
KATALIKŲ BAŽNYČIA LIETUVOJE XVI-XVII AMŽIUJE

NUOSMUKIO PRIEŽASTYS IR ATGIMIMO VEIKSNIAI

XVII amžius, ypač jo pirmoji pusė, yra būdingas Lietuvos 
Bažnyčios istorijoj. Jis yra tarsi antrasis jos amžių bėgyje pasi
rodęs pavasaris su gausiomis suklestėjusio religinio gyvenimo 
apraiškomis. Kaip šviesus bruožas, kaip spalvota vaivorykštė de
besiuotoj padangėj, įsiterpia jis tarp dviejų tamsių, audringų, 
Lietuvos katalikybei sunaikinimu grasinusių laikotarpių: protes
tantizmo įsigalėjimo XVI amžiuje ir ilgų karų, neramumų ir įvai
rių juos sekusių nelaimių periodo, prasidėjusio XVII amžiaus 
antroj pusėj rusų ir švedų antplūdžiais.

Mūsų istorikai nėra kaip reikiant sustoję prie šio reikšmingo 
pusamžio. Pro ji paprastai praeinama, pasakant tik vieną kitą 
apibendrinantį posaki. Ir kan. A. Alekna savo knygoj Katalikų 
Bažnyčia Lietuvoje, perredaguotoj J. Stakausko ir išleistoj 1936 m. 
XVII amžiaus Lietuvos Bažnyčios istorijai tepaskyrė vos keletą 
puslapių. Mūsų istorikai daugiau dėmesio parodė ir davė didesnių 
ar mažesnių darbų, liečiančių mindauginį ir Lietuvos christianiza
cijos laikotarpį1, protestantizmo pasirodymo ir įsigalėjimo Lietu-

1 Žr. J. Stakauskas, Katalikų Bažnyčia Lietuvoje XIII-tame amžiuje, 
žr. Tiesos Kelias, 1932, 2 nr., 65-72 psl., 3 nr., 149-157 pal., 5 nr., 289-299 psl., 
7-8 nr., 433-447 psl., 9 nr., 561-569 psl., 10 nr., 641-645 psl., 11 nr., 697- 
704 psl.; A. Juška, Le relazioni dėl re Mindaugas con la Chiesa Cattolica 
(Disertatio ad Lauream in Facultate Historiae Eccl. Pontificia Universitas 
Gregoriana), Roma 1948, XX-210 psl. (mašinraštis); Z. Ivinskis, Krikš
čioniškosios Vakarų Europos santykiai su pagoniškąja Lietuva, žr. Athe- 
naeum, I t., Kaunas 1933, 135-144 psl. ; J. Stakauskas, Lietuva ir Vakarų 
Europa XIII-tame amžiuje, Kaunas 1934, 278 psl. ; J. Totoraitis, Min
daugas Lietuvos karalius, Marijampolė 1932; A. Steponaitis, Mindaugas 
ir Vakarai. Vokiečių militarinių ordinų veikla ir Mindaugo santykiai su 
Roma, Kaunas 1937 ; P. Šležas, Bandymai apkrikštyti Lietuvą Algirdo ir 
Kęstučio laikais, žr. Tiesos Kelias, 1932, 12 nr., 781-794 psl.; Z. Ivinskis, 
Mindaugas ir jo karūna, žr. Aidai, 1954, 1 nr., 1-8 psl., 2 nr., 55-59 psl.; 
Z. Ivinskis, Lietuvos Bažnyčios keliu. Karaliaus Mindaugo krikšto 700 meti), 
ir Lietuvos bažnytinės provincijos 25 metų sukaktims paminėti, Brooklyn, 
N. Y. 1951, 30 psl.; M. Andziulytė-Ruginienė, žemaičių christianizacijos 
pradžia, Kaunas 1937, 145 psl.; V. Gidžiūnas, De Fratribus Minoribus in 
Lituania, Roma 1950, 98 psl.; Z. Ivinskis, Krikščionybės kelias Lietuvon, 
žr. Tiesos Kelias, 1938, 5 nr., 273-312 psl. ; Z. Ivinskis, Po Kryžiaus ženk
lu, žr. Tiesos Kelias, 1937, 7-8 nr., 325-339 psl.; Z. Ivinskis, Vytauto
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voje tarpsnį2 bei Bažnyčios persekiojimą rusų priespaudos lai
kais 3. Visi kiti Lietuvos Bažnyčios istorijos laikotarpiai dirvo
nuoja ir laukia istoriko žagrės.
Didžiojo darbai Katalikų Bažnyčiai Lietuvoje, Kaimas 1930, 28 psl. ; Pr. 
Penkauskas, Vytauto Didžiojo nuopelnai dvasinės kultūros srityje, žr. Athe- 
naeum, II t., 1931, 1-36 psl. ; A. Alekna, Ką Vytautas Didysis yra padaręs 
krikščionijai aplamai, o Žemaičių kraštui ypač ?, žr. Tiesos Kelias, 1930, 
9 nr., 545-547 psl. ; S. Sužiedėlis, Vytautas Didysis ir Lietuvos christiani
zacija, žr. Tiesos Kelias, 1930, 8 nr., 442-483 psl. ; V. Gidžiūnas, The In
troduktion of Christianity into Lithuania, atspaudas iš Lituanus, 1957, 
4 nr., Y. Gidžiūnas, Krikščionybės įvedimas Lietuvoje, žr. Lux Christi, 
1964, 3 nr., 37-52 psl., 1965, 1 nr., 25-29 psl., 2 nr., 36-55 psl. ; St. Yla, 
Krikščionybė ir kultūrinė lenkų invazija, žr. Tiesos Kelias, 1938, 5 nr., 
312-336 psl.; St. Yla, Krikščionybės įvedimas Lietuvoje, Kaunas 1938; 
Z. Ivinskis, Lietuvos krikšto problema, žr. Aidai, 1966, 5 nr., 193-198 psl., 
6 nr., 266-270 psl., 8 nr., 363-367 psl.

