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D. Litwa
1. Początki odrodzenia
Mariampol (Marijampolė), dawniej Pašešupis albo Starapolė, był
pierwszą miejscowością, gdzie marianie na Litwie w 1750 r. założyli
swą siedzibę. Aż do 1864 r. znajdował się tu dom macierzysty marianów
sporadycznie, a następnie do 1911 r. na stałe. W tym domu rozpoczęło
się odrodzenie całego Zgromadzenia w ogólności (1909 r.), a na Litwie
w szczególności. Gdy jednak w 1911 r. umarł przełożony generalny Vincentas Senkus, dla marianów, niedawno potajemnie odnowionych, niemożliwy był wstęp do klasztoru i parafii mariampolskiej z powodu niebezpieczeństwa ze strony władz rosyjskich i ze względu na pewne inne
racje341. Dlatego ordynariusz lokalny administrowanie parafią i klasztorem
zlecił księdzu diecezjalnemu. W ten sposób klasztor faktycznie został
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skasowany. Ten stan rzeczy trwał do roku 1917342. W latach od 1909 do
1917 marianie litewscy pracowali w rozproszeniu: w Petersburgu na Akademii Kościelnej, we Fryburgu Szwajcarskim, w Ameryce, w seminarium
sejneńskim i diecezji, wszędzie byli zajęci nauczaniem lub duszpasterstwem343. W swojej ojczyźnie nie mieli więc żadnego domu zakonnego.
Przełożony Generalny latem 1914 r. odwiedził Litwę, ale nie mógł jednak
jeszcze ze względu na okoliczności polityczne zebrać współbraci344.
Dnia zaś 2 października 1917 r. za zgodą biskupa sejneńskiego współbracia: ks. Vincas Dvaranauskas i ks. Justas Novickas, byli nowicjusze
fryburscy, odzyskali dom mariampolski dla Zgromadzenia. Jeden z ojców
został proboszczem, drugi zaś wikarym345.
Gdy trochę później naród litewski odzyskał wolność346, warunki dla
życia zakonnego zmieniły się na lepsze, ale nie było zakonników. Z rodzin
zakonnych, które dawniej kwitły na Litwie, to jest jezuici, dominikanie,
karmelici, kameduli, pijarzy, bracia mniejsi i marianie, pozostali tylko
nieliczni zakonnicy z dwóch rodzin, inne natomiast kompletnie wymarły
i jeszcze nie odżyły. W tej sytuacji biskup sejneński, Antanas Karosas,
zapraszał Przełożonego Generalnego, a także sami ojcowie mariampolscy usilnie wołali, aby osobiście jak najszybciej wracał do Mariampola,
by zająć się sprawami Zgromadzenia na Litwie. Tego samego gorąco też
pragnął sam Matulewicz. Już dawniej wiedział, że razem z odrodzeniem
narodowym również „trzeba sztandar katolicki podnieść wyżej”347. Napisał przeto o tej sprawie biskupowi kowieńskiemu Pranciškusowi
Matulewicz, Sprawozdanie dla Stolicy..., s. 12-13.
W swoim czasie księża J. Matulewicz i P. Būčys uczyli w Akademii Petersburskiej, Jonas Totoraitis w seminarium sejneńskim, V. Dvaranauskas był proboszczem
w Filipavas, a J. Novickas wikariuszem parafii Pajevonys, obaj z diecezji sejneńskiej.
Totoraitis, Marijampolės…, s. 61.
344
Tu badając sytuację, załatwiając określone sprawy mariańskie, w ciągu niecałego
miesiąca głosił 3 serie rekolekcji dla 460 księży w Kownie i w Mariampolu. List J. Matulewicza do ks. F. Kudirki, Warszawa, 3 sierpnia 1914, nr 9.
345
K. Matulaitis, Sprawozdanie z domu mariampolskiego r. 1933, nr 7, AMG; Totoraitis, Mariampolės…, s. 61.
346
Niepodległość narodowa została ogłoszona przez Najwyższą Radę Państwa 16 lutego 1918 r.
347
J. Matulewicz do ks. A. Staniukynasa, Fryburg, 8 lutego 1912, nr 3.
342
343
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Karevičiusowi, dzięki któremu otrzymał wreszcie od Niemców zezwolenie na powrót na Litwę. Dnia 1 marca 1918 r. opuścił Warszawę i w następnym dniu był już w Kownie. Czekając na zgodę Niemców, by mógł
jechać do Mariampola, co oni z zasady opóźniali, od pierwszych już dni
w Kownie zajął się gorliwie apostolatem: prowadził rekolekcje dla kleryków seminarium diecezjalnego i dwie serie rekolekcji dla świeckich.
Pozwolenie na podróż otrzymał po dwóch tygodniach.
W Mariampolu urządził rekolekcje dla gimnazjum, seminarium nauczycielskiego i dla ogółu wiernych świeckich348. Szczególnym jednak
jego zadaniem było odnowienie i rozwój marianów na Litwie. By tego
dzieła dokonać, należało przezwyciężyć napotykane niemałe trudności
i niebezpieczeństwa.
Sam dom mariampolski w czasie wojny i bitew został spustoszony
i pozbawiony wyposażenia. Ściany i dach były w wielu miejscach uszkodzone albo zniszczone, elementy z drzewa w przeważającej części już
zgniłe. Także poważnie naruszony był kościół parafialny349. Remont budynków nie cierpiał zwłoki, mimo że nie było funduszów. Ponadto w samym klasztorze przebywali księża diecezjalni i zatrzymywało się czasowo dużo nowych uciekinierów przybywających z Rosji. Dużo czasu
zajmowały Przełożonemu Generalnemu spotkania z gośćmi, częste różne
zebrania z księżmi. Między księżmi rozchodziły się często dość ostre głosy krytyki wobec władzy diecezjalnej, które ks. Jerzy starał się w miarę sił odpierać i łagodzić. W tym czasie proponowano mu urząd rektora
w seminarium sejneńskim. „Kategorycznie odmówiłem […], wspomina
sam, przyszedłem założyć dom zakonny, a nie co innego wykonywać”350.
Sami tylko we dwóch współbracia ks. Dvaranauskas i ks. Novickas byli
bardzo przeciążeni obsługiwaniem miejscowej, prawie jedenastotysięcznej parafii i prowadzeniem różnych stowarzyszeń katolickich. Ciężar ten
dzielił z nimi w miarę sił Przełożony Generalny. Teraz ponadto ks. Jerzy
urzeczywistnił swoje dawne pragnienie: za zgodą biskupa sejneńskiego
Matulaitis-Matulevičius, Vilniaus dienoraštis…, s. 1-2.
Matulewicz, Sprawozdanie dla Stolicy..., s. 14; Totoraitis, Sūduvos Suvalkijos…,
s. 461-462.
350
Matulaitis-Matulevičius, Vilniaus dienoraštis…, s. 2.
348
349
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uzyskaną 15 października 1918 r. założył Zgromadzenie Sióstr Ubogich
pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, napisał dla sióstr Konstytucje oraz Instrukcje i wszelkimi sposobami wspierał nadal pierwsze kroki tego żeńskiego zgromadzenia351. Stopniowo także
uporządkowywał życie zakonne marianów. Dnia 14 października 1918 r.
otworzył ustanowiony przez Stolicę Apostolską nowicjat i kierowanie
nim powierzył ks. Jonasowi Totoraitisowi. „Zaczęliśmy, pisze ks. Jerzy w
swoim Dzienniku, jakoś prowadzić życie zakonne”352. W krótkim czasie
wyszukał też kandydatów do Zgromadzenia: 3 księży, 3 scholastyków
i 3 braci laików. Oczekiwano w bliskim czasie wstąpienia innych353.
Po wykonaniu tych zadań Przełożony Generalny spodziewał się, że
będzie mógł nadal służyć współbraciom i kontynuować opracowywanie
Instrukcji dla Zgromadzenia354. Lecz tymczasem coraz bardziej przybliżał się inny poważny problem, a mianowicie, wyniesienie Matulewicza
na wileńską stolicę biskupią. Gdy w marcu 1918 r. rozeszły się o tym
pierwsze pogłoski, ks. Jerzy góry poruszył, aby do tego nie doszło. By
nie popierano jego kandydatury, wszelkimi siłami przekonywał wszystkich, od których to zależało. Udał się w Kownie do biskupa Pranciškusa
Karevičiusa, a także do pana Zechlina, prezesa politycznego stronnictwa niemieckiego; w Wilnie poszedł do przewodniczącego Najwyższej
Rady Narodu Litewskiego, Antanasa Smetony; napisał do wizytatora
apostolskiego Polski i Litwy, monsignore Achillesa Rattiego; błagał marianów warszawskich, by oni go uchronili wstawiając się do nuncjusza
Bawarii, następnie do arcybiskupa Rattiego, biskupa Przeździeckiego,
ojca Włodzimierza Ledóchowskiego SI, aby coś robili wobec Stolicy
Apostolskiej za pośrednictwem ks. Sergiusza Grum Grzymajłło355;
Por. tego opracowania: cz. I, rozdz. II, D, 4. Pod koniec września 1918 r. przyszedł
do pomocy ks. J. Totoraitis. List J. Matulewicza do ks. Leonasa Kulvetisa, Marijampolè,
21 września 1918.
352
Matulaitis-Matulevičius, Vilniaus dienoraštis…, s. 3. Pozwolenie na erekcję nowicjatu dane przez Kongregację do spraw Nadzwyczajnych, 17 września 1918, nr 81632,
AMLit.
353
List J. Matulewicza do ks. L. Kulvetisa, pod koniec październik 1918.
354
Matulaitis-Matulevičius, Vilniaus dienoraštis…, s. 3.
355
List J. Matulewicza do ks. L. Kulvetisa, 6 czerwca 1918; por. 9 czerwca 1918.
351
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prosił współbraci z Fryburga, by oni napisali do Stolicy Apostolskiej,
do nuncjusza w Szwajcarii, ojca Ledóchowskiego, ks. Grum Grzymajłło i do współbraci w Ameryce, aby oni od siebie zwrócili się do
Stolicy Apostolskiej356; sam ponadto napisał do arcybiskupa Eugenio
Pacellego, nuncjusza apostolskiego w Bawarii357. We wszystkich tych
odwołaniach główne argumenty przeciwko wyniesieniu ks. Jerzego do
godności biskupa były następujące: naznaczenie Reformatora, będącego
przełożonym generalnym, na biskupa przyniesie, jeśli nie zupełną ruinę,
to ogromną szkodę dla całego Zgromadzenia w ogóle, a dla polskich
i litewskich marianów w szczególności. Zadanie biskupa może również
kto inny wykonywać, a teraz nie ma nikogo, kto zastąpiłby tak wydajnie
aktualnego przełożonego generalnego358.
Marianie z Polski dnia 30 kwietnia 1918 r. skierowali usilne prośby do
nuncjusza w Bawarii, arcybiskupa E. Pacellego. Między innymi napisali:
„Czcigodny Ojciec Matulewicz u nas ma taki autorytet, że jedynie on potrafi księży diecezjalnych zachęcić i przyciągnąć do naszego Zgromadzenia. Jeszcze nie mamy opracowanych Instrukcji, jakimi ma się kierować
nasze życie wewnętrzne i zewnętrzne i nie ma nikogo, kto posiadałby
taką wiedzę i doświadczenie życiowe, by mógł podjąć się tego zadania.
Czcigodny Ojciec Matulewicz jako reformator dawniejszych Konstytucji
zupełnie słusznie przez naszych jest uważany za założyciela Zgromadzenia i na najbliższej kapitule generalnej, według naszej opinii, najprawdopodobniej zostanie powtórnie wybrany na przełożonego generalnego,
bo nie ma nikogo, kto by go zastąpił”. Przeto współbracia intensywnie
nuncjusza apostolskiego prosili: „[…] by nasza prośba została łaskawie
przedstawiona Ojcu świętemu, aby nasze Zgromadzenie świeżo odnowione i jeszcze słabe, nie zostało pozbawione silnego wsparcia czcigodnego
Ojca Matulewicza jako przełożonego generalnego”359.
356

List J. Matulewicza do niezidentyfikowanego kapłana marianina, Marijampolè,

1918 r.
Matulaitis-Matulevičius, Vilniaus dienoraštis…, s. 3.
Tamże, s. 2.
359
List ośmiu współbraci marianów Polaków do nuncjusza apostolskiego w Monachium, 30 kwietnia 1918.
357
358
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Wiadomo, że autorzy tych listów zwrócili się też do mons. Rattiego,
lecz źródła nic nie mówią, w jaki sposób inni współbracia bronili swego
przełożonego przed wysokimi urzędami.
Ponieważ promocja ks. Jerzemu coraz bardziej zagrażała, sam dnia
2 września 1918 r. pojechał do Monachium, by osobiście arcybiskupowi
Eugenio Pacellemu przedstawić mocne kontrargumenty360. W rozmowie
jednak okazało się, że papież Benedykt XV zwykle z trudem zmienia swe
postanowienia. Koniec końców usiłowania ks. Jerzego i jego podwładnych spełzły na niczym361. Dnia bowiem 23 października 1918 r. ks. Jerzy
Matulewicz został powołany wileńską stolicę biskupią, którą objął dnia
8 grudnia w tytularne święto marianów362.

2. Dziesięciolecie litewskiej gałęzi (1918-1927)
Przełożony Generalny w Mariampolu pracował jedynie osiem i pół
miesiąca. Położył już fundamenty pod marianów na Litwie, lecz pozostało
wzniesienie budowli. Przebywając w Wilnie przez siedem lat, szczególnie
od 1920 r., więcej mógł pomagać współbraciom Polakom, Białorusinom
i Łotyszom niż Litwinom, bo ciągły niejawny stan wojenny między Polską i Litwą bardzo utrudniał kontakty z Mariampolem. Jednakże ogólny
ster trzymał mocno także i litewskiej gałęzi. Większą natomiast pomoc
mógł litewskim marianom okazywać w latach 1925-1927, pełniąc funkcje wizytatora apostolskiego na Litwie.

a. Dzieła w latach 1918-1923
aa. W domu mariampolskim
Przełożony Generalny odchodząc do Wilna, na przełożeństwie w odzyskanym domu mariampolskim zostawił ks. Vincentasa DvaranauskaList J. Matulewicza do ks. L. Kulvetisa, Marijampolè, 31 lipca 1918; MatulaitisMatulevičius, Vilniaus dienoraštis…, s. 3.
361
Zob. tego opracowania: cz. I, rozdz. II, E .
362
Por. tamże.
360
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sa i na urzędzie magistra nowicjuszy ks. Jonasa Totoraitisa. Nowicjuszami byli: ks. Pijus Andziulis, wyśmienity kaznodzieja, ks. Vincentas
Dargis, obaj z diecezji sejneńskiej, ks. Kazimieras Rėklaitis, doktor filozofii i teologii, wychowanek Gregorianum i Kolegium Niemieckiego
w Rzymie, a następnie profesor w mohylowskim seminarium w Petersburgu363. Ponadto było trzech scholastyków i trzech braci laików364. Na
magistra nowicjuszy lipcu 1919 r. biskup Jerzy naznaczył o. Kazimierasa
Rėklaitisa, który ten obowiązek wykonywał aż do wyjazdu do Ameryki
w lipcu 1923 r.365. Nowicjat powiększał się stopniowo, lecz nieustannie.
Na początku 1920 r. w Mariampolu pracowało już około 10 księży366.
Natomiast na początku roku 1923 do tego domu należało 17 profesów,
6 nowicjuszy i 2 postulantów. W tym czasie marianie obsługiwali parafię,
która liczyła ponad 11 tysięcy wiernych; kierowali 10 stowarzyszeniami
katolickimi, prowadzili katechizację w 3 gimnazjach i 7 szkołach podstawowych, mieli własne gimnazjum, juwenat, z dwoma klasami początkowymi i 51 alumnem, gdzie też byli nauczycielami. Staraniem ks. Juozasa
Vaitkevičiusa, przełożonego domu w Mariampolu, który pełnił ten urząd
od 1920 do 1923 r., zostało nadbudowane jedno piętro. Marianie oprócz
tego mieli opiekę nad dwoma sierocińcami. Od 1918 r. współbracia tego
domu wygłosili około 15 serii rekolekcji dla księży diecezji sejneńskiej,
żmudzkiej i ryskiej, 12 serii dla sióstr zakonnych, 15 dla uczniów wyższych szkół i 5 serii dla żołnierzy, a także 60 serii misji lub rekolekcji
ludowych w diecezjach sejneńskiej, żmudzkiej i wileńskiej. Ks. Jonas
Novickas był w latach 1920-1923 ojcem duchownym w seminarium diecezjalnym sejneńskim, ojciec zaś Kazimieras Rėklaitis z upoważnienia
ordynariusza lokalnego kierował diecezjalnym zgromadzeniem zakonnym Sióstr Ubogich, które założył Przełożony Generalny marianów.
Dwóch braci laików uczyło w gimnazjum, inni byli rzemieślnikami lub

363
364
365
366
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spełniali różne inne posługi367. Dzieła marianów na wszelkie sposoby
i wspaniałomyślnie wspierali wierni, nawet hojnymi darowiznami dóbr
nieruchomych368.

ab. Dom kowieński
Przełożony generalny, biskup Jerzy, w lipcu 1921 r. odwołał z Ameryki na Litwę współreformatora Zgromadzenia, ks. P. Būčysa, którego
biskup żmudzki rezydujący w Kownie, dnia 11 września tegoż roku
nominował swoim sekretarzem do spraw akademickich studiów katolickich. Natomiast dnia 15 tegoż miesiąca ów żmudzki ordynariusz naznaczył go na rektora malutkiego kościoła św. Gertrudy między ulicami
Laisvės Alėja nr 61 i Unegesių nr 6369, na miejsce zmarłego księdza
diecezjalnego. Obiecał ponadto oddać ten kościół Zgromadzeniu Księży
Marianów wraz ze związanymi z nim dobrami i prawami, gdy tylko
w Kownie zostanie założony dom mariański370.
Po opracowaniu i zatwierdzeniu przez biskupów schematu statutów
mającego powstać wydziału teologicznego371, ks. Pranciškus Būčys zaopatrzony w pisemną delegację przełożonych, w grudniu 1921 r. pojechał do Rzymu starać się o kanoniczną erekcję wydziału. Jednocześnie, za zgodą biskupa żmudzkiego i jako delegat swych przełożonych,
za pośrednictwem Kongregacji do spraw Zakonników, dnia 3 stycznia
1922 r. otrzymał od Kongregacji Soboru zatwierdzenie obietnicy biskupa żmudzkiego, to jest przeniesienie na marianów tytułu własności tak
367
Matulewicz, Sprawozdanie dla Stolicy..., s. 7-8; Vaitkevičius, Sprawozdanie ze
stanu domu mariampolskiego r. 1923, AMG, Domus Marijampolensis, nr 1.
368
Vaitkevičius, Sprawozdanie…
369
Dawniej ten kościół należał do Sióstr Miłosierdzia.
370
Būčys, Dom kowieński, Sprawozdanie ze stanu domu, CGG, Relationes domorum
V, 3 marca 1923, nr 9, s. 1.
371
Trochę później wydział został poszerzony na podwójny wydział filozoficzny
i teologiczny jako zarodek Katolickiego Uniwersytetu Litewskiego. W części filozoficznej tyle i takich zostało utworzonych katedr, by świeckich katolików przygotować na
nauczycieli w gimnazjach: katedra historii, humanistyki (językoznawstwo i literatura),
pedagogiki, socjologii, geografii. Facultatis phil.-theol. statuta, AVL, II, nr 36, s. 10.

matulis.indd 225

2008-09-09 09:42:56

226

Steponas Matulis MIC

kościoła św. Gertrudy, jak też dóbr do niego należących. Natomiast dnia
19 kwietnia 1922 r. kanonik Juozas Stakauskas, w imieniu żmudzkiej
kurii biskupiej, wobec świadków: dra Kazimierasa Jokantasa i członka
Zgromadzenia Konstytucyjnego Jonasa Vailokaitisa, wspomniany kościół ze wszystkimi dobrami i prawami przekazał delegatowi Zgromadzenia Marianów, ks. Juozasowi Vaitkevičiusowi, przełożonemu domu
mariampolskiego. Tego też miesiąca i roku ordynariusz lokalny pozwolił
marianom erygować przy kościele św. Gertrudy dom zakonny, co rzeczywiście natychmiast uczyniono372.
Na całość darowizny, oprócz kościoła, składało się również: trzy
niewielkie domy: dla rektora, stróża i służby kościelnej oraz niewielki ogród i mała posiadłość ziemska w pobliżu Kowna w Naudžiūnai.
W 1923 r. nad starym domem dla rektora kościoła nadbudowano nowe
piętro na pokoje mieszkalne. Przy ulicy Laisvės Alėja wzniesiono nowy
obszerny budynek trzypiętrowy przede wszystkim na akademik dla studentów Kowieńskiego Wydziału Filozoficzno-Teologicznego373.
Do nowego domu w 1923 r. należało prawnie 4 ojców, 3 braci profesów i 1 postulant. Od 1921 do 1923 r. zajmowali się następującymi
dziełami: ks. Pranciškus Būčys był redaktorem dziennika „Laisvės”
(„Wolność”), pracował nie tylko nad kształtowaniem i organizacją studiów filozoficzno-teologicznych, lecz również nad całością Uniwersytetu
Kowieńskiego, a potem był dziekanem i profesorem na Wydziale Teologicznym i wreszcie prorektorem Uniwersytetu. Jednocześnie wydawał
dzieła naukowo-teologiczne374. Marianie kowieńscy założyli też akademik dla studentów Wydziału Filozoficzno-Teologicznego miejscowego
uniwersytetu i kierowali nim. Ponadto zarządzali niewielkim kościołem
św. Gertrudy, w którym w 1923 r. tygodniowo aż około 500 studentów
przystępowało do Komunii świętej i liczba ta miała tendencje wzrostowe. Ks. Pijus Andziulis gorliwie i z wielkim sukcesem prowadził misje
Būčys, Dom kowieński, Sprawozdanie…, s. 1.
Matulewicz, Sprawozdanie dla Stolicy..., s. 15; V. Dargis, Relatio de statu domus
1929; AMG, Domus kaunensis, nr 2; Būčys, Dom kowieński, Sprawozdanie…, s. 1.
374
Trumpa apologetika (Brevis apologetica), Kaunas 1922; Fundamentalinės teologijos kursas (Cursus theol. fundamentalis), Kaunas 1923.
372
373
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w Ameryce Północnej wśród emigrantów litewskich. Jeszcze trzej z tej
małej liczby współbraci studiowało375.

b. Od kapituły gdańskiej do śmierci Reformatora
(20 lipca 1923 - 27 stycznia 1927)
Gdańska kapituła marianów (1923 r.) i przybycie na Litwę Przełożonego Generalnego jako wizytatora apostolskiego (1925 r.) były nieprzeciętnymi wydarzeniami, które miały nie mały wpływ na dalszy rozwój
Zgromadzenia na Litwie.
Kapituła, która w dniach 16-19 lipca 1923 r. odbyła się w Gdańsku,
dla marianów na Litwie nie tylko ustanowiła nowy zarząd, ale wydała
także różne dyrektywy co do prawidłowego ułożenia życia duchowego
i działalności apostolskiej marianów, aby mogli uczynić ją bezpieczniejszą i bardziej owocną376.
Dekret dwudziesty kapituły generalnej mówi o naznaczeniu dwóch
tymczasowych wikariuszy generalnych, którzy będą mieli jurysdykcję
nad odnośnymi domami. Natomiast nowa rada generalna dnia 20 lipca
zadecydowała, że dla części litewskiej takim wikariuszem będzie ks.
Pranciškus Būčys, któremu na radnych dano Juozasa Vaitkevičiusa i Jonasa Totoraitisa. Wikariusz wraz radą wykonywali jurysdykcję nad domami na Litwie, w Ameryce Północnej i nad zorganizowaniem domu na
Łotwie. Przełożonym domu w Chicago został Vincentas Kulikausakas,
a radnymi: Feliksas Kudirka i Kazimieras Rėklaitis. Przełożonym domu
mariampolskiego mianowano Vincentasa Gergelisa z radnymi: Vincentasem Dvaranauskasem i Julijonasem Kazakasem. Dla domu kowieńskiego
przełożonym został Juozas Vaitkevičius z radnymi: Vincentasem Dargisem i Jurgisem Tilvytisem377.

Matulewicz, Sprawozdanie dla Stolicy..., s. 8-9. Jeden studiował we Fryburgu,
drugi w Rzymie, a trzeci w Kownie.
376
O samej kapitule szerzej powiemy trochę niżej.
377
Protokół sesji z 20 lipca 1923, CGG, Consilium Generale, nr 1.
375
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Kwestię dzieł podejmowanych w Ameryce i na Łotwie tu pomijamy,
przedstawiamy jedynie działalność na Litwie378.

ba. Juwenat-gimnazjum i internat
W południowej Litwie na lewym brzegu rzeki Nemunas (Memel,
dawniej Chronos) katolickie stowarzyszenie Žiburys w latach 1917-1919
założyło 7 szkół średnich, gimnazjów. Były to wszystkie gimnazja działające na tym terenie. W 1920 natomiast roku marianie mariampolscy
postanowili założyć własne gimnazjum-juwenat klasyczny i decyzję
tę zrealizowano w następnym roku, otwierając pierwszą klasę. Na początku gimnazjum zajmowało część klasztoru, ale w 1923 r. staraniem
szczególnie ks. Jurgisa Tilvytisa, dla gimnazjum wystawiono oddzielny,
dość duży pięciopiętrowy budynek. Największym kłopotem od samego
początku szkoły był brak pieniędzy. Jednakże Przełożony Generalny
dodawał współbraciom ducha i nalegał, by zaczętego przedsięwzięcia
nie porzucali379. Tymczasem ogromne wydatki i zaciągnięty na to dług
w większej części pokrył o. Pijus Andziulis, pracując niestrudzenie
wśród Litwinów w Ameryce Północnej380. W roku szkolnym 1922/1923
w gimnazjum było 51 uczniów w 2 klasach381, w roku zaś 1926/1927
uczyło się ich już 180 w 5 klasach382. Potem zostały dodane także trzy
inne. Prawie wszyscy uczniowie mieszkali w internacie, który prowadzili marianie.
Przełożony Generalny sporo osobiście starał się o prawidłowe
zorganizowanie juwenatu-gimnazjum i internatu. Opierając się na dekretach Stolicy Świętej, na rozmowach z ekspertami innych zgromadzeń, był zdania, że ta szkoła powinna być przeznaczona wyłącznie
dla kandydatów do życia zakonnego, ponieważ tak tylko może być
O marianach w Ameryce już mówiliśmy, o Łotwie powiemy oddzielnie niżej.
List J. Matulewicza do ks. P. Būčysa, Wilno, 14 marca 1923, nr 13.
380
Totoraitis, Marijampolės…, s. 65; List J. Matulewicza do ks. P. Būčysa, 22 grudnia 1923, nr 32.
381
List J. Matulewicza do ks. W. Łysika w Raśnej, 21 listopada 1922; 2 maja 1923.
382
Elenchus Marianorum…, 1927, s. 16.
378
379
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zachowana jednolitość w wychowaniu moralno-duchowym młodzieży383. Początkowo taką drogą szło to dzieło. Lecz z biegiem czasu
okoliczności zmusiły do tego, żeby przynajmniej na pewien okres
juwenat połączyć z gimnazjum. W tym jednak czasie Biskup będąc
przełożonym generalnym nalegał, by marianie litewscy koniecznie
w najbliższej przyszłości założyli niższe seminarium czyli szkołę
apostolską. Na miejsce utworzenia takiego seminarium podawał na
przykład miasteczko Šiauliai albo Panevėžys. Celem miało być odpowiednie wyszkolenie i wychowanie kandydatów do Zgromadzenia384.
Na razie zaś z wszelką zapobiegliwością słowem i czynem starał się,
by doskonale odbywało się wychowanie w gimnazjum, szczególnie
wychowanie moralne i religijne385. Na rok 1925/26 w tym właśnie
duchu ks. P. Būčys na polecenie Przełożonego Generalnego dogłębnie
przekształcił gimnazjum i internat. Następnie wychowanie młodzieży
w tym zakładzie było powierzone głównie ośmiu księżom i dwóm
braciom mariańskim386. Od samego założenia obowiązek dyrektora
pełnił ks. Jonas Totoraitis. Przełożony Generalny poradził, by jak
najprędzej urządzić w budynku szkolnym kaplicę, która z Najświętszym Sakramentem będzie ogniskiem życia duchowego387. Założyciel
osobiście niejednokrotnie odwiedzając gimnazjum, mówił o konieczności zdobywania cnót, świętości, o szacunku i synowskiej uległości
wobec Stolicy Apostolskiej388.

List J. Matulewicza do ks. J. Vaitkevičiusa, 16 czerwca 1924, nr 3; 3 września
1924, nr 5.
384
List J. Matulewicza do ks. P. Būčysa, 24 marca 1925, nr 52.
385
Tamże, 17 listopada 1924; 11 stycznia 1925, nr 50; 17 lutego 1925, nr 51; 24 marca 1925, nr 52.
386
Uczynił to na wizytacji kanonicznej 6-8 lipca 1925; List Būčysa do J. Matulewicza, Kaunas, 23 sierpnia 1925, nr 2; por. List J. Matulewicza do ks. P. Būčysa, 18 maja
1924, nr 45.
387
List J. Matulewicza do ks. P. Būčysa, 11 stycznia 1925, nr 50.
388
Bronius, Neišdildomos iškilmės, „Draugas” z 19 stycznia 1926, nr 15; Mokinys,
Kunigų marijonų gimnazijos iškilmė 12 d. vasario, „Draugas” z 9 marca 1926, nr 57;
A. L., Pijaus XI vainikavimo iškilmės, „Rytas” z 9 lutego 1926, nr 40.
383
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Szkoła miała swoich darczyńców. Dr A. Račus z Chicago podarował
szkole cenną kolekcję geologiczną389. Natomiast ks. Robert Wierzejski
nazbierał różnych eksponatów przyrodniczych390.
Dnia 23 stycznia 1927 r. arcybiskup P. Karevičius poświęcił kaplicę
gimnazjalną. Miał tego dokonać arcybiskup Jerzy Matulewicz będący
wizytatorem apostolskim, lecz przeszkodziła w tym jego śmierć391. Za
pięć dni przyszło gimnazjum kowieńskie do swego Założyciela ze sztandarem i wieńcem na uroczystości, lecz były one już pogrzebowe392. Zakład mimo wszystko trwał i był czynny aż do okupacji bolszewickiej 15
czerwca 1940 r. Wychowankowie tego zakładu wywierali duży wpływ na
rozwój katolicyzmu wśród Litwinów.

bb. Nowicjat
Mariampolski nowicjat został założony w 1754 r., potem w 1864 r. go
zniesiono, a staraniem ks. Jerzego Matulewicza na mocy pełnomocnictwa
udzielonego mu dnia 17 września 1918 r.393 przez Stolicę Apostolską,
w tymże roku został odnowiony. Po rekolekcjach, które prowadził osobiście Reformator, w dzień św. Kaliksta, papieża, 14 października 1918 r.
zostali przyjęci pierwsi nowicjusze, a wśród nich było trzech wyróżniających się księży: ks. Pijus Andziulis, wyśmienity kaznodzieja, ks. Vincentas Dargis, obaj z diecezji sejneńskiej, ks. Kazimieras Rėklaitis, doktor
filozofii i teologii, wychowanek Gregorianum i Kolegium Niemieckiego
w Rzymie, a następnie profesor w mohylowskim seminarium w Petersburgu. Z postulantami było razem dziewięć osób394.
Magistrem nowicjuszy został, odwołany z funkcji ojca duchownego
w seminarium sejneńskim, ks. Jonas Totoraitis, doktor filozofii. Duży
389

List J. Matulewicza do ks. F. Kudirki, 2 grudnia 1926, nr 19; 13 grudnia 1926, nr

20.
List J. Matulewicza do ks. J. Vaitkevičiusa, 19 kwietnia 1925, nr 10; do ks.
P. Būčysa, 19 maja 1925, nr 55.
391
Vipras, Koplytėlės pašventinimas, „Šaltinis” 7(1927).
392
AJM, s. 55.
393
Zob. tego opracowania: cz. II, rozdz. III, D, 1.
394
Por. tego opracowania: cz. II, rozdz. III, D, 2, a, aa.
390
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jednak udział w formacji nowicjuszy miał sam Przełożony Generalny,
który kształtował tych nowych marianów prowadząc rozmyślania, głosząc duchowe konferencje, wyjaśniając konstytucje395. Potem magistrami nowicjatu byli: o. Kazimieras Rėklaitis (lipiec 1919 - lipiec 1923)
i o. Justas Novickas (1923-1939), przedtem ojciec duchowy w diecezjalnym seminarium sejneńskim.
Pierwsi kandydaci Białorusini i pierwsi Łotysze odbywali nowicjat
w Mariampolu. Kandydatami byli księża, klerycy i świeccy. Pod koniec
roku 1925 w nowicjacie wychowywało się 13 nowicjuszy, a w postulacie
10 młodych chłopców396. Po raz ostatni osobiście Reformator dnia 7 grudnia 1926 r. przyjął 8 nowicjuszy i 16 postulantów397. W tymże roku do
Zgromadzenia wstąpił arcybiskup Pranciškus Karevičius, który, nie odbywając nowicjatu, 9 lipca 1926 r. złożył pierwsze śluby. W dniu śmierci
Reformatora (27 stycznia 1927 r.) było 24 nowicjuszy, pośród nich 4 księży i 24 postulantów398. Według planu arcybiskupa Jerzego latem 1927 r.
nowicjat miał być przeniesiony do miasta Ukmergė399. W wykonaniu tego
zamiaru przeszkodziła, niestety, przedwczesna śmierć Matulewicza.

bc. Apostolstwo prasy
Aspotolstwo prasy rozpoczęto od chwili odnowienia Zgromadzenia
i rozszerzano je wśród Litwinów tak na Litwie, jak w Ameryce Północnej. Na tym polu wyróżniał się Reformator. Opublikowano siedem
jego dzieł, nie wliczając tu wiele napisanych przez niego konstytucji
dla zakonów400. Pierwsze jednak miejsce w tym apostolacie zajmował
395
Por. Matulaitis-Matulevičius, Vilniaus dienoraštis…, s. 3; Totoraitis, Sūduvos Suvalkijos…, s. 455.
396
Elenchus Marianorum…, 1926, s. 14-15.
397
„Šaltinis” 41(1926), s. 580.
398
Listy J. Matulewicza do ks. F. Kudirki, 24 września 1926, nr 18; 2 grudnia 1926,
nr 19; 13 grudnia 1926, nr 20; do ks. K. Bronikowskiego 13 grudnia 1926; Elenchus
Marianorum…, 1927, s. 13.
399
Listy J. Matulewicza do K. Rėklaitisa, 22 grudnia 1926, nr 12; do ks. F. Kudirki,
2 grudnia 1926, nr 19; 13 grudnia 1926, nr 20.
400
AJM, s. 288-289. Por. tego opracowania: cz. I, rozdz. II, D.
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ks. P. Būčys, który do 1927 r. wydał 13 prac teologicznych i filozoficznych. Niektóre z nich były naukowe, inne popularyzatorskie, niektóre
miały wiele wydań. Ojciec P. Būčys założył jeden tygodnik („Laivas”)
i redagował sukcesywnie dwa dzienniki („Draugas”, „Laisvė”)401. Ks. Jonas Totoraitis, historyk, opublikował w tym czasie cztery pozycje historyczne, które są cytowane w niniejszym opracowaniu. Pewne niewielkie
dzieła wydali księża: Jurgis Tilvytis, Kazimieras Rėklaitis, Antanas Petrauskas, Vladas Mažonas. Ponadto prawie wszyscy ojcowie i niektórzy
bracia swoimi dość licznymi artykułami popierali różne pisma. Do angażowania się w ten apostolat Przełożony Generalny nieustannie współbraci zachęcał i w miarę możności stwarzał dla tej pracy sprzyjające
warunki402. Oto pisze do współbraci: „Bardzo trzeba cenić czas i zdrowie
ojca Būčysa, aby najprędzej coś nam napisał”403. Opublikowane prace
sprawiały Przełożonemu Generalnemu naprawdę wielką radość404.
W mieście Seinai (Sejny), w południowej Litwie, od 31 marca 1906 r.,
niedługo po odzyskaniu należnej wolności dla prasy, zaczęto wydawać
czasopisma katolickie, chociażby tygodnik „Šaltinis” („Źródło”) i inne,
lecz w czasie I wojny światowej przestały one wychodzić. Po wojnie
wznowione pismo katolickie „Kas girdėti”, które jednak krótko się
utrzymało. Tymczasem opozycyjne w stosunku do katolickich pisma wychodziły nadal, bardzo szkodząc Kościołowi405. Już na początku 1924 r.
Przełożony Generalny jako biskup wileński poruszył wśród współbraci
kwestię czasopisma katolickiego o treści duchowej, które miałoby wychodzić w Kownie lub Mariampolu406. Ta potrzeba stała się bardziej nagląca
w latach 1925/1926, gdy ateiści przy sprzyjających im okolicznościach
Lietuvių enciklopedija, III, 305-306.
Listy J. Matulewicza do ks. P. Būčysa, 1 września 1922, nr 10; 15 września 1922,
nr 11; 12 października 1922, nr 12; 17 grudnia 1922, nr 14; 29 listopada 1922, nr 16; 2
lutego 1923, nr 17; 11 stycznia 1925, nr 50; 19 maja 1925, nr 55; 8 października 1925,
nr 64.
403
List J. Matulewicza do ks. K. Rėklaitisa, 15 lipca 1921.
404
Por. List J. Matulewicza do ks. J. Vaitkevičiusa, 24 marca 1925, nr 8.
405
List J. Staugaitisa do J. Matulewicza, A. Panemunè, 21 października 1925, nr 2,
s. 1.
406
List J. Matulewicza do ks. P. Būčysa, 7 lutego 1924, nr 37; 29 marca 1926, nr
71.
401
402
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politycznych zaczęli bardziej napastliwie obrzucać Kościół paszkwilami. Arcybiskup więc Jerzy, jako wizytator apostolski na Litwie, bez
zwłoki kazał swym podwładnym wznowić wspomniane pismo „Šaltinis”
i podjąć się jego wydawania407. Pierwszy numer wyszedł w Mariampolu
14 marca 1926 r. i zaczął mocno, odważnie bronić katolicyzmu i popierać go. W krótkim czasie pismo zostało szeroko rozpowszechnione nie
tylko w regionie, lecz po całej Litwie oraz wśród litewskich emigrantów i w pełni potwierdziło słowa, które wypowiedział jego założyciel
i odnowiciel: „Moim zdaniem «Šaltinis» jest bardzo pożyteczny i będzie
mógł dokonać wielkiego dzieła; będzie to apostolat specyficzny. Wydając
go możecie dokonać większego dzieła niż nauczanie lub robienie czego
innego”408.
Apostolat prasy potrzebował własnej drukarni, na założenie której
Przełożony Generalny chętnie pozwolił. Zachęcał409 usilnie współbraci do zrealizowania tego zamiaru, chociaż niektórzy marianie absolutnie negowali potrzebę tego urządzenia. Jeden np. propozycję tę nazwał
opętaniem i pokusą diabelską, by współbraci odciągnąć od ważniejszych
zadań. Prosił przeto Przełożonego Generalnego, by na rozpalone głowy
pomysłodawców wylał duże ilości zimnej wody dla ich schłodzenia410.
Lecz arcybiskup Jerzy ani w tym diabła nie widział, ani zimnej wody nie
użył. Wkrótce po jego śmierci drukarnia powstała411 i bardzo przyczyniła
się do upowszechnienia prasy katolickiej.

bd. Marianie w Wilnie
Od 1918 do 1925 r. Przełożony Generalny jako ordynariusz wileński
mieszkał w Wilnie, gdzie był z nim też jeden współbrat ksiądz, który
Būčys, Sprawozdanie dla Stolicy Apostolskiej r. 1931, s. 38, AMG.
List J. Matulewicza do ks. P. Būčysa, 29 marca 1926, nr 71.
409
List ks. J. Vaitkevičiusa do J. Matulewicza, Boston, 9 grudnia 1926, nr 2.
410
J. Vaitkevičius, tamże do J. Matulewicza: „[...] koksai kipšas mus visus apsėdo su
ta spaustuve, kad tik sutrukdytų kitų įstaigų plėtotę [...] tik kipšas gali tokias pagundas sukelti [...] Todėl prašyčia Jūsų Ekscelencijos daug šalto vandens išpilti ant tų įsikarščiavusių
galvų, kad šiek tiek atauštų ir pradėtų rimčiau galvoti”.
411
Totoraitis, Sūduvos Suvalkijos…, s. 456.
407
408
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pełnił obowiązki sekretarza. W miarę potrzeby lub możliwości przyjeżdżali do Wilna inni współbracia, albo Przełożony Generalny ich odwiedzał412. Osobistym sekretarzem był ks. Juozas Vaitkevičius (grudzień
1918 – wrzesień 1920) i ks. Jonas Kriščiukaitis (4 stycznia 1920 – lipiec
1925)413. Pierwszy oprócz tego uczył w diecezjalnym seminarium wileńskim i prowadził wiele rekolekcji dla osób zakonnych i świeckich414. Gdy
Biskup przybył do Wilna, już w pierwszym miesiącu, to jest w grudniu
1918 r., znalazł pierwszego kandydata do marianów. Następnie stopniowo względnie wiele osób staraniem biskupa zostało zachęconych do
Zgromadzenia. Szybko w domu biskupim rozpoczęto wspólne życie zakonne. Dnia 22 marca 1919 r. w swoim Dzienniku mógł Matulewicz zanotować: „Już od niejakiego czasu wprowadziliśmy u nas zakonny porządek dnia”415. Biskup osobiście dawał formację przyszłym zakonnikom416.
W bardzo trudnych uwarunkowaniach okresu wileńskiego biskup Jerzy
pozyskał dla Zgromadzenia około 20 kandydatów księży i świeckich417,
z czego jednych posłał do nowicjatu w Mariampolu, innych do Polski,
a jeszcze innych do Białorusinów w Drui. Bardzo leżało mu na sercu należyte uporządkowanie i rozwój dzieł mariańskich nie tylko na Litwie,
w Polsce i Ameryce, ale również rozszerzanie ich na inne nowe narodowości i kraje, jak Łotwa, Białoruś, Włochy itd.
Obowiązki biskupie naprawdę niezmiernie pochłaniały jego czas i siły. Lecz Biskup ciągle żywił nadzieję i pragnienie, że kiedyś wreszcie
będzie mógł całkowicie oddać się umiłowanemu Zgromadzeniu. Tego
samego pragnęli współbracia. W imieniu marianów Polaków o. Włodzimierz Jakowski 23 stycznia 1922 r. skierował gorący list do nuncjusza
J. Matulewicz, Sprawozdanie dla Stolicy..., f. 12.
Por. Matulaitis-Matulevičius, Vilniaus dienoraštis…, 5 stycznia 1919; Kriščiukaitis, J. Matulevičius Vilniuje, MS, f. 1.
414
Matulaitis-Matulevičius, Vilniaus dienoraštis…, 2 lutego 1919; 24 marca 1919;
31 marca 1919; 1 kwietnia 1919; 3 kwietnia 1919.
415
Tamże, 22 lutego 1919.
416
Tamże.
417
Tamże, 16 lutego 1919; 30 lutego 1919; 3 kwietnia 1919; 9 kwietnia 1919;
30 kwietnia 1919; List J. Matulewicza do ks. P. Būčysa, 29 listopada 1923, nr 29; 3 grudnia 1923, nr 31; 22 grudnia 1923, nr 32; 16 czerwca 1924, nr 3; do ks. J. Vaitkevičiusa,
17 lipca 1924, nr 4; A. Mečiunas, Atsiminimų šviesoje, AJM, s. 138.
412
413
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apostolskiego w Polsce, Lorenzo Lauriego, prosząc, aby był łaskaw postarać się o jak najszybsze zwolnienie Przełożonego Generalnego z wileńskiej stolicy biskupiej, bo, jak pisał, Reformator ma do załatwienia
różne naglące sprawy w Zgromadzeniu. Tę prośbę nuncjusz apostolski
przesłał do biskupa Jerzego, prosząc o jego opinię418. Odpowiadając,
Biskup wyraził jasno swoje zdanie. Uważał, że może zrezygnować i że
jest koniecznie potrzebny dla Zgromadzenia. Pisze: „Wiele trzeba jeszcze uporządkować w naszym młodziutkim Zgromadzeniu. Z powodu
niegodziwości wojny jeszcze teraz różne nasze domy są od siebie oddzielone i nie mogą, jak należy, nawiązać między sobą kontaktów. Jak
najwcześniej trzeba zwołać kapitułę generalną; Konstytucje należy dostosować do Kodeksu; Instrukcje czekają na dokończenie i innych wiele
spraw tego rodzaju. Wiele czasu poświęciłem na prześledzenie Statutów
różnych zakonów a także książek z dziedziny mistycznej i ascetycznej;
mógłbym być przy Bożej pomocy potrzebny dla Zgromadzenia. I przyznaję, że taka praca bardzo mi się podoba. Lecz nie kto sadzi, nie kto
podlewa, ale kto daje wzrost ma jakieś znaczenie, sam Bóg”419. Biskup
Jerzy dobrze wiedział, że nie ma człowieka, którego nie można zastąpić,
tylko bowiem „sam Bóg jest absolutnie konieczny, bez którego nic nie
może istnieć”420, jednak sam uważał, że zmiana ordynariusza jest w tym
momencie nie na czasie z powodu niepewności, niestałości, ciągłych
zmian istniejącej sytuacji. Wybór bowiem nowego ordynariusza i dla
Stolicy Apostolskiej mógłby stwarzać trudności, i wśród narodowości
zamieszkujących diecezję powodować nowe wzburzenia i nienawiści421.
Jakkolwiek by było, trwało wciąż gorące pragnienie Biskupa jako przełożonego generalnego jak najwcześniejszego, w miarę możności, powrotu do Zgromadzenia. Dlatego do tegoż nuncjusza apostolskiego napisał:
„Jeśli Ojciec święty uważałby, że jeszcze jest nieodpowiedni czas, by
mnie zwolnić, bardzo bym pragnął, jeśli wewnętrzne i, że tak powiem,
418
List Lauriego do J. Matulewicza, Warszawa, 27 lutego 1922, nr 1a. Tego rodzaju
inne dwie próby czynili współbracia. CGG, Protocollum sessionis 19 lipca 1923, fasc.
II, nr 4.
419
List J. Matulewicza do abpa L. Lauriego, 15 kwietnia 1922, nr 6a.
420
Tamże.
421
List J. Matulewicza do abpa L. Lauriego, 15 kwietnia 1922, nr 6a.
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osobiste pragnienia mego serca wolno ujawnić, aby mnie, przynajmniej
po definitywnym rozstrzygnięciu biegu wydarzeń w regionie i po zapanowaniu i utrwaleniu pokoju, w swej dobroci i łaskawości zechciał
zwolnić dla kontynuowania prac w Zgromadzeniu, które jeszcze czekają
na wykończenie”422. Tymczasem nie troszcząc się bynajmniej o jutro,
całkowicie oddał się do dyspozycji papieża, pisząc: „[…] niech będzie
łaskaw mną dysponować według swego upodobania, kiedy i w jaki
sposób jemu to okaże się korzystne. Jeśli postanowi pozostawić mnie
w Wilnie, nie wzbraniam się nieść tego ciężaru jak dotąd, i pracować,
i cierpieć. Jeśli będzie uważał, że dobro Kościoła tego wymaga, bym
został zwolniony, bardzo wdzięczny i z radością wrócę do Zgromadzenia na dalszą w nim, w miarę sił, służbę Bogu i Kościołowi”423. Zmianę
jednak ordynariusza wileńskiego również i Stolica Apostolska uznała
za niewłaściwą.
W ciągu trzech lat od zawarcia konkordatu z Polską zmieniła się sytuacja w diecezji. Biskup Jerzy jeszcze raz prosił papieża Piusa XI o uwolnienie od zarządzania diecezją i możliwość pobytu w Rzymie przynajmniej
na jakiś czas dla poświęcenia się uporządkowaniu spraw Zgromadzenia,
aby to dzieło przez Opatrzność Bożą i z woli Stolicy Apostolskiej jemu
powierzone doprowadzić do końca424. Wreszcie papież 14 lipca 1925 r.
zrzeczenie się biskupstwa zatwierdził. Pozwolił Przełożonemu Generalnemu zająć się w Rzymie sprawami Zgromadzenia i obiecał swoją pomoc
w dokończeniu tego dzieła: „[…] dla wyjątkowych twoich zasług, pisze
kardynał Pietro Gasparri, i znakomitych pochwał, na które zasłużyłeś,
kierując dotąd Kościołem powierzonym twojej trosce, Jego Świątobliwość w dowód też wdzięczności nie omieszka pomóc ci w nowej pracy
i otaczać wielką życzliwością Twoją Dostojność”425.

Tamże.
Tamże, s. 2r.
424
List J. Matulewicza do Ojca świętego, 27 czerwca 1925, AMG, Acta Vilnensia,
Abdicatio, nr 8, s. 4.
425
P. Kard. Gasparri do J. Matulewicza, 14 lipca 1925, nr 44333, Acta Vilnensia,
Abdicatio, nr 10.
422
423
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W Rzymie, rozpocząwszy pomyślnie na początku sierpnia 1925 r. załatwianie spraw, w dniu 1 września tegoż roku biskup Jerzy został podniesiony do godności arcybiskupa tytularnej stolicy Aduli w Etiopii. Posłany 7 grudnia na Litwę jako wizytator apostolski, również tam korzystał
z każdej okazji, by otoczyć troską porządkowanie i rozszerzanie dzieła
mariańskiego426, między innymi zakładania nowych domów, bo szczególnie dom mariampolski do tego stopnia wystarczająco się powiększył, że
mógł i był w stanie wejść na nowe obszary działalności apostolskiej.

be. Dalszy rozwój na Litwie
Kwestia rozszerzania się marianów na inne części Litwy już była
poruszana przed przyjazdem Przełożonego Generalnego do ojczyzny
w roku 1925, ale za jego wiedzą. Rozważano możliwości odzyskania
dawnych klasztorów mariańskich wraz z parafiami w Igłówce, Mirosławcu, o wzięciu nowej w Kazlų Rūda, wszystkie w diecezji sejneńskiej.
Mówiono o rozpoczęciu działalności w parafiach Paparčiai, w diecezji
wileńskiej, w miastach Ukmergė i Panevėžys427. Rozmawiano o miejscowości Onuškis w diecezji koszedarskiej i o samych Kaišiadoriai, gdzie
zaproponowano podjęcie się prowadzenia mniejszego seminarium diecezjalnego428. Oprócz tego biskup poniewierski zachęcił do wzięcia w administrację parafii w Antalieptė429. Według myśli Przełożonego Generalnego przede wszystkim należało zakładać domy w różnych częściach
Litwy. „Dla Zgromadzenia korzystniej jest, mówi, jeśli ono jest rozrzucone po różnych diecezjach, regionach; liczniejsze bowiem ukształtują się
ogniska życia duchowego”430.
426
J. Matulewicz do ks. K. Rėklaitisa, Marijampolė, 28 października 1926, nr 10;
13 grudnia 1926, nr 15.
427
List P. Būčysa do Jerzego Matulewicza, 21 października 1925, nr 9; J. Kukta do
Jerzego Matulewicza, Kaišiadorys, 7 września 1925, nr 2. Biskup żmudzki P. Karevičius
już w 1919 r. obiecywał były klasztor kamedułów z sanktuarium maryjnym w Pażaislis
blisko Kowna, biskup zaś Jerzy Matulewicz wolał to sanktuarium przekazać siostrom
św. Kazimierza. List J. Matulewicza do bpa P. Karevičiusa, Wilno, 1919[?], nr 1.
428
AMG, Provincia Lithuana, Protocollum sessionis, 17 maja 1926[27?], nr 1.
429
List bpa K. Paltarokasa do J. Matulewicza, 3 grudnia 1926, nr 1.
430
List J. Matulewicza do ks. P. Būčysa, Rzym, 27 października 1925, nr 66.
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Następujące miejscowości arcybiskupowi Jerzemu wydały się odpowiednie: w zachodniej Litwie Żmudź, we wschodniej Ukmergė i północnej miasto Panevėžys. A ponadto, gdy Kazimieras Jurgis Matulaitis, proboszcz Litwinów przy kościele św. Kazimierasa w Londynie w Wielkiej
Brytanii, nieustannie zapraszał marianów do podjęcia duszpasterstwa
wśród rodaków w tej parafii, arcybiskup Jerzy uważał, że również i to
zaproszenie trzeba przyjąć431.
Podczas pełnienia funkcji wizytatora apostolskiego na Litwie, Przełożony Generalny miał przychylniejszą okazję do zrealizowania wspomnianych pragnień i planów.
W Ukmergė, diecezji żmudzkiej, a potem kowieńskiej, od 1745 r.
pracowali ojcowie pijarzy przy kościele Trójcy Przenajświętszej, lecz
w 1832 r. przemocą przez władze świeckie zostali wyrzuceni, dobra
skonfiskowano, a kościół aż do 1919 r. pozostawał w rękach prawosławnych. Potem został odzyskany dla katolików i w 1922 r. przekazany do administracji kapucynom, którzy założyli dom zakonny. Lecz
już w 1925 r. ojcowie kapucyni opuścili Ukmergė i następnego roku za
obopólną zgodą arcybiskupów: kowieńskiego, Juozasa Skriveckasa i wizytatora apostolskiego, Jerzego Matulewicza, założono dom mariański.
Kościół z ogrodem i domem przekazano do administracji ks. Zigmasowi
Drabnysowi, który niedawno wrócił z łagrów sowieckich432. Tu Przełożony Generalny planował i przygotowywał przeniesienie nowicjatu
z Mariampola433.
W północnej części Litwy z pomiędzy trzech miast: Antalieptė, Šiauliai i Panevėžys434, Przełożony Generalny na nowy dom mariański wybrał
Tamże.
Tym kościołem marianie zarządzali od roku 1925. Zob. List abpa J. Skriveckasa
do Ojca świętego, Kaunas, 13 października 1930, nr 3004, AMG, Domus Ukmergensis,
Titulus proprietatis, nr 1; K. Rėklaitis do Giuseppe del Buono, Rzym 28 marca 1931,
AMG, Domus Ukmergensis, Titulus proprietatis, nr 2. Inne odnośne dokumenty tamże L.
Picanyol, dz. cyt., s. 276; zob. AVL, Varia, Pro memoria, nr 1, 7, 13, 15.
433
List J. Matulewicza do ks. F. Kudirki, 2 grudnia 1926 nr 19; 13 grudnia 1926, nr
20; do ks. K. Rėklaitisa, 22 listopada 1926, nr 12.
434
List J. Matulewicza do ks. P. Būčysa, 24 marca 1925, nr 52; K. Paltarokas do
J. Matulewicza, 3 grudnia 1926, nr 1; P. Būčys do J. Matulewicza, 22 listopada 1925, nr
11.
431
432
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to ostanie – Panevėžys, które niedawno stało się stolicą diecezji o tej samej nazwie. Ordynariusz lokalny, Kazimieras Paltarokas, chętnie zaprosił
marianów do diecezji, w której trzy rodziny zakonne sióstr prowadziły
apostolat, lecz jeszcze nie było ani jednego domu zakonników435.
Od 1728 r. w Poniewieżu (Panevėžys) pijarzy obsługiwali kościół
Przenajświętszej Trójcy i prowadzili dom zakonny oraz szkołę, lecz
w 1832 r. władze rosyjskie wszystko zlikwidowały436, a kościół zamieniły
na cerkiew prawosławną. Ten stan rzeczy trwał do 1918 r., kiedy to kościół odzyskano dla katolików i przekazano diecezji żmudzkiej, a następnie poniewieskiej437. Na początku 1925 r. Przełożony Generalny wskazał
swoim podwładnym na Poniewież jako na odpowiednie miejsce dla założenia niższego seminarium mariańskiego438. W czasie przygotowywania
fundacji domu zakonnego przy kościele Przenajświętszej Trójcy (potem
św. Kazimierza), który zastał przekazany marianom, zmarł Przełożony
Generalny. Mimo tych przeszkód, w tym samym roku 1927 biskup oddał
marianom dom, otwarto tu klasztor i ks. Jurgis Tilvytis podjął pracę duszpasterską. Biskup klasztorowi podarował 3 ha ziemi. Kościół był filialny.
Jeden ponadto ojciec był zobowiązany przez ordynariusza lokalnego do
kierowania Akcją Katolicką w całej diecezji439.
Pragnienie Reformatora, żeby mieć dom zakonny na Żmudzi, zostało dzięki życzliwości biskupa telszewskiego spełnione w roku 1927.
Tegoż roku ze swej strony Justas Staugaitis, ordynariusz telszewski,
w mieście Kalwaria Żmudzka przekazał marianom 80 ha gruntu, parafię, którą w latach 1637-1889 prowadzili440 dominikanie, i dał zgodę na
założenie domu441. W przepięknym kościele parafialnym pod wezwaniem
List. K. Paltarokasa do J. Matulewicza, Panevėžys, 3 grudnia 1926, nr 1.
Picanyol, dz. cyt., s. 275-276.
437
J. Senkus, Sprawozdanie ze stanu domu w Poniewieżu r. 1934, AMG, Domus Panev., Relationes, nr 3.
438
List J. Matulewicza do ks. P. Būčysa, 24 marca 1925, nr 52.
439
AMG, Prov. Lithuana, nr 1, Protocollum sessionis, 17 maja 1927; Senkus, dz.
cyt.; P. Būčys do bpa K. Paltarokasa, 18 maja 1927, AMG, Domus Panevèžensis, Titulus
proprietatis, nr 1.
440
Zob. Górski, dz. cyt., s. 348.
441
Totoraitis, Žemaičių Kalvarija, Marijampolè 1936, s. 13, 66.
435
436
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Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny znajduje się cudowny obraz
tejże Bogurodzicy i na miejscowych wzgórzach 19 sporych kaplic
drogi krzyżowej. Te sanktuaria są bardzo popularne w całej Litwie,
a przede wszystkim na Żmudzi. Napływ ludzi do nich trwa przez cały
rok, największy zaś w dniach 2-12 lipca442.
Parafia litewska w Londynie została przyjęta i założono tam dom już
po śmierci Reformatora. Rezydencja ta podlegała również pod prowincję
litewską443.

bf. Biblioteka mariampolska
Przełożony Generalny żywym i pełnym uwagi zainteresowaniem otaczał urządzanie bibliotek we Fryburgu, Ameryce i Polsce. To samo czynił i na Litwie, szczególnie podczas swego pobytu w Wilnie. Starał się
w miarę możności zebrać przede wszystkim całość publikacji litewskich
i lituanika wydane w innych językach, głównie starsze, odnoszące się
do świeckiej oraz kościelnej historii Litwy444. Z niezwykłym zapałem
zbierał je z księgarni i antykwariatów, tudzież pozostałych współbraci
do tego zachęcał445. W gromadzeniu i porządkowaniu książek najwięcej
pomagał mu o. Jonas Kriščiukaitis, który w tej dziedzinie był bardzo
dobrym znawcą. Biskup Jerzy opuszczając w 1925 r. Wilno, pokonawszy
różne przeszkody, przewiózł przez Łotwę do Mariampola bardzo dużo
skrzyń (około 60), w których były cierpliwie nagromadzone dzieła, źródła446. Z kolekcji wciąż rosnącej starał się utworzyć dobrze uporządkowaną bibliotekę. Według niektórych miejscowych przełożonych miała on
służyć wyłącznie do użytku marianów. Ale jej Założyciel inaczej uważał,
mówiąc: „Starajcie się, […] aby ona służyła nie tylko marianom lecz
też i innym naukowcom. Przykry dla mnie widok, jak wielkie biblioteki
AMG, Domus Kalvariensis, Docum. traditionis, nr 1.
Totoraitis, Žemaičių Kalvarija, passim.
444
List J. Matulewicza do ks. P. Būčysa, 3 kwietnia 1921, nr 4; do ks. F. Kudirki,
5 listopada 1922, nr 13.
445
Por. List J. Matulewicza do ks. P. Būčysa, 14 marca 1923, nr 18.
446
List J. Kriščiukaitisa 22 sierpnia 1925, nr 3; 13 września 1925, nr 4 i inne do
J. Matulewicza i wiele Matulewicza do ks. Būčysa i viceversa. (AMGen).
442
443
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zakonne są nieuporządkowane […] nie mają katalogów […], gdzie nie
dopuszcza się ludzi do książek. Jest to talent zakopany w ziemię. Mnie
się wydaje, że przy pomocy naszej biblioteki należycie uporządkowanej
będziemy mogli służyć społeczeństwu i prowadzić apostolat”447.
Tego rodzaju niepospolite ciągłe starania Reformatora nie były bezowocne. Stworzono bowiem w Mariampolu dość zasobną bibliotekę
z około 40 tysiącami tomów, do której doszła jeszcze znacznej wartości
kolekcja numizmatyczna448. To wszystko wyszło na ogromną korzyść dla
marianów i dla postronnych.

bg. Inne dzieła litewskie pod przewodnictwem Reformatora
W tym samym okresie czasu, o którym tu jest mowa, na Uniwersytecie Kowieńskim uczyło trzech marianów: Pranciškus Būčys teologii fundamentalnej i encyklopedyczny kurs teologii, a księża – Juozas
Vaitkevičius i Ignas Česaitis, teologii moralnej449. Poza tym ks. Būčys
był wicerektorem uniwersytetu (1923-1924), następnie rektorem (19241925), a potem dwa razy dziekanem wydziału teologicznego i filozoficznego. Jednocześnie zlecono profesorowi Būčysowi obowiązki sekretarza
generalnego litewskiej Akcji Katolickiej450. To nagromadzenie obowiązków niezbyt podobało się Przełożonemu Generalnemu, lecz przejściowo zmuszony był tolerować to jako zło konieczne. Oprócz tego szukał
obszarów, na których szczególnie zdolniejsi współbracia mogliby wydatniej służyć własnemu Zgromadzeniu451. Zawsze też bliskie były jego
sercu dobrze zorganizowane misje ludowe i korzyść z nich płynąca.
Umieszczał je raczej przed działalnością naukową współbraci, mówiąc:
„[...] to jest najlepsze lekarstwo na ożywienie ducha w narodzie”452.
Troszczył się, aby praktykowano tego rodzaju apostolat nie tylko na
List J. Matulewicza do ks. P. Būčysa, 27 października 1925, nr 66.
List J. Kriščiukaitisa do J. Matulewicza, 21 października 1925, nr 9.
449
Por. List Būčysa do J. Matulewicza, 5 października 1925, nr 7; 21 października
1925, nr 9.
450
Lietuvių enciklopedija, III, s. 306.
451
List J. Matulewicza do ks. P. Būčysa, 7 lutego 1924, nr 37; 22 lipca 1924, nr 47.
452
Tamże, 7 lutego 1937; 27 października 1925, nr 66.
447
448
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Litwie, ale i w Ameryce Północnej, Środkowej czy Wielkiej Brytanii453.
Dla kapłanów diecezjalnych chcących odprawić swoje rekolekcje, udostępnił dom mariampolski454. Podwładni chętnie wcielali w życie te życzenia Reformatora o misjach i o rekolekcjach455.
Oprócz tego, co wyżej wspomniano, należy jeszcze dodać następujące
sprawy. W 1922 r. marianie kowieńscy utworzyli akademik dla studentów
teologii i filozofii i prowadzili go456. Po roku 1923 w Mariampolu wzięli
pod zarząd kościół filialny św. Wincentego á Paulo i zaczęli prowadzić dom
opieki dla ludzi w starszym wieku457. Natomiast od roku 1924 przygotowywano pod kierownictwem Przełożonego Generalnego otwarcie szkoły
zawodowej. Miała być otwarta w Mariampolu, Kownie lub w Šiauliai458,
gdzie uczyliby się marianie i świeccy chłopcy. W międzyczasie braci laików na inne sposoby przygotowywano do różnych zajęć: nauczycieli,
rolników, ogrodników, kwiaciarzy, rzemieślników, elektryków, kowali,
krawców, szewców itp.459. Z polecenia Przełożonego Generalnego zaczęto tworzyć dla braci oddzielną bibliotekę zawodową. Otwierano prywatne
różne warsztaty i z biegiem czasu powstawały nowe460. Jeśli wstępowali
do marianów księża, zwykle posyłał ich na dalsze studia461. Wszystko to
było skierowane ku temu, by apostolat uczynić bardziej owocnym.
Reformator jak zawsze i wszędzie, tak i działając w samym gronie
litewskich współbraci, dokładał wszelkich starań, by zewnętrzne dzieła
prawidłowo się rozwijały. Przede wszystkim jednakże według swego
zwyczaju, korzystając z każdej okazji, wzmacniał fundament działalności
Tamże, 14 kwietnia 1924, nr 43.
Tamże, 7 lutego 1924, nr 37.
455
Głównymi wtedy misjonarzami ludowymi byli: S. Drabnys, P. Andziulis, J. Vaitkevičius, A. Petrauskas, L. Draugelis.
456
Būčys, Dom kowieński, Sprawozdanie…, nr 9, s. 7.
457
Elenchus Marianorum…, 1927, s. 16-17.
458
Por. List J. Matulewicza do ks. P. Būčysa, 7 lutego 1924; do V. Gergelisa, 27 października 1924; List Būčysa do J. Matulewicza, 17 marca 1926, nr 13.
459
Por. List J. Matulewicza do ks. V. Gergelisa, 27 października 1924; Totoraitis,
Marijampolės…, s. 62.
460
Totoraitis, Paskutinis a. a. archiv. J. Matulevičiaus įsakymas, „Šaltinis” 4(1928),
s. 56.
461
List J. Matulewicza do ks. P. Būčysa, 7 lutego 1924, nr 37.
453
454
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zewnętrznej: autentycznego ducha zakonnego i życie duchowe. Dla osiągnięcia tego służyły rady arcybiskupa Jerzego, upomnienia, zarządzenia,
zachęty i rozmyślania duchowe462. Nie zrealizował, oczywiście, wszystkich zamierzeń i pragnień, niemniej jednak jego starania wydawały wiele
owoców. Dzieła pomyślnie rozpoczęte pozostawił do dalszej kontynuacji
stosunkowo licznej grupie dobrze przygotowanych pracowników. Ponad
stu członków (dokładnie 101) wikariatu litewskiego kierowało jednym
gimnazjum-liceum, jednym internatem dla scholastyków i jednym akademikiem dla studentów uniwersytetu, jednym domem opieki dla ludzi
w starszym wieku, dwoma sierocińcami. Ponadto obsługiwało jedną parafię i cztery kościoły filialne, wydawało jeden tygodnik, uczyło na uniwersytecie i w innych szkołach wyższych, średnich i podstawowych, prowadziło misje ludowe, pracowało w różnych organizacjach itp. Ta grupa
pomagała też w pracach zaczynającym apostolat Łotyszom i robiącym
postępy Amerykanom463. Zostały otwarte trzy domy zakonne i bliskie
było założenie dwóch następnych464.
Świetnym i największym współpracownikiem Przełożonego Generalnego w wykonywaniu różnych stojących przed nim dzieł był o. Pranciškus Būčys, współreformator, któremu po śmierci Jerzego Matulewicza
powierzono ster Zgromadzenia.
W ostatnich słowach: „Zewrzyjcie szyk, poświęcajcie się! Zewrzyjcie
szyk i poświęcajcie się!” – wypowiedzianych w agonii do stojącego obok
litewskiego marianina465, streścił Reformator wszystkie swoje pragnienia
zrealizowane i te, których zrealizowania sobie życzył. Były to mianowicie: zwartość współbraci we wspólnocie i stuprocentowe poświęcenie się
dla Chrystusa i Kościoła. Te słowa zostały zadane przez Przełożonego
Generalnego każdemu marianinowi do zapamiętania.

462
Por. List J. Matulewicza do ks. K. Rėklaitisa, 28 października 1926, nr 10; 13
grudnia 1926, nr 15.
463
Na Łotwie 2 ojców i 6 w Ameryce.
464
Zob. Elenchus Marianorum…, 1927, s. 16-17.
465
Por. tego opracowania: cz. I, rozdz. II, G; zob. I. Ċesaitis, Ostatnie godziny,
w: Wspomnienia o bł. Jerzym…, s. 342- 344.

matulis.indd 243

2008-09-09 09:42:57

