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KUN. LIC. VACLOVAS ALIULIS, MIC

PALAIMINTOJO JURGIO MATULAIČIO VEIKLOS
LIETUVIŲ VISUOMENöJE ISTORINIS FONAS
Pal. Jurgis Matulaitis per visą savo gyvenimą buvo artimai susijęs su
savąja lietuvių tauta, tačiau tai jam netrukd÷ darbuotis Bažnyčios labui
lenkų ir baltarusių visuomen÷je. Tod÷l negalima griežtai atsiriboti vienos
ar kitos jo darbo srities, nesiejant jų su kitomis. Kadangi šių dienų skaity
tojas lig šiol yra tur÷jęs daugiau galimybių susipažinti su Palaimintojo
veiklos lenkų visuomen÷je aplinkyb÷mis, tai mano uždavinys bus išryš
kinti jo ryšius su lietuvių visuomene.
Galime išskirti keturis jo gyvenimo tarpsnius, kada jis gal÷jo daugiau
atsid÷ti lietuvių religiniams doriniams ir tautiniams visuomeniniams rei
kalams:
Pirmas tarpsnis – studijos Peterburgo dvasin÷je akademijoje, 1895–
1899 m.
Antras tarpsnis – profesoriavimas toje akademijoje, 1907–1911 m.
Trečias tarpsnis – Vilniaus vyskupo soste, 1918–1925 m.
Ketvirtas tarpsnis – apaštalinio vizitatoriaus misija Lietuvoje, 1925–
1927 m.
PETERBURGO STUDENTO ŽVILGSNIS Į LIETUVĄ. Dvasin÷s akademijos
studentas Jurgis Matulaitis Lietuvos moralinę politinę būklę XIX a. pa
baigoje aprašo plačiame straipsnyje „Keli žodžiai mūsų kunig÷liams“,
parašytame 1897 m. Straipsnis buvo išspausdintas lietuvių katalikų išei
vių Jungtin÷se Amerikos Valstijose tik 1903 m.1, t. y. dar lietuviškosios
spaudos draudimo Rusijos imperijoje laikais. Jo susirūpinimą esama būk
le graudžiai nušviečia laiškai vaikyst÷s kaimynui ir jaunyst÷s draugui
Vincui Šlekiui2. Ir straipsnyje, ir laiškuose tautin÷ ir religin÷ būkl÷ atrodo
nelinksmai. Įd÷miu žvilgsniu jaunasis autorius pastebi, jog liaudies tik÷ji
mui grasina besikurianti lietuvių inteligentija, labai dažnai pasiduodanti
––––––––––––––––––––––
1 Jur gi s, Keli žodžiai mūsų kunig÷liams, Dirva žinynas, Shenandoah, PA, 1903, Nr. 9,
p. 43–69. (Toliau citatų psl. nurodomi iš šiame leidinyje perspausdinamos šios publikacijos.)
2 A.Ku č a s, Arkivyskupas Jurgis Matulaitis Matulevičius, Chicago, IL, 1979, p. 47–48.
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antiklerikalizmui, taip pat mato pavojų tautiniam susipratimui ir tik÷ji
mui d÷l stipr÷jančios rusifikacijos.
„Mes, regis, netur÷tume ko bijotis bedievyst÷s. Lietuva iš seno garsi
d÷l savo dievobaimingumo. Tiesa, da ir pas mus tik÷jimas klesčia, dar
žydi, dar tie škaplieriai, tie ražančiai, ką ant mūsų krūtinių kabo, mus gi
na. Mato tai ir supranta gerai mūsų priešai. Užtai jie dar nebedrįsta mus
stačiai užpuldin÷ti su bedievyste. Taigi tik iš paselų griebia <…> Jie tik
kunigų piktus darbus išrodo <…> jie žino, kad prasčiok÷lis neatskiria
mokslo nuo mokytojaus, tik÷jimo nuo kunigo. Pasisekus jiems subjaurin
ti žmonių akyse kunigai, tik÷jimas sugriauti jau n÷r n÷ ką“ 3. Pamini kai
kuriuos laikraščius, leidžiamus Rytprūsiuose ir per „žaliąją sienelę“ ga
benamus į Lietuvą. „Ūkininkas“ ir „Varpas“ kone kiekviename numeryje
puola kunigus grobuonis. Paties „Varpo“ korespondent÷ 1902 m. aprašo,
kaip tų laikraščių prisiskaitę ūkininkai buvo pasiryžę išdaužyti kleboni
jos langus. „Teip, senesniejie dar tiki, ir tvirtai tiki. Bet jaunesn÷ji karta?
Čia jau ne vienas sverdel÷ja“4. Nors n÷ra Lietuvoje didelių fabrikų ir pro
letariato masių, socialistų agitacija drumsčia ūkininkų ir samdinių santy
kius kaime.
Tokiomis aplinkyb÷mis jaunasis entuziastas šaukia dvasininkiją į ko
vą, į darbą visose srityse, kur kyla gr÷sm÷. Pasauliečiai inteligentai žadi
na tautinį susipratimą, demonstruoja t÷vyn÷s meilę, gina gimtąją kalbą,
skleidžia apšvietą – ir kunigai privalo tai daryti, sekdami vengrų, čekų,
slovakų, kašubų, airių dvasininkija.