2 Žr. J. Puryckis, Die Glaubenspaltung in Litauen im XVI. Jahrhun
dert, Fribourgas 1919, 225 psl. ; J. Šepetys, Reformacijos istorija Lietuvoje 
(iki 1569 m.), I t., Vilnius 1922 ; A. Dambrauskas, Pradžia ir išsiplėtimas 
protestantizmo Lietuvoje XVI amžiuje, Kaunas 1910 ; S. Sužiedėlis, Refor
macijos sąjūdis Lietuvoje, žr. Židinys, 1938, 8-9 nr., 242-261 psl. ; S. Su
žiedėlis, Reformacijos nuoslūgis ir katalikų reakcija, žr. Židinys 1938, 
11 nr., 554-570 psl.; A. Musteikis, Religious fluctuations during the period 
o f the Reformation in Lithuania, Brooklynas 1953, 187 psl. (mašinraštis) ; 
Z. Ivinskis, Merkelis Giedraitis ir jo laikų Lietuva, žr. Aidai, 1955, 9 nr., 
377-381 psl., 1956, 6 nr., 265-269 psl., 10 nr., 460-462 psl. (Protestantizmo 
krizė Lietuvoje) ; Z. Ivinskis, Bažnytinis giedojimas Lietuvoje XVI-XVII 
amžiuje, žr. Muzikos Žinios, 1954, 4 nr., 100-109 psl., 1955, 2 nr., 59-62 psl., 
4 nr., 116-122 psl., 1956, 2 nr., 35-37 psl. ; Z. Ivinskis, Die Rolle der Jesui
ten im Dienste der Gegenreformation in Litauen, žr. Riassunti delle Comuni
cazioni del X Congresso Internazionale di scienze storiche, VII t., Florencija 
1955, 276-280 psl. ir Atti del X Congresso Internazionale ..., Roma 1957, 
474-478 psl. ; P. Veblaitis, Šiluvos bažnyčia ir jos infulatai, Kaunas 1940 ; 
St. Yla, Šiluvos steigėjas ir globėjai, žr. Tautos Praeitis, I t. 2 kn., Chicaga 
1960, 183-197 psl. ; Z. Ivinskis, Lietuvos ir Apaštalų Sosto santykiai amžių 
bėgyje, žr. Suvažiavimo Darbai, IV t., Roma 1961, 118-150 psl.; J. Bičiū
nas, Apaštalų Sosto ir Jėzuitų Ordino pirmieji bandymai jėzuitus įkurdinti 
Lietuvoje, žr. Tautos Praeitis, II t. 1 kn., Chicaga 1964, 33-47 psl. ir Pir
mieji jėzuitai Vilniuje, žr. Tautos Praeitis, II t. 2 kn., Chicaga-Roma 1965, 
49-80 psl. ; Z. Ivinskis, Die Entwicklung der Reformation in Litauen bis zum 
Erscheinen der Jesuiten 1569, atspaudas iš Forschung zur Osteuropäischen 
Geschichte, 12 t., Berlynas 1967 ; Z. Ivinskis, Aus den entscheidenden Jahren 
der Restauration des Katholizismus in Litauen, atspaudas iš Festschrift für 
Margarete Woltner zum 70. Geburtstag, Heidelbergas 1967.

3 Žr. A. Alekna, Žemaičių vyskupas Motiejus Valančius, Klaipėda 
1922 ; A. Alekna, Katalikų Bažnyčia Lietuvoje, red. J. Stakauskas, Kaunas 
1936, 111-152 psl. ; K. Gečys, Katalikiškoji Lietuva, Chicaga 1946, 83-176 psl. ; 
A. Alekna, Katalikų Bažnyčios būvis Lietuvoje viešpataujant Katerinai II 
ir Pauliui I, žr. Tiesos Kelias, 1935, 4 nr., 193-200 psl. ; J. Matusas, Ku
nigų kova su rusų valdžia dėl tikybos ir gimtosios kalbos pradžios mokykloje, 
žr. Tiesos Kelias, 1930, 5 nr., 266-275 psl. ; A. Janulaitis, Kunigai ir 1831
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Tiesa, pokario metais Lietuvos Bažnyčios istorijos dirvonai 
susilaukė daugiau ir naujų darbininkų. Buvo pajudinti kiek ir 
mažiau tyrinėti amžiai. Prof. dr. Z. Ivinskis, kruopščiai surinkęs 
archyvinę medžiagą, parengė stambų veikalą apie vyskupą Mer
kelį Giedraitį, vyskupavusį Žemaičiuose 1575-1609 m. Šis jo dar
bas * 1 * * 4 * tebėra neišspausdintas, o būtų labai svarbus įnašas Lietuvos 
Bažnyčios istorijai. Jame paliečiamas viso šimtmečio Lietuvos 
religinis, bažnytinis ir kultūrinis gyvenimas. Dalį tos medžiagos 
prof. dr. Z. Ivinskis yra paskelbęs žurnale Aidai5 ir leidinyje 
Commentationes Balticae6 7. Kiti istorikai pokario metais taip pat 
yra paskelbę įvairių straipsnių iš Lietuvos Bažnyčios istorijos 7. 
Lietuvių Enciklopedijoj bendradarbiaują istorikai stengiasi Lietuvos 
Bažnyčios istorijos klausimus galimai geriau nušviesti, duodami 
archyvine medžiaga paremtus straipsnius apie Lietuvos vyskupijas, 
parapijų bažnyčias, apie vyskupus, kunigų seminarijas, vienuo
lijas ir kita. Ši Lietuvos Bažnyčios istorijos medžiaga, sutelkta
metų revoliucija Lietuvoje, Kaunas 1923 ; J. Laukaitis, Vyskupas A. Bara
nauskas ir rusų valdžia, žr. Tiesos Kelias, 1935, 3 nr., 163-168 psl. ; P. Šle
žas, Bažnyčios ir valstybės santykiai Žemaičių vyskupijoj Valančiaus lai
kais, žr. Židinys, 1938, 7 nr., 47-59 psl. ; J. Totoraitis, Seinų vyskupijos vienuo
lynų naikinimas, žr. Tiesos Kelias, 1926, 9 nr., 84-95 psl. ; K. Šaulys, Istorinės 
Lietuvos vyskupijų padėtis valdant caristinei Rusijai, žr. Lux Christi, 1951,
1 nr., 10-13 psl.

4 Vyskupas Merkelis Giedraitis ir jo laikų Lietuva (mašinraštis).
5 Merkelis Giedraitis arba Lietuva dviejų amžių sąvartoje, žr. Aidai,

1951, 3 nr., 110-120 psl., 4 nr., 163-170 psl., 5 nr., 207-216 psl., 6 nr., 254-
263 psl., 7 nr., 317-324 psl. ; Lietuvių kalba 16-17 amžiaus gyvenime, žr. 
Aidai, 1953, 8 nr., 360-368 psl., 9 nr., 408-417 psl.

6 Die Druckerei der Jesuiten in Vilnius und die ersten litauischen Bücher, 
žr. Commentationes Balticae, I t., Bonna 1954, 27-67 psl. ir Kirchengesang in 
Litauen im XVII-XVIII Jahrhundert, žr. Commentationes Balticae, I t., 
Bonna 1954, 69-106 psl.

