewicza, Profesora Seminarium Kieleckiego, KPD 64 (1988), s. 77.
33
Tam¿e.
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Ks. dr Jerzy Matulewicz zosta³ we wrzeniu 1907 r. zwolniony ostatecznie z obowi¹zków profesora Seminarium Duchownego w Kielcach i od tego
czasu jego ¿ycie rozesz³o siê bezpowrotnie z kieleckim rodowiskiem diecezjalnym34.
Podsumowuj¹c kielecki okres ¿ycia i dzia³alnoci b³. Jerzego Matulewicza, trzeba podkreliæ z ca³ym naciskiem, i¿ by³ to
jeden z najbardziej tragicznych okresów w dziejach diecezji kieleckiej. By³y to lata
sta³ych inwigilacji, prowokacji ze strony w³adz rosyjskich i dotkliwych represji
policyjnych. W tych wyj¹tkowo trudnych warunkach Jerzy Matulewicz wykaza³
równie wyj¹tkowy hart ducha i si³ê charakteru, która pozwoli³a mu pokonaæ
piêtrz¹ce siê trudnoci i uzyskaæ pe³n¹ dojrza³oæ intelektualn¹ i osobow¹.
Przyjecha³ do Kielc jako osiemnastoletni m³odzieniec, który nie ukoñczy³ szko³y
redniej, a opuszcza³ kieleckie rodowisko jako profesor o szerokiej europejskiej
formacji intelektualnej, dziêki której móg³ rozwin¹æ w najbli¿szej przysz³oci niezwykle bogat¹ i nowatorsk¹ dzia³alnoæ kocieln¹. I na tym polega donios³oæ
zwi¹zków b³. Jerzego Matulewicza z kieleckim rodowiskiem diecezjalnym35.

Por. D. Olszewski, Ksi¹dz Jerzy Matulewicz..., art. cyt., s. 185.
D. Olszewski, Zwi¹zki b³. Jerzego Matulewicza z kieleckim rodowiskiem
diecezjalnym, KPD 64 (1988), s. 8. Po beatyfikacji J. Matulewicza, w holu Wy¿szego
Seminarium Duchownego w Kielcach zosta³a umieszczona tablica pami¹tkowa ku czci
b³. Jerzego z napisem: B£OGOS£AWIONY JERZY MATULEWICZ URODZONY
NA LITWIE W 1871 R. ALUMN I PROFESOR SEMINARIUM DUCHOWNEGO
W KIELCACH ODNOWICIEL ZGROMADZENIA KSIÊ¯Y MARIANÓW BISKUP
WILEÑSKI ZMAR£ W 1927 ROKU WYNIESIONY NA O£TARZE PRZEZ JANA
PAW£A II 28 CZERWCA 1987 ROKU. Tablicê tê powiêci³ ks. Prymas J. Glemp
w obecnoci ksiê¿y kardyna³ów, arcybiskupów i biskupów Polski bior¹cych udzia³,
w dniach 67 XI 1987 r., w 224 Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski w Kielcach.
Tekst modlitwy powiêcenia brzmia³: Bo¿e, Ty jeste godny podziwu w swoich wiêtych. Ciebie wys³awia chór Aposto³ów, mêczenników, wyznawców i dziewic. Ty moc¹
swojego Ducha nieustannie gromadzisz Lud wiêty, aby by³ dla wiata znakiem
i narzêdziem zjednoczenia ca³ej ludzkoci w wiêtym Miecie Jeruzalem nowym. Ty
nam dajesz wiêtych jako orêdowników u Ciebie i przewodników w drodze do Ciebie. Dziêki Tobie sk³adamy za przyk³ad ¿ycia b³ogos³awionego Biskupa Jerzego,
który by³ uczniem w tym Domu i nauczycielem m³odych, id¹cych drog¹ kap³añskiego
powo³ania. Dziêki Ci za jego ofiarn¹ pastersk¹ mi³oæ, jak¹ otacza³ ubogie i bezdomne dzieci, robotników i m³odych, zakonników i zakonnice; jak¹ przezwyciê¿a³
niezgodê i wród narodów powierzonych jego opiece w owczarni Twojego Syna.
Pob³ogos³aw + tê tablicê, znak pamiêci dla wszystkich, którzy przekraczaæ bêd¹
progi tego Domu. Niech spogl¹daj¹c na ten znak, wzrastaj¹ w umiejêtnoci wiêtych
i czyni¹ postêpy na drodze chrzecijañskiego powo³ania. Przez Chrystusa Pana
naszego (Cyt. za: J. Kaczmarek, Obchody ku czci b³. Abpa Jerzego Matulewicza, KPD
64 (1988), s. 2.22b).
34
35
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3. Duszpasterz m³odzie¿y i dzia³acz spo³eczny
w Warszawie
W czasie pobytu w szpitalu ubogich pod wezwaniem Przemienienia
Pañskiego na Pradze w Warszawie stan zdrowia ks. Jerzego Matulewicza
okaza³ siê bardzo ciê¿ki, a zastosowanie intensywnego leczenia utrudnia³ brak
odpowiednich rodków. W takiej trudnej sytuacji z pomoc¹ powa¿nie choremu
kap³anowi przysz³a prze³o¿ona sióstr S³u¿ebnic Serca Jezusowego Józefa
Chudzyñska, która poleci³a umieciæ go przy Zak³adzie Naukowym hr. Cecylii
Plater-Zyberkówny przy ulicy Piêknej 24/26. Tutaj chory zosta³ otoczony
troskliw¹ opiek¹, a choæ poddany d³ugiemu i bolesnemu leczeniu, zacz¹³ skutecznie wracaæ do zdrowia. Choroba pog³êbi³a przy tym jego ¿ycie duchowe;
zrozumia³, ¿e Pan Bóg przywróci³ mu si³y, aby móg³ odt¹d ¿yæ i pracowaæ
wy³¹cznie dla Jego chwa³y. Przebywaj¹c w tym zak³adzie, jednym z najwiêkszych orodków wiêtoci w ówczesnej Polsce, ks. Matulewicz przez trzy lata
(19041907) by³ spowiednikiem, g³osi³ konferencje ascetyczne i prowadzi³ rekolekcje. Sta³ siê znanym i dowiadczonym kierownikiem duchowym, ci¹gaj¹cym wiele pobo¿nych osób, które d¹¿y³y do g³êbszego ¿ycia wewnêtrznego.
Nie brakowa³o wród nich cz³onkiñ ukrytych (niehabitowych) zgromadzeñ b³.
o. Honorata Komiñskiego, z którym ks. Jerzy by³ od szeregu lat w bliskim
kontakcie. Ks. Matulewicz w³o¿y³ te¿ wiele wysi³ku w prace wychowawcze,
owiatowe i religijne wród m³odzie¿y, zw³aszcza w ¿eñskim gimnazjum sióstr
s³u¿ebnic, które go przyjê³y; na jego wyk³ady-nauki uczêszcza³y nie tylko uczennice, ale i nauczycielki36.
Najwiêcej jednak swoich si³ ks. Jerzy powiêci³ w tym okresie pracy
wród robotników, których (dziêki studiom we Fryburgu doskonale zna³ naukê
spo³eczn¹ Kocio³a) skutecznie broni³ przed szukaniem rozwi¹zañ problemów
spo³ecznych w marksizmie, systemie sprzecznym z nauk¹ Kocio³a, któr¹
rodowisku klasy robotniczej wyjania³ i uwiadamia³ o ich prawach. Oczywicie wiedzia³, ¿e Koció³ powinien przede wszystkim troszczyæ siê o zbawienie
wiernych, ale jednoczenie dodawa³: Koció³ wie dobrze, ¿e pewna obfitoæ
dóbr jest potrzebna nawet do praktykowania cnoty i religii37. W latach wojny
rosyjsko-japoñskiej (1905 r.) ks. Matulewicz opracowa³ dla powsta³ego pod
wp³ywem ks. Marcelego Godlewskiego, wikariusza przy kociele w. Krzy¿a
w Warszawie, Stowarzyszenia Robotników Chrzecijañskich, nazywanego
te¿ Demokracj¹ Chrzecijañsk¹, program-statut na zasadach wskazanych przez