Studentas Jurgis šia proga d÷sto ištisą krikščioniškojo patriotizmo te
oriją, galima sakyti, br÷žia būsimo savo elgesio gaires. Jis rašo: „Tautos
pasaulyje yra de iure naturae [iš prigimties teis÷s]. Bažnyčia gi niekad
prieš žmogaus gymį [kilmę] rankos nekelia, tik jį tobulina, pašvenčia, ke
lia aukštyn Dievop“. Cituoja šv. Ambraziejų, šv. Tomą Akvinietį ir vys
kupą J.S. Pelczarą, kurie sutartinai teigia: t÷vyn÷s meil÷ yra pareiga ir
krikščioniška doryb÷. Kartu pažymi: „Myl÷ti t÷vynę – nereiškia kitas tau
tas neapkęsti. Krikščionis, o juo labiau kunigas tur aukščiaus pakilti. Jis
myl÷damas t÷vynę atras vietą savo širdyj ir kitoms tautoms, ir kitų tautų
žmon÷ms“ 5.
Šioje vietoje įrodin÷ja pareigą sielovadoje vartoti liaudies kalbą pagal
Tridento Susirinkimo mintį. Lietuvių liaudies sąmoningumas menkas,
nes evangelizacija ir katechizacija dažnai buvo vykdoma jai nesupranta
ma lenkų kalba. „<…> atvažiuodami pas mus lenkai <…> į vietą, ką mo
kino žmones lenkiškai, kad būtų mokinę tik÷jimo, ar ne geriaus būtų:
––––––––––––––––––––––
3 Keli žodžiai.., p. 514.
4 Ten pat, p. 515.
5 Ten pat, p. 520.
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žmon÷s ir tik÷jimą geriaus mok÷tų, ir bene būtų kilę tiek barnių ir vaidų
parapijose!“6
Autorius mato, jog reikia ne tik kovoti, bet ir atsirinkti: „Teip pat ir
su naująja dvasia, kuri tarp mūs plinta. Kas gero yra joje, kelkime, ir kas
iškreipta, atitieskime, ir kas pikto, išraukime, išdildykime. Mes ÷sam ku
nigai: kas gema, nežudyti, o tik apkrikštyti teprivalome“7. Čia iš tiesų tu
rime „programos ir veikimo bruožus, kokius v÷liau nubr÷š marijonams
„Dvasiniame dienoraštyje“.
Antroje to straipsnio dalyje jaunasis Matulaitis labai gyvai ir jaudina
mai nurodo stipr÷jantį rusinimo ir stačiatikinimo pavojų. Tai daroma vi
sokiais būdais ir viena remia kita. Apsisaugosime ir gydysim÷s, puosel÷
dami gimtąją kalbą ir tautinius papročius, kurie taip labai skiria lietuvius
nuo maskolių… Pabaigoje nurodo vienyb÷s reikalą: „Tik išvien beeida
mi, tarp savęs ir su vyskupu, tevaliosime atsispirti negandoms ir nelai
m÷ms“8.
Tais pačiais metais, kada paraš÷ ką tik cituotąjį straipsnį, 1897 m.
rugs÷jo 25 d. Vincui Šlekiui rašytame laiške taip dalijasi savo atsimini
mais ir svajon÷mis: „Gal ir Tu ne kartą pamini tas mielas valand÷les, ku
rias drauge praleidome užsidarę ankštam kambariukyje, o misl÷mis
skrisdami ten, kur Nemun÷lis, kur Dauguva, kur Vilija teka, kur Kaunas
ir Vilnius ir kur tiek mūs broleliai Lietuvoje vargsta. Ir vaikščiojom po tą
brangią mūs Lietuvą – Motin÷lę, ir jos vargus rinkom, ir kalb÷jom ir tar÷
m÷s, ką daryti, kaip gelb÷ti mūsų mielą t÷vynę“9.
Apie ką mąst÷, į ką ragino brolius kunigus, tai ir pats dar÷. Raš÷
straipsnius ir siuntin÷jo pažįstamiems klierikams Kaune ir Seinuose, taip
pat raš÷ į slaptąją lietuvių spaudą, leidžiamą Rytprūsiuose, ir į lietuvių
katalikų išeivių spaudą JAV, pavyzdžiui, į „Garsą Amerikos lietuvių“,
kurį redagavo tas pats V.Šlekys.
Vincas Šlekys taip pat atsimena tuos pokalbius per 1895 m. atostogas
ir priduria, kad abu dom÷josi lietuvių kalba, užrašin÷jo retesnius žo
džius, paskui persiraš÷ vienas kito žodyn÷lius. V÷liau Šlekys jų nuorašą
įteik÷ didžiojo Lietuvių kalbos žodyno redakcijai10. Rūpinimasis reišk÷si
labai kvalifikuotu veikimu.
M÷gindami palyginti su situacija lenkų žem÷se, galime pasidom÷ti
vyskupo Staugaičio atsiminimų knyga11. Būdamas jaunas kunigas, jis tais
––––––––––––––––––––––
6 Ten pat, p. 519, 520.
7 Ten pat, p. 523.
8 Ten pat, p. 532.
9 A.Ku č a s, Arkivyskupas Jurgis Matulaitis Matulevičius, p. 47.
10 Ten pat, p. 69.
11 J.St a u g a i ti s, Mano atsiminimai, Vilnius, 1995, žr. ypač p. 160–172.
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laikais (1895–1905) dirbo Varšuvos arkivyskupijoje. Jo akimis lenkų vi
suomen÷s vaizdas labai skiriasi nuo lietuviškojo. Vyrauja ryškus pasida
lijimas luomais: aristokratija, šl÷ktos, stambioji ir smulkioji buržuazija,
darbininkai ir valstiečiai. Gyvuoja ir konsoliduojasi kelios politin÷s sro
v÷s. Tautin÷ savimon÷, nors nelygiai, reiškiasi visuose visuomen÷s
sluoksniuose ir politin÷se srov÷se, net ir tarp socialistų. Rusinimo spau
dimas stiprus, bet būkl÷ geresn÷ tuo, kad nedraudžiama spauda. Dvasi
ninkija apskritai laikosi arčiau aukštųjų sferų, o ne paprastosios liaudies.
Dauguma dvasininkijos ir visos visuomen÷s politin÷mis pažiūromis
krypsta prie endekų (tautininkų). Inteligentija paveikta pozityvizmo ir
indiferentizmo, kyla ir katalikiškojo atgimimo srov÷. Kun. Jurgis su len
kiškąja tikrove arčiau susitiks Varšuvoje 1904–1907 m. ir Vilniuje nuo
1918 iki 1925 m. Profesorius Eugeniuszas Jarra savo atsiminimuose ne
linksmai vaizduoja religijos būklę „Kongresuvkoje“ XX a. pradžioje12.
PROFESORIUS PETERBURGE IR LIETUVA. Apgynęs Šveicarijos Fribūre
daktaro disertaciją, kun. J.Matulaitis nuo 1903 iki 1904 m. lapričio profe
soriavo Kelcų seminarijoje, o nuo 1905 iki 1907 m. gyd÷si ir kapelionavo
Cecilijos Zyberk Plater mergaičių mokykloje. Drauge su kun. Marcelium
Godlewskiu ir kitais d÷jo Lenkijos Krikščioniškosios demokratijos pama
tus ir įkūr÷ Krikščionių darbininkų draugiją, 1907 m. suorganizavo Socia
linius kursus. Buvo vienas katalikų studentų sąjūdžio „Odrodzenie“ (At
gimimas) įkv÷p÷jų13. Visomis j÷gomis atsidavęs Lenkijos Bažnyčiai ir vi
suomenei, tuo pat metu širdimi verž÷si darbuotis Bažnyčiai t÷vyn÷je Lie
tuvoje. Apie tai kalba graudūs jo laiško kun. Pranciškui Būčiui žodžiai:
„Kad žinotum, kaip aš išsiilgau Lietuvos ir jūsų visų! <…> Jaučiu,
kad vystu džiūstu dvasiškai, kaip šaka, v÷jų nuo medžio atpl÷šta. Širdis
dega, skaitant, kas Lietuvoje dedas, kaip visi ten suskato prie darbo,
o manęs ten n÷ra!“14
1907 m. pakviestas profesoriauti Peterburgo dvasin÷je akademijoje
kun. Jurgis gal÷jo tur÷ti didesnį sąlytį su Lietuva, ypač per atostogas. Tai
gi 1909 m. sausį sureng÷ Socialinius kursus Kaune. Ir pačiame Peterburge
buvo daug didesn÷ lietuvių kolonija negu Varšuvoje.
Tuo tarpu pad÷tis Lietuvoje pager÷jo. Panaikinus 1904 m. lietuviško
sios spaudos draudimą, prad÷jo rodytis įvairios krypties laikraščių ir
––––––––––––––––––––––
12 E.J a r ra, Niezwykła osobowość, Wspomnienia o Błogosławionym Jerzym Matulewiczu,
Warszawa, 1996, p. 143–144.
13 Ten pat, p. 145–146.
14 1907 IV 27 d. iš Varšuvos, pasirašyta: Kun. Jurgis Matulaitis. Rankraštis nepublikuo
tas. Originalas yra Lietuvos centriniame valstyb÷s archyve (LCVA, f. 1674, ap. 1, b. 99,
l. 1–4).
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knygų, sustipr÷jo dvasininkijos ir apskritai visuomen÷s tautin÷ sąmon÷.
1905 m. rinkosi Didysis Vilniaus Seimas. Pamažu vienur kitur pavyko
įkurti mokyklas d÷stomąja lietuvių kalba. Greičiausiai šias permainas tu
r÷jo mintyje kun. Jurgis, rašydamas iš Varšuvos, – „kaip ten visi suskato
prie darbo“.
Kuo skubiau reik÷jo pažadinti vyrų ir moterų vienuolijas.