7 Žr. St. Matulis, Archiepiscopus Georgius Matulaitis-Matulevičius, 
M.I.C. (1871-1927) visitator apostolicus pro Lituania (1925-1927), Roma 
1948, (Disertacija, XXXIY-258 psl., mašinraštis) ; St. Matulis, Lietuvos 
ir Vatikano sutartis, žr. Draugas, 1952, 263-264 nr. ; J. Prunskis, Compa
rative Law, Ecclesiastical and Civil in Lithuanian Concordat, Washingtonas 
1945 ; K. Matulaitis, Lietuvių vienuolijų įnašas mūsų išeivijai, žr. Suvažia
vimo Darbai, V t., Roma 1964, 429-450 psl. ; V. Gidžiūnas, Iš Simno isto
rijos, žr. L.K.M. Akademijos Metraštis, I t., Roma 1965, 145-171 psl. ; 
J. Vaišnora, Bandymas įvesti Nekaltai Pradėtosios ordiną Lietuvos-Lenkijos 
valstybėje, žr. L.K.M. Akademijos Metraštis, II t., Roma 1966, 265-289 psl. ; 
P. Rabikauskas, Medžiaga senojo Vilniaus universiteto istorijai, žr. L.K.M. 
Akademijos Metraštis, III t., Roma 1967, 221-266 psl. ; P. Jatulis, Žemai
čių vysk. M. Pacas Paduvoje, žr. Tautos Praeitis, II t., 1 kn., Roma 1964, 
143-152 psl. ; P. Rabikauskas, 18-jo amžiaus Lietuvos bruožai. Iš Pašiaušės 
jėzuitų kolegijos metraščių, žr. Tautos Praeitis, I t., 3 kn., Chicaga 1961, 
345-391 psl.
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Lietuvių Enciklopedijos 36 tomuose, yra svarbi ir galės labai pasi
tarnauti istorikui, rašančiam platesnius darbus, šimtmečių ar 
epochų apimties studijas. Tokių studijų kaip tik ir laukia kai kurie 
Lietuvos Bažnyčios istorijos laikotarpiai, iki šiolei mažiausiai 
paliesti, kaip pavyzdžiui: XV amžiaus antroji pusė, visas XVII 
ir XVIII amžius ir XIX bei XX amžiaus pirmosios pusės. Gal būt 
į šiuos laikotarpius mūsų istorikai nesiryžo kibti dėl to, kad čia 
nebuvo surinktų ir išleistų šaltinių, taip reikalingų kiekvienam 
rašančiam rimtesnį istorinį darbą.

Šioj paskaitoj noriu sustoti prie XVI amžiaus antros ir XVII 
amžiaus pirmos pusės ne vien dėl to, kad šis laikotarpis mažiau 
tyrinėtas, bet ir dėl to, kad jis yra įdomus ir charakteringas, ku
riame galima pastebėti katalikybės atgimimo ir suklestėjimo reiš
kinių. Mūsų Bažnyčios istorijoj yra gausu tragikos, kovų, nesėkmių, 
priespaudos ir persekiojimų, bet maža pragiedrulių. Todėl kiekviena 
jos gyvenimo prošvaistė, kiekviena teigiamybė, kiekviena gerovės 
apraiška turi būti rūpestingai iškeliama ir vertinama.

Prieš nagrinėjant katalikybės atgimimo Lietuvoje raidą ir tą 
atgimimą lėmusius veiksnius, reikia pirma pažiūrėti, kokioje padė
tyje buvo atsidūrusi katalikybė, respektyviai Katalikų Bažnyčia 
Lietuvoje, kokių sukrėtimų ji buvo patyrusi, kiek ji buvo apsil
pusi ir apgriauta, kad reikėjo atgimimo ar restauracijos.

I. LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIA XVI AMŽIAUS SUTEMOSE
«

1. Religinis lūžis protestantizmo bangai atsiritus

Dar tik šimtą su viršum metų skaitė Lietuva savo krikščio
niškojo amžiaus. Lėtas krikščionėjimo procesas pamažu spaudė 
tautos veidan katalikiškumo žymes, pamažu formavo tikinčiųjų 
sąmonę, kūrė tradicijas. Bet Lietuva tebebuvo vis jauniausia Eu
ropos tautų tarpe krikščioniška tauta, jauniausia Katalikų Bažny
čios duktė. Nespėjusi ji buvo tinkamai įsitvirtinti tikėjime, kai ją 
supurtė nauja religinio judėjimo — protestantizmo banga. Tiesa, 
protestantizmas — kaip pastebi S. Sužiedėlis 8 — į Lietuvą atėjo 
ir ją užliejo nuosaikesniu būdu, be kruvinų karų, kitaip negu jis 
plėtėsi savoj gimtinėj Vokietijoj ar Šveicarijoj ir Prancūzijoj. 
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje protestantizmo pasirodymo išvaka
rėse nebuvo pasinėrusi stambiose negerovėse. Nei bažnyčios, nei 
kunigai Lietuvoje neturėjo didelių turtų, nei didelės galybės kuriais 
būtų kėlę reformacijos šalininkams pavydo bei neapykantos jaus
mus ir geismą atimti iš jų turtus ir galią. Bet skaudžiausia buvo

8 Reformacijos sąjūdis Lietuvoje, žr. Židinys, 1938, 8-9 nr., 242 psl.



tai, kad protestantizmas, atimdamas katalikybei didelę dalį gy
vųjų jėgų — jos tikinčiuosius, ir tai pirmiausia eiles didikų, turė
jusių lemiamą įtaką visose gyvenimo srityse, buvo padaręs gilų 
lūžį religiniame lietuvių tautos gyvenime.

Naujasis Liuterio ir Kalvino skelbiamas mokslas Lietuvon 
atėjo daugiausia per aristokratiją. Lietuvos bajoraičiai, išvykę 
studijoms į Vakarus, į Karaliaučiaus, Leipcigo, Heidelbergo, Tü
bingeno, Wittenbergo ir kitus universitetus, kuriuose jau vyravo 
protestantiškos idėjos, persiimdavo jomis. Tuose universitetuose 
studijavo Chodkevičių, Sapiegų, Jundzilų, Valavičių, Giedraičių, 
Tiškevičių, Zavišų ir kitų žymesnių didikų sūnūs 9. Jų parneštas 
protestantizmo mokslas ir idėjos pasiskleidė dvaruose, buvo disku
tuojamos rūmų salonuose, tapo dienos tema, naujos mados rūbu, 
kuriuo skubėjo apsivilkti kiekvienas didikas ir bajoras. Beveik 
visa Lietuvos diduomenė greitai tapo protestantiška ir nusigręžė 
nuo Katalikų Bažnyčios. Dauguma didikų šį posūkį nuo katali
kybės į protestantizmą padarė lengvai, greitai ir paviršutiniškai, 
per daug nesirūpindami naujuoju mokslu, tapo jo išpažintojais 
ne iš įsitikinimo, bet vedini smalsumo ir sekdami įtakingesniųjų 
pavyzdžiu. Jie įvesdinėjo naująjį tikėjimą savo žemėse ir tose 
vietose, kur jie buvo pareigūnai. Taip protestantų židiniai atsirado 
įvairiose vietovėse — didikų dvaruose ir miesteliuose, kur jie turėjo 
valdžią. Didikai ir bajorija vadovavosi dėsniu : Kieno valdžia, to 
ir religija. Ji nepaisė, kad valstiečiai laikėsi nuošaliai nuo naujojo 
sąjūdžio, ir vertė juos išpažinti naująjį tikėjimą. Didikai, nuo 
anksčiau buvę bažnyčių fundatoriai, dabar panaudojo savo teisę 
— ius patronatus patvarkyti savaip bažnyčių ir parapijų reikalus. 
Jie suprotestantino daugelį bažnyčių, nesiskaitydami su faktu, 
kad liaudis tam visai nepritarė. Didikai užimdavo katalikų bažny
čias, pakeisdavo jose pamaldas ir versdavo savo valdinius vals
tiečius klausyti pamokslininkų skelbiamų naujų tikėjimo tiesų.

Aktyviausiai protestantizmo platinime reiškėsi Radvilai, ypač 
Mikalojus Radvilas Juodasis, turtingiausias ir įtakingiausias Lie
tuvos didikas, nuo 1550 metų ėjęs valstybės kanclerio ir Vilniaus 
vaivados pareigas. Savo nuosavų dvarų ir valdyti paimtų jis tu
rėjo visoj Lietuvoj tiek daug, jog buvo sakoma, kad nei jis pats 
nežinojęs jų skaičiaus. Popiežiaus legatas pas Žygimantą Augustą 
Luigi Lippomanas apie Radvilą Juodąjį anuo metu rašė, kad jis esąs * 11

9 A. Šapoka, Kur senovės lietuviai ieškojo mokslo ?, žr. Židinys, 1935,
11 nr., 420-426 psl. ; S. Sužiedėlis, Reformacijos sąjūdis Lietuvoje, žr. Židi
nys, 1938, 8-9 nr., 249 psl. ; St. Kot, La Réforme dans le Grand-Duché de 
Lithuanie, Bruxelles 1953, 45-48 psl. — atspaudas iš Annuaire de l'lnstitut 
de Phtlologie et d’Histoires Orientales et Slaves, XII (1952), 201-261 psl.
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karaliui viskas: ir kancleris ir vaivada ir patarėjas ir draugas, 
kad Radvilas Juodasis esąs pats žymiausias ir galingiausias pro
testantų Lietuvoje šulas. Tokiam galingam ir įtakingam didikui 
nei karalius nedrįso prieštarauti, o kiti Lietuvos ponai ir bajorai 
tik sekė jo pavyzdžiu. Legatas Lippomanas vieną kartą pabaręs 
kanclerį už tai, kad jis neremiąs jo misijos Lietuvoje, tai Radvilas 
atsikirtęs tokiais grubiais žodžiais, kokių nė pats M. Liuteris ne
būtų drįsęs pasakyti10 11. Nedrįso su juo eiti į konfliktus ir dvasiškiai, 
nors jis iš miestelių ir bažnytkaimių išvarinėjo katalikų kunigus11.

Susižavėjęs naujuoju reformacijos sąjūdžiu, Radvilas Juodasis 
pradžioje globojo ir rėmė protestantus, pats dar pasilikdamas 
Katalikų Bažnyčioj, bet jau 1553 m. jis buvo padaręs galutinį 
posūkį, nutraukęs ryšius su Katalikų Bažnyčia ir priėmęs liuteriš
kąjį protestantizmą. Kai 1554 m. Žygimantas Augustas buvo 
sustojęs Lietuvos Brastoj, Radvilas Juodasis davė parėdymą pa
maldas, kuriose ir karalius dalyvavo, laikyti protestantiškai ir 
lenkų kalba, kad kiekvienas suprastų ir komuniją dalinti dviem 
pavidalais. Pilies salėj, kur lankėsi kasdien karalius, Radvilas 
turėjo pakabinęs Liuterio paveikslą.

Užmezgęs ryšį ir pažintį su Ženevos reformatoriumi Kalvinu, 
Radvilas Juodasis nuo 1555-1556 m. palinko į kalvinizmą12. Taip 
pat kalvinizmo kryptimi buvo pasukęs ir jo pusbrolis Mikalojus 
Radvilas Rudasis su šeima ir daugelis kitų Lietuvos didikų ir bajorų. 
Radvilų pėdomis pirmieji pasekė Jonas Glebavičius ir Eustachas 
Valavičius. Jie perėjo į kalvinizmą iš ortodoksų. Jų įkandin ėjo 
didikai: Chodkevičiai, Kiškos, Sapiegos, Oginskiai, Puzynos, Druč
kiai, Višnioveckiai ir kiti. Liuterio gi mokslą savinosi daugiau 
miestiečiai, kurdami miestuose savo tikinčiųjų bendruomenes ir 
bažnyčias.

Naujojo tikėjimo skelbėjus Radvilai kvietėsi iš Lenkijos. 
Pirmieji ir žymiausieji jų buvo : Simonas Zacijus, Krzyszkovskis, 
Wędrychovskis, Falkonijus, Czechowicz, Sokolovskis ir kiti. Juos 
apgyvendindavo ir išlaikydavo savo centriniuose dvaruose : Nesvy
žiuje, Lietuvos Brastoj, Klecke, Biržuose, Kėdainiuose13. Vilniuje 
Radvilas Juodasis buvo sutelkęs protestantizmo platintojus savo 
Lukiškių rūmuose. Ten buvo laikomos protestantiškos pamaldos, 
ir 1555 m. suorganizuota reguliari kalviniška parapija, kurią aptar

10 Relacye nuncyuszów apostolskich i innych osób o Polsce, I t., Berly- 
nas-Poznanė 1864, 13-14 psl.

11 Archivum Romanum Societatis Iesu, Pol. 65, fol. 75.
12 A. Alekna., Katalikų Bažnyčia Lietuvoje, 71 psl.
13 S. Sužiedėlis, Reformacijos sąjūdis Lietuvoje, žr. Židinys, 1938 m. 8-9 

nr., 255 psl.
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nauti buvo pavesta iš Lenkijos atvykusiam uoliam reformacijos 
skleidėjui Simonui Zacijui 14. 1557 m. gruodžio mėn. Radvilo Juo
dojo ir S. Zacijaus pastangomis buvo sušauktas Vilniuje pirmasis 
reformatų sinodas, kuris, galima sakyti, galutinai pasuko Lietuvos 
protestantizmą kalviniškuoju keliu ir padėjo tvirtus organizacinius 
Lietuvos reformatų bažnytinei bendruomenei pamatus. Sinodo 
metu buvo įkurtas Lietuvos reformatų centrinis organas « Lietuvos 
vienetas » (Jednota Litewska) ir pirmuoju Lietuvos reformatų super
intendentu buvo išrinktas anksčiau minėtas lenkas Simonas Za
cijus15.

Antras stiprus reformatų židinys susidarė Lietuvos Brastoj. 
Ten Radvilas Juodasis 1558 m. įkūrė naują spaustuvę (1553 m. 
įkurtoji, kurios spaustuvininku buvo Bernardas Wojewódka iš 
Krokuvos, teveikė tik iki 1554 m. ir teišspausdino 3 leidinius 16), 
apgyvendino keletą gabių ir veiklių reformatų (Laskį, Stancarą, 
Blandratą, Lismaniną) ir pavedė jiems išversti į lenkų kalbą Šv. 
Raštą. Jo globojamas reformatų būrelis pajėgė per trumpą paly
ginti laiką parengti Šv. Rašto vertimą, kuris buvo 1564 m. Radvilo 
Juodojo lėšomis (10.000 auksinu) atspausdintas. Tai garsioji Bras
tos Biblija. Lietuvos Brastos reformatai ruošė ir kitokius protes
tantiškus raštus lenkų ir lotynų kalbomis, spausdino šioj spaustu
vėj ir platino.

Čia reikia pastebėti, jog kai kieno tvirtinimas, kad Lietuvoje 
reformacija buvusi lietuviško pobūdžio ir todėl galėjusi geriau pri
tapti prie mūsų tautos, yra netikslus. Kalviniškosios reformacijos 
charakteris buvo perdėm lenkiškas. Pats Radvilas Juodasis buvo 
vedęs lenkę, visur vartojo tik lenkų kalbą, jo atkviestieji reformatų 
pamokslininkai buvo lenkai ir tikėjimo tiesas skelbė lenkiškai, 
knygas rašė lenkiškai ar lotyniškai, jo įsteigtos spaustuvės Lietuvos 
Brastoj ir Nesvyžiuj17 lietuvišku raštų nespausdino, o tik lenkiš
kus, lotyniškus ir gudiškus. Pirmoji kalvinų t.y. evangelikų refor
matų lietuviška knyga — M. Petkevičiaus katekizmas — tepasirodė 
tik 1598 m. Kalviniškajai reformacijai nerūpėjo pradžioje nei 
lietuvybė, nei lietuvių kalba, nei lietuviškieji raštai. Nesvyžiuje 
buvo įsikūręs žymus reformacijos Lietuvoje skleidėjas žodžiu ir

14 St. Kot, Ausbruch und Niedergang des Täufertums in Vilna (1563- 
1566). Atspaudas iš Archiv fūr Reformationsgeschichte, Jahrgang 49, 212 psl.

15 S. Sužiedėlis, Reformacijos sąjūdis Lietuvoje, žr. Židinys, 1938 m. 8-9 
nr., 256 psl.

16 Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku. Zeszyt 5 : Wielkie 
Księstwo Litewskie. Odprocowali Alodia Kawecka-Gbyczowa oraz Kbzys- 
tyna Kobotajowa i Wojciech Krajewski, Breslavas-Krokuva 1959,. 
65 psl.

17 Ten pat, 190 psl.
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raštais lenkas mozūras Simonas Budny. Ten būdamas jis tuojau 
paruošė ir 1562 m. išspausdino kalvinišką katekizmą gudų kalba18. 
Charakteringa smulkmena, kad S. Budny tą savo katekizmą dedi
kuodamas Radvilo Juodojo ir Rudojo vaikams — Lietuvos didi
kams, rašė ir ragino jaunuosius Radvilus neužmiršti savosios gu
diškos (!) kalbos, kuri esanti sena ir garbinga Lietuvos didikų 
kalba.

Tik liuteroniškoji reformacijos kryptis, atėjusi Lietuvon iš 
Prūsijos, buvo lietuviškesnė. Jon iš karto buvo įsijungę keletas 
lietuvių kunigų: Abraomas Kulvietis19, Stanislovas Rapolionis, 
buvęs pranciškonas 20, Jonas Tartyla (Batocki-Tortyłowicz) 21, Mar
tynas Mažvydas, liuteroniškų lietuviškų raštų autorius22, Tomas 
Genkautas, Širvintos (prie Ragainės) protestantų bažnyčios pasto
rius 23, Baltramiejus Vilentas, Karaliaučiaus lietuvių parapijos 
pastorius24 ir kiti. Liuteroniškoji reformacija greitai prigijo mies
tuose : Vilniuje, Kaune, Kėdainiuose, Skuode, Tauragėj, Šiauliuose, 
Telšiuose, Kretingoje25, kur buvo didesnės ar mažesnės vokiečių 
bendruomenės. Liuteronizmas daugiau plito ir įsigalėjo Žemai
čiuose, Prūsijos kaimynuose. Prūsijos hercogo Albrechto palenktas 
į reformaciją Žemaičių seniūnas St. Kęsgailą buvo čia vienas žy
miausių liuteronizmo vadų. Po jo Žemaičių seniūnas Petras Kiška, 
paskui Stanislovas Kiška buvo apsisprendę už liuteroniškąją refor
maciją, o Žemaičių seniūnas Jonas Bilevičius palaikė glaudžius 
ryšius su hercogu Albrechtu ir savo dvare Viduklėje telkė ir glo
bojo bajoraičius ir siuntė juos studijoms į Karaliaučiaus universi
tetą 26. Liuteroniškosios reformacijos skleidėjai kunigai jau pra
džioje rūpinosi kalbėti lietuviams jų gimtąja kalba ir spausdinti 
lietuviškų knygų (Mažvydo katekizmas 1547 m). Bet ši kryptis

18 St. Kot, Szymon Budny der grösste Häretiker Litauens im 16. Jahr
hundert, žr. atspaudą iš Wiener Archiv für Geschichte des Slaventums, II 
t., 1956.

19 Lietuvių Enciklopedija, XIII t., 341 psl.
20 Götz von Selle, Geschichte der Albertus-Universität zu Königsberg 

in Preussen, Würzburgas 21956, 9 psl. ; Lietuvių Enciklopedija, XXIV t., 
497 psl.

21 J. Fijalek, Jan Tortylouncz-Batocki, žr. Reformacja w Polsce, 1921 m., 
2 nr., 97-104 psl. ; Lietuvių Enciklopedija, II t., 260 psl. ; Götz von Selle, 
Geschichte der Albertus-Universität zu Königsberg in Preussen, Würzburgas, 
21956, 16 psl.

22 Vacl. Biržiška, Aleksandrynas, I t., Chicaga 1960, 82-84 psl.
23 Vacl. Biržiška, ten pat, 116 psl.
24 Vacl. Biržiška, ten pat, 107 psl.
25 M. Wolonczewskis, Žemajtiu Wiskupistè, II t., Vilnius 1848, 254-

257 psl.
26 Vacl. Biržiška, Aleksandrynas, I t., Chicaga 1960, 6 psl.
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reformacijos didžiausio įsigalėjimo Lietuvoje metu nebebuvo stipri, 
ją buvo jau nustelbusi kalviniškoji kryptis.

Reformatų autoriai teigia, kad XVI amžiuje Didžiojoj Lietu
vos kunigaikštijoj jau buvo per 200 protestantų parapijų: 191 
kalvinų, 8 liuteronų ir 5 arijoniškos krypties27. Pagal jėzuitą 
Petrą Skargą vien tik Vilniaus vyskupijoj protestantai buvo atėmę 
iš katalikų apie 600 bažnyčių. Tačiau E. Kneifel pastebi, kad 
tai perdėtas skaičius28. Vilniaus vysk. Benediktas Voina savo 
1609 m. reliacijoj Apaštalų Sostui sako, kad jo vyskupijoj prieš 
40 metų, t.y. apie 1569 m. buvo 600 parapinių bažnyčių, o dabar 
— 1609 m. vos 300 belikę 29. Taigi protestantizmo įsigalėjimo metu 
katalikai buvo netekę pusės savo bažnyčių. Trūkstant šaltiniais 
paremtų davinių, neįmanoma yra dabar pasakyti tikslų protestan
tiškų bažnyčių skaičių XVI a. Lietuvoje, o dar sunkiau yra suda
ryti jų vardinį sąrašą. Kai kurie XVII a. Vilniaus vyskupai savo 
pranešimuose Apaštalų Sostui apie vyskupijos padėtį sumini at
siimtų bei atsiimtinų iš protestantų bažnyčių ar jų beneficijų 
vardus. Pirmame savo pranešime vysk. B. Voina 1605 m. rašo, 
kad jam pavykę per teismą atsiimti iš eretikų 26 bažnyčias ir 
stengiasi atgauti ir kitas dar jų rankose esančias30. Jis betgi 
neišskaičiuoja jų vardais. Tas pats vyskupas savo 1614 m. pra
nešime sako, kad per penketą metų jis iš eretikų atgavo 8 bažny
čias31, o jo įpėdinis vysk. Abraomas Voina iki 1635 metų at
gavęs keletą ir dar pasiryžęs greitu laiku atgauti 3 bažnyčias : 
Žeimių, Balbieriškio ir Svierionėlių 32. 1644 m. reliacijoj jis praneša, 
kad atgavęs 14 bažnyčių ar beneficijų, užvestos bylos atgauti dar 
5, o lieka atgauti dar 41 bažnyčia33. Iš šių kelių pranešimų aiš

27 E. Kneifel, Die Gründe des Verfalls der Reformation in Polen, zr. 
Gestalten und Wege der Kirche im Osten (Festgabe für Arthur Rhode zum 
90. Geburtstage am 13. Dezember 1958), Ulm (Donau) 1958, 75 psl.

28 E. Kneifel, ten pat, 74 psl.
29 Archivum S. Congregationis S. Concilii, Relationes dioecesanae Vil- 

nenses anno 1609.
30 Archivum S. Congregationis S. Concilii, Relationes dioecesanae Vil- 

nenses anno 1605, f. 648v.
31 Archivum S. Congregationis S. Concilii, Relationes dioecesanae Vil- 

nenses anno 1614, f. 640r : « Haec parochialia templa de potestate hominum 
haeretica labe corruptorum, multos ante annos erepta catholicis, sunt octo 
suo loco restituta, ipso Domino exercituum adiuvante, utpote: Iviense, 
Musnicense, Proporcense, Upnicense, Molodeczense, Loscense, Hrudoviense, 
Kamieniense ».

32 Archivum S. Congregationis S. Concilii, Relationes dioecesanae Vil- 
nenses anno 1635, f. 414v.

33 Archivum S. Congregationis S. Concilii, Relationes dioecesanae Vil- 
nenses anno 1644, f. 619rv.
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kėja, kad į eretikų rankas buvo patekusios daugiau kaip 97 kata
likų bažnyčios ar jų beneficijos, iš jų 81 pažymėta vardais. Nors 
šis skaičius yra toli nepilnas, tačiau ir jis rodo jau, kad katalikai 
Vilniaus vyskupijoj protestantizmo įsigalėjimo metu XVI amžiuje 
buvo netekę žymios dalies savo bažnyčių. Katalikų Bažnyčia 
Lietuvoje tuo laiku buvo stipriai pažeista.

Taip pat nelengva nustatyti, kiek ir kurias bažnyčias protes
tantai buvo paėmę iš katalikų bei kiek ir kurias jie patys pasistatė. 
M. Valančius nurodo Žemaičiuose 41 kalvinų ir 12 liuteroniškų 
bažnyčių 34. Bet į tą skaičių įeina ir vėlesniais laikais statytos pro
testantų bažnyčios. Rinkdamas medžiagą Žemaičių vyskupijos 
istorijai, M. Valančius sakosi matęs įvairių bažnyčių archyvuose 
dokumentų, liudijančių, kad tos bažnyčios XVI amžiuje yra buvu
sios protestantų užimtos. Tuo remdamasis Valančius teigia, kad į 
protestantų rankas buvo patekusios Raseinių, Kėdainių, Kurtu
vėnų, Pašušvio, Kelmės, Tauragės bažnyčios, Saločių gi bažny
čia buvusi sugriauta, o jos turtą — žemę buvo pasisavinęs Radvilas. 
Panašus likimas buvo ištikęs ir Šiluvos bažnyčią35. Senosios 
Žagarės bažnyčia buvo apleista, o jos turtą užvaldė P. Lidnicas. 
Keletas bažnyčių kaip : Viduklės, Luokės, Kražių, Šeduvos, Vil
kijos, Sedos, Šaukėnų, Betygalos, Platelių protestantizmo įsiga
lėjimo Žemaičiuose metu stovėjo uždarytos, apleistos ir be ku
nigų 36. Pagal M. Valančių: Liolių, Kelmės, Kurtuvėnų, Rietavo, 
Tauragės, Žagarės ir Krakių parapijose visai nebebuvo likę kata
likai 37.

Pačiame protestantizmo įsisiūbavimo laikotarpyje, kurį ga
lima riboti 1550-1565 metais, Katalikų Bažnyčia Lietuvoje pergy
veno kritiškiausią momentą. Atrodė, kad yra visai beviltiška kova 
negausių ir silpnų dvasiškių bei pasauliečių katalikų su galingais, 
energingais, išsimokslinusiais didikais protestantais. 1556 m. Var
mijos vysk. St. Hozijus susirūpinęs rašė, kad visa Lietuva esanti 
stipriai užkrėsta bauginančių erezijų ir nedaug belikę Lietuvoje 
kataliku38.

34 Žemajtiu Wiskupistė, II t., 238-257 psl.
35 Ten. pat, I t., 98-99 psl.
36 M. Wolonczewskis, ten pat, I t., 98 psl.
37 Ten pat, I t . ,  100 psl.
38 E. F. Šmurlo, Rossija i Italija. Sbornik istoričeskich materialov i iz- 

sledovanii, I t., 1907, 117 psl.
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2. Silpna katalikų rezistencija

Katalikų Bažnyčios padėtis Lietuvoje darėsi dar tragiškesnė 
dėl to, kad tais didelio religinio pakrikimo metais nesimatė stip
resnės rezistencijos.

a) Valdovų laikysena. — Kol valdovo soste sėdėjo Žygiman
tas Senasis (1506-1548), reformacijos Lietuvoje plitimas buvo kiek 
varžomas. Jis bandė įvairiais potvarkiais naujos srovės tėkmę 
sukliudyti. Buvo uždraudęs Lietuvos bajoraičiams keliauti į Va
karus studijų, ypač į Wittenbergo universitetą. Po dvejų metų 
(1543) valdovas sušvelnino tą draudimą — leido laisvai išvykti 
studijoms, tik užgynė kištis į religinius ginčus, priimti naująjį 
protestantiškąjį tikėjimą ir, grįžus Lietuvon, jį platinti39. Ta
čiau praktikoje šie draudimai neturėjo reikšmės. Lietuvos didikai 
jų nesilaikė.

Paėmus valdžią Lietuvoje Žygimantui Augustui (1544-1572) 
protestantizmui plisti nebebuvo kliūčių. Naujasis valdovas, auk
lėtas italų humanistų, skaitęs protestantiškų raštų, religijos atžvil
giu indiferentas, nevengęs draugystės su reformatoriais, svyravo 
į kurią konfesiją galutinai pakrypti. Didelę itaką jam darė Radvi
lai. Atsimintina, kad valdovas buvo vedęs Radvilo Juodojo pus
seserę Barborą. Didžiausias reformacijos šulas Radvilas Juodasis 
karaliaus dvare jautėsi kaip namiškis. Valdovas nedrįso sudrausti 
nei Radvilo, nei jo proteguojamų protestantų. Tas pats valdovas 
vedė vienokią religinę politiką Lietuvoj, kitokią Lenkijoj. Kai 
Lenkijoj savo svarbiausios įstaigos — kanceliarijos vadovavimą 
patikėdavo tik katalikui ir dėl to ten kanceliarija išleisdavo vis 
naujus potvarkius, kuriais stengėsi slopinti protestantizmo įsisiū
bavimą, Lietuvoje gi tuo atžvilgiu kanceliarija buvo nebylė, nes 
čia kancleriu buvo (nuo 1550 m.) Radvilas Juodasis. Apie refor
macijos skleidimosi varžymą čia negalėjo būti nei kalbos. Radvilo 
Juodojo palenktas Žygimantas Augustas 1563 m. patvirtino pri
vilegiją, kuria ortodoksų ir protestantų didikų teisės buvo suly
gintos su katalikų. Sušaukiant į Vilnių seimus, jų atidarymo proga 
Radvilo Juodojo rūmuose būdavo laikomos iškilmingos protestan
tiškos pamaldos seimo dalyviams protestantams, kai tuo tarpu 
protestantai lenkai, vykstant seimui Varšuvoj tokių pamaldų 
anaiptol negalėjo turėti40.

39 J. Bukowski, Dzieje Reformacji, I t., 227-228 psl. ; Volumina Legum, 
I t., Petrapilis 1859, 566 psl. ; S. Sužiedėlis, Reformacijos sąjūdis Lietuvoje, 
žr. Židinys, 1938 m. 8-9 nr., 249 psl.

40 G. Schramm, Der polnische Adel und die Reformation 1548-1607, 
Wiesbaden 1965, 143 psl.



Žygimanto Augusto neryžtingumą apsispręsti ir jo taiksty
mąsi prie reformatų rodo ir jo laikysena savo rūmų koplyčios pa
mokslininkų ir savo sekretorių atžvilgiu. Jau ankstesnis valdovo 
rūmų kapelionas, karalienės Bonos nuodėmklausis ir sekretorius 
Pranciškus Lismanini (m. 1566) buvo pradėjęs skelbti kalvinizmą 
ir jaunąjį Žygimantą Augustą mokyti iš Kalvino veikalo Insti
tutio Religionis Christianae. 1544 m. pradėjęs eiti didžiojo Lietuvos 
kunigaikščio pareigas savo Vilniaus rūmų koplyčioje leido pamoks
lauti Jonui Kożmińczykui ir Laurynui Pražmickiui, o šie jau aiš
kiai skelbė iš Wittenbergo parsineštą protestantizmo mokslą41. 
Kai 1547 m. jie buvo apkaltinti skelbią erezijas, tai Žygimantas 
Augustas gynė juos, sakydamas, kad jie tik peikia pasauliečius 
ir dvasiškius už jų nedorybes42. Jo sekretoriai: Fricas Modrzewski 
ir St. Lutomirski buvo taip pat reformacijos šalininkai. Jie nevaržo
mai galėjo reikšti savo religinius įsitikinimus ir laisvai skelbti re
formaciją. Valdovo abejingumas, tolerancija ir pasyvumas skatino 
veikti protestantizmo naudai ir žymiuosius Lietuvos ponus. Reta 
kuri didikų giminė bebuvo likusi katalikiška43. Lietuvos ponų 
taryboj 1563 m. buvo 10 kalvinų, vienas kitas pravoslavas ir tik 
keli katalikai, o 1569 m. seime Lietuvos senatorių buvo 22 refor
matai ir tik 8 katalikai44. Arba, štai, Ukmergės apskrityje 1563 m. 
nebebuvo nei vieno bajoro kataliko45. Tokia padėtis mums aiš
kiai sako, kad protestantizmo išsiplėtimo metu Katalikų Bažnyčia 
Lietuvoje savo defenzyvinėj kovoj prieš klaidatikius negalėjo tikėtis 
efektyvios pagalbos nei iš valdovo, nei iš diduomenės.

Gandas apie Žygimanto Augusto toleranciją ir palankumą 
reformacijos šalininkams buvo plačiai pasklidęs Europoje. Net ir 
pats Kalvinas savo laiškais (1554.XII.5 ir 1555.11.25) ragino Žy
gimantą Augustą nebelaukti, pagreitinti reformacijos įvedimą visa-

41 S. Sužiedėlis, Reformacijos sąjūdis Lietuvoje, žr. Židinys, 1938 m., 
8-9 nr., 252 psl. ; Th. Wotschke, König Zigmunt von Polen und seine 
evangelische Hofprediger, žr. Archiv für Reformationsgeschichte, 16 (1907), 
329-350 psl.

42 G. Schramm, Der polnische Adel und die Reformation 1548-1607, 
Wiesbaden 1965, 245 psl.

43 Lietuvos didikų luomą reprezentavo eilė šeimų, kurios savo kilmę 
vedė iš Gedimino ar kitų kunigaikščiu. XVI a. Lietuvoje buvo priskaitoma 
apie 80 didikų giminių. Plg. G. Schramm, ten pat, 147 psl. H. Jabłonowski, 
Westrussland zwischen Wilna und Moskau, Leiden 1955, 37 psl. nurodo, 
kad Lietuvos didikų giminių XV a. gale buvo apie 100.

41 G. Schramm, Der polnische Adel und die Reformation 1548-1607, 
Wiesbaden 1965, 147 psl. ; H. Merczyng, Zbory i senatorowie protestancy 
w dawnej Rzeczypospolitej, Varšuva 1904, 138 psl.

45 S. Sužiedėlis, Reformacijos sąjūdis Lietuvoje, žr. Židinys, 1938 m., 
8-9 nr., 259 psl.
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me krašte ir išvesti savo valstybę iš « biaurios popiežiaus vergi
jos»46. Daugeliui atrodė, kad valdovas vos laikosi katalikybėje. 
Tačiau jis lemiančio žingsnio iš kelio nepadarė. Jame vis tik sly
pėjo stipri giminės tradicinė sąmonė išlikti katalikų tikėjime. Jis 
pabrėžė, kad esąs ainis senos dinastijos, kurios garbė prasidėjo 
perėjimu į Katalikų Bažnyčią. Joje jis privalo ir išsilaikyti. Dėl 
to ne be pagrindo buvo jo užtikrinimas (1548 m.) Lenkijos kancle
riui Samueliui Maciejowskim, kad jis ir jo karališkasis dvaras 
išlaikys savo protėvių tikėjimą t.y. katalikišką ir, jei reikės, už 
ji mirs. Savo nusistatymą laikytis tėvų tikėjime jis pareiškė ir 
savo laiške (1554.VII.7) imperatoriui Karoliui V ir 1556 m. atsakyme 
Prūsijos luomams 47.

b) Bažnytinės hierarchijos pasyvumas. — Reformacijos sąjūdžio 
stipriausio įsisiūbavimo dešimtmečiais vietinėj katalikų bažny
tinėj hierarchijoj beveik nesimatė stambių piliorių, kurie būtų 
stipriai parėmę Bažnyčios rūmą, beveik nebuvo galingų ąžuolų, 
kurie būtų tvirtai atlaikę įvairių religinių srovių sukeltos audros 
smūgius, beveik nebuvo ryžtingų vadų, kurie būtų pašaukę kata
likus kovon ir jiems vadovavę.

Tiesa, ką tik pasirodžius protestantizmui Lietuvoje, jam kelią 
užkirsti bandė Vilniaus vysk. Jonas iš Lietuvos kunigaikščių. 
1527 (ar 1528) m. sušaukęs diecezinį sinodą, vysk. Jonas priminė, 
kad vyskupijoj jau yra pasirodę klaidingų mokslų skelbėjų ir kad 
tomis klaidomis užsikrečią ir kai kurie kunigai. Sinode nutarta 
nepriimti vikarais tokių nepažįstamų keliaujančių kunigų ir sau
gotis erezija įtartinų mokytojų, nepriimti jų į mokyklas48. Vil
niaus vysk. Paulius Algimantas Alšėniškis (1535-1555) bandė 
kovoti su naujatikiais49 *. Jis atydžiai sekė Žygimanto Augusto 
laikyseną protestantų atžvilgiu ir reagavo į kiekvieną jo veiksmą, 
patvarkymą ar žingsnį, kuris nesiderino su katalikybe. Vilniuje

46 Calvini Opera Omnia, IX t. Epistolae, Amsterdamas 1668, 85 psl ; 
A. Alekna, Katalikų Bažnyčia Lietuvoje, 70 psl.

47 Kaizeriui Karoliui V jis rašė : « Sed nos tarnen ad vetera Ecclesiae 
institutą retinenda..., cum nonnullae aliae causae tum domestica atque 
externa semper invitabant exempla, iis enim maioribus orti, iis parentibus 
geniti sumus, qui diligentissime semper maiorum in religione institutą colue- 
runt, ita etiam a pueritia instituti, atque iis imbuti praeceptis, ut novationes 
in omnibus rebus, sed praecipue tarnen in religione summopere fugeremus, 
cum praesertim eas perniciosas atque exiciabiles omnibus rebus publicis 
esse iudicaremus ». Scriptores Rerum Polonicarum, I t., 1872, 102 psl. ; 
G. Lengnich, Geschichte der Preussischen Lande, Königlich-Polnischen An- 
theils, 2 t., Dancigas 1723, 147 psl.

48 J. Sawicki, Concilia Poloniae, II t., Varšuva 1948, 117-131 psl.
49 J. Puryckis, Glaubenspaltung in Litauen im XVI. Jahrhundert,

80-81 psl.
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jis neleido platinti protestantizmo, sutramdydamas pirmuosius jo 
skleidėjus. Jis patraukė į bažnytinį teismą Abraomą Kulvietį, 
pradėjusį skelbti liuteronizmą šv. Onos bažnyčioje ir privertė jį 
pasitraukti iš Lietