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Odnowienie Zakonu Marianów naleŜy rozpatrywać w kontekście przeobraŜeń, jakie 
dokonały się w Ŝyciu zakonnym na ziemiach polskich w XIX wieku. Akcja kasat przeprowadzona 
przez władze państwowe spowodowała całkowity niemal zanik przedrozbiorowych zakonów 
w zaborze rosyjskim i pruskim. W austriackim zaborze w okresie największego nasilenia 
józefinizmu likwidacji uległy liczne polskie klasztory. JednakŜe w drugiej połowie XIX wieku 
w Galicji Ŝycie zakonne rozwijało się oficjalnie i systematycznie wzrastała liczba klasztorów. 
W zaborze rosyjskim powstawały w ukryciu przed władzami carskimi liczne polskie zgromadzenia 
zakonne niehabitowe. Był to fenomen, który po raz pierwszy wystąpił w takich rozmiarach na 
ziemiach polskich.  

Aktualny stan badań nie pozostawia wątpliwości, Ŝe w Rzeczypospolitej przed pierwszym 
rozbiorem Ŝycie zakonne rozwijało się pręŜnie. Ze szczegółowych wykazów sporządzonych przez 
Stanisława Litaka wynika, Ŝe około 1772 roku istniało w Rzeczypospolitej i na Śląsku 28 męskich 
zakonów łacińskich oraz 19 Ŝeńskich. Jedynym rodzimym męskim zakonem utworzonym w Polsce 
przedrozbiorowej byli marianie, pozostałe zakony przenikały na ziemie polskie z Europy 
Zachodniej. Wśród męskich zgromadzeń zakonnych najliczniejsi byli dominikanie i jezuici, a 
wśród Ŝeńskich – benedyktynki, bernardynki i szarytki.  

Jak widać, okres przedrozbiorowy pozostawił po sobie bogate dziedzictwo Ŝycia i 
duszpasterstwa zakonnego. Po rozbiorach Rzeczypospolitej to dziedzictwo uległo powaŜnym 
zmianom. Zadecydowała o tym polityka kościelna władz zaborczych, które dąŜyły konsekwentnie 
do ograniczenia roli przedrozbiorowych zakonów w Ŝyciu polskiego Kościoła. Powstające 
równocześnie nowe zgromadzenia zakonne dostosowywały struktury organizacyjne i formy 
działalności do porozbiorowych uwarunkowań historycznych. W rezultacie obraz Ŝycia zakonnego 
w Polsce XIX wieku stał się diametralnie odmienny niŜ przed rozbiorami.  

Dysponujemy licznymi pracami dotyczącymi likwidacji klasztorów w róŜnych dzielnicach 
kraju. Inicjatywa wyszła od środowisk absolutyzmu oświeconego. Na skutek potęgujących się 
nacisków z zewnątrz papieŜ Klemens XIV rozwiązał w 1773 roku zakon jezuitów (zakon został 
przywrócony do istnienia w 1814 r.). Oprócz jezuitów od władców absolutyzmu oświeconego 
najwięcej ucierpiały zakony kontemplacyjne. Ich klasztory likwidowano, poniewaŜ uwaŜano je za 
bezuŜyteczne społecznie. W zaborze austriackim akcja antyzakonna stanowiła część józefińskiej 
reorganizacji stosunków kościelnych w państwie austriackim. Przeznaczono do likwidacji 
klasztory, które nie potrafiły się wykazać aktywną działalnością społeczną. W Galicji w latach 
1774-1795 kasata objęła ponad 50 procent męskich i ponad 60 procent Ŝeńskich klasztorów. W 
miarę zanikania nasilenia józefińskiej polityki kościelnej warunki dla Ŝycia zakonnego stawały się 
w Galicji coraz korzystniejsze. W drugiej połowie XIX wieku nastąpiło odrodzenie Ŝycia 
zakonnego w zaborze austriackim. W zaborze pruskim program likwidacji zakonów wywodzący się 
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z ideologii oświecenia, w zespoleniu z protestanckim charakterem państwa pruskiego, doprowadził 
w ciągu XIX wieku do całkowitej niemal likwidacji przedrozbiorowych formacji zakonnych. Na 
ziemiach zabranych na początku XIX wieku istniało 21 łacińskich zakonów. Ulegały one likwidacji 
od pierwszych dekad XIX stulecia. Nasileni akcji antyzakonnej następowało po Powstaniu 
Listopadowym i po Powstaniu Styczniowym. W rezultacie, w końcu XIX wieku Ŝycie zakonne na 
ziemiach zabranych zostało ograniczone do minimum.  

Odrębnego omówienia wymaga akcja kasat zakonów w Królestwie Polskim. W tej dzielnicy 
rozbiorowej pierwsza kasata zakonów została przeprowadzona w 1819 roku. Jej oficjalnym 
powodem był katastrofalny stan finansów kościelnych w następstwie wojen napoleońskich. Powstał 
zatem projekt zlikwidowania pewnej liczby klasztorów i przeznaczenia ich uposaŜenia na 
utrzymanie innych instytucji kościelnych. Pertraktowano o tej sprawie ze Stolicą Apostolską, która 
zleciła realizację kasaty arcybiskupowi warszawskiemu Franciszkowi Malczewskiemu. Pierwotnie 
projektowano likwidację kilku domów zakonnych, jednak z inicjatywy władz państwowych ich 
liczba została znacznie rozszerzona. Arcybiskup Malczewski podpisał dekret kasacyjny w 
przeddzień swojej śmierci (17 IV 1818 r.). Na mocy tego dekretu skasowano około 30 domów 
zakonnych, wśród których znalazły się klasztory benedyktynów, cystersów, boŜogrobców, 
kanoników laterańskich. Nie uległ natomiast kasacie Ŝaden z istniejących wówczas w Królestwie 
Polskim klasztorów mariańskich.  

Katastrofalny okazał się dla Ŝycia zakonnego w Królestwie Polskim ukaz kasacyjny wydany 
w 1864 roku. Tę kasatę zakonów carat przeprowadził w ramach represji zastosowanych wobec 
polskiego Kościoła po Powstaniu Styczniowym. Na mocy carskiego ukazu zniesiono wszystkie 
klasztory, męskie i Ŝeńskie, liczące mniej niŜ ośmiu członków, oraz te, którym udowodniono udział 
w powstaniu. Łącznie zlikwidowano sto kilkanaście domów zakonnych, a pozostawiono 
sześćdziesiąt kilka. Klasztory nie podlegające kasacie podzielono na etatowe, które miały 
otrzymywać dotacje rządowe, oraz ponadetatowe, pozbawione dotacji. Obie grupy klasztorów 
skazane były na wymarcie, gdyŜ zakazano przyjmowania nowicjuszy (wyjątek stanowili paulini 
obsługujący sanktuarium jasnogórskie). W miarę wymierania zakonników zamykano opustoszałe 
klasztory. W rezultacie na przełomie XIX i XX wieku nastąpił w Królestwie Polskim prawie 
zupełny zanik przedrozbiorowych formacji zakonnych. Kasata dokonana w 1864 roku objęła 
równieŜ Zakon Marianów. Spośród istniejących wówczas ośmiu klasztorów mariańskich pozostał 
tylko jeden etatowy w Mariampolu. Do tego klasztoru przewieziono marianów ze skasowanych 
klasztorów. W 1865 roku mieszkało w Mariampolu 31 zakonników, a w roku 1908 pozostał tutaj 
tylko chory ojciec Wincenty Sękowski pełniący funkcję przełoŜonego generalnego. W takiej 
sytuacji ksiądz Jerzy Matulewicz pojął decyzję wstąpienia do Zakonu Marianów, co uchroniło 
Zakon od unicestwienia i przyczyniło się do jego ekspansji. Tę decyzję błogosławionego Jerzego 
Matulewicza trzeba rozpatrywać w szerszym kontekście kasat zakonnych, które zagroziły istnieniu 
Zakonu Marianów.  

Zanikowi przedrozbiorowych formacji zakonnych towarzyszył proces tworzenia nowych 
zgromadzeń przystosowanych celami i formami działalności do dziewiętnastowiecznych warunków 
społeczno-politycznych. Były to  w ogromnej większości wspólnoty kobiece, które odegrały 
doniosłą rolę w historii zakonów w Polsce okresu zaborów. W związku z tym naleŜy przypomnieć, 
Ŝe w okresie przedrozbiorowym powstało w Polsce zaledwie kilka rodzimych zgromadzeń 
zakonnych (marianie, rochiści, prezentki, mariawitki i katarzynki). Tymczasem w XIX wieku 
utworzono – w kraju i na emigracji – ponad 40 polskich zgromadzeń zakonnych.  

Powstawanie nowych, głównie Ŝeńskich zgromadzeń zakonnych wiązało się przede 
wszystkim z działalnością charyzmatycznego kapucyna Honorata Koźmińskiego (1829-1916). 
Charyzmat ojca Honorata polegał na tym, Ŝe dostrzegł on dziewiętnastowieczny problem 
emancypacji kobiet i potrafił włączyć ruch kobiecy w odnowę Kościoła polskiego. W kontekście 
postępujących kasat przedrozbiorowych zakonów, w warunkach surowych rygorów policyjnych 
Honorat Koźmiński zdołał zapoczątkować w ukryciu ruch religijnej odnowy, dla którego przyjęła 
się nazwa – ruch honoracki, toŜsamy z powstawaniem i działalnością ukrytych, niehabitowych 
zgromadzeń zakonnych.  
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Z inicjatywy błogosławionego Honorata Koźmińskiego w drugiej połowie XIX wieku 
powstało w Królestwie Polskim łącznie 26 zgromadzeń zakonnych (4 męskie, pozostałe Ŝeńskie), 
spośród których 17 istnieje po dzień dzisiejszy. W 1907 roku funkcjonowało czterysta kilkanaście 
honorackich domów zakonnych, zrzeszających około ośmiu tysięcy członków, w zdecydowanej 
większości kobiet. Mamy tu do czynienia z fenomenem, który pojawił się po raz pierwszy w takiej 
skali w polskim Kościele. Powstawanie Ŝeńskich zgromadzeń zakonnych było zjawiskiem 
występującym w XIX wieku równieŜ w Europie Zachodniej. Na Zachodzie Ŝeńskie zgromadzenia 
zakonne powstawały o kilkadziesiąt lat wcześniej, a ich liczebność była znacznie wyŜsza niŜ w 
Polsce. W związku z tym naleŜy zauwaŜyć, Ŝe warunki, w jakich pracował polski kapucyn, były 
diametralnie róŜne od zachodnioeuropejskich. Ojciec Honorat pozostawał pod surowym nadzorem 
policyjnym, nie mógł głosić kazań, nowe zgromadzenia rodziły się głównie przy jego konfesjonale, 
w którym niestrudzenie pracował. Honorackie zgromadzenia zakonne powstawały i działały w 
warunkach zniewolenia narodowego, a mimo to zdołały odegrać doniosłą rolę w historii polskiego 
katolicyzmu. Ukryte zgromadzenia honorackie wypełniały raŜącą lukę, jaka wytworzyła się w 
Kościele polskim na terenie zaboru rosyjskiego w następstwie radykalnej kasaty zakonów 
przeprowadzonej przez carat po Powstaniu Styczniowym.  

Oddziaływanie zgromadzeń ukrytych na polskie społeczeństwo uwarunkowane było ich 
specyficzną strukturą organizacyjną. W większości zgromadzeń powstałych z inspiracji ojca 
Honorata moŜna wyodrębnić trzy kręgi: 1) członkinie wspólnot zakonnych (Ŝyjące według reguły), 
2) osoby zjednoczone ze wspólnotami Ŝycia zakonnego, nie składające ślubów wieczystych, lecz 
tylko czasowe, 3) osoby stowarzyszone ze wspólnotami zakonnymi, Ŝyjące według zasad 
tercjarstwa. Kobiety zjednoczone i stowarzyszone mieszkały oddzielnie, poza domami zakonnymi. 
Taka struktura organizacyjna umoŜliwiała członkiniom ruchu honorackiego przenikanie do 
róŜnorakich środowisk społecznych i realizowanie apostolatu środowiskowego, zespolonego z 
konkretnymi warunkami Ŝycia istniejącymi w Królestwie Polskim po Powstaniu Styczniowym.  

Siostry zakonne przynaleŜące do ruchu honorackiego prowadziły zróŜnicowane formy 
apostolatu. MoŜna wyodrębnić honorackie zgromadzenia charytatywne zajmujące się starcami, 
bezdomnymi, pielęgnowaniem chorych. Inną grupę stanowiły zgromadzenia nauczające i 
oświatowe, które prowadziły zakłady wychowawcze, organizowały czytelnie, biblioteki, trudniły 
się nauczaniem młodzieŜy (zwłaszcza kształceniem zawodowym). Spuścizna duchowa Honorata 
Koźmińskiego jest zbyt bogata i zróŜnicowana, by moŜna ją klasyfikować według jakiegoś 
określonego kryterium. Dostrzegał on kluczowe problemy społeczno-religijne epoki, w której Ŝył i 
działał. Stworzony przezeń ruch religijnej odnowy pozostawał w ścisłym związku z całokształtem 
przeobraŜeń społeczno-kulturalnych drugiej połowy XIX i początku XX wieku.  

Ksiądz Jerzy Matulewicz utrzymywał oŜywione kontakty z ojcem Honoratem Koźmińskim i 
zgromadzeniami honorackimi. Nie są znane okoliczności, w jakich zapoznali się ze sobą obaj 
zasłuŜeni dla Kościoła polskiego duchowni. W styczniu 1904 roku ksiądz Matulewicz napisał z 
Kielc list do ojca Koźmińskiego, w którym oświadczył, Ŝe bardzo chciałby się dostać do niego, by 
zasięgnąć jego rady w dość waŜnych dla siebie sprawach, co zdaje się świadczyć o tym, iŜ znali się 
juŜ dłuŜej i darzyli się wzajemnym zaufaniem. Honorat Koźmiński polecał księdza Matulewicza 
jako spowiednika podległych mu zakonnic, prosił go równieŜ o przetłumaczenie ustaw wszystkich 
zgromadzeń. Wiadomo, Ŝe ksiądz Matulewicz prowadził rekolekcje do zakonnic.  

Z badań Krystyny Treli wynika, Ŝe ksiądz Jerzy Matulewicz współpracował ściśle ze 
Zgromadzeniem Sióstr Najświętszego Imienia Jezus, załoŜonym w 1887 roku przez Honorata 
Koźmińskiego i Franciszkę Marię Witkowską. Zgromadzenie rozwinęło oŜywioną działalność 
społeczno-charytatywną, wychowawczą i oświatową. W 1893 roku załoŜyło Schronienie Ubogich 
Szwaczek w celu zapewnienia starszym i ubogim szwaczkon opieki, mieszkania i utrzymania. W 
1906 roku siostry Imienia Jezus podjęły inicjatywę zorganizowania w Warszawie 
Chrześcijańskiego Związku Rękodzielniczek „Dźwignia”. Był to rodzaj związku zawodowego 
mającego na celu opiekę socjalną, prawną i materialną nad kobietami pracującymi w 
rękodzielnictwie. W zorganizowanie „Dźwigni” zaangaŜowali się aktywnie ks. Jerzy Matulewicz i 
ks. Marceli Godlewski. Ci obaj wybitni społecznicy uczestniczyli w pierwszym organizacyjnym 
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zebraniu Chrześcijańskiego Związku Rękodzielniczek „Dźwignia”, które odbyło się w Warszawie 
w domu generalnym Zgromadzenia. Krystyna Trela wykazuje w swoich badaniach, Ŝe ksiądz 
Matulewicz był autorem statutu Związku „Dźwignia”, określającego jego struktury organizacyjne i 
formy działalności. Zgodnie z opracowanym statutem Związek „Dźwignia” miał za zadanie 
zakładanie róŜnego typu pracowni zawodowych, biur pośrednictwa pracy, sklepów spółdzielczych, 
kas zapomogowych i oszczędnościowo-poŜyczkowych, organizowanie pomocy prawnej, lekarskiej 
i duszpasterskiej, a takŜe prowadzenie kursów i szkół zawodowych, domów wypoczynkowych, 
pensjonatów i ochronek. „Dźwignia” była próbą adaptacji społecznej nauki Kościoła do warunków 
istniejących w Królestwie Polskim.  

Owocna była współpraca księdza Jerzego Matulewicza z honorackim Zgromadzeniem Sióstr 
Posłanniczek Maryi od Najświętszego Serca Jezusa,   załoŜonego w 1874 roku. Według 
pierwotnych ustaw opracowanych przez ojca Honorata głównym zadaniem sióstr posłanniczek, 
działających w ukryciu, było wychowanie oraz nauczanie dzieci i starszych dziewcząt. Te zadania 
były realizowane przez prowadzenie szkół, ochron, pracowni, internatów. W 1879 roku 
współzałoŜycielka Zgromadzenia Józefa Chudzyńska poznała w ParyŜu hrabiankę Cecylię Plater-
Zyberkównę, która po powrocie do kraju wstąpiła do posłanniczek i rozwinęła oŜywioną 
działalność oświatowo-wychowawczą. W 1880 roku Józefa Chudzyńska wraz z Cecylią Plater-
Zyberkówną zdecydowały się na załoŜenie w Warszawie zakładu naukowego i wychowawczego 
dla dziewcząt. Hrabianka ofiarowała na ten cel własny fundusz dziedziczny i w zakupionej 
nieruchomości przy ulicy Pięknej otworzyła Zakład Przemysłowo-Rękodzielniczy dla ubogich 
dziewcząt. W Zakładzie tym, oprócz szkoły zawodowej i szkoły ogólnokształcącej na poziomie 
średnim, mieścił się internat dla dziewcząt, zwany pensjonatem. Funkcjonowało tam równieŜ tajne 
seminarium nauczycielskie dla młodych panien. Józefa Chudzyńska wraz w Cecylią Plater-
Zyberkówną załoŜyły równieŜ w Chyliczkach pod Piasecznem szkołę gospodarczą dla 
najuboŜszych dziewcząt. Szkoła ta miała być fili ą Zakładu Przemysłowo-Rękodzielniczego w 
Warszawie przy ulicy Pięknej i pozostawać pod kierunkiem właścicielki Plater-Zyberkówny.  

Działalność oświatowo-wychowawcza warszawskiej hrabianki wzbudziła Ŝywe 
zainteresowanie księdza Matulewicza. JuŜ w Kielcach w 1903 roku napisał recenzję pracy Plater-
Zyberkówny Kilka myśli o wychowaniu w rodzinie i opublikował ją na łamach kieleckiego 
tygodnika „Mariawita”, wydawanego przez księdza Wincentego Bogackiego. Wkrótce ksiądz 
Matulewicz wyjechał w celach leczniczych do Warszawy i zamieszkał w zakładzie Plater-
Zyberkówny. W ten sposób znalazł się w centrum pręŜnego ośrodka katolickiego wychowania 
młodzieŜy. Przyjął funkcję kapelana w szkolnej kaplicy przy ulicy Pięknej, prowadził wykłady dla 
młodzieŜy zakładowej i dla nauczycielek, głosił teŜ konferencje na kursie dla nauczycielek. Jego 
wpływ na warszawski zakład naukowo-wychowawczy był znaczny.  

Wokół Cecylii Plater-Zyberkówny ukształtowało się Ŝywotne środowisko postępowej 
młodzieŜy katolickiej, od 1906 roku noszące nazwę Towarzystwa Przyjaciół MłodzieŜy. Funkcję 
prezesa pełnił Ignacy Baliński, ale faktycznym kierownikiem Towarzystwa była Plater-
Zyberkówna. Grupa ta skupiała się w przededniu pierwszej wojny światowej przy katolickim 
czasopiśmie postępowym „Prąd” (wydawanym od 1909 r.) i odtąd oddziaływała na polskie 
społeczeństwo przez długie lata. W łonie warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół MłodzieŜy 
uformowało się Koło Etyczne, z którym blisko współpracował ksiądz Matulewicz. Koło Etyczne 
miało za cel pracę nad pogłębianiem światopoglądu katolickiego wśród młodzieŜy, dąŜyło teŜ do 
otwarcia się na zdobycze współczesnej nauki i nastawione było w swej pracy na problematykę 
społeczną i ekonomiczną. Na młodzieŜowych spotkaniach odbywały się narady nad aktualnymi 
sprawami Ŝycia społecznego i religijnego młodzieŜy. Referaty głosili, oprócz młodzieŜy, znani 
prelegenci, wśród których znajdował się ksiądz Matulewicz.  

OŜywiona działalność Plater-Zyberkówny i księdza Matulewicza zmierzająca do odrodzenia 
polskiego katolicyzmu naraziła ich na zarzuty sprzyjania modernizmowi potępionemu przez Piusa 
X w 1907 roku. Tropieniem modernistów zajmowała się międzynarodowa instytucja „Sodalitium 
Pianum”, działająca pod kierunkiem rzymskiego prałata Umberto Benigniego. W Polsce – jak 
stwierdza Karol Górski – kilka osób pracowało w tej tajnej organizacji. Polscy integryści oskarŜali 
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o modernizm ludzi, którzy w rzeczywistości niewiele mieli z nim wspólnego. Tak na przykład 
bronił się na łamach prasy przed zarzutami sprzyjania modernizmowi ksiądz Antoni Szymański, 
profesor włocławskiego seminarium duchownego (późniejszy rektor KUL). Podstawę oskarŜeń 
stanowiła jego ksiąŜka Poglądy demokracji chrześcijańskiej we Francji, r. 1892-1907 (Poznań 
1910), w której – jak stwierdzał polemizujący z autorem Juliusz hr. Ostrowski – „referując” ruch 
„Sillon”, nie potępiał go jednocześnie.   Ksiądz Szymański w opublikowanym na łamach „Roli” 
Proteście (1910) odrzucał stanowczo skierowane pod jego adresem oskarŜenie o 
„nieprawowierność” i protestował przeciw podobnym zarzutom, „coraz częściej – jak pisał – 
rzucanym na pisarzy i działaczy katolickich przez osoby nie mające do tego prawa”. W zaborze 
austriackim oskarŜano o modernizm jezuitę Leonarda Lipkę, który na łamach „Przeglądu 
Powszechnego” zamieszczał artykuły o ruchu społecznym we Francji, a takŜe zmartwychwstańca 
Stefana Pawlickiego, profesora i rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, filozofa, który nie chciał 
uznać toŜsamości filozofii katolickiej z neoscholastyką. Umberto Benigni umieścił na liście 
modernistów Cecylię Plater-Zyberkównę i księdza Jerzego Matulewicza, określając go jako 
„jednego z najbardziej niebezpiecznych modernistów świata”. Jak widać, historyczne znaczenie 
działalności księdza Matulewicza trzeba oceniać w kontekście ostrej konfrontacji między nurtami 
odnowy Kościoła a jego środowiskami zachowawczymi.  

W tym teŜ kontekście naleŜy oceniać działalność społeczną księdza Jerzego Matulewicza. 
Wyniósł znajomość katolickiej nauki społecznej ze studiów we Fryburgu szwajcarskim i umiał 
dostosować ją do warunków istniejących w Królestwie Polskim. Do 1905 roku z racji ograniczeń 
państwowych oficjalna praca w duchu demokracji chrześcijańskiej w tej dzielnicy rozbiorowej nie 
była moŜliwa. Dopiero po ogłoszeniu w 1905 roku ukazu tolerancyjnego przez cara Mikołaja II 
zaczęły powstawać w Królestwie Polskim stowarzyszenia społeczne, w których brało czynny udział 
duchowieństwo katolickie. Pierwszą większą inicjatywą mającą na celu zorganizowanie 
duchowieństwa do pracy społecznej w duchu encyklik Leona XIII (Rerum novarum i Graves de 
communi) była decyzja arcybiskupa Wincentego Popiela o powołaniu w 1905 roku Komisji Pracy 
Społecznej w archidiecezji warszawskiej. Przewodniczącym Komisji został sufragan warszawski 
Kazimierz Ruszkiewicz, a w jej skład powołano księŜy wykładających w seminarium duchownym 
(Aleksandra Kakowskiego, Henryka Przeździeckiego) oraz pracujących w duszpasterstwie (Adolfa 
Jełowickiego, Marcelego Godlewskiego). Pełny skład Komisji nie jest znany, wiadomo, Ŝe 
czynnym jej członkiem był ksiądz Jerzy Matulewicz. On to wraz z księdzem Przeździeckim 
przedstawił na posiedzeniu Komisji (w grudniu 1905 r.) zasady społecznej działalności księŜy 
zgodnej z papieskimi encyklikami. Komisja przyjęła te zasady jako wytyczne dla swej pracy 
(wydano je anonimowo w broszurze Zasady demokracji chrześcijańskiej, Warszawa 1906). 
Równocześnie organizowano w innych równieŜ diecezjach specjalne komisje do spraw 
społecznych. Zasadniczym ich celem było polepszenie materialnych warunków ludzi pracy.  

OŜywioną działalność społeczną wśród robotników rozwinął ksiądz Marceli Godlewski. 
Prowadził ją najpierw nielegalnie, dopiero w listopadzie 1905 roku, będąc rektorem kościoła św. 
Marcina przy ulicy Piwnej w Warszawie, ogłosił utworzenie Stowarzyszenia Robotników 
Chrześcijańskich (zarejestrowanego przez władze w czerwcu 1906 r.). Niebawem powstawały koła 
terenowe tego Stowarzyszenia. Z księdzem Godlewskim współpracował ściśle w organizowaniu 
Stowarzyszenia Robotników Chrześcijańskich ksiądz Jerzy Matulewicz. Był on zapewne – jak 
stwierdzają autorzy – autorem statutu i przypuszczalnie sekretarzem generalnym Stowarzyszenia, 
które stanowiło związek zawodowy robotników.  

Według statutu Stowarzyszenie Robotników Chrześcijańskich miało skupiać wszystkich 
pracujących chrześcijan (nie tylko katolików), nie tylko męŜczyzn, ale i kobiety. NajniŜszą 
komórką organizacyjną Stowarzyszenia było koło (liczące przynajmniej 30 członków), związek kół 
stanowił okręg, instancją najwyŜszą był zarząd główny. Na wszystkich szczeblach Stowarzyszenie 
miało patronów-księŜy. W latach 1906-1907 jego koła powstały we wszystkich miastach i 
skupiskach robotniczych Królestwa Polskiego. W sumie demokracja chrześcijańska w Królestwie 
Polskim liczyła przed pierwszą wojną światową 20-30 tysięcy członków, co jednak w stosunku do 
kilkuset tysięcy robotników stanowiło niewielki odsetek. Jej historyczne znaczenie polega na tym, 
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Ŝe była pierwszym chrześcijańskim związkiem zawodowym robotników w Królestwie Polskim i 
stanowiła adaptację do polskich warunków rozwijającej się na Zachodzie katolickiej nauki 
społecznej, co było niewątpliwą zasługą księdza Matulewicza.   

Ten ruch związkowy objął swą działalnością róŜne dziedziny: a) religijno-moralną – walka z 
pijaństwem, ochrona dzieci, budzenie odpowiedzialności społecznej; b) oświatową – odczyty, 
pogadanki, kursy, biblioteki, czytelnie, szkoły (zawodowe); c) gospodarczą – organizowanie 
instytucji samopomocy, kas (zapomogowych, oszczędnościowych), spółdzielni, sklepów. Celem 
tych wszystkich form działalności było przeciwdziałanie nędzy. W akcji oświatowej waŜną rolę 
pełniły kursy społeczne Stowarzyszenia Robotników Chrześcijańskich. Organizował je ksiądz Jerzy 
Matulewicz. Dzięki jego inicjatywie w centralnym kursie społecznym, zorganizowanym przez 
Stowarzyszenie w Warszawie w sierpniu 1907 roku, uczestniczyło ponad siedemset osób. Ksiądz 
Matulewicz wygłaszał odczyty i pogadanki w Sekretariacie Stowarzyszenia. Tę działalność 
prowadził do chwili wyjazdu z Warszawy do Petersburga, gdzie otrzymał stanowisko profesora 
socjologii.  

Odrębne problemy wiąŜą się z przynaleŜnością księdza Jerzego Matulewicza do 
Stowarzyszenia Kapłanów Mariańskich, które miało na celu pogłębienie duchowości kapłańskiej. 
Program odnowy duchowej kapłanów ksiądz Matulewicz realizował we współpracy z ojcem 
Honoratem Koźmińskim, który opracował Ustawę Stowarzyszenia Mariańskiego Świeckich 
Kapłanów (wydrukowaną w Krakowie w 1892 r.), zalecając ją księŜom pragnącym prowadzić 
doskonalszy tryb Ŝycia. Stowarzyszenie Mariańskie miało swoich członków w Płocku, Warszawie, 
Lublinie. Powstanie mariawitów i potępienie ich przez Kongregację św. Oficjum we wrześniu 1904 
roku spowodowało kryzys Stowarzyszenia Kapłanów Mariańskich (niektórzy kapłani mariańscy 
przyczynili się do powstania mariawityzmu).  

Nie wiemy dokładnie, kiedy ksiądz Matulewicz zetknął się z ideą kapłanów mariańskich. Z 
listu ojca Honorata do swej sekretarki i przełoŜonej generalnej sióstr fabrycznych dowiadujemy się, 
Ŝe juŜ w 1904 roku ksiądz Matulewicz naleŜał do Stowarzyszenia Kapłanów Mariańskich i nie 
zraŜając się trudnościami był jego aktywnym członkiem. W kwietniu 1905 roku napisał on list do 
ojca Koźmińskiego, z którego wynika, Ŝe warszawscy kapłani mariańscy odbywali wspólne 
zebrania, mieli wykłady z zakresu ascetyki, omawiali pisma teologiczne. Wówczas Stowarzyszenie 
liczyło zalewie dziewięciu członków. Po wyjeździe księdza Matulewicza do Petersburga (w 1907 
r.) Stowarzyszenie zatracało Ŝywotność i wkrótce zanikło. Wypadnie zgodzić się z opinią ojca 
Tadeusza  Górskiego, Ŝe tak droga księdzu Matulewiczowi idea poszukiwania pogłębionej 
duchowości kapłańskiej przetrwała w odnowionej rodzinie zakonnej KsięŜy Marianów.  

Ksiądz Jerzy Matulewicz przekształcił marianów w zakon ukryty, co spowodowało 
rezygnację z habitu zakonnego. W tym względzie odnowiony Zakon Marianów stanowił 
kontynuację tradycji ukrytych zgromadzeń honorackich. W związku z tym naleŜy zauwaŜyć, Ŝe 
Honorat Koźmiński wywodził apostolat ukrytych zgromadzeń zakonnych z Ewangelii, z czasów 
apostolskich oraz z pierwotnej tradycji franciszkańskiej. Podkreślał on w swoich pismach, Ŝe 
wzorem apostolatu ukrytego jest sam Jezus Chrystus i Najświętsza Maryja Panna. W Katechizmie 
Ŝycia ukrytego pisał: „Zbawiciel wiódł Ŝycie ukryte przed światem, nie był znany prawie nikomu ze 
swego boskiego posłannictwa [...]. Przedstawiał się wszystkim jako zwyczajny czeladnik ciesielski 
[...]. I potem, gdy juŜ wystąpił do opowiadania Ewangelii św. jeszcze się często ukrywał [...], 
dopóki godzina jego nie nadeszła”. „Przenajświętsza Panna słuŜyła Bogu w wielkim ukryciu przed 
światem i chociaŜ przechodziła doskonałością wszystkie zakonnice całego świata, jednakŜe nie 
odróŜniała się od osób swego stanu osobliwym ubraniem lub odosobnionym mieszkaniem, ani w 
zajęciach i stosunkach z ludźmi” – czytamy w Katechizmie Ŝycia ukrytego.  

Ojciec Honorat dowodził, Ŝe ideał duchowy ukrytych zgromadzeń sięga swymi korzeniami 
czasów apostolskich i chrześcijańskiej staroŜytności. „Sami apostołowie – pisał – byli takim 
zgromadzeniem czas jakiś [...]. A potem przez całe wieki prześladowania podobnie czyniły 
wszystkie dusze poświęcające się Bogu, które w katakumbach czyniły swoje śluby i tam się na 
wspólne ćwiczenia zbierały”. W Wiadomościach o zgromadzeniach prowadzących Ŝycie ukryte 
przed światem, a takŜe w Katechizmie Ŝycia ukrytego ojciec Honorat przypominał, iŜ w pierwotnym 
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Kościele dziewice, które „usłyszawszy słowa Ewangelii, gotowe były opuścić wszystko dla 
Chrystusa, ale rządząc się roztropnością, słuŜyły Bogu w ukryciu przed światem, a złoŜywszy śluby 
swoje i przyjąwszy welon z rąk biskupa w katakumbach, Ŝyły wśród rodzin, nieznane nikomu”. 
„Dzisiejsze czasy – pisał Honorat Koźmiński – w wielu krajach z tego względu podobne są do 
katakumbowych [...]. Więc i dusze poświęcające się dziś Bogu ówczesne wzory naśladują 
słusznie”. W przekonaniu ojca Honorata ideał Ŝycia ukrytego związany był od samego początku z 
ruchem franciszkańskim. W swojej pracy: Święty Franciszek Seraficki zamieścił obszerny rozdział 
o Ŝyciu ukrytym ZałoŜyciela franciszkanów. Tradycje apostolatu ukrytego, wywodzące się ze 
staroŜytności chrześcijańskiej i z ideałów duchowych pierwotnego franciszkanizmu bł. Honorat 
Koźmiński adaptował do współczesnych mu uwarunkowań historycznych, do warunków 
kulturowych, społecznych i politycznych istniejących na ziemiach polskich pod rządami caratu.  

Przedstawiona interpretacja ukrytego apostolatu zgromadzeń honorackich odnosi się 
równieŜ do odnowionego ukrytego Zakonu Marianów. Bł. Jerzy Matulewicz miał tego pełną 
świadomość, będąc bowiem bliskim współpracownikiem Honorata Koźmińskiego znał duchowość 
zgromadzeń honorackich. Z tego punktu widzenia na uwagę zasługują jego notatki zamieszczone w 
Dzienniku duchowym po złoŜeniu ślubów zakonnych. W punkcie zatytułowanym: „Za przykładem 
pierwszych chrześcijan” pisząc o potrzebie Ŝycia ukrytego marianów ksiądz Matulewicz 
oświadczył: „Pierwsi chrześcijanie chroniąc się musieli przez tyle lat Ŝyć w ukryciu, w 
katakumbach, w podziemiach, a jednak Ŝyli, organizowali się, stali mocno przy swojej wierze, 
pracowali, i to tak bardzo skutecznie i owocnie. Jesteśmy przecieŜ ich potomkami. Dlaczego więc 
nie mielibyśmy, gdy potrzeba, wstępować w ślady naszych świętych ojców? [...]. Tego ducha tak 
nam dzisiaj potrzeba”. Ksiądz Matulewicz pisał w Dzienniku duchowym, Ŝe  prześladowania 
Kościoła i zakonów nie mogą ograniczyć działania Ducha Świętego, Ŝe trzeba „iść śmiało i 
odwaŜnie do celu drogą, jaką nam Bóg wskazuje i tam dokąd duch BoŜy nas wiedzie, nie zwaŜając 
na Ŝadne przeszkody”. „Niech pierwsi chrześcijanie – podkreślał z naciskiem w Dzienniku 
duchowym – będą nam w tym przywódcami i wzorem. O święci giganci i bohaterowie naszej wiary, 
którzy z pomocą Chrystusa swoją przelaną krwią rozkrzewiliście święty Kościół BoŜy, wyproście 
nam odwagę i męstwo, byśmy wstępowali w wasze ślady!” Przytoczone słowa świadczą, Ŝe bł. 
Jerzy Matulewicz odnawiając Zakon Marianów pragnął zaadaptować Ŝarliwość religijną 
pierwszych chrześcijan do warunków historycznych, w jakich Ŝył i działał.  
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