Kai 1904 m. buvo panaikintas paskutinis marijonų vienuolynas Mari
jampol÷je, beliko veikiantis vienintelis silpnutis pranciškonų bernardinų
vienuolynas Kretingoje (kartu tai buvo kal÷jimas kunigams) ir du moterų
vienuolynai: kotryniečių – Krak÷se ir benediktinių – Kaune. Mažu pama
žu gaus÷jo slaptųjų, t÷vo Honorato Koźmińskio įsteigtų vienuolijų ben
druomenių. Jos nedar÷ nors kiek žymesn÷s įtakos visuomenei d÷l tos
priežasties, kad beveik ištisai vartojo lenkų kalbą.
1909 m. 55 žinomi lietuviai kunigai pasiraš÷ peticiją Švč. J÷zaus Šir
dies seserų tarnaičių vienuolijos generalinei vyresniajai Józefai Chudzyń
skai, reikalaudami, kad lietuvių tautyb÷s seserys grįžtų į t÷vynę ir būtų
įsteigta atskira Lietuvos provincija. Buvo ketinama to paties reikalauti iš
kelių kitų vienuolijų vyresniųjų Lenkijoje. Kun. Jurgis entuziastams įrod÷
tokio reikalavimo nekanoniškumą ir nerealumą, n÷ viena peticija nebuvo
išsiųsta.
Kun. Jurgis band÷ gelb÷ti pad÷tį, remdamas min÷tąsias J÷zaus Šir
dies tarnaites Obeliuose, bet vaisiai buvo menki. Tada prad÷ta siųsti tin
kamas kandidates, dažniausiai kunigų seseris arba artimas giminaites,
pas Ingenbohlio Šv. Kryžiaus seseris (Šveicarija). Su tomis maždaug dvi
dešimčia aspirančių gavo puikų vienuolišką ugdymą bent dviejų stiprių
vienuolijų steig÷jos (Šv. Kazimiero seserų ir Švč. M.M. Nekaltojo prasid÷
jimo vargdienių seserų)15.
Negal÷dami legaliai atgaivinti Marijonų ordino, kun. Jurgis su kun.
Pranciškumi Būčiu prik÷l÷ jį slaptai, kaip kongregaciją be abitų. Nepaisy
dami kai kurių siauraregių lietuvių patriotų prieštaravimų ir net grasini
mų16, prik÷l÷ jį kaip daugiatautį.
Kun. Jurgio veiklos lenkų visuomen÷je mastas ir pasiaukojimas rodo
ištikimybę jaunyst÷je prisiimtam d÷sniui, kad kunigas, „myl÷damas t÷
vynę, ras savo širdyje vietos ir kitų tautybių žmon÷ms“. Jo nusistatymas
atnaujinant marijonus leidžia pasteb÷ti tolesnį žingsnį bažnytinio visuoti
numo linkui. Kaip tik tuo metu rašytame dvasiniame dienoraštyje randa
me katalikiško visuotinumo d÷snį, apibr÷žtą taip:
––––––––––––––––––––––
15 Žr. R.L a u k a i t y t ÷, Vienuolijos Lietuvoje. XX a. istorijos bruožai, Vilnius, 1997,
p. 31–57.
16 Ten pat, p. 54, autor÷ cituoja, ką J.Matulaitis rašo iš Romos P.Būčiui (duomenys iš
LCVA, f. 1674, ap. 1, b. 99, l. 175).
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„Nors esame pasiketinę pirmiausiai tarp savo tautos kiekvienas dar
buotis, bet apimant tikrai katalikiška širdimi visą katalikystę ir visą pa
saulį. Jei kur kitur Dievo valia, aplinkyb÷s, vyresnieji mus nusiųstų arba
pasaulišk÷s valdžios nuvarytų, turime ir ten stoti darban, išmokti vieti
nes kalbas, įeiti, įsigilinti į vietinių žmonių norus, geismus, dvasią, reika
lus, atsiduoti jiems visa širdimi taip, kaip savo tikriems broliams, ir to
liau varyti Kristaus darbą“17.
Į Peterburgo laikotarpį patenka Socialiniai kursai Kaune (1909), reko
lekcijos Žemaičių vyskupijos kunigams Kaune 1911 m., pirmą kartą lietu
viškai, ir Seinų vyskupijos – Marijampol÷je 1914 m. Pagrindin÷je Sociali
nių kursų paskaitoje „Miesto ir apskritai pramon÷s darbininkų klausi
mas“ kun. Jurgis išd÷st÷ apverktiną Peterburgo darbininkų būklę ir nu
mat÷, kad pramoninių kraštų socialin÷s problemos laikui b÷gant pasi
reikš ir Lietuvoje18; tod÷l, sak÷, dvasininkai privalo ne tik skelbti žmo
n÷ms Kristaus mokslą, skiepyti teisingumo ir meil÷s jausmus, bet ir prak
tiškai veikti darbininkų organizacijose bei institucijose, o katalikai inteli
gentai privalo šviesti ir sąmoninti darbininkiją, taip pat remti pačių dar
bininkų iniciatyvas, kuriomis jie siekia pagerinti savo būvį19.
VILNIAUS VYSKUPO SOSTE. Po kunigų rekolekcijų Marijampol÷je kun.
J.Matulaitis m÷gino grįžti į Fribūrą, bet įstrigo Varšuvoje. Čia įkūr÷ mari
jonų bendruomenę, vadovavo našlaičių prieglaudai, pirmininkavo visos
Lenkijos mokyklų kapelionų konferencijoje. Pagaliau 1918 m. pavasarį
gal÷jo apsigyventi Marijampol÷je ir atsid÷ti marijonų reikalams. Ten pat
spalį įsteig÷ Švč. M.M.Nekaltojo prasid÷jimo vargdienių seserų vienuoli
ją, v÷liau, 1922 m. Drujoje (Baltarusija) – J÷zaus Eucharistijoje tarnaičių
seserų vienuoliją. Įvairiu laiku paraš÷ ar patais÷, pritaik÷ kanonų teisei
daugelio Lietuvos ir Lenkijos moterų vienuolijų įstatus. Tarp 1905 ir
1911 m. kai kurioms vienuolijoms pad÷jo gauti Šventojo Sosto aprobatą20 .
Paklusdamas Šventajam T÷vui, J.Matulaitis tapo Vilniaus vyskupu.
Konsekracija įvyko 1918 12 01 Kaune, o ingresas į Vilniaus katedrą –
1918 12 08. Šiame poste išbuvo iki 1925 07 14, nepaprastai sunkiomis ap
––––––––––––––––––––––
17 J.Ma t ul a it is, Užrašai, Vilnius: Aidai, 1998, p. 59 (rašyta 1911 03 07). Visuotinumo
d÷snį, kone pažodžiui iš šios „Užrašų“ pastraipos perrašytą, randame Marijonų vienuoli
jos įstatuose, tiek 1930 m. paskelbtuose, paties jos atnaujintojo rašytuose (6–8 str.), tiek
1986 m., po Vatikano II Susirinkimo pritaikytuose (8–10 str.). Labai ryškiai juose išreikštas
inkultūracijos d÷snis – puse amžiaus pirmiau už Vatikano II Susirinkimą!
18 Paskaita buvo išleista knygele: Prof. Jurgis M a tu l e v ič iu s, Miesto ir apskritai darbi
ninkų klausimas, Kaunas, 1909.
19 Žr. J.V a iš n or a, Arkivysk. J.Matulevičius ir darbininkų klausimas, Arkivyskupas Jur
gis Matulevičius (red. K.Čibiras), Marijampol÷, 1933, p. 269–275.
20 A.Ku č a s, Arkivyskupas.., p. 491.
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linkyb÷mis: iš pradžių karo veiksmai ir visą laiką tokia politin÷ bei tauti
n÷ įtampa, kokią šiandien sunku ir įsivaizduoti.
Pamin÷sime porą būdingų įrašų Vilniaus meto dienoraštyje: „Aš nu
siskundžiau, kad čia daug kunigų tautininkų: tiek lenkų, tiek lietuvių,
o labai maža kunigų katalikų“ (1919 02 19); „Kur imti kunigų, tikrų katali
kų? Tu Patsai, Viešpatie, teikies atitaisyti ir išgydyti kai kurių kunigų dva
sią, nesveikų tautiškumų ir politikavimų nuodais užkr÷stą“ (1919 02 23–
03 01); „Dieve, duok man kunigų, tikrų katalikų!“ (1919 04 25)21.
Lenkijoje išleistame plačiame atsiminimų apie Palaimintąjį Jurgį rin
kinyje22 apstu pasakojimų apie daugumos vilniečių aklą priešiškumą sa
vajam vyskupui d÷l jo „gimtosios nuod÷m÷s“, t. y. lietuviškos kilm÷s,
kaip pats juokais yra sakęs pokalbyje su Vilniaus universiteto rektoriumi
prof. Marianu Zdziechowskiu23. Apstu taip pat paliudijimų, kaip dažnai
priešiškumas sutirpdavo ir virsdavo susižav÷jimu, turint truput÷lį geros
valios ir arčiau susitinkant24 .
Sunkumai neatgras÷ vyskupo Jurgio. Melsdamasis ir medituodamas
jis suprasdavo, kaip jam dera elgtis pagal laiko reikalavimus. Trumpu
bolševikų valdymo laiku jis stojo ginti katalikiško aukl÷jimo mokyklose.
Paskui, valdant lenkams, labai rūpinosi atgauti bažnyčias ir vienuolynus,
užgrobtus Rusijos carų valdžios, sustiprinti kunigų seminariją, aprūpinti
parapijas kunigais, mokančiais vietos gyventojų kalbas, sukurti reikia
mus santykius su civiline valdžia, priešintis kraštutinio nacionalizmo
m÷ginimams padaryti Bažnyčią valstyb÷s politikos įrankiu, siekiant asi
miliuoti tautines mažumas.
Būdamas Vilniaus ganytojas, tik nedaug savo laiko ir d÷mesio gal÷jo
skirti lietuvių reikalams. Vyskupas P.Būčys primena25, kaip vysk. Jurgis
globojo lietuviškąjį našlaityną Trinapolyje, dalyvaudavo lietuvių religi
nių organizacijų susirinkimuose, skyr÷ lietuvius kunigus į lietuviškas pa
rapijas, progai pasitaikius skatino Lietuvos valstybininkus nedelsiant rū
pintis konkordatu su Šventuoju Sostu. Vysk. P.Būčys glaustai apibendri
na: „Iš to, ką žinau, galiu drąsiai sakyti, kad J.Matulevičius, Vilniuje vys
kupaudamas, buvo lietuvių apgyn÷jas, gudų r÷m÷jas, lenkų rūpestingas
ganytojas, Bažnyčios teisių sargus saugotojas“26 .
––––––––––––––––––––––
21 J.Ma t ul a it is, Užrašai, p. 153, 160, 206.
22 Wspomnienia o Błogosławionym Jerzym Matulewiczu. Zebrali i opracowali: ks. Jan Bu
kowicz, MIC, Tadeusz Górski, MIC, Warszawa, 1996, passim.
23 M.Z d z ie c how s ki, Czułem w nim i czciłem kapłana, Wspomnienia…, p. 334–335.
24 Ks. St. N a w r o c ki, Biskup Litwin, ten pat, p. 309–311; M.E y s e n h o f f o w a, Uniewin
nienia, ten pat, p. 32–333.
25 Vysk. dr. P.B ūčy s, Bažnyčios ir tautos darbininkas, Arkivyskupas Jurgis Matulevičius,
Marijampol÷, 1933, p. 27–28.
26 Ten pat, p. 29.
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Vienas lietuvių krikščionių demokratų vadovų kun. Mykolas Krupa
vičius paliudija, kaip katalikų socialinio mokslo žinovo vyskupo Matule
vičiaus autoritetas ir jo studija „Krikščioniškoji nuosavyb÷s teis÷s teorija“
(1907) nusv÷r÷, kad Lietuvoje pagal 1922 m. Įstatymą atlikta žem÷s refor
ma derinosi su popiežiaus Leono XIII enciklikų Rerum novarum ir Graves
de communi principais27. Prelato M.Krupavičiaus biografas Petras Maldei
kis kelis kartus pripažįsta, kad vysk. J.Matulevičius, tiesiogiai neįsitrauk
damas į lietuvių krikščionių demokratų veiklą, jiems įteig÷ katalikų so
cialinį mokslą, pavyzdžiui, d÷snį, kad „gamta neįved÷ jokio turto padali
nimo. Dievas niekam nepaskyr÷ turtų dalies, žem÷ neprivalo liautis bu
vusi visų maitintoja“28.
Vysk. J.Staugaitis pažymi, kad 1922 m. Kaune apaštaliniam vizitato
riui mons. Antoniui Zecchiniui J.Matulaičio pažiūras nusak÷ ir gyn÷ jo
bičiulis kun. prof. Pranciškus Būčys29 . Taip net du marijonai yra prisid÷ję
prie žem÷s reformos, tur÷jusios didžiulę reikšmę sprendžiant Lietuvos
kaimo socialinius klausimus.
Vyskupą Jurgį, išmintingai derinantį vietos tautinius ir kt. santykius,
aplankydavo lenkų ir lietuvių veik÷jai, taip pat Tautų Sąjungos atstovai.
Vyskupas stengdavosi dalykiškai paaiškinti esamą būklę ir ateities gali
mybes, galimybę spręsti painius Lietuvos ir Lenkijos ginčus. Tokius apsi
lankymus ne kartą pats aprašo dienoraštyje. Pavyzdžiui, Lietuvos Vy
riausyb÷s įgaliotiniui Ignui Jonynui siūl÷, kad Lietuva nereikalautų visų
etnografinių lietuviškųjų žemių, o tik tų, kur lietuviškasis elementas yra
stiprus ir kur lietuvių kalba dar n÷ra galutinai išnykusi d÷l lenkinimo ir
rusinimo30.
ŠVENTOJO TöVO ATSTOVAS LIETUVAI. Kai 1925 m. buvo pasirašytas
Lenkijos vyriausyb÷s konkordatas su Šventuoju Sostu, pasidar÷ aišku,
jog ši Vyriausyb÷ jokiu būdu nesutiks, kad vysk. Matulaitis būtų pakeltas
Vilniaus arkivyskupu metropolitu. Nenor÷damas tokiomis sąlygomis su
daryti sunkumų Šventajam T÷vui, vysk. Jurgis pasipraš÷ atšaukiamas iš
Vilniaus. Popiežius Pijus XI 1925 m. liepos 14 d. pri÷m÷ atsistatydinimą,
o rugs÷jo 1 d. paskyr÷ jį tituliniu Adulijos arkivyskupu ir apaštaliniu vi
zitatoriumi Lietuvai. Su šia užduotimi jis atvyko į tuometinę Lietuvos
sostinę Kauną gruodžio 13 d.
Kaune ir visoje Lietuvoje virte vir÷ nepasitenkinimas Šventuoju T÷
vu, kad esąs pripažinęs amžinosios Lietuvos sostin÷s priklausymą Lenkijai,
––––––––––––––––––––––
27 Ten pat, p. 158–160.
28 P.M a ld e i k is, Mykolas Krupavičius, Chicago, IL, 1975, p. 136 ir kitur.
29 J.St a u g a i ti s, Mano atsiminimai. Vilnius, p. 282.
30 J.Ma t ul a it is, Užrašai, p. 268–270.
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įjungdamas Vilniaus vyskupiją į Lenkijos Bažnyčios sud÷tį. Žaisdami pa
triotizmu, socialistai, masonai ir kiti Bažnyčios priešai kurst÷ antivatika
nines nuotaikas. Deja, toms nuotaikoms buvo pasidavę ir kai kurie įta
kingi kunigai ultrapatriotai. Vizitatorius vos tik atvykęs sureng÷ įvairių
katalikiškų grupių atstovų pasitarimą, griežtai atmet÷ priekaištus Šven
tajam T÷vui. Nurod÷, kad Šventasis Sostas nenustatin÷ja valstybių sienų,
o tvarko bažnytinius reikalus su tuo, kas faktiškai turi valdžią toje terito
rijoje. Pabr÷ž÷, kad popiežius rodo palankumą Lietuvai, atsiųsdamas vi
zitatorių lietuvį, ir kad ne vien Bažnyčiai, bet ir valstybei būtų naudinga
konkordatu užmegzti gerus santykius su Šventuoju Sostu. Lank÷ vysku
pus, ministrus, kitus įtakingus dvasininkus ir pasauliečius, net ir nekata
likus, meld÷si ir pasninkavo31.
Atmosfera labai greit pasikeit÷. Tuojau buvo galima imtis steigti Lie
tuvos bažnytinę provinciją. Lietuvos episkopatas patvirtino jos projektą
jau 1926 m. vasario 15 d., lygiai po dviejų m÷nesių jam atvykus į Kauną.
Popiežius Pijus XI savo bule Lituanorum gente 1926 m. balandžio 4 d.
įsteig÷ Lietuvos bažnytinę provinciją pagal tą projektą32.
Arkivysk. Jurgis apie visą dalyko eigą taip raš÷ iš Romos kun.
Włodzimierzui Jakowskiui, MIC, balandžio 19 d.: „Šv. T÷vas nusiunt÷
mane į Lietuvą, ten radau baisią įtampą. Dirbau ne tik dieną, bet dažnai
ir naktį, dažnai net pasninkavau, daug meldžiausi. Daug kas pasikeit÷;
pamažu viskas pasitaisys. Buvo įspūdis, kad pats Liuciferis kasasi Lietu
voje po Bažnyčios pamatais, o su juo – legionas piktųjų dvasių. Kova bu
vo sunki. Tris m÷nesius ten darbavausi. Čia, Romoje, irgi sunkiai dirbau.
Viskas baig÷si gerai. Šv. T÷vas buvo labai patenkintas, padovanojo man
auksinį medalį. Šiandien važiuoju į Lietuvą įvykdyti bul÷s“33.
Vyskupas Czeslawas Falkowskis 1968 m. raš÷: „Vilnijos dirva pasiro
d÷ per sunki net ir vyskupui Matulevičiui <…> Vilniuje teko jam eiti la
bai sunkiu keliu, o apaštaliniam vizitatoriui Kaune gal dar sunkesniu“34.
Kaip mat÷me, toks įspūdis kilo ir pačiam vizitatoriui misijos pradžioje,
bet Kaune jam pavyko pakeisti pad÷tį per porą m÷nesių, o daugumo (ne
visų) vilniečių bažnytinių dignitorių požiūris į arkivyskupą Jurgį pasikei
t÷ tik po keleto dešimtmečių.
Grįžus apaštaliniam vizitatoriui iš Romos, buvo konsekruoti keturi
naujai paskirti vyskupai, o geguž÷s 13 d. įvyko iškilmingas Lietuvos baž
nytin÷s provincijos inauguracijos aktas. Truputį anksčiau arkivysk. J.Ma
––––––––––––––––––––––
31 Žr. A.Kuč a s, Arkivyskupas Jurgis Matulaitis Matulevičius, p. 470–474 ir kitur.
32 Ten pat, 477–483.
33 Błogosławiony Jerzy Matulewicz, Listy polskie, t. 1, Przygotował do druku ks. Jan Bu
kowicz, MIC, Warszawa, 1987 (mašinraščio kopija), p. 178.
34 Bp. Cz. F a lko w s ki, Sprawa wydziału teologicznego, Wspomnienia o Błogosławio
nym.., p. 316.
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tulaitis buvo gavęs Čikagos arkivysk. Mundeleino kvietimą dalyvauti
Pasauliniame eucharistiniame kongrese. Pirmas lietuvio arkivyskupo,
netgi apaštalinio vizitatoriaus, atvykimas labai sujudino gausią lietuvių
išeiviją, prad÷jo plaukti įvairių parapijų kvietimai apsilankyti. Vizitato
rius pri÷m÷ kvietimus tik tų klebonų, kurie iš anksto buvo gavę vietos
vyskupo sutikimą. Tokių parapijų susidar÷ 9235.
Arkivyskupas gerai pažinojo tenykštes sąlygas, nes jau 1913 m. buvo
pasiuntęs du pirmuosius marijonus tarnauti JAV katalikams lietuviams
emigrantams ir pats juos ten nulyd÷jęs. Jau tada jis gerai suprato, kurios
yra svarbiausios emigrantų dvasin÷s reikm÷s: savos parapijos ir katali
kiškos mokyklos, taip pat spauda. Mat÷, kaip anglų kalba sielovada ne
pasiekia šių žmonių, kaip jiems reikia dvasin÷s globos gimtąja kalba, ir
ieškojo, kaip pad÷ti. Iš visos širdies palaik÷ Šv. Kazimiero seseris (įsistei
g÷ 1907 m.), kurios dirbo švietime ir katechizacijoje lietuvių (v÷liau ir
anglų?) kalba. Paskui prisid÷jo seserys pranciškon÷s (1922) ir Šv. Kry
žiaus seserys (1924)36.
Vizitatoriui, marijonų generolui, daug džiaugsmo teik÷ susitikimas
su 38 JAV marijonais. Generolas ne tik patvirtino įsteigtus tris vienuoly
nus, bet dar įkūr÷ prie juvenato kolegiją (Junior Colledge). Tai pad÷jo ug
dyti katalikiškąjį švietimą lietuvių emigracijoje37.
Kelion÷s į užjūrį vaisius taip apibūdino pats arkivysk. Jurgis
1926 09 11 laiške iš Londono kun. Kazimierzui Bronikowskiui, MIC,
„Amerikoje visą laiką labai intensyviai ir sunkiai darbavausi. Aplankiau
žymesniąsias lietuvių kolonijas, stengiausi sustiprinti jų tik÷jimą ir prisi
rišimą prie Katalikų Bažnyčios. Tai buvo savotiškos misijos, atrodo, nau
dingos“38 .
Tuo tarpu rinkimus į Lietuvos Seimą laim÷jo kairiosios partijos, pa
sunk÷jo vizitatoriaus ir katalikiškųjų organizacijų veiklos sąlygos. Vizita
torius nenuleido rankų, rugs÷jo 8 d. paraš÷ platų memorandumą respub
likos prezidentui. 1926 m. gruodžio 17 osios perversmas išk÷l÷ į valdžią
tautininkų ir krikščionių demokratų koaliciją, atsiv÷r÷ perspektyva suda
ryti konkordatą. Kaip žinome, pasin÷ręs į darbą prie konkordato projek
to, nepais÷ mirtinos ligos ir iškeliavo pas Viešpatį 1927 m. sausio 27 d.
Ši glausta apžvalga rodo, kaip palaimintasis Jurgis Matulaitis per vi
są gyvenimą ištikimai vykd÷ „Keliuose žodžiuose“ sau ir bendramin
čiams nubr÷žtą programą. Vykd÷ ją, kūrybingai priimdamas vis naujus
––––––––––––––––––––––
35 A.Kučas, Arkivyskupas…, p. 505, 515.
36 Dr. A.K uč a s, Lithuanians in America, Boston, MA, 1975, p. 206–208.
37 A.Ku č a s, Arkivyskupas…, p. 514.
38 Błogosławiony Jerzy Matulewicz, Listy polskie.., p. 100.
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Apvaizdos siunčiamus iššūkius, kaskart plačiau atsiverdamas krikščio
niškam bei katalikiškam visuotinumui. Nors didžiąją sąmoningo gyveni
mo dalį praleido ne Lietuvoje, tačiau savosios tautos bei šalies džiaugs
mai ir skausmai jam visą laiką buvo labai artimi. Tai nesutrukd÷ jam pir
miausia jaustis Visuotin÷s Bažnyčios patriotu, aukotis dvasiniam ir socia
liniam g÷riui kiekvienos tautos, į kurią Dievo Apvaizda jį nusiųsdavo.
N÷ra lengva trumpai suglausti Jurgio Matulaičio nuopelnus lietuvių
visuomenei, patyrusiai daugybę sunkių išm÷ginimų jo gyventais laikais.
Išvardysime bent kelis:
– žadino kunigus, ypač jaunuosius, darbuotis religin÷je, socialin÷je ir
tautin÷je dirvoje;
– skleid÷ katalikišką socialinį mokslą raštais, kursais ir sociologijos
paskaitomis Peterburgo dvasin÷je akademijoje, išugdžiusioje Lietuvai žy
mių veik÷jų;
– daug ir įvairiai darbavosi, kad būtų atnaujintos ir sustiprintos vie
nuolijos;
– įsteig÷ Lietuvos bažnytinę provinciją ir reorganizavo vyskupijas;
– paliko šviesų atsidavimo Dievui ir Bažnyčiai, žmogiško tobulumo
ir antgamtinio šventumo pavyzdį.
Vilnius–Varšuva, 2002 m. spalis