36
Por. J. Bukowicz, Wprowadzenie, w: B³ogos³awiony Jerzy..., art. cyt., s. 16;
Z. Proczek, Czcigodny S³uga Bo¿y Jerzy..., art. cyt., s. 190n; T. Górski, Nowy b³ogos³awiony arcybiskup Jerzy..., art. cyt., s. 161.
37
Cyt. za: T. Górski, Nowy b³ogos³awiony arcybiskup Jerzy..., art. cyt., s. 161.
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Leona XIII w Encyklice Rerum novarum (1891 r.). W Polsce w³adze rosyjskie nie pozwoli³y og³osiæ tej encykliki, st¹d te¿ nie tylko robotnicy, ale i ksiê¿a
czêsto nie wiedzieli, jakie maj¹ zaj¹æ stanowisko wobec problemów wyros³ej
na prze³omie XIX i XX wieku klasy robotniczej, ¿yj¹cej w nêdzy, wyzyskiwanej i pozbawionej podstawowych praw ludzkich. W centrali wspomnianego
stowarzyszenia, mieszcz¹cej siê przy kociele w. Marcina, ks. Jerzy redagowa³ jego pismo Towarzysz Pracy, organizowa³ bibliotekê ekonomiczno-spo³eczn¹, g³osi³ konferencje i urz¹dza³ kursy szkoleniowe. W sierpniu 1907 r.
wspó³organizowa³ Kurs Spo³eczny, w którym wziê³o udzia³ ponad 700 uczestników, a referaty prezentowali najwybitniejsi uczeni i dzia³acze (duchowni
i wieccy) spo³eczni ze wszystkich ziem polskich38. Ks. dr Jerzy Matulewicz
mimo wielu problemów zdrowotnych, intensywnego leczenia siê, ale przebywaj¹c w Warszawie, odegra³ bardzo wa¿n¹ rolê w organizowaniu robotników
chrzecijañskich nie tylko w stolicy, lecz i w ca³ym Królestwie Polskim.
Bez jego m¹drej rady organizacje mog³yby zrobiæ wiele fa³szywych kroków.
Ks. Matulewicz widzia³ podobne organizacje w Szwajcarii, zna³ naukê spo³eczn¹
Kocio³a, a co najwa¿niejsze mia³ sam ducha katolickiego  spo³ecznego. I te
w³anie wielkie wartoci przela³ w organizacjê (...). Przejawi³ siê ten duch w Statucie Stowarzyszenia Robotników Chrzecijañskich, w pierwszych zaraz jego
poczynaniach. Innymi s³owy, ks. Matulewicz skierowa³ chrzecijañski ruch
robotniczy w Królestwie Polskim na w³aciwe tory. Szkoda, ¿e nie mia³ czasu
wyszkoliæ zastêpów pracowników, których brak by³ g³ówn¹ przyczyn¹ upadku
ruchu. Wspó³praca z ks. Godlewskim nie by³a zreszt¹ ³atwa, poniewa¿ ks. Matulewicza nazywano wcielon¹ roztropnoci¹ (prudentia incarnata), gdy tymczasem ks. Godlewski mia³ zapêdy autokratyczne. Wielka szkoda dla ruchu, ¿e ks.
Matulewicz rych³o opuci³ Warszawê. Zapewne rozwój ruchu by³by pewniejszy,
gdyby kierowa³ nim ks. Matulewicz39.

Pracuj¹c wród rzesz robotniczych, ks. Matulewicz dostrzega³ wiele mo¿liwoci szerzenia wiary przez ludzi wieckich. W swoim Dzienniku duchowym
pisa³:
Przysz³a mi nag³a myl, ¿e szczególnym zadaniem naszych czasów powinno byæ:
wci¹gaæ wiêksze zastêpy ludzi i szersze warstwy spo³eczeñstwa do czynnej
pracy dla obrony i rozszerzania wiary i Kocio³a. Prace apostolskie tak spopularyzowaæ, ¿eby dobrzy katolicy troszczyli siê nie tylko o instytucje dobroczynne, ale
równie¿ o obronê wiary, o jej rozszerzanie, o obronê Kocio³a i jego wywy¿szenie.

Por. Z. Proczek, Czcigodny S³uga Bo¿y Jerzy..., art. cyt., s. 193n.
Opinia ks. Aleksandra Wójcickiego, nastêpcy ks. J. Matulewicza na katedrze
socjologii chrzecijañskiej w Akademii Duchownej w Petersburgu (cyt. za: Z. Proczek,
Czcigodny S³uga Bo¿y Jerzy..., art. cyt., s. 194).
38
39
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Ile¿ dobrego mogliby zdzia³aæ wieccy mê¿czyni i kobiety! (...) Mogliby oni wnieæ
Chrystusa nawet tam, dok¹d my, kap³ani, nie mamy ju¿ dostêpu40.

Myl tê rozwija³ w póniejszych uwagach zanotowanych w Dzienniku
duchowym:
Dzisiaj wszêdzie i we wszystkich warstwach spo³ecznych toczy siê walka o katolicki wiatopogl¹d. Kap³an przy najlepszych nawet chêciach nie mo¿e ogarn¹æ
wszystkiego. Duchownym powinni przyjæ z pomoc¹ wieccy. Musz¹ oni przy³o¿yæ siê do wa¿nej pracy  g³oszenia prawdziwej nauki katolickiej. Tak wiêc, prócz
innych zadañ, szczególn¹ nasz¹ trosk¹ musi byæ szerzenie i obrona wiary katolickiej przy pomocy ludzi wieckich. Mo¿na by w tym celu zak³adaæ specjalne
bractwa, stowarzyszenia, instytucje. Mo¿na by odpowiednio przygotowaæ i wykszta³ciæ g³osicieli i g³osicielki wiary, którzy wnosiliby jej wiat³o wszêdzie: do
prywatnych domów, do fabryk, do wszelkich instytucji i nie tylko do wierz¹cych,
ale i do niewierz¹cych, nie tylko do katolików, ale i niekatolików  daj¹c wszêdzie
prawdziwy wzór cnót chrzecijañskich41.

Idea apostolstwa wieckich ukazana na pocz¹tku XX wieku przez b³. arcybiskupa Matulewicza czyni go prekursorem tego spojrzenia Kocio³a, które
znalaz³o swoj¹ bogat¹ wyk³adniê w nauczaniu Soboru Watykañskiego II42.
Jesieni¹ 1907 r., kiedy utworzono w Akademii Duchownej w Petersburgu
katedrê socjologii, ks. Jerzy Matulewicz zosta³ powo³any na pierwszego jej
kierownika i wyk³adowcê.

4. Profesor w Akademii Duchownej w Petersburgu
Akademia Duchowna w Petersburgu  Academia Caesarea Romano
Catholica Ecclesiastica Petropolitana  by³a jedyn¹ teologiczn¹ wy¿sz¹
uczelni¹ dla duchowieñstwa pod zaborem rosyjskim i w samym cesarstwie.
Uczelnia ta, jak potwierdzi³a historia, mia³a du¿e znaczenie dla ca³ego Kocio³a, dla Polaków ¿yj¹cych w zaborze rosyjskim i dla s¹siaduj¹cych z nami
narodów.
Ks. Matulewicz wype³nia³ przez cztery lata obowi¹zki profesora Akademii Duchownej, kszta³c¹c i wychowuj¹c elitê duchowieñstwa; wyk³ada³

40
B³ogos³awiony Jerzy Matulewicz, Dziennik duchowy, 27 padziernika 1910,
s. 26. Apostolstwo wieckich, Warszawa 1988, s. 56.
41
Tam¿e, 5 marca 1911, s. 73. Szerzenie wiedzy katolickiej, Warszawa 1988, s. 99.
42
Por. Konstytucja dogmatyczna o Kociele Lumen gentium (dalej KK),
roz. IV. Katolicy wieccy (nr 3038) oraz Dekret o apostolstwie wieckich Apostolicam actuositatem (dalej DA).
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najpierw socjologiê (19071909), potem teologiê dogmatyczn¹ (od 1909),
a wreszcie sprawowa³ funkcjê inspektora  prorektora tej uczelni, wspó³pracownika rektora, ks. Aleksandra Kakowskiego, póniejszego arcybiskupa
warszawskiego43. Ks. dr Jerzy Matulewicz rozpocz¹³ swoj¹ pos³ugê profesorsk¹ od wyg³oszenia 1 padziernika 1907 r. wyk³adu inauguracyjnego w jêzyku
³aciñskim o prawie w³asnoci, który zosta³ przyjêty z du¿ym uznaniem zarówno
przez profesorów, jak i studentów. W swoich wyk³adach z socjologii, na które
przychodzi³o liczne grono s³uchaczy, ks. Matulewicz porusza³ takie tematy,
jak: stosunek cz³owieka do dóbr zewnêtrznych, solidarnoæ i solidaryzm
zrzeszeñ robotniczych, pañstwo, narodowoæ i patriotyzm, wojna i pokój,
prawo miêdzynarodowe.
W ksiêdzu Matulewiczu zesz³y siê: piêkny charakter kap³añski, wiedza nowoczesna, takt i ideowoæ. Dziêki tym wartociom ks. Matulewicz zyska³ taki
autorytet i sympatiê akademików, jakiej ju¿ dawno nikt nie mia³ od czasu rektora
ks. Symona (...). ¯aden z jego nastêpców ju¿ nie mia³ tego zbawiennego wp³ywu
na m³odzie¿ co on44.

Ks. Matulewicz nie ogranicza³ nauczania spo³ecznego do murów uczelni.
Bior¹c udzia³ w dzia³alnoci Konferencji wiêtego Wincentego w Petersburgu, wyg³asza³ referaty i s³u¿y³ swoimi radami. Za³o¿y³ Rzymsko-Katolickie
Stowarzyszenie Owiata (po uzyskaniu zgody w³adz carskich), by móc
prowadziæ dzia³alnoæ owiatowo-kulturaln¹ poród katolików oraz otrzyma³
prawo do zak³adania instytucji charytatywnych. W Stowarzyszeniu Owiata
profesorowie Akademii Duchownej (pod kierunkiem ks. Matulewicza) oraz
inni specjalici prowadzili wyk³ady z Pisma wiêtego, apologetyki, nauk
spo³ecznych, a tak¿e nauk przyrodniczych. Inn¹ dzia³alnoci¹ spo³eczn¹
ks. profesora J. Matulewicza by³y zorganizowane dla Litwinów w styczniu
1909 r. Kursy Spo³eczne, podczas których wyg³osi³ trzy referaty: Rzut oka
na dzisiejsz¹ kwestiê spo³eczn¹, Koció³ a w³asnoæ i Zagadnienie robotnicze w miecie i przemyle. Ksi¹dz Matulewicz swoimi wyk³adami i dzia³alnoci¹ spo³eczn¹ stworzy³ podstawy socjologii na Litwie, a po odzyskaniu
niepodleg³oci w sposób znacz¹cy przyczyni³ siê do ustalenia programu
chrzecijañskiego ruchu spo³ecznego45.

43

s. 36.

Por. T. Górski, Z. Proczek, Rozmi³owany w Kociele. B³ogos³awiony..., dz. cyt.,

44
Opinia ks. Aleksandra Wójcickiego, nastêpcy ks. J. Matulewicza na katedrze
socjologii chrzecijañskiej w Akademii Duchownej w Petersburgu (cyt. za: Z. Proczek,
Czcigodny S³uga Bo¿y Jerzy..., art. cyt., s. 196).
45
Por. T. Górski, Z. Proczek, Rozmi³owany w Kociele. B³ogos³awiony..., dz. cyt.,
s. 39.
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Ks. Matulewicz by³ z wykszta³cenia teologiem dogmatykiem, dlatego te¿,
gdy dotychczasowy profesor dogmatyki w Akademii Duchownej w Petersburgu, ks. Jan Cieplak, zosta³ mianowany biskupem pomocniczym w Mohylewie, przej¹³ po nim katedrê, natomiast wyk³ady socjologii przekaza³
ks. Aleksandrowi Wójcickiemu. Wyk³ady ks. Matulewicza jako profesora
dogmatyki odznacza³y siê zwyk³¹ u niego jasnoci¹ i logicznoci¹, a mo¿na
dodaæ  i prostot¹. Nie chodzi³ na szczud³ach, nie «sadzi³ siê» na górne frazesy,
ani na bezu¿yteczne subtelnoci46.
W roku akademickim 1910/1911 zosta³y powierzone ks. profesorowi Matulewiczowi, przez ówczesnego rektora Akademii Duchownej ks. Aleksandra
Kakowskiego, obowi¹zki inspektora, czyli wicerektora uczelni. Tak wiêc do
pracy dydaktycznej dosz³y wa¿ne i trudne zadania wychowywania m³odzie¿y
skupionej w niewielkiej wprawdzie wspólnocie akademickiej, ale z³o¿onej
z Polaków, Litwinów, Bia³orusinów i nielicznych Niemców. Nie mo¿na
przy tym zapominaæ, ¿e by³y to lata wielkiego o¿ywienia wiadomoci narodowej i nietrudno by³o o powstawanie nawet drobnych konfliktów. Po latach
by³y rektor, a póniej arcybiskup i kardyna³ A. Kakowski napisa³ w swym
pamiêtniku:
Za mojego rektorstwa uda³o mi siê st³umiæ w Akademii walki narodowociowe
i wprowadziæ do zak³adu harmonijne wspó³¿ycie studentów i profesorów dziêki
temu, ¿e powo³a³em na urz¹d wicerektora Litwina, ks. Matulewicza, a po jego
ust¹pieniu ks. Buczysa47.

Ten ró¿norodny rodzaj pracy w Akademii Duchownej sta³ siê dla ks. Jerzego
Matulewicza pierwsz¹ szko³¹ kierowania wspólnot¹ miêdzynarodow¹; z tych
dowiadczeñ bêdzie w niedalekiej przysz³oci korzysta³ jako prze³o¿ony generalny Zgromadzenia Ksiê¿y Marianów i jako biskup Wilna.
Ks. J. Matulewicz przy koñcu roku akademickiego 1910/1911, po czteroletniej owocnej pracy w Akademii Duchownej w Petersburgu, nieoczekiwanie z³o¿y³ rezygnacjê i wyjecha³ do Fryburga Szwajcarskiego. Dla wielu
decyzja ta by³a wielkim zaskoczeniem, nawet dla tych, którzy znaj¹c w³aciwy
powód rezygnacji, nie uznawali go za wystarczaj¹cy. Ks. Matulewicz postanowi³ jednak¿e wszystkie swoje si³y powiêciæ odt¹d odnowionemu przez
siebie, w ukryciu przed rosyjskim rz¹dem carskim, Zgromadzeniu Ksiê¿y
Marianów.

46
Opinia ks. Mariana Winiewskiego; cyt. za: Z. Proczek, Czcigodny S³uga Bo¿y
Jerzy..., art. cyt., s. 198.
47
A. Kakowski, Pamiêtniki. Z niewoli do niepodleg³oci, s. 2, 75 (cyt. za:
T. Górski, Z. Proczek, Rozmi³owany w Kociele. B³ogos³awiony...dz. cyt., s. 41;
Z. Proczek, Czcigodny S³uga Bo¿y Jerzy..., art. cyt., s. 198n).
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5. Odnowiciel Zgromadzenia Ksiê¿y Marianów
Ks. Jerzy Matulewicz bior¹c pod uwagê sytuacjê spo³eczno-religijn¹
i narodowociow¹ na pocz¹tku XX wieku na obszarze dawnej Rzeczpospolitej, stawia³ ideê integrowania ludzi wokó³ s³u¿by Panu Bogu, Kocio³owi
i bliniemu48. Wbrew istniej¹cym przedzia³om politycznym, spo³ecznym i powstaj¹cym sporom narodowociowym, d¹¿y³ do zespalania i ³¹czenia ludzi we
wspólnotê, zachêcaj¹c do podejmowania prac dla wiêkszej chwa³y Pana Boga
i ku po¿ytkowi Kocio³a wiêtego. W swym Dzienniku duchowym pisa³:
Szukajcie wiêc najprzód królestwa Bo¿ego i sprawiedliwoci jego, a to wszystko bêdzie wam przydane (Mt 6,33). Szukaj¹c ca³ym sercem Boga i ze wszystkich
si³ s³u¿¹c Jego Kocio³owi, najlepiej przys³u¿ymy siê spo³eczeñstwu, narodom
i ca³ej ludzkoci, gdy¿ w nikim innym nie ma zbawienia, jak tylko w Panu Jezusie
Chrystusie (por. Dz 4,12)49.

Ks. Matulewicz zdawa³ sobie sprawê z uwarunkowañ historycznych i politycznych, w jakich znalaz³ siê Koció³, który wszêdzie jest przeladowany,
a przynajmniej uciskany, nie mo¿e dzia³aæ jawnie i rozszerzaæ siê. Trzeba
zatem wzbudzaæ w sobie wielkiego ducha i wstêpowaæ w lady pierwszych
chrzecijan, którzy wprawdzie ¿yli
w ukryciu, w katakumbach, w podziemiach, a jednak ¿yli, organizowali siê, stali
mocno przy swojej wierze, pracowali, i to jak bardzo skutecznie i owocnie. (...)
Tego ducha tak nam dzisiaj potrzeba. (...) Niektóre zakony nie maj¹ zupe³nie prawa
wstêpu do wielu krajów; w innych za nie pozwala siê wstêpowaæ do zakonu,
zabrania siê zakonnikom dzia³aæ albo siê ich wypêdza. Có¿ tedy mamy czyniæ?
Czy¿by siê wyrzec swego powo³ania, porzuciæ drogê, któr¹ Bóg nam wskaza³?
Czy¿ mielibymy zawsze ustêpowaæ i ulegaæ wszelkim niesprawiedliwym zarz¹dzeniom przeciwników Kocio³a? Czy¿ wyrzek³szy siê najdro¿szych idea³ów,
mielibymy gdzie plenieæ, skurczywszy siê i skuliwszy ze strachu? Je¿eli
bymy tak postêpowali, doczekalibymy siê, ¿e pewnego dnia zabroniono
by nam nawet byæ katolikami. Nie, przenigdy nie!50.

Dlatego w swoich rozwa¿añ wskazywa³, ¿e trzeba siê organizowaæ; pojedynczy cz³owiek nie wiele mo¿e zrobiæ, gdy¿ wróg jest zorganizowany:

48
Por. P. P. Gach, Arcybiskup Jerzy Matulewicz  za³o¿yciel zgromadzeñ zakonnych, KPD 64 (1988), s. 24n.
49
B³ogos³awiony Jerzy Matulewicz, Dziennik duchowy, 27 padziernika 1910,
s. 23. Zalety prawdziwego zakonnika, Warszawa 1988, s. 53.
50
Tam¿e, B³ogos³awiony Jerzy Matulewicz, Dziennik duchowy, 26 padziernika
1910, s. 22. Za przyk³adem pierwszych chrzecijan, Warszawa 1988, s. 52.
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Ró¿ne szkodliwe stowarzyszenia, rozpowszechniwszy siê po ca³ym wiecie, dzia³aj¹ w ukryciu, pracuj¹, podkopuj¹c czêsto Koció³ i spo³eczeñstwo. Czy¿ my,
opuciwszy rêce, bêdziemy siê temu spokojnie przygl¹daæ? Nie! Przeciwko tym
nikczemnym organizacjom i ich wywrotowej robocie musimy postawiæ nasze
katolickie stowarzyszenia, musimy prowadziæ nasz¹ katolick¹ akcjê. Niech pierwsi
chrzecijanie bêd¹ nam w tym przywódcami i wzorem. (...) Oni nam dopomog¹
swymi mod³ami, wstawiennictwem i opiek¹51.

Ks. Matulewicz by³ przekonany, ¿e najskuteczniej mo¿na pracowaæ na rzecz
Kocio³a i spo³eczeñstwa poprzez pulsuj¹ce ¿yciem, aktywne orodki zakonne. Dla owocnego apostolatu s¹ konieczne ogniska ¿ycia religijnego w postaci
zakonów, które pod zaborem rosyjskim zosta³y niemal ca³kowicie zniszczone.
Ju¿ bêd¹c w Warszawie, ks. Matulewicz broni³ idea³u ¿ycia zakonnego, prowadzonego ze wzglêdu na ówczesne warunki w ukryciu przed rz¹dem carskim52. Podczas pobytu w Petersburgu zajmowa³ siê nie tylko dzia³alnoci¹
naukow¹ i wychowawcz¹, ale tak¿e spraw¹ ratowania ¿ycia zakonnego na
terenach podleg³ych Rosji, gdzie zarz¹dzeniami carskimi zosta³o ono skazane
na zag³adê. Szczególn¹ uwagê zwróci³ na Zakon Ksiê¿y Marianów za³o¿ony
w 1673 r. przez o. Stanis³awa Papczyñskiego, którego zamieranie dowiadczy³
niemal namacalnie w swoich rodzinnych stronach. Wzrasta³ bowiem w cieniu
ich ostatniego klasztoru w Mariampolu i z bólem patrzy³, jak wymierali ostatni
zakonnicy, nie mog¹c przyjmowaæ kandydatów na skutek zakazu carskiego;
pozosta³ tylko jeden, genera³ zakonu, o. Wincenty Sêkowski (18401911),
który zreszt¹ kiedy uczy³ Jerzego religii i przygotowywa³ go do Pierwszej
Komunii wiêtej. Natchniony przez o. Honorata Komiñskiego i korzystaj¹c
z przyk³adu zgromadzeñ zakonnych przez niego za³o¿onych, ks. Matulewicz
d¹¿y³ do rozwi¹zania nurtuj¹cego go problemu ratowania ¿ycia zakonnego
w Zgromadzeniu Ksiê¿y Marianów, przedstawiaj¹c propozycje takich reform
zakonu, by móg³ on istnieæ, rozwijaæ siê i dzia³aæ w ukryciu. Po otrzymaniu
zgody na swoje plany od o. genera³a W. Sêkowskiego w Mariampolu, podczas
wakacji 1908 r., w nastêpnym roku uda³ siê do Rzymu z prob¹ o aprobatê dla
proponowanych zmian w regule zgromadzenia, któr¹ otrzyma³ od Stolicy Apostolskiej. Konsekwencj¹ tego faktu by³o z³o¿enie przez ks. Matulewicza
w dniu 29 sierpnia 1909 r., w kaplicy przy kociele w. Krzy¿a w Warszawie,
Tam¿e, s. 53. 52.
Spraw¹ odrodzenia ¿ycia zakonnego w zaborze rosyjskim mo¿na by³o zajmowaæ siê tylko nielegalnie, tzn. wbrew istniej¹cemu prawodawstwu pañstwowemu,
instytucjom strzeg¹cym tego ustawodawstwa i wbrew praktyce ¿ycia polityczno-administracyjnego. Rozleg³a wiedza i niezmiernie bogate dowiadczenie ¿yciowe
ks. Matulewicza sprawi³y, ¿e wybra³ tê nieoficjaln¹, nielegaln¹ i niebezpieczn¹ drogê
postêpowania, a przy tym przynosz¹c¹ zamierzone skutki, bez nara¿ania najbli¿szego
otoczenia na niebezpieczeñstwo (por. P. P. Gach, Arcybiskup Jerzy..., art. cyt., s. 22).
51
52
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lubów zakonnych wobec biskupa Kazimierza Ruszkiewicza, jako przedstawiciela Stolicy Apostolskiej dla zakonów dzia³aj¹cych w ukryciu. Wydarzenie
to s³usznie uwa¿ane jest za punkt zwrotny w historii Zgromadzenia Ksiê¿y
Marianów, które w ten sposób rozpoczê³o proces odradzania siê rodziny mariañskiej. Cel apostolski zgromadzenia zosta³ przystosowany do warunków, mo¿liwoci i potrzeb ówczesnego spo³eczeñstwa, w tym szczególnie zwrócono
uwagê na prowadzenie szkó³ i organizacji katolickich oraz koniecznoæ wykorzystywania ksi¹¿ek, prasy i innych jeszcze rodków w przekazywaniu wiary.
Uznano za koniecznoæ, dzia³aj¹c w warunkach ukrywania siê, zniesienie
habitów i wszelkich innych zewnêtrznych oznak zakonnych; dziêki temu
jednak¿e marianie mogli owocniej pracowaæ w rodowiskach zdechrystianizowanych53. Ks. Jerzy Matulewicz wróci³ do pracy w Akademii Duchownej
w Petersburgu, bêd¹c ju¿ mistrzem nowicjatu mariañskiego i opracowuj¹c
konstytucje odnowionego Zgromadzenia Ksiê¿y Marianów, które po przedstawieniu ich w Rzymie, zosta³y zatwierdzone przez Stolicê Apostolsk¹ jesieni¹
1910 r. Po mierci o. genera³a W. Sêkowskiego 10 kwietnia 1911 r. (w Niedzielê Palmow¹), na pierwszej kapitule generalnej 14 lipca tego samego roku,
ks. Matulewicz zosta³ wybrany genera³em odnowionego zakonu, o którego
istnieniu, mimo zachowywania wszelkich ostro¿noci, rozchodzi³y siê wieci
w coraz szerszym gronie. Ks. Matulewicz obawiaj¹c siê jednak wykrycia wspólnoty przez carsk¹ policjê i ewentualnych przykrych konsekwencji dla uczelni,
zgromadzenia i dla siebie, w lecie 1911 r. zrzek³ siê stanowiska profesora
i inspektora Akademii Petersburskiej, przenosz¹c siê do Fryburga Szwajcarskiego, gdzie otworzy³ nowicjat pod nazw¹ Domu Studiów. Tu mieszka³
w latach 19111914 i tu oddawa³ siê ca³kowicie pracy dla wspólnoty marianów, która liczy³a ju¿ dziesiêciu kap³anów-nowicjuszy i kilku kandydatów;
za jego ¿ycia liczba zakonników wzros³a do 240. Pracê dla odnowionego
przez siebie zgromadzenia ks. Matulewicz uwa¿a³ za swoj¹ szczególn¹ misjê
w Kociele, daj¹c temu wyraz w s³owach:
Ja zawsze by³em i jestem wiêcie przekonany, ¿e moim najwa¿niejszym powo³aniem jest s³u¿yæ Zgromadzeniu Marianów, powiêciæ mu wszystkie si³y i odpowiednio je zorganizowaæ. Uwa¿a³em i uwa¿am to za g³os Boga i jestem tego
niemal pewny54.

Pierwsza wojna wiatowa zasta³a ks. Matulewicza na ziemiach polskich,
uniemo¿liwiaj¹c mu powrót do Szwajcarii. Zamieszka³ zatem w Warszawie,
gdzie by³ dobrze znany ze swojej wczeniejszej tu dzia³alnoci i gdzie mia³
wielu oddanych przyjació³. Dla nowego genera³a marianów niew¹tpliwie najwa¿niejsze by³o to, ¿e diecezj¹ warszawsk¹ kierowa³ arcybiskup Aleksander
53
54

Por. T. Górski, Nowy b³ogos³awiony arcybiskup Jerzy..., art. cyt., s. 163.
Cyt. za: T. Górski, Nowy b³ogos³awiony arcybiskup Jerzy... art. cyt., s. 164.
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Kakowski, dawny rektor Akademii Duchownej w Petersburgu, którego
ks. Matulewicz by³ najbli¿szym wspó³pracownikiem. Kiedy w sierpniu 1915 r.
Rosjanie opucili Warszawê, a stolicê zajêli okupanci niemieccy, nasta³a wiêksza swoboda religijna, co sprawi³o, i¿ dla marianów zaistnia³y warunki ujawnienia siê i zorganizowania domu zakonnego. Arcybiskup Kakowski, na probê
ks. Matulewicza, powierzy³ im dawny erem kamedulski na Bielanach pod
Warszaw¹ wraz z miejscowym kocio³em i parafi¹. Bielany sta³y siê odt¹d
centrum Zgromadzenia Ksiê¿y Marianów i znacz¹cym orodkiem kultury
narodowej. Ks. Matulewicz otworzy³ tu dom zakonny i nowicjat mariañski;
maj¹c za do dyspozycji obszerny i piêknie po³o¿ony zespó³ budynków, utworzy³ w nich przedszkole oraz  przy pomocy w³adz stolicy  sierociniec dla
oko³o dwustu dzieci i szko³ê, która zosta³a póniej przekszta³cona w wielki zak³ad wychowawczy. W ten sposób wyszed³ naprzeciw wielu dzieciom ofiarom
wojny, opuszczonym i pozbawionym jakiejkolwiek opieki i pomocy; jak nikt
inny doskonale rozumia³ sytuacjê sierot, gdy¿ sam zosta³ sierot¹, maj¹c zaledwie dziesiêæ lat55.
Ks. Matulewicz, po zorganizowaniu ¿ycia zakonnego marianów w Warszawie, pracowa³ przez kilka miesiêcy 1918 r. nad odrodzeniem go w Mariampolu na Litwie. Widz¹c jak bardzo brakuje zgromadzeñ ¿eñskich w jego
ojczynie, powo³a³ do ¿ycia Zgromadzenie Sióstr Ubogich od Niepokalanego
Poczêcia, których szczególnym charyzmatem sta³a siê opieka nad sierotami
i ubogimi. Wspaniale rozwinê³o siê ono na Litwie, gdzie by³o w latach miêdzywojennych najliczniejsz¹ rodzin¹ zakonn¹, a tak¿e w Stanach Zjednoczonych
i Kanadzie56.

6. Pasterz Kocio³a wileñskiego (19181925)
Diecezja wileñska, która by³a rozpostarta na obszarze ponad 90 tys. km2
i któr¹ zamieszkiwa³o ok. trzy miliony ludnoci, by³a pozbawiona biskupa ju¿
od 1907 r. Dlatego, gdy koñczy³a siê I wojna wiatowa, Stolica Apostolska
mianowa³a biskupów na kresowe stolice Kocio³ów lokalnych, od wielu lat
pozbawionych pasterzy. Papie¿ Benedykt XV dnia 23 padziernika 1918 r.
powo³a³ na biskupa Wilna ks. Jerzego Matulewicza, który wiadomoæ o swojej
nominacji na ordynariusza wileñskiego otrzyma³ od wizytatora apostolskiego
A. Rattiego, 28 padziernika 1918 r. Konsekracja nowego biskupa odby³a
55
Por. T. Górski, Z. Proczek, Rozmi³owany w Kociele. B³ogos³awiony..., dz. cyt.,
s. 7478.
56
Por. G. Bartoszewski, Po³¹czy³ dwa narody. B³. Jerzy Matulewicz (18711927),
w: G. Bartoszewski, S. Budzyñski, Cz. Ryszka, ¯ycie i cuda polskich wiêtych kanonizowanych i beatyfikowanych za pontyfikatu Jana Paw³a II, dz. cyt., s. 136138.
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siê w katedrze w Kownie 1 grudnia, a w niedzielê 8 grudnia, w uroczystoæ
Niepokalanego Poczêcia Najwiêtszej Maryi Panny, mia³ miejsce ingres do
katedry wileñskiej. Pos³uga biskupia b³. Jerzego w latach 19181925 by³a prawdziw¹ drog¹ przez mêkê, mimo ¿e by³ pasterzem sprawiedliwym, m¹drym
i rozs¹dnym. Zabór rosyjski, poprzez wyj¹tkowo wrog¹ Kocio³owi politykê
carsk¹ w ostatnich piêædziesiêciu latach niewoli, spowodowa³ wiele zniszczenia i spustoszenia pod wzglêdem duchowym, organizacyjnym i materialnym.
Teren diecezji wileñskiej by³ polem walki zbrojnej zmieniaj¹cych siê wojsk rosyjskich, niemieckich, litewskich i polskich, jak równie¿ walk narodowociowych, gdy¿ w wyniku wielowiekowego wspó³¿ycia Polski i Litwy w jednym
organizmie pañstwowym, diecezja by³a zamieszkiwana g³ównie przez Polaków i Litwinów (a tak¿e Bia³orusinów i inne mniejszoci narodowe), którzy po
latach niewoli siêgali teraz po w³asn¹ pañstwowoæ. Litwini nie mogli sobie
wyobraziæ odrodzonego pañstwa bez swej historycznej stolicy Wilna, które
jednak¿e w swej ogromnej wiêkszoci by³o zamieszkane przez Polaków i stanowi³o bardzo wa¿ny orodek polskiego ¿ycia narodowego. Wilno wchodzi³o
ponadto w sferê zainteresowañ Rosji radzieckiej. Za czasów pos³ugi biskupa
Matulewicza Wilno przechodzi³o osiem razy z r¹k do r¹k, by ostatecznie, zbrojnie zajête przez wojsko polskie, pozosta³o w Polsce, czego nie uzna³a Republika Litewska, na terenie której pozosta³y 54 parafie diecezji wileñskiej 57.
W takiej sytuacji wydawa³o siê, ¿e biskup Matulewicz ze swoim litewskim
pochodzeniem i wielorakimi zwi¹zkami z Polsk¹ poprzez wychowanie, studia
i prace, bêdzie opatrznociowym pasterzem dla wszystkich wiernych. Pomimo
wielu trudnoci i przeszkód biskup Jerzy stara³ siê byæ wszystkim dla wszystkich, jak zwyk³ mawiaæ:
Jestem biskupem katolickim i chcê jednakowo wszystkim s³u¿yæ i bêdê troszczy³
siê w tym samym stopniu o potrzeby wszystkich swoich ludzi. Dla mnie wszyscy
s¹ równi, czy to Bia³orusini, czy Polacy, czy Litwini58.

By³ wierny w swym pos³ugiwaniu biskupim obietnicy, któr¹ da³ w dniu ingresu:
Na wzór Chrystusa bêdê siê stara³ obj¹æ wszystkich, byæ wszystkim dla wszystkich. Gotów jestem ponieæ mieræ za prawdê. Pragnê byæ dla was tylko ojcem
i pasterzem, naladowc¹ Chrystusa. Polem mojej pracy jest Królestwo Chrystusowe, Koció³ wojuj¹cy. Moj¹ parti¹ jest Chrystus59.

57
Por. J. Bukowicz, Wprowadzenie, w: B³ogos³awiony Jerzy..., art. cyt., s. 23n;
T. Górski, Nowy b³ogos³awiony arcybiskup Jerzy..., art. cyt., s. 164n; J. Jagie³ka, B³.
Jerzy Matulewicz. Bóg i Jego chwa³a orodkiem ¿ycia, w: Wszystko czyniæ na wiêksz¹ chwa³ê Bo¿¹, pr. zb., Kielce 2003, s. 13.
58
Cyt. za: T. Górski, Nowy b³ogos³awiony arcybiskup Jerzy..., art. cyt., s. 165.
59
Tam¿e.

B³. arcybiskup Jerzy Matulaitis-Matulewicz (18711927)

299

W licie pasterskim (w 1922 r.) z okazji 400 rocznicy kanonizacji w. Kazimierza, biskup Jerzy prosi³ diecezjan:
wiêty Kazimierz jako królewicz Polski i Litwy, jednakowo kochaj¹cym sercem
ogarnia³ Kraków i Wilno, Polskê i Litwê. I dzi b³agaæ go mamy, by wstawiennictwem swoim usun¹³ sporód nas usterki narodowociowe i spo³eczne, by mi³oæ
Chrystusowa i zgoda w sercach braterskich zakwit³y, by w kraju naszym pokój
prawdziwy panowa³60.

W czasie swego pasterzowania biskup Matulewicz zatroszczy³ siê przede
wszystkim o seminarium duchowne i odpowiedni w nim poziom naukowy
i moralny. W trosce o pobo¿ne i wiat³e duchowieñstwo, wysy³a³ m³odych
kap³anów (np. w 1925 r. ponad 40 ksiê¿y) na studia specjalistyczne na Uniwersytet Stefana Batorego, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet
Warszawski i na uniwersytety zagraniczne. By³ entuzjast¹ ¿ycia zakonnego,
w którym widzia³ narzêdzie odrodzenia religijnego, i dlatego sprowadzi³ do
swej diecezji 15 habitowych rodzin zakonnych, do który nale¿a³o 60 zakonników i 220 sióstr zakonnych. W diecezji pracowa³o ponadto 10 zakonów
ukrytych (roczniki tego nie podawa³y), do których (w 1923 r.) nale¿a³o 65 zakonników i 250 zakonnic. Byli to niemal wy³¹cznie Polacy, najczêciej pochodz¹cy z Polski po³udniowej61.
B³. biskup Jerzy prowadzi³ te¿ dzia³alnoæ dla dobra obrz¹dków wschodnich i ludnoci prawos³awnej. W trosce o najbardziej zaniedban¹ religijnie
ludnoæ bia³orusk¹  zarówno katolick¹ jak i prawos³awn¹  za³o¿y³ w 1923 r.
dom zakonny ksiê¿y marianów w Drui oraz Zgromadzenie Sióstr S³u¿ebnic
Jezusa w Eucharystii. Maj¹c na uwadze ten sam cel, przyj¹³ do swojej diecezji
ksiê¿y jezuitów obrz¹dku wschodniego do klasztoru w Albertynie i wschodnich ojców bazylianów do ich dawnego klasztoru w Torokoniach, le¿¹cego
w okolicach zamieszka³ych przez ludnoæ ukraiñsk¹. Na zarzuty stawiane
w sprawie klasztoru bazyliañskiego biskup wileñski odpowiedzia³ w licie do
nuncjusza, m.in.: Te okolice s¹ ju¿ dojrza³e do ¿niwa. Kim¿e ja jestem, bym
odwa¿y³ siê zabraniaæ pracowaæ robotnikom, których, wydaje siê, ¿e sam Pan
wezwa³ na ¿niwo?62.
Wa¿nym obszarem duszpasterskiego dzia³ania biskupa Matulewicza by³y
wizytacje diecezji, podczas których udziela³ on bierzmowania tysi¹com wiernych, którzy niejednokrotnie od bardzo dawna nie mieli mo¿liwoci spotkania
biskupa w swojej parafii. Pasterz Wilna oddzia³ywa³ na swych diecezjan równie¿ przez swoje listy pasterskie, w których podejmowa³ siê obrony zagro¿onych praw obywatelskich i religijnych; gor¹co apelowa³ o trzewoæ i umiar
60
61
62

Tam¿e, s. 166.
Por. tam¿e, s. 167.
Tam¿e.
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w piciu alkoholu; wzywa³ do okazywania uczuæ mi³oci i przywi¹zania do Kocio³a i papie¿a; pragn¹³ przepoiæ duchem misyjnym, pragnieniem szerzenia
wiary katolickiej duchowieñstwo i wiernych. W swym ostatnim licie pasterskim z 1925 r. biskup Matulewicz zwraca³ uwagê wszystkich na wielkie znaczenie dla Kocio³a i pañstwa wychowania dzieci i m³odzie¿y. Pisa³ w tym
licie m.in.:
Najwa¿niejszym czynnikiem w wychowaniu jest ognisko domowe. Przys³owie mówi,
¿e s³owa przemijaj¹, a przyk³ady poci¹gaj¹. Z dobrego przyk³adu, jaki dzieci widz¹
w swoich rodzicach, naucz¹ siê one najlepiej, jak trzeba siê modliæ i kochaæ Boga,
jak spe³niaæ obowi¹zki, jakie na nas wk³ada wiara wiêta i stan nasz, jak mamy
pracowaæ, jak znosiæ niepowodzenia, jak poddawaæ siê woli Pana Boga, jak dla
Niego i dla blinich mieæ serce otwarte, czyli  jak ¿yæ, pracowaæ, kochaæ i cierpieæ
po chrzecijañsku. (...) Pomnijcie, chrzecijañscy rodzice, ¿e serce waszych dzieci
jest skarbem, na który czyha wielu wrogów, jest kwiatem, który mo¿e zwarzyæ
lada powiew z³ego, jest jakby zbiornikiem materii palnych, które jedna iskra mo¿e
³atwo w po¿ar zamieniæ63.

Biskup J. Matulewicz jako pasterz by³ dobrym mówc¹ i chêtnie wyg³asza³
w rozmaitych okolicznociach przemówienia i kazania do wiernych. W ci¹gu
siedmiu lat pasterzowania w diecezji wileñskiej odda³ Kocio³owi ca³e swoje
nieprzeciêtne zdolnoci oraz wszystkie zalety umys³u i serca.

7. Wizytator Apostolski na Litwie
Pasterskie pos³ugiwanie biskupa Matulewicza w Wilnie w duchu uniwersalizmu Kocio³a, z uwzglêdnieniem równych praw wszystkich narodowoci,
nie odpowiada³o ró¿nym grupom ludzi. Ordynariusz wileñski by³ za tak¹ postawê niezwykle ostro zwalczany w prasie, na wiecach czy w wielu pismach
kierowanych do w³adz pañstwowych i kocielnych. Czêsto pos³ugiwano siê
przeciwko niemu manipulacjami i nieuczciwymi rodkami, a akcje te mia³y
charakter zorganizowany, zmierzaj¹cy do odwo³ania przez Stolicê Apostolsk¹
biskupa Jerzego z Wilna. Biskup Matulewicz wiele cierpia³ z powodu okazywanej mu wrogoci, zw³aszcza przez polityków polskich64. Utrzymuj¹ce siê
trudnoci i liczne k³opoty sprawi³y, ¿e uzna³ on tak¹ sytuacjê za uniemo¿liwiaj¹c¹
63
Cyt. za: T. Górski, Z. Proczek, Rozmi³owany w Kociele. B³ogos³awiony...,
dz. cyt., s. 98n.
64
W pierwszej swej probie o zwolnienie z Wilna, biskup Matulewicz pisa³ do
papie¿a Pius XI, dnia 27 czerwca 1925 r. m.in.: Czêsto takimi jestem zewsz¹d otoczony
trudnociami, ¿e pad³bym bezsilny, gdyby mi podpor¹ nie by³ Chrystus i Krzy¿ Jego
oraz wobec Stolicy wiêtej pos³uszeñstwo (cyt. za: T. Górski, Nowy b³ogos³awiony
arcybiskup Jerzy..., art. cyt., s. 170).

B³. arcybiskup Jerzy Matulaitis-Matulewicz (18711927)

301

mu dalsze owocne pos³ugiwanie dla Kocio³a w diecezji wileñskiej. Korzystaj¹c z okolicznoci zawarcia przez Polskê konkordatu ze Stolic¹ Apostolsk¹,
b³. Jerzy Matulewicz poprosi³ papie¿a Piusa XI o zwolnienie go z Wilna. Ojciec
wiêty przyj¹³ tê drug¹ ju¿ probê i dnia 14 lipca 1925 r. zwolni³ biskupa Matulewicza z obowi¹zków ordynariusza diecezji wileñskiej. Dnia 3 sierpnia tego
roku opuci³ on Wilno i Polskê i uda³ siê do Rzymu, aby wyraziæ wdziêcznoæ
papie¿owi, a jednoczenie oddaæ siê ju¿ wy³¹cznej pracy dla Zgromadzenia
Ksiê¿y Marianów. Po przybyciu do Wiecznego Miasta biskup Matulewicz zosta³ 1 wrzenia 1925 r. mianowany arcybiskupem tytularnym adulitañskim.
Otworzy³ w Rzymie dom zakonny, w którym zapocz¹tkowa³ kolegium miêdzynarodowe i podj¹³ plany innych dzia³añ dla zgromadzenia, które jednak musia³
zaniechaæ, gdy¿ papie¿ Pius XI powierzy³ mu, 7 grudnia 1925 r., obowi¹zki
Wizytatora Apostolskiego Litwy i pos³a³ go do Kowna. Po zapoznaniu siê
z sytuacj¹ na miejscu, Wizytator z bólem pisa³ do swego dawnego kanclerza
ks. Lucjana Chaleckiego:
Na Litwie znalaz³em Koció³ pod wielu wzglêdami w stanie przera¿aj¹cym. Jak
dziecko p³aka³em. Zdawa³o siê, ¿e chyba sam Lucyfer tam z legionem z³ych duchów pracowa³, by podkopaæ i zburzyæ fundamenty Kocio³a. Stosunki ze Stolic¹
wiêt¹ prawie zerwane, niepojête uprzedzenia i nieufnoæ, przechodz¹ca nieraz
w nienawiæ do G³owy Kocio³a. Masoni korzystali z sytuacji, wchodz¹c zrêcznie
w rodowiska katolickie; z jednej strony w imieniu katolików starali siê jak najbardziej obraziæ Ojca wiêtego, a z drugiej strony ci sami tego¿ samego Ojca wiêtego
oskar¿ali i szkalowali na Litwie. Rêka diabelska ukryta pcha³a ten naród chyba a¿
do apostazji. A ksiê¿a niektórzy! Panie Bo¿e, ratuj ich! Ale znalaz³em te¿ wiele dusz
i wród ksiê¿y, i wród wieckich naprawdê oddanych Bogu i Kocio³owi. Zrozumia³em, i¿ tego rodzaju z³ych duchów nie da siê inaczej wypêdziæ jak tylko
in oratione et ieiunio65.

Ks. arcybiskup J. Matulewicz jako Wizytator Apostolski znakomicie wywi¹za³ siê z powierzonej mu przez Piusa XI trudnej misji. Wród zadañ, jakie
mia³ do spe³nienia na Litwie by³o bowiem umierzenie wrogich nastrojów
wobec papie¿a i przywrócenie zaufania do g³owy Kocio³a, zorganizowanie
administracji kocielnej oraz przygotowanie konkordatu. W ci¹gu trzech miesiêcy, po przeprowadzeniu pertraktacji z rz¹dem litewskim i po rozmowach
z biskupami, opracowa³ projekt nowej litewskiej prowincji kocielnej dostosowanej do granic Republiki Litewskiej. Nowy kocielny podzia³ terytorialny
Litwy, zaproponowany przez Wizytatora, zosta³ zatwierdzony przez papie¿a
Piusa XI i og³oszony Konstytucj¹ Lithuanorum gente dnia 4 kwietnia 1926 r.
W Kownie zosta³a utworzona metropolia, a na czele czterech diecezji zostali

65
Cyt. za: T. Górski, Z. Proczek, Rozmi³owany w Kociele. B³ogos³awiony...,
dz. cyt., s. 109n.
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postawieni nowi biskupi, których konsekrowa³ Wizytator Apostolski w katedrze kowieñskiej 13 maja 1926 r. Arcybiskup Jerzy Matulewicz dokona³
wizytacji i przeprowadzi³ reformy w centralnych instytucjach katolickich, jak
Wydzia³ Teologiczny Uniwersytetu Kowieñskiego, seminaria duchowne i domy
zakonne; zaprowadzi³ Akcjê Katolick¹. Swoimi dzia³aniami jako Wizytator
Apostolski arcybiskup Matulewicz po³o¿y³ silne podwaliny pod dzia³alnoæ
Kocio³a na Litwie i przywróci³ zaufanie do Stolicy Apostolskiej66. Ojciec
wiêty by³ bardzo zadowolony z odbytej wizytacji, da³ mi na pami¹tkê medal
z³oty z w³asnym wizerunkiem oraz z wizerunkami szeciu wiêtych przez niego kanonizowanych  napisa³ po spotkaniu z papie¿em Piusem XI arcybiskup
Matulewicz67.
Na zaproszenie metropolity chicagowskiego, kardyna³a J. W. Mundeleina,
w czerwcu 1926 r., arcybiskup Matulewicz uda³ siê do Chicago na 28 Miêdzynarodowy Kongres Eucharystyczny, podczas którego wyg³osi³ w jêzyku ³aciñskim odczyt o pracy misyjnej wród prawos³awnych (De missionibus inter
Russos orthodoxos). Po zakoñczeniu kongresu odwiedzi³ placówki marianów
na ziemi amerykañskiej oraz niemal sto parafii litewskich, umacniaj¹c swych
rodaków w wierze i przywi¹zaniu do Kocio³a katolickiego.
W parê miesiêcy po powrocie arcybiskupa Matulewicza na Litwê, w grudniu 1926 r., nast¹pi³ wojskowy zamach stanu. Utworzony nowy rz¹d litewski,
d¹¿¹c do umocnienia w³asnej pozycji na arenie miêdzynarodowej, ale tak¿e
pragn¹c zjednaæ katolików, przyj¹³ opracowany przez Wizytatora Apostolskiego projekt konkordatu. Dnia 21 stycznia 1927 r. arcybiskup Matulewicz przes³a³ do Rzymu przyjêty przez w³adze schemat konkordatu oraz sprawozdanie
ze swych prac, które zakoñczy³ s³owami: Wobec takiego stanu rzeczy na
Litwie, jak wy¿ej opisa³em, uwa¿am, ¿e moja misja mo¿e byæ uwa¿ana za
zakoñczon¹68. Po wys³aniu tych dokumentów do Stolicy Apostolskiej jeszcze
tego samego dnia poczu³ siê bardzo le i w nocy, po ostrym ataku lepej kiszki,
przewieziono go kliniki, gdzie zosta³ poddany operacji wyrostka robaczkowego. Gdy wydawa³o siê, ¿e to, co najgorsze minê³o, Wizytator Apostolski Litwy,
arcybiskup Jerzy Matulewicz 27 stycznia 1927 r. zakoñczy³ swe ¿ycie oddane
ca³kowicie dla Chrystusa i Kocio³a.
Uroczysty pogrzeb zmar³ego Wizytatora Apostolskiego z udzia³em licznej
rzeszy wiernych, zakonników i sióstr zakonnych, ksiê¿y, biskupów oraz rz¹du
litewskiego odby³ siê 29 stycznia 1927 r. w Kownie. Cia³o arcybiskupa
J. Matulewicza zosta³o z³o¿one w podziemiach katedry kowieñskiej, a po kilku

Por. T. Górski, Nowy b³ogos³awiony arcybiskup Jerzy..., art. cyt., s. 172.
Cyt. za: T. Górski, Z. Proczek, Rozmi³owany w Kociele. B³ogos³awiony...,
dz. cyt., s. 111.
68
Cyt. za: T. Górski, Nowy b³ogos³awiony arcybiskup Jerzy..., art. cyt., s. 173.
66
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latach, w padzierniku 1934 r. przeniesiono je do kocio³a parafialnego w Mariampolu, gdzie jest otoczone powszechn¹ czci¹69.
Arcybiskup Jerzy Matulewicz cieszy³ siê zawsze opini¹ cz³owieka wi¹tobliwego, dlatego Kongregacja wiêtych Obrzêdów zezwoli³a w 1953 r. na
otwarcie jego procesu beatyfikacyjnego. W dniu 28 czerwca 1987 r. papie¿
Jan Pawe³ II og³osi³ go b³ogos³awionym70.

*

*

*

Jan Pawe³ II wynosz¹c arcybiskupa Matulewicza na o³tarze, chcia³ daæ
wzór Ludowi Bo¿emu71. Wydaje siê, ¿e sam B³ogos³awiony zostawi³ nam
w testamencie ci¹gle bardzo aktualne wskazanie, aby mi³owaæ Koció³, broniæ
go i z pe³nym zaanga¿owaniem pracowaæ dla niego.
wiêty Kociele katolicki, prawdziwe Królestwo Chrystusowe na ziemi, najgorêtsze moje ukochanie! Jelibym ciebie zapomnia³, niech bêdzie zapomniana prawica
moja. Niech przyschnie do podniebienia jêzyk mój, jelibym na ciê nie pamiêta³,
jelibym ciebie nie uwa¿a³ za najmilsz¹ Matkê moj¹, za najwiêksz¹ pociechê moj¹.
(...) Daj to, Bo¿e, bymy zostali porwani t¹ jedyn¹ wielk¹ myl¹: dla Kocio³a pracowaæ, znosiæ trudy i cierpienia, tak siê sprawami Kocio³a przejmowaæ, aby cierpienia,
troski i rany Kocio³a by³y naszymi troskami, cierpieniami i ranami serca; bymy
porwani tym jednym pragnieniem, niczego tu na ziemi siê nie spodziewali, niczego
nie szukali, ¿adnej innej zap³aty nie oczekiwali, lecz tylko tego pragnêli, by ¿ycie
swoje powiêciæ Bogu i Kocio³owi, zedrzeæ siê i zu¿yæ w pracach, uciskach i walkach dla Kocio³a, bymy mieli to wielkie mêstwo, aby ¿adnych przeszkód ze strony
wiata i jego potêg siê nie lêkaæ, ¿adnej bojaliwoci siê nie poddawaæ, lecz iæ
odwa¿nie do pracy i walki dla Kocio³a, zw³aszcza tam, gdzie najwiêksza tego potrzeba, to jest tam, gdzie w³adza wiecka przeladuje Koció³ i zakony, gdzie organizacje i instytucje kocielne najbardziej krêpuje. Jednego tylko siê lêkajmy, aby
nie umrzeæ, nie skosztowawszy cierpieñ, ucisków i trudów dla Kocio³a, dla zbawienia dusz, dla rozszerzania chwa³y Bo¿ej. Obymy nasze myli, pragnienia i zamiary kierowali ku temu jednemu, aby wszêdzie wnosiæ Chrystusa, wszystko przepajaæ
Jego duchem, wszêdzie wywy¿szaæ imiê Kocio³a72.
Por. tam¿e; J. Bukowicz, Wprowadzenie, w: B³ogos³awiony Jerzy..., art. cyt.,
s. 28; Z. Proczek, Czcigodny S³uga Bo¿y Jerzy..., art. cyt., s. 212n; T. Górski, Z. Proczek,
Rozmi³owany w Kociele. B³ogos³awiony..., dz. cyt., s. 114117; G. Bartoszewski, Po³¹czy³ dwa narody. B³ Jerzy..., art. cyt., s. 142144.
70
Por. 28 VI 1987  600-lecie Chrztu Litwy. Beatyfikacja abpa Jerzego Matulewicza. Przyjmijcie proroka, jako proroka. Przyjmijcie sprawiedliwego, jako sprawiedliwego, OR 8 (1987), nr 7, s. 16n.
71
Por. H. Gulbinowicz, Homilia wyg³oszona podczas uroczystoci pobeatyfikacyjnych abp. Jerzego Matulewicza, (Kielce 8 XI 1987), KPD 64 (1988), s. 51.
72
B³ogos³awiony Jerzy Matulewicz, Dziennik duchowy, 27 padziernika 1910,
s. 24. wiêty Kociele katolicki..., Warszawa 1988, s. 54.
69
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