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Pierwsze kroki po odnowieniu. Trudności i nadzieje 
 

 
 
 
 
 
Wstęp  
 
„ChociaŜ wstąpiliśmy do starego zakonu, to jednak trzeba wszystko na nowo tworzyć i 

budować” – odnotował Ojciec Odnowiciel na kartach swojego Dziennika duchowego1, w którym 
zwykł zapisywać takŜe własne przemyślenia dotyczące kierunku odnowy zgromadzenia. Ów 
wspomniany przezeń trud budowania występował we wszystkich obszarach: organizacji 
zewnętrznej, apostolatu, kształtowania praktyk zakonnych (mariańskich), w końcu takŜe własnego 
samookreślenia się. Poniesione trudy przynosiły jednak konkretne owoce, te zaś niosły realną 
nadzieję, iŜ uratowana od śmierci mariańska wspólnota, wciąŜ znajdująca się na drodze reformy, 
będzie się rozwijać na chwałę Boga i dla poŜytku Kościoła. 

Temat niniejszego wystąpienia zakłada, iŜ mowa będzie o pierwszych latach po 
historycznym akcie, który miał miejsce w sierpniu 1909 r. Nie precyzuje jednak cezury czasowej. 
Biorąc pod uwagę termin „pierwsze kroki”, w naturalny sposób mamy na myśli pierwsze miesiące i 
lata; te jednakŜe zostały omówione przez przedmówcę. Przyjęto zatem okres od zatwierdzenia 
pierwszych konstytucji odnowionej wspólnoty do końca generalatu bł. Jerzego. Przy omawianiu 
niektórych kwestii, dla większego ich zobrazowania, wykroczono jednak poza ten okres. 

Drugie stwierdzenie zawarte w temacie to „trudności i nadzieje”. Sam temat niejako zatem 
wyznacza plan referatu. Zadaniem, które stoi przed jego autorem, jest przedstawienie (bynajmniej 
nie wyczerpujące) trudności, na jakie natrafiła odradzająca się wspólnota mariańska: 
organizacyjnych, a takŜe ideowych, czyli tych natury wewnętrznej. Trudności zewnętrzne miały 
charakter głównie polityczny i te zostały juŜ w duŜej mierze omówione w poprzednim referacie. 
Odrodzone Zgromadzenie Marianów jednakŜe mogło się juŜ od pierwszych lat swojej działalności 
poszczycić wieloma sukcesami. Omówione tu zostaną głównie osiągnięcia na polu apostolatu, jako 
te, które najłatwiej poddają się pewnej kategoryzacji i ocenie.  

Kongregacja zakonna nie wyczerpuje swojej aktywności jedynie w wymiarze szeroko 
pojętego duszpasterstwa. NaleŜałoby takŜe uwzględnić kondycję duchową jej członków. Ta kwestia 
zostanie jedynie zasygnalizowana. Trudno bowiem zbadać stan duchowy zgromadzenia, by 
następnie w obiektywny sposób go opisać; moŜna jedynie ukazać jego przejawy przy omawianiu 
innych zagadnień (zarówno te, które rodziły w omawianym okresie niepokój, jak i te, które były 
powodem do radości).  

Omówione tu zatem zostaną rozterki, jakie uwidaczniały się z całą mocą w mariańskiej 
wspólnocie oraz nadzieje, które rosły wraz z jej rozwojem. Uczynione to zostanie nie za pomocą 
faktograficznej relacji o kolejnych latach rozwoju zgromadzenia. Miast tego wyodrębniono i 
opisano kilka – być moŜe subiektywnie wybranych – waŜnych zagadnień, z którymi wiązały się 
ówczesne niepokoje i znaki ufności. 

                                                 
1 Tłum. K. Oksiutowicz, Warszawa 1988, s. 38. 
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1. Identitas mariana. Pytania o tożsamość 
 
W 1958 r. ks. Józef Jarzębowski napisał we wspomnieniach dotyczących osoby ks. 

Kazimierza Bronikowskiego: „Jego jednak najbardziej doniosłe posunięcie, z czego powinniśmy 
sobie zdawać sprawę, to nawiązanie do tradycji, z którą Odnowiciel […] zerwał i uwaŜał za rzecz 
sentymentu, więc sprowadzał do zera tak dalece, Ŝe nawet o ZałoŜycielu, którego dzieło zagarnął, 
nie miał słowa do powiedzenia”2.  

Skąd tak dramatyczne i w pewien sposób oskarŜycielskie po latach słowa pod adresem bł. 
Jerzego? Skądinąd to właśnie autor powyŜszego stwierdzenia był pasjonatem zbierania pamiątek po 
mariańskim Odnowicielu; to ks. Jarzębowski po śmierci o. Matulewicza napisał pełen bólu list do 
ks. Władysława Lewandowicza oraz okolicznościowy wiersz o zmarłym, które to słowa są 
świadectwem głębokiego synowskiego doń przywiązania3. Nie moŜna mu zatem odmówić czci i 
szacunku wobec reformatora zgromadzenia.  

Ks. Jarzębowski napisał powyŜsze słowa po latach, kiedy miał juŜ pewne doświadczenie 
rozchodzenia się dróg współbraci Polaków i Litwinów. Tłumaczył to na marginesie jego słów br. 
Bronisław Załuski, wyjaśniając postawę ks. Jarzębowskiego w hipotezie głoszącej, iŜ wśród 
członków pochodzenia litewskiego „nie widać zainteresowania ZałoŜycielem O. Papczyńskim, zaś 
cała afirmacja spoczęła na Odnowicielu. Przeszłość dawniejsza ponoć przestała ich obchodzić, 
zwłaszcza Ŝe wiązała się z polskością, do której młodsze pokolenie litewskie odnosiło się 
negatywnie”4.  

Czy zatem w omawianym tutaj okresie ów problem był tak samo postrzegany?  
Wyznacznikiem duchowego charakteru danej wspólnoty zakonnej – obok szeroko pojętej 

tradycji, w tym zwyczajów – jest zawsze jej prawodawstwo. Ono określa istotę Ŝycia danego 
instytutu. Pierwsze konstytucje dają skąpe świadectwo w tej materii. Nic dziwnego, poniewaŜ 
zostały oparte o Normae Św. Kongregacji Biskupów i Zakonników z 1901 r.; te zaś szczegółowo 
instruowały zakonodawców i twórców prawa zakonnego co do elementów, które winno ono 
zawierać, ograniczając je raczej do przepisów zewnętrznych5. Chyba trudno się zatem dziwić, Ŝe w 
pierwotnej wersji konstytucji z 1910 r. Odnowiciel marianów zawarł jedynie lakoniczne wzmianki 
dotyczące immakulistycznego wymiaru duchowości zgromadzenia: „Zgromadzenie we właściwy 
sobie sposób będzie czcić […] NMP Niepokalanie Poczętą” 6 oraz z właściwym sobie 
naboŜeństwem będzie obchodziło uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP7. Znamienny jest 
natomiast fakt, iŜ to Kongregacja Zakonników włączyła do konstytucji przepis o szczególnym 
wspieraniu dusz czyśćcowych, uzupełniając je o dawny rys mariańskiej duchowości8.  

Zgoła inaczej rzecz się przedstawia w przypadku konstytucji z 1930 r., gdzie są wyraźne i 
obszerne wzmianki dotyczące tytularnej Patronki – Niepokalanie Poczętej Maryi, wobec której 
marianie mają mieć szczególne naboŜeństwo, do Niej się uciekać i Ją naśladować9. W odróŜnieniu 
od pierwszej wersji konstytucji wzmianki o tytularnych Patronce i uroczystości funkcjonują w 
odrębnych paragrafach, co znacznie je uwydatnia. Jest w nich takŜe mowa o szerzeniu przez 
marianów naboŜeństwa do Niepokalanej Maryi Panny oraz niesieniu pomocy – poprzez modlitwę i 
ofiarę – zmarłym cierpiącym w czyśćcu10. Co waŜne, tekst konstytucji został uzupełniony o aneksy 

                                                 
2 Archiwum Marianów Polskiej Prowincji [dalej: AMPP], VI C Br, Ks. Józef Jarzębowski: Oświetlenie postaci śp. 

Ojca Kazimierza Bronikowskiego, 16 VIII 1958. 
3 J. Bukowicz, T. Górski (oprac.), Wspomnienia o błogosławionym Jerzym Matulewiczu, Warszawa 1996, s. 248-255. 
4 AMPP, VI C Br, Ks. Józef Jarzębowski: Oświetlenie postaci śp. Ojca Kazimierza Bronikowskiego, 16 VIII 1958. 
5 M. Daniluk, K. Klauza, Podręczna encyklopedia instytutów Ŝycia konsekrowanego, Lublin 1994, s. 206-207.  
6 Institutum Fratrum Marianorum sub titulo Immaculatae Conceptionis Beatissimae Virginis Mariae, Petropoli 1910, 

cap. I, p. 4: Congregatio peculiari modo venerabitur: […] Beatam Virginem Mariam Immaculatae Conceptam. 
7 Institutum, cap. I, p. 5: Peculiari devotione Congregatio haec festa celebrabit:  […] Immaculatae Conceptionis 

B.V.M. 
8 T. Górski, Błogosławiony Jerzy Matulewicz, Warszawa 2005, s. 93. 
9 Constitutiones Congregationis Clericorum Regularium Marianorum sub titulo Immaculatae Conceptionis 

Beatissimae Virginis Mariae, Romae 1930, art. IV, p. I.14. 
10 Constitutiones, art. IV, p. II.16. 
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w postaci dawnych tekstów prawnych „białych” marianów, w tym obowiązującej ich reguły. 
Nie wnikając w szczegóły powyŜszych zapisów oraz ich kształtowania, warto zwrócić 

uwagę na to, jak sami marianie w pierwszych latach po odrodzeniu zakonu rozumieli swą 
odrębność wobec innych wspólnot zakonnych oraz swoją toŜsamość.  

„Ktokolwiek patrzy na nasze Zgromadzenie i obserwuje nas najstaranniej, jako całość – 
nasze placówki, rodzaj naszych prac […], ich dobór, pragnąc z tego odczytać jaki typ stanowią 
marianie pod względem swego charakteru, swego duchowego oblicza i swoich odrębnych 
właściwości, […] ten staje wobec zagadki nierozwiązalnej. Ale doprawdy z całym przekonaniem 
naleŜy stwierdzić, Ŝe tej świadomości nie posiada i większość członków Zgromadzenia [...]”11 – w 
tak zdecydowanych słowach skarŜył się br. Załuski na pewne ideowe zagubienie się współbraci. 
Był on przekonany, Ŝe zgromadzenie, do którego wstąpił, powinno – obierając nowoczesne formy 
działania – docierać w te miejsca, dokąd większość innych wspólnot zakonnych miała drogę 
zamkniętą. Domagał się uściślenia środków i celów oraz większej intensyfikacji prac apostolskich. 
Był on takŜe jednym z tych przedstawicieli członków zgromadzenia, którym zaleŜało na 
wytyczeniu tzw. celu szczegółowego – takiego, który wyróŜniałby marianów spośród innych 
zakonników. Takie próby miały miejsce w obliczu drugiej kapituły odnowionego zgromadzenia 
(aczkolwiek pierwszej organizowanej w zwyczajnych warunkach i we właściwym tego słowa 
znaczeniu) w 1923 r. – tzw. Kapituły Gdańskiej. W sukurs przyszedł mu ks. Władysław 
Lewandowicz, który ów specyficzny cel marianów widział wyraźnie sprecyzowany jako akcję 
społeczną – zdolność apostolskiego wpływania na szerokie masy społeczeństwa12. Ostatecznie 
tendencje do zbytniego uściślania celu szczegółowego, czy teŜ podkreślania swojej odrębności w 
stosunku do innych zakonów, zostały na wspomnianej kapitule odrzucone13. W dziedzinie 
apostolatu marianie przyjęli uniwersalistyczne podejście, zgodnie ze słowami bł. Jerzego: „[...] 
powinniśmy unikać zwęŜania pola naszej pracy. Nie było by dobrze utorować jedną lub drugą 
ścieŜkę i kazać wszystkim braciom chodzić tylko po niej”14.  

Cele szczegółowe marianów sprzed reformy – jakimi były szerzenie kultu Niepokalanego 
Poczęcia Matki BoŜej i modlitwa za zmarłych – stały się w odnowionej wspólnocie wyznacznikami 
duchowości, a ośrodek cięŜkości dotknął szeroko rozumianej pracy apostolskiej. O ile „biali” 
marianie mieli się oddawać głównie pracy duszpasterskiej wśród ludności biednej i religijnie 
zaniedbanej, o tyle zreformowane zgromadzenie miało unikać wykluczania innych kategorii 
ludności. Wyraził to bł. Jerzy w liście do wikariusza generalnego w Polsce: „[...] i zamoŜni mają 
duszę, która nieraz jeszcze bardziej niŜ prostacy potrzebuje pracy i nawrócenia”15.  

  Pewien problem stanowiła jednak łączność z tradycją dawnych marianów, a raczej 
częstokroć jej brak. Wyraził to po pewnym czasie bp Czesław Sipowicz, generał zgromadzenia, 
opisując mariańską codzienność w Drui na początku lat 20. minionego wieku: „Wszyscy księŜa 
drujscy nie byli zbyt obeznani z Ŝyciem zakonnym, nie było u marianów własnego charakteru, 
własnej tradycji. Wszystko to dopiero powstawało. W owym czasie prawie nic nie wiedzieliśmy o 
starych marianach, o czcigodnych ojcach: Papczyńskim i Wyszyńskim, bo nie było Ŝadnej 
powaŜniejszej o nich pracy naukowej”16. 

Niemniej owe poszukiwania własnej toŜsamości, próby nawiązywania do dawnej tradycji, 
były w mniejszym lub większym stopniu obecne. Jedna z nich to chęć powrotu do habitu, 
przejawiana przez niektórych współbraci. Ks. Julian Kazakas z Litwy wniósł nawet na kapitułę w 
                                                 
11 Archiwum Generalne Marianów w Rzymie [dalej: AGM], fasc. VI, Proponenda N° 3, Capitulum Generale 

Gedanense 1923, Memoriał br. B. Załuskiego. 
12 Zob. AGM, fasc. VI, Proponenda N° 3, Capitulum Generale Gedanense 1923, Memoriał ks. W. Lewandowicza. 
13 T. Górski, Błogosławiony, s. 350. 
14 J. Matulewicz, Dziennik, s. 80. 
15 J. Matulewicz, Listy polskie, t. 1, oprac. J. Bukowicz, Warszawa 1987, s. 61 [List do ks. K. Bronikowskiego z 11 XI 

1923]. 
16 C. Sipowicz, Domy białoruskie w Drui, Wilnie i Londynie, w: J. Bukowicz, T. Górski (red.), Marianie 1673-1973, 

Rzym 1975 [dalej: Marianie], s. 235-236; Pierwsza naukowa monografia o załoŜycielu marianów została dopiero 
wydana drukiem w Warszawie w 1937 r. (S. Sydry, Czcigodny Sługa BoŜy o. Stanisław od Jezusa Maryi Papczyński 
i jego dzieło w świetle dokumentów). 
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1923 r. prośbę o wprowadzenie stroju zakonnego dla braci laików, co spotkało się z dezaprobatą 
ogółu oraz samego Ojca Odnowiciela17. Wydaje się, Ŝe powrotowi do habitów sprzyjał teŜ inny 
litewski marianin – ks. Franciszek Buczys, poniewaŜ w 1921 r. o. Matulewicz napisał do niego 
obszerny list wyjaśniający własną postawę w tej materii. Swoją chęć nieprzywracania habitów 
opierał bł. Jerzy o rady innych, a w idei bezhabitowości widział źródło rozwoju zgromadzenia i 
duŜej liczby kandydatów na braci zakonnych18.  

Jednak to nie zewnętrzny znak stroju miał być wyznacznikiem mariańskiego ducha. 
Kapituła Gdańska uchwaliła, iŜ zgromadzenie podejmie kroki w celu wznowienia procesu 
beatyfikacyjnego Ojca ZałoŜyciela19, co spotkało się z aprobatą bł. Jerzego20. Polscy marianie 
podjęli teŜ konkretne starania o załoŜenie placówki w Górze Kalwarii, w pobliŜu grobu o. 
Papczyńskiego. Od 1918 r. urządzano takŜe oficjalne pielgrzymki do kościoła Wieczerzy Pańskiej z 
racji odpustu Opatrzności BoŜej, którym nadawano coraz bogatszą formę, łącząc je z modlitwą o 
wyniesienie na ołtarze Sługi BoŜego. DuŜą rolę odegrali w tym dziele księŜa Kazimierz 
Bronikowski21 i Stefan Sydry22. Były to konkretne próby ściślejszego nawiązania relacji ze starym, 
mariańskim dziedzictwem trzech ostatnich wieków. Uzurpatorska działalność Józefa Pietrzaka (a w 
późniejszym czasie załoŜonego przezeń stowarzyszenia stanisławitów), zwłaszcza róŜne publikacje 
szkalujące odnowionych marianów za rzekome odejście od pierwotnej idei załoŜyciela zakonu, były 
z pewnością dodatkowym bodźcem do poszukiwania duchowych związków z dawnymi 
marianami23. Nie było to zadanie łatwe, zwaŜywszy na utrudniony dostęp do dokumentów sprzed 
reformy zgromadzenia24. 
 

2. Życie wspólne – „bez tego nie ma zakonu”   
 
Latem w 1909 r. o. Matulewicz konsultował sprawy odrodzenia zakonu w Stolicy Świętej. 

Usłyszał wówczas zalecenie kard. José y Vives Tuto OFMCap., prefekta Kongregacji Zakonników: 
„starajcie się, by była vita communis, gdyŜ bez tego nie ma zakonu”25.  

Niestety, ta jedna z fundamentalnych zasad Ŝycia zakonnego była na samym początku 
wystawiona u marianów na powaŜny uszczerbek. JuŜ piersi członkowie odnowionej wspólnoty – 
księŜa Buczys i Totoraitis – zmuszeni byli, ze względu na konspiracyjny charakter zgromadzenia i 
potrzebę kontynuacji prowadzonych prac, Ŝyć przez pewien czas poza wspólnotą. Gdy latem 1911 r. 

                                                 
17 T. Górski, Błogosławiony, s. 350. 
18 J. Matulewicz, Pisma wybrane, oprac. J. Bukowicz, T. Górski, Warszawa 1988, s. 109 [List do ks. F. Buczysa z 13 

XI 1921]. Ojciec Odnowiciel dał w liście wyjaśnienia, które pozwalają sądzić, iŜ marianie-duchowni mieli 
traktować strój duchowny jako zakonny. Mieli oni bowiem na wzór innych zakonników, zgodnie z ówczesnymi 
zwyczajami, spowiadać i głosić kazania bez komŜy, w czasie misji nosić krzyŜ, jak równieŜ mogli zakładać pasy do 
sutanny. 

19 Proces rozpoczęty w Poznaniu w 1767  r. został zahamowany w wyniku rozbiorów Polski i kasaty klasztorów 
mariańskich. 

20 T. Górski, Błogosławiony, s. 351. 
21 AMPP, VI C Br, Ks. Józef Jarzębowski: Oświetlenie postaci śp. Ojca Kazimierza Bronikowskiego, 16 VIII 1958. 
22 S. Sydry, Wspomnienia wychowawcy (mps Biblioteki Marianów w Lublinie), s. 351-352. 
23 Stowarzyszenie Diecezjalne Czcicieli Niepokalanie Poczętej Dziewicy Królowej Pokoju, zwanych stanisławitami, z 

siedzibą przy kościele św. Jana Chrzciciela w Janowie Podlaskim, zostało erygowane przez bp. Henryka 
Przeździeckiego w 1928 r. Zob. stosowny dekret w: „Wiadomości Diecezjalne Podlaskie” 10(1928)nr 12, s. 348-
349; Stanisławici rozpowszechniali wieści głoszące, iŜ to oni są prawnymi spadkobiercami dawnego zakonu 
marianów, co prowadziło do podejrzliwości wobec Zgromadzenia KsięŜy Marianów. W wyniku interwencji 
marianów Kuria Diecezjalna Podlaska wydała dwa lata później oświadczenie, w którym m.in. wyjaśniła, iŜ 
Stowarzyszenie Stanisławitów nie ma łączności z dawnym Zakonem, a obecnie istniejącą Kongregacją Ks.Ks. 
Marjanów, którzy są prawymi spadkobiercami dawnego Zakonu OO. Marjanów. Zob. W sprawie Stowarzyszenia 
Stanisławitów, „Wiadomości Diecezjalne Podlaskie” 12(1930)nr 2-3, s. 106. 

24 M.in. sam o. Matulewicz chciał (bezskutecznie) wydostać dokumenty dotyczące „białych” marianów z rąk J. 
Pietrzaka, którego odwiedził w Krakowie w 1914 r. w towarzystwie o. Jacka Woronieckiego OP. Zob. J. Bukowicz, 
T. Górski (oprac.), Wspomnienia, s. 82-83 [K. Bronikowski, Szczegóły z Ŝycia Odnowiciela naszego Zgromadzenia]. 

25 J. Bukowicz, T. Górski (oprac.), Odrodzenie  Zgromadzenia KsięŜy Marianów w latach 1909-1910 (Dokumenty), 
Warszawa 2005, s. 81 [List J. Matulewicza do F. Buczysa z 6 VIII 1909].   
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o. Matulewicz przybył do Fryburga w Szwajcarii, by tam załoŜyć tajny nowicjat dla kandydatów do 
marianów z terenów Litwy i Polski (który miał funkcjonować pod oficjalnym szyldem domu 
studiów), miejsce to stało się ośrodkiem ówczesnego Ŝycia mariańskiego. Ks. Buczys zmuszony był 
jednak pozostać w Petersburgu celem kontynuacji swojej pracy profesora w akademii i ojca 
duchownego studentów, a ks. Totoraitis został wikariuszem jednej z litewskich parafii. Ten stan 
rzeczy trwał kilka lat.    

Podobny problem dotyczył takŜe innych członków zgromadzenia, absolwentów 
fryburskiego nowicjatu. Biskupi z trudnością zezwalali swoim księŜom na wstąpienie do 
zgromadzenia, a częstokroć – tłumacząc się brakami personalnymi – zastrzegali sobie ich powrót po 
odbyciu nowicjatu do rodzimej diecezji, w celu podejmowania w nich prac duszpasterskich oraz w 
charakterze wykładowców seminaryjnych. Działo się to na granicy prawa kościelnego. Na taki stan 
rzeczy utyskiwał o. Matulewicz w trakcie konsultacji z generałem jezuitów o. Włodzimierzem 
Ledóchowskim (24 XI 1911), choć ostatecznie skłonny był zgodzić się do oddawania takiej 
przysługi biskupom i seminariom26.  

W pierwszych latach od odrodzenia zakonu przypadki pracy księŜy marianów w diecezjach 
były zatem nierzadkie, i tak w Polsce: ks. Kazimierz Bronikowski pełnił przez krótki czas rolę ojca 
duchownego w seminarium warszawskim, a następnie osiadł jako administrator parafii w 
Pieczyskach k. Piaseczna27, ks. Józef Wojtkiewicz pracował zrazu duszpastersko w Warszawie, był 
wykładowcą w seminarium we Włocławku, a po propozycji zainstalowania zgromadzenia na Jasnej 
Górze przebywał przez pewien czas w tamtejszym sanktuarium28, ks. Włodzimierz Jakowski został 
rektorem kościoła filialnego w Ciechocinku i profesorem homiletyki w seminarium we 
Włocławku29, ks. Leon Kulwieć ze względu na funkcję duszpasterza kolonii litewskiej w 
Warszawie osiadł przy śródmiejskim kościele Dzieciątka Jezus30 (ta placówka rychło stała się 
jednak ośrodkiem regularnego Ŝycia zakonnego, a w 1929 r. uzyskała kanoniczny status domu 
zakonnego31), początkowo takŜe ks. Władysław Łysik przebywał przez krótki czas w pojedynkę na 
warszawskiej Pradze, organizując przejęty przez marianów Dom Pracy dla Chłopców32. Podobnie 
rzecz miała się na Litwie, dokąd wracali litewscy absolwenci nowicjatu we Fryburgu. Dopiero 
załoŜenie kanonicznych domów zakonnych  zapoczątkowało Ŝycie wspólnotowe w obydwu tych 
krajach. Pierwszym domem w Polsce była placówka na Bielanach w Warszawie powierzona 
marianom w 1915 r. przez abp. Aleksandra Kakowskiego33, a  pierwszym na Litwie – odzyskany w 
1917 r. i wznowiony klasztor w Mariampolu34. 

Trzeba natomiast wspomnieć, Ŝe ani Polska, ani Litwa, ale Stany Zjednoczone Ameryki 
Północnej stały się kolebką wspólnotowego Ŝycia mariańskiego (nie licząc oczywiście nowicjatu 
we Fryburgu, który funkcjonował do roku 1919). Ojciec Odnowiciel – dostrzegając potrzebę 
załoŜenia placówki w takim miejscu, gdzie byłoby moŜliwe prowadzenie jawnego Ŝycia 
zakonnego35  – udał się w 1913 r. wraz z księŜmi Feliksem Kudirką i Julianem Kazakasem do 
Chicago, gdzie otrzymali oni w administrację parafię wraz z plebanią. Został tam erygowany dom 
zakonny (18 VIII 1913), w którym mogli pomieścić się zarówno wspomniani kapłani, jak i 
kandydaci do zgromadzenia36. 

 

                                                 
26 J. Matulewicz, Dziennik, s. 140 [fragment Dziennika podróŜy z Fryburga do Rzymu]. 
27 AMPP, VI C Br, śyciorys ks. Kazimierza Bronikowskiego. 
28 J. Bukowicz (red.), Album zmarłych ojców i braci Zgromadzenia KsięŜy Marianów 1700-1997, Warszawa-

Stockbridge 1997, s. 78;  S. Matulis, Marianie za błogosławionego Jerzego Matulaitisa-Matulewicza, tłum. R. 
Piętka, Warszawa-Lublin 2008, s. 195-196. 

29 S. Matulis, Marianie, s. 196. 
30 TamŜe, s. 195, 200. 
31 AGM, II C PL 1916.1921-29, Erectio Domus. 
32 S. Matulis, Marianie, s. 201. 
33 T. Górski, Błogosławiony, s. 116. 
34 TamŜe, s. 127nn. 
35 J. Matulewicz, Pisma, s. 76 [List do ks. Antoniego Staniukynasa z 8 II 1912]. 
36 F. Garšva, Prowincja amerykańska św. Kazimierza, w: Marianie, s. 174-175. 
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Utworzenie pierwszych domów zakonnych oraz następujący proces tworzenia struktur 
administracyjnych nie wyeliminował zupełnie praktyki zamieszkiwania poszczególnych współbraci 
w pojedynkę, poza domem zakonnym. Działo się to jednak przewaŜnie ze względu na misje 
powierzane niektórym marianom przez biskupów i Stolicę Apostolską. W omawianym tu okresie 
nie występują bowiem przypadki pracy marianów poza wspólnotą ze względu na problem z 
odnalezieniem przez nich miejsca w strukturach zgromadzenia (z uwagi np. na specyficzną 
indywidualność). 

 
3. „Gdzie kapłan nie będzie mógł dotrzeć, tam bracia zakonni będą mogli wejść”. 

Rola brata zakonnego – marianina  
 
WaŜna rola w odnowionej wspólnocie mariańskiej została przewidziana dla braci laików. 

Kładąc podwaliny pod odrodzenie zakonu, bł. Jerzy jako jego pierwszy prawodawca zatytułował 
nowe konstytucje słowami Instytut Braci Marianów pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny37. W drugim rozdziale, dotyczącym członków, zawarł stwierdzenie, iŜ 
marianie stanowią jedną kategorię Ŝyjącą według wspólnej dyscypliny i nie róŜnią się między sobą 
poza powołaniem38. Początkowo nawet wszyscy, takŜe duchowni, zaczęli się podpisywać w listach 
i dokumentach uŜywając tytułu „brat”. Ta demokratyzacja struktur zakonnych w okresie, gdy 
powszechny był podział na dwa chóry, a prawo nie przewidywało w zasadzie istnienia kongregacji 
klerycko-laickiej (jedynie bądź kleryckiej z moŜliwością przyjmowania laików, bądź laickiej, z 
opcją wyświęcania poszczególnych braci na kapłanów, ale raczej w celach zapewnienia posługi 
sakramentalnej w zakonie), spotkało się z dezaprobatą Kongregacji Zakonników. We 
wprowadzonych poprawkach wprowadzono dwie kategorie: duchownych i laików, tylko tym 
pierwszym przyznając głos czynny i bierny39. 

Nie przeszkodziło to jednak reformatorowi zakonu snuć plany szerokiej działalności 
mariańskich braci zakonnych. Z kart jego Dziennika roztacza się wizja brata, który zastępuje 
kapłana na tych polach działalności, gdzie ów drugi dotrzeć nie moŜe: „Gdzie kapłan nie będzie 
mógł dotrzeć, tam bracia zakonni będą mogli wejść, wcisnąć się i wnieść ducha Chrystusowego”40. 
Marzył on o braciach dobrze wykształconych, przygotowanych do apostolatu apologetach wiary 
katolickiej.  Jak najbardziej widział w zgromadzeniu miejsce dla braci robotników, rzemieślników, 
ale takich, którzy jednocześnie byliby znawcami w sprawach wiary41. Zresztą, nawet swoim 
zawodem, fachowym wykonywaniem swojej pracy, mieli oni dawać świadectwo wśród ludzi 
podobnych im pokrojem społecznym42. Miał w tym pomagać braciom laikom brak stroju 
zakonnego, upodabniający ich do zwykłych świeckich i nie powodujący dystansu w spotkaniu z 
nimi. To był zresztą jeden z powodów, dla którego bł. Jerzy nie chciał się zgodzić na przywrócenie 
habitów w okresie, gdy marianie mogli się juŜ ujawnić wobec świata. Był przekonany, Ŝe taki ruch 
spowoduje zmniejszenie powołań w szeregi braci zakonnych43.  

Jak owa idea Ojca Odnowiciela przyjęła się w praktyce? W 1923 r. br. Bronisław Załuski 
relacjonował: „Widziano czasem na Bielanach, Moniuszki, postacie dziwacznych braci naszych 
[…], nazywając ich i nas nazwą poczciwych, ale w duszy musieli być przekonani, Ŝe przecieŜ nie 
przez takich dokonamy podjętego dzieła”44. I dodał opinię niektórych warszawskich duchownych: 
„mówili wyraźnie, Ŝe jeŜeli tak bez wyboru będziemy przyjmować ludzi, to tylko Zgromadzenie 

                                                 
37 Institutum Fratrum Marianorum sub titulo Immaculatae Conceptionis Beatissimae Virginis Mariae.  
38 Institutum, cap. II, p. 6. W wydanych drukiem konstytucjach widnieje sformułowanie unam tantum categoriam, 

które jednak zostało skorygowane przez Stolicę Apostolską. 
39 T. Górski, Błogosławiony, s. 93. 
40 J. Matulewicz, Dziennik, s. 77. 
41 TamŜe, s. 76-77. 
42 TamŜe, s. 100. 
43 J. Matulewicz, Pisma, s. 109 [List do ks. F. Buczysa z 13 XI 1921]. 
44 AGM, fasc. VI, Proponenda N° 3, Capitulum Generale Gedanense 1923, Memoriał br. B. Załuskiego. 
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kompromitujemy”45. Jeśli nawet moŜemy uznać tę opinię pojedynczego zakonnika za przesadzoną, 
to znamienne jest, iŜ operował on danymi dotyczącymi Polski, gdzie w tym czasie było zaledwie 
jedenastu braci zakonnych46. Czy zatem mała liczba braci przesądzała o tym, iŜ brakowało 
kandydatów do zadań apostolskich wyznaczonych przez bł. Jerzego, czy teŜ wcześniej 
zrezygnowano z celów, o których pisał o. Matulewicz? 

Analizując liczbowy wzrost zgromadzenia i wstępowanie doń kandydatów na braci 
zakonnych, trudno zauwaŜyć jakieś ruchy, które by wskazywały na planową akcję posyłania 
bezhabitowych braci do świeckich środowisk. Pozostając na przykładzie Polski mamy jedynie 
chlubny w tej materii przykład wspomnianego juŜ br. Załuskiego – doktora nauk agronomicznych i 
pracownika naukowego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, działacza 
zaangaŜowanego w środowiska młodzieŜy akademickiej, pisarza i publicystę, a wewnątrz 
zgromadzenia – wieloletniego dyrektora gimnazjum na Bielanach i nauczyciela47. Bratem 
zakonnym chciał zostać równieŜ Władysław Lewandowicz, współtwórca Stowarzyszenia 
MłodzieŜy Akademickiej „Odrodzenie” i wybitny działacz religijno-społeczny oraz rektor 
mariańskiego seminarium w pierwszych latach po II wojnie światowej. Poradzono mu jednak 
przyjęcie sakramentu święceń, co teŜ uczynił.  

Z całą pewnością moŜna zatem orzec, Ŝe w szeregach mariańskich zwycięŜyła opcja brata – 
konwersa, tak szeroko obecna w świecie zakonnym, zgodna zresztą z ówczesnym prawem 
kanonicznym. Sam o. Matulewicz skapitulował wobec swojej pierwotnej idei, wyraŜając to w 
słowach listu do wikariusza generalnego w Polsce: „Ja jestem tego zdania, iŜ kogo tylko się da z 
braci, naleŜy kierować na kapłanów; kapłan więcej zrobić moŜe”48.  

W roku 1928, a więc rok po śmierci Ojca Odnowiciela, w schematyzmie zakonnym 
odnotowano liczbę 66 braci profesów49. Funkcje, które spełniali, były raczej natury gospodarczo-
administracyjnej, typu: kucharz, drukarz, szatniarz, infirmarz, organista, zakrystian, ogrodnik, 
pomocnik ekonoma, furtian50. Szczytne, mariańskie „gdzie kapłan nie moŜe tam brata pośle” 
(Ŝartobliwie parafrazując pewne przysłowie) nabrało zatem pejoratywnego znaczenia. Apostolskie 
zadania przyznano duchownym, prace „podrzędne” – braciom laikom. 

Kwestia jednakŜe zdawała się być o tyle równieŜ bolesna, Ŝe na poziomie traktowania braci 
przez kapłanów pojawiały się pewne konflikty, a sami bracia nie mieli niejednokrotnie zapewnionej 
odpowiedniej formacji. I tak np. ks. Stefan Sydry skarŜył się w 1926 r. z Bielan: „Bracia są 
poczciwi, ale bez opieki. […] Nie ma kto ich wykorzystać, pokierować” 51. Wydarzenia mające 
miejsce w Mariampolu w latach 30. stały się jaskrawym przykładem niezadowolenia ze strony 
samych braci z takiego rozwoju sytuacji. Separatystyczne nastroje wśród tamtejszych braci 
(przenikające zresztą do innych domów), gotowych nawet na odejście od marianów i załoŜenie 
nowego zgromadzenia, były powaŜnym źródłem niepokojów i przyczyniły się do znacznego 
przerzedzenia szeregów mariańskich braci laików na Litwie52.   

Pytanie, dlaczego pierwotna idea brata zakonnego – apostoła nie przyjęła się w szeregach 
zgromadzenia, a zrównanie brata w prawach z duchownymi często pozostawało pod znakiem 
zapytania, pozostaje wciąŜ otwarte i wymaga bardziej szczegółowych badań. Wydaje się bowiem, 
iŜ próba wyjaśnienia tego problemu za pomocą niesprzyjających okoliczności zewnętrznych, 
chociaŜby tych natury kanonicznej, czy pewnej ogólnozakonnej mentalności tego okresu, nie daje 
wystarczającej odpowiedzi.    

 

                                                 
45 TamŜe. 
46 T. Górski, Prowincja polska Opatrzności BoŜej, w: Marianie, tab. 1. 
47 O postaci B. Załuskiego traktuje praca J. Zawadki: Dyrektor Bronisław Załuski, Warszawa 2003.  
48 J. Matulewicz, Listy, t. 1, s. 71 [List do ks. K. Bronikowskiego z 18 IV 1924]. 
49 Elenchus domorum religiosarum et sodalium Congr. CC.RR. Marianorum sub titulo Immaculatae Conceptionis 

B.M.V., Romae 1928, s. 24. 
50 TamŜe (passim). 
51 Cyt. za: W. Makoś, Mariańscy bracia laicy, Lublin 1986 (mps Biblioteki Marianów w Lublinie), s. 12. 
52 Zob. W. Rimšelis, Prowincja litewska św. Jerzego, w: Marianie, s. 194-195. 
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4. W kierunku „życia należycie uporządkowanego” 
 
„Całe Ŝycie w zakonie powinno być naleŜycie uporządkowane. Nie wolno nigdy dopuścić, 

aby płynęło ono dowolnie jak rzeka. śycie zakonne musi być zawsze określone konstytucjami, 
instrukcjami, regułami i zarządzeniami przełoŜonych” – taką dewizę przekazał marianom Ojciec 
Odnowiciel53. Konstytucje z roku 1910 – dość ogólnikowe, bo pisane według wspomnianych Norm 
Stolicy Świętej – nie odpowiadały na poszczególne pytania, które stawiali sobie marianie w 
odnowionym zgromadzeniu. Wiele kwestii – nie tylko zresztą natury organizacyjnej – pozostało w 
jakiś sposób niedookreślonych. W tym celu o. Matulewicz zabrał się za pisanie szczegółowych 
Instrukcji, w których na plan pierwszy wysunęła się Idea przewodnia i duch Zgromadzenia – rodzaj 
wyjaśnienia ducha i charakteru odrodzonej wspólnoty mariańskiej54. Wszystko to było bardzo 
potrzebne z uwagi na to, Ŝe od strony organizacyjnej zgromadzenie wciąŜ się niejako „tworzyło”,  a 
proces ten w poszczególnych krajach trwał nie miesiące, ale lata.   

Truizmem jest w zasadzie stwierdzenie, iŜ spiritus movens dokonującej się odnowy oraz 
człowiekiem o ogromnym autorytecie w mariańskich szeregach był sam o. Jerzy Matulewicz, 
przełoŜony generalny. Niestety, zaangaŜowanie ojca generała w sprawy organizacyjne 
zgromadzenia zostało znacznie zmniejszone wraz z jego wyborem na wileńską stolicę biskupią 
(1918)55. Nie mogąc osobiście i z taką samą jak dotychczas aktywnością kierować mariańską 
wspólnotą, bp Matulewicz wyznaczył wikariuszy generalnych: jednego na Polskę i drugiego na 
Litwę oraz USA56. Sam natomiast poprzez korespondencję udzielał wskazówek i rad oraz oznajmiał 
swoją wolę i decyzje. O autorytecie bp. Matulewicza świadczy fakt, iŜ kapituła generalna w 1923 r. 
ponownie wybrała go przełoŜonym generalnym. Nagła i niespodziewana śmierć bł. Jerzego, która 
zastała go na stanowisku wizytatora apostolskiego na Litwie (Kowno, 1927), była nie tylko 
powodem głębokiego Ŝalu dla marianów, ale teŜ zrodziła u nich pewne poczucie osierocenia. „Co 
się z nami stanie?” – rozpaczliwie pytał ks. Józef Jarzębowski57 i był w tym pytaniu w jakiś sposób 
wyrazicielem obaw całej wspólnoty. 

Generalat Ojca Odnowiciela nie naleŜał do łatwych nie tylko ze względu na fakt, iŜ 
absorbowały go inne misje spełniane dla Kościoła, ale równieŜ dlatego, Ŝe – jak wyŜej powiedziano 
– zgromadzenie było w stadium tworzenia się; nowa formuła mariańskiego Ŝycia i apostolatu 
wymagała wciąŜ doskonalenia wraz z liczebnym rozwojem wspólnoty i siłą rzeczy „skazana” teŜ 
była na ciągłe eksperymentowanie. (Do tego trzeba dodać perypetie związane z poszukiwaniem 
nowych placówek, czy problemy związane z prawami ich własności.) Dość wspomnieć, Ŝe jeszcze 
w latach 30. dochodziły z niektórych placówek sygnały co do niejasności w kwestii pełnienia 
rozmaitych urzędów. Mistrza nowicjatu w Raśnie (Polska), ks. Aleksandra Bołtucia, który 
utyskiwał na brak regulaminu określającego jego obowiązki, pocieszał tymi słowami ówczesny 
generał, ks. Buczys: „Dobrze, Ŝe Ojciec i bez regulaminu te obowiązki dobrze spełnia […]. W 
niektórych innych nowicjatach naszego Zgromadzenia brak tego odczuwa się bardziej”58. Niejako 
na potwierdzenie powyŜszych słów spotykamy się z takim oto wspomnieniem nowicjusza w 
Mariampolu w roku 1934/1935: „Przed rozpoczęciem nowicjatu ojciec magister [ks. Justyn 
Navickas – KT] przyniósł mi całą kupę ksiąŜek i powiada: niech teraz ksiądz studiuje. I więcej, w 

                                                 
53 J. Matulewicz, Dziennik, s. 57. 
54 Instrukcje zostały wydane drukiem dla całego zgromadzenia dopiero w 1959 r. Niektóre ich partie zostały 

prawdopodobnie zredagowane przez następców bł. Jerzego na urzędzie generała: księŜy Franciszka Buczysa i 
Andrzeja Cikotę. Zob. Instructiones Congregationis Clericorum Regularium Marianorum sub titulo Immaculatae 
Conceptionis Beatissimae Virginis Mariae, Romae 1959.  

55 Obawa przed takim stanem rzeczy kazała zarówno samemu o. Matulewiczowi, jak i innym członkom zgromadzenia,  
kierować prośby do Stolicy Apostolskiej poprzez nuncjaturę w Polsce oraz inne czynniki kościelne o niemianowanie 
generała marianów biskupem w Wilnie.  

56 Wikariuszami w Polsce byli: ks. Włodzimierz Jakowski (1919-1922) oraz ks. Kazimierz Bronikowski (1922-1927). 
Wikariuszem na Litwę i USA został mianowany ks. Franciszek Buczys (1921-1927). 

57 J. Bukowicz, T. Górski (oprac.), Wspomnienia, s. 350. 
58 AGM, Litterae, series I, Franciscus Bučys ad Alexandrum Bołtuć, 18 II 1930. 
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ciągu całego nowicjatu, nie zajmował się mną”59 (ks. Józef Grišans). MoŜna przypuszczać, Ŝe nie 
tylko niedostatek wytycznych, ale łączenie – z powodu braków personalnych – urzędu mistrza 
nowicjatu z pracą duszpasterską rodziło ów problem.  

W niektórych aktach archiwalnych znajdujemy jednak potwierdzenie sytuacji zgoła 
odmiennych. Wspomniany dom raśniański (odzyskany i erygowany w 1920 r.) dysponował 
swoistym, bardzo szczegółowym zbiorem przepisów, które określały sposób zachowania się w 
kościele, przy stole i przy pracy, a takŜe precyzowały zadania braci spełniających poszczególne 
oficja w domu zakonnym60.  

 
5. Apostolskie i społeczne zaangażowanie marianów 
 
Odnowiciel marianów wyraźnie nakazywał swoim współbraciom stawianie na pierwszym 

miejscu własnego uświęcenia i udoskonalenia61. Było to oczywiście jak najbardziej zgodne z ideą 
Ŝycia zakonnego.  

Zgromadzenie KsięŜy Marianów zostało przekształcone z apostolskiego zakonu kleru 
regularnego (ordo clericorum regularium), który istniał w Kościele od XVII w.62, w nowoczesną 
kongregację (congregatio) zakonną, jedną z form istnienia instytutów zakonnych, zatwierdzoną 
przez papieŜa Leona XIII w 1900 r. konstytucją apostolską Conditae a Christo63. Nadanie 
marianom kanonicznej formy niehabitowej kongregacji (zgromadzenia) o ślubach prostych miało 
pomóc w zintensyfikowaniu działań apostolskich tej wspólnoty zakonnej. Rezygnacja z modlitwy 
chórowej oraz pewne uproszczenia w dziedzinie wspólnych praktyk poboŜnych miały zapewnić 
marianom taką elastyczność, która dawałaby im większe moŜliwości szeroko pojętej pracy 
duszpasterskiej. Bł. Jerzy zalecał więc marianom, by dąŜąc usilnie do własnego udoskonalenia, 
zwracali takŜe uwagę, by w następstwie własnego Ŝycia duchowego skuteczniej i doskonalej 
pracowali nad zbawieniem i uświęceniem bliźnich64. Pierwsze konstytucje odnowionego 
zgromadzenia wyznaczały zatem szeroki wachlarz prowadzonych działań: od zakładania i 
prowadzenia własnych szkół, kolegiów i instytucji wychowawczych, poprzez kierowanie róŜnymi 
katolickimi kołami i stowarzyszeniami zarówno dla młodzieŜy, jak i dorosłych, nauczanie wiernych 
zasad wiary chrześcijańskiej, przepowiadanie słowa BoŜego, głoszenie prelekcji, aŜ po prowadzenie 
ćwiczeń duchownych, czy słuchanie spowiedzi. Odpowiedni paragraf konstytucji dodaje takŜe 
znamienne sformułowanie, aby na wszelki inny sposób usilnie starano się o zbawienie i uświęcenie 
innych65. Widać w tym troskę prawodawcy o to, by z góry nie wykluczano Ŝadnego dobrego dzieła, 
bądź nie próbowano zawęŜać działalności do pewnych odcinków pracy. Szczególnym przykładem 
do naśladowania i osobą inspirującą stał się św. Paweł Apostoł – patron odrodzonego 
zgromadzenia. 

WaŜną dla zrozumienia ducha apostolskiego odnowionych marianów jest przyjrzenie się 
sylwetce najpierw samego Odnowiciela, a następnie pierwszych kandydatów do zreformowanej 
wspólnoty. O ile na opisanie tej drugiej kwestii – z uwagi na obszerność zagadnienia – trudno się 
pokusić w ramach skromnego referatu66, o tyle warto przynajmniej ogólnie zarysować osiągnięcia 
o. Matulewicza na niwie apostolskiej przed jego wstąpieniem do wymierającego zakonu; miał on 
juŜ wówczas za sobą piękną kartę działalności duszpasterskiej i społecznej. Obok zajęć w 

                                                 
59 J. Grišans, Moje wspomnienia (z dziejów Marianów na Łotwie), Lublin 1986 (mps Biblioteki Marianów w Lublinie), 

s. 9-10. 
60 AMPP, V Ra, Przepisy zwyczajowe. 
61 Instructiones, art. I, p. 3 [Idea generalis et spiritus Congregationis]: Propriam sanctificationem et perfectionem 

omnes primo loco semper ponant […]. 
62 Zakon marianów został zatwierdzony w tej formie kanonicznej w roku 1699 przez papieŜa Innocentego XII. 
63 M. Daniluk, K. Klauza, Podręczna encyklopedia, s. 92. 
64 Instructiones, art. I, p. 5: Omni nisu tendentes ad propriam quisque perfectionem id quoque spectent, ut postea 

efficacius et melius ad aliorum quoque salutem et sanctificationem collaborare valeant […]. 
65 Institutum, cap. I, p. 3: atque alio quocumque modo impense incumbendo saluti et perfectioni proximorum. 
66 Warto w tym celu sięgnąć choćby do cytowanych juŜ prac T. Górskiego, Błogosławiony Jerzy Matulewicz oraz S. 

Matulisa, Marianie za błogosławionego Jerzego Matulitisa-Matulewicza. 
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charakterze profesora w seminariach kieleckim i mohylewskim oraz w Akademii Duchownej w 
Petersburgu (gdzie teŜ pełnił funkcję inspektora i prefekta), wygłaszał prelekcje dla młodej 
inteligencji katolickiej w Warszawie.  W trosce o środowisko robotnicze zaangaŜował się w pracę w 
Stowarzyszeniu Robotników Chrześcijańskich w Warszawie. Prowadził kursy społeczne w 
Warszawie i w Kownie. DuŜo publikował, zarówno w dziedzinie teologii, jak i zagadnień 
społecznych, w których dobrze się orientował. Troszczył się takŜe o pogłębienie Ŝycia duchowego 
kleru; był m.in. współzałoŜycielem Stowarzyszenia Mariańskiego Kapłanów Świeckich67 oraz 
głosił chętnie rekolekcje dla kleryków. Oddawał się spowiednictwu i kierownictwu duchowemu 
wielu sióstr zakonnych. Poprzez wstąpienie do marianów, a następnie przyciąganie do tej wspólnoty 
wybitnych jednostek, pragnął on słuŜyć w zorganizowany i zespołowy sposób Kościołowi pod 
zaborem rosyjskim, w którym widział ogromne potrzeby68. Do całości obrazu naleŜy dodać, iŜ 
później, jako marianin, równieŜ czynnie angaŜował się w róŜne formy duszpasterstwa oraz pracy 
charytatywno-społecznej. Do dawnych jego zajęć doszło jeszcze załoŜenie schroniska dla 
bezdomnych dzieci w Warszawie na Bielanach. Kwestia opieki nad dziećmi oraz pracy 
wychowawczej była mu zresztą bardzo bliska, a w dowód uznania za swoją aktywność w tym 
dziele został przyjęty do dwóch gremiów w zarządzie miasta Warszawy, które odpowiadały za tego 
typu działalność. Gdy w 1918 r. wyjechał na Litwę, do Mariampola, tam równieŜ chciał słuŜyć 
swoim bogatym doświadczeniem duszpasterskim i społecznym, ale decyzja o mianowaniu go 
biskupem wileńskim nakazała mu zająć się całym Kościołem lokalnym. W tym dziele równieŜ 
wykazał się ogromną wraŜliwością na potrzeby wszystkich, bez wyjątku, diecezjan oraz 
wyznawców innych chrześcijańskich denominacji, a takŜe religii niechrześcijańskich, 
zamieszkujących teren jego diecezji. Marianie mieli zatem w osobie swojego generała Ŝywy 
przykład katolickiego uniwersalizmu oraz ogromnego zaangaŜowania w rozmaite dziedziny Ŝycia. 
Ten przykład nie pozostał daremny. 

Na początku naleŜy zwrócić uwagę na spory wkład zgromadzenia w działalność szkolno-
wychowawczą. ZałoŜone w 1916 r. schronisko dla sierot na warszawskich Bielanach rychło zostało 
wzbogacone o szkołę elementarną, którą w 1918 r. przekształcono w gimnazjum męskie z 
internatem (zakład wychowawczy)69. Szkoła z biegiem lat rozrastała się i stała się jedną z lepszych 
w kraju pod względem poziomu nauczania i wychowania. W 1917 r. polscy marianie przejęli takŜe 
w swoją opiekę zakład wychowawczy dla chłopców w Warszawie na Pradze. Dom Pracy dla 
Chłopców (bo taka była jego nazwa) po kilku latach stał się placówką zamkniętą, z internatem. 
Przez pewien okres funkcjonowała przy nim własna szkoła elementarna70. Przez krótki czas ks. Jan 
Sobczyk kierował takŜe „Ogniskiem dla sierot” w Raśnie71. Na terenie przyszłej prowincji polskiej 
załoŜono takŜe własne niŜsze seminarium, zwane u marianów popularnie juwenatem.  

Warto zaznaczyć, Ŝe w omawianym tu okresie zakony męskie w Polsce nie wywierały 
duŜego wpływu na szkolnictwo niŜsze. Marianie ze swoimi szkołami, gimnazjami, czy sierocińcem 
w statystykach na tle innych zakonów wypadali znakomicie, biorąc pod uwagę ich niewielki skład 
personalny72. 

 
 

 

                                                 
67 Stowarzyszenie – załoŜone przez bł. Honorata Koźmińskiego – działało w latach 1892-1904. Niektórzy z jego 

dawnych członków wstąpili do odrodzonego zgromadzenia marianów. 
68 W liście do generała marianów o. Wincentego Sękowskiego ks. Matulewicz wyznał, iŜ dawno nosił się z 

pragnieniem wstąpienia do jakiegoś zakonu, ale Ŝal mu było „opuścić Kościół w naszym kraju, gdzie jest tak wiele 
pracy, a pracowników tak mało, i wyruszyć gdzieś do obcych stron”. Zob. J. Bukowicz, T. Górski (oprac.), 
Odrodzenie, s. 51. 

69 T. Górski, Prowincja polska, w: Marianie, s. 216-217. 
70 TamŜe, s. 218. 
71 TamŜe, s. 218-219. 
72 Przez cały okres międzywojenny marianie byli w czołówce zakonów w Polsce zajmujących się szkolnictwem i 

pracą wychowawczą, biorąc pod uwagę stosunek liczby zakonników do prowadzonych dzieł. Por. M. PiroŜyński, 
Zakony męskie w Polsce, Lublin 1937, s. 24-25. 
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Gdy zgromadzenie osiedliło się w Drui n. Dźwiną, zakładając tam placówkę o charakterze 
białoruskim, tamtejsi zakonnicy równieŜ utworzyli własny juwenat dla Białorusinów oraz polskie 
Gimnazjum im. króla Stefana Batorego, które – co było pewnym precedensem – miało 
koedukacyjny charakter73.  

W 1921 r. otworzono gimnazjum z internatem w Mariampolu, które stało się popularne na 
Litwie i przyczyniło się do wzrostu powołań do zgromadzenia. Prowadzono takŜe własny juwenat. 
Ponadto litewscy marianie obejmowali swoją opieką dwa sierocińce74. W 1926 r. litewscy 
współbracia załoŜyli takŜe w USA, w Clarendon Hills, szkołę średnią z internatem, przeniesioną 
potem do Thompson – Marianapolis. Szkoła ta w omawianym okresie działała bardzo pręŜnie75. 

MoŜna zatem powiedzieć, Ŝe ów element mariańskiej działalności stanowił wartość 
priorytetową.  

Drugim waŜnym polem działalności stała się praca wydawnicza i publicystyczna. Na 
pierwszy plan wysunęli się tu zwłaszcza Litwini. Drukarnie załoŜone przez nich w Chicago76 i w 
Mariampolu77, wydawane przez nich ksiąŜki, czasopisma i broszury obejmowały zasięgiem całą 
Litwę oraz dochodziły do rąk emigracji litewskiej w USA. Na terenie Polski na uwagę zasługuje 
działalność ks. Aleksandra Sękowskiego, który załoŜył jednoosobowe „wydawnictwo”. Tłumaczył 
oraz sam – pod róŜnymi pseudonimami – pisał rozmaite ksiąŜki i broszury, których rozprowadził w 
liczbie przeszło 400 tysięcy78. Do tego naleŜy dodać redakcję czasopism dla młodej inteligencji 
katolickiej (głównie ks. Marian Wiśniewski oraz inni). W późniejszym czasie w działalność 
wydawniczo-drukarską zaangaŜowali się takŜe marianie na Łotwie (ks. Jerzy Karkle)79. 

Do powyŜszych form działalności naleŜy jeszcze dodać zaangaŜowanie marianów w pracę 
parafialną, duszpasterstwa specjalistyczne (w tym akademickie), działalność kulturalno-oświatową 
(np. największa na Litwie biblioteka i czytelnia katolicka), prowadzenie wielu stowarzyszeń i kół 
religijnych, głoszenie rekolekcji i misji ludowych (w tym dziele duŜą rolę odegrali marianie na 
Łotwie80), pracę naukową (na uwagę zasługuje zwłaszcza zorganizowanie wydziału teologii na 
uniwersytecie w Kownie oraz pełnienie urzędu rektora tej uczelni przez ks. Franciszka Buczysa). A 
zatem choćby pobieŜne nawet zarysowanie panoramy działalności marianów w okresie generalatu 
bł. Jerzego ukazuje, jak niezwykle pręŜną wspólnotą kierował Ojciec Odnowiciel oraz jak on sam 
motywował swoich współbraci do apostolskich wysiłków, o czym zresztą zachowały się liczne 
świadectwa w mariańskiej epistolografii. 

 
Zakończenie 
 
Odrodzone w 1909 r. i będące w stanie reformy Zgromadzenie KsięŜy Marianów stanęło 

przed powaŜną próbą. Historia Kościoła zna wiele przypadków instytutów zakonnych, które nie 
spełniły swojej misji i odeszły w niebyt. Działo się tak zawsze, ilekroć dana wspólnota nie potrafiła 
odczytać aktualnych znaków czasu, dostosować swojego charyzmatu (charyzmatów) do potrzeb 
Kościoła. Bł. Jerzy Matulewicz był uwaŜnym obserwatorem kondycji ówczesnego Kościoła, a nade 
wszystko człowiekiem świętym, uległym natchnieniom Ducha Świętego. Potrafił on wszczepić w 
stary (biorąc pod uwagę jego historię), a jednocześnie młody, odrodzony organizm, jakim było 
mariańskie zgromadzenie, swego rodzaju „świeŜość”. Jego geniusz polegał właśnie na tym, iŜ 
umiał on rozpoznać ówczesne znaki czasu i Ŝe zawsze robił to w dialogu z kościelną hierarchią. 
Sfera charyzmatyczna spotkała się z posłuszeństwem wobec Kościoła, to zaś zaowocowało 

                                                 
73 C. Sipowicz, Domy białoruskie, w: Marianie, s. 237. 
74 S. Matulis, Marianie, s. 224; T. Górski, Błogosławiony, s. 344. 
75 F. Garšva, Prowincja amerykańska, w: Marianie, s. 179-180. 
76 TamŜe, s. 180-181. 
77 W. Rimšelis, Prowincja litewska, w: Marianie, s. 188-189. 
78 T. Górski, Prowincja polska, w: Marianie, s. 224; AMPP, VI C Se, Ks. Aleksander Sękowski: Sprawozdanie (12 I 

1931). 
79 S. Škutans, Prowincja łotewska św. Teresy, w: Marianie, s. 198. 
80 P. Chudzik, Marianie na Łotwie 1924-1939, Lublin 1993 (mps Biblioteki Marianów w Lublinie), s. 54-56. 
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wyraźnym BoŜym błogosławieństwem. Umierając, Ojciec Odnowiciel pozostawił po sobie 
kongregację, która liczyła 319 członków (wraz z postulantami i męŜami zespolonymi)81, cieszącą 
się zaufaniem ze strony biskupów i księŜy.  

KaŜda odradzająca się wspólnota naraŜona jest na przeciwne wiatry. Ukazane powyŜej 
rozterki w dziedzinie poszukiwania własnej toŜsamości, niezrealizowane szczytne idee dotyczące 
misji braci zakonnych, czy zwykłe problemy natury organizacyjnej musiały frapować i być źródłem 
napięć. JednakŜe z perspektywy czasu skłonni jesteśmy chyba patrzeć na niektóre z tych 
problemów z pewną pobłaŜliwością. CzyŜ i dziś bowiem nie błądzimy w określaniu naszej 
identitas? Czy nie widzimy luk w sferze organizacyjnej? Czy nie podejmujemy refleksji nt. naszej 
aktualnej misji w Kościele ze świadomością, Ŝe nadal swoją aktualność zachowuje stare rzymskie 
przysłowie: errare humanum est?  

Patrząc na marianów okresu międzywojennego, na ich braki personalne, finansowe 
(niejednokrotnie graniczące ze zwykłą biedą), a jednocześnie na ich apostolską Ŝywotność 
niezahamowaną jeszcze przez wydarzenia wojny i jej następstw (które w Europie 
środkowowschodniej zredukowały działalność zgromadzenia do pracy parafialnej), na próby 
wychodzenia do nowych środowisk (dziś za Sługą BoŜym Janem Pawłem II rzeklibyśmy: do 
nowych ubogich), naleŜy nam się pytać: ile w nas zostało z pierwotnego entuzjazmu towarzyszy bł. 
Jerzego? Być moŜe do tego pytania skłoni nas choćby w niewielkiej mierze powyŜszy tekst, 
albowiem historia magistra vitae est.   

                                                 
81 T. Górski, Błogosławiony, s. 362. 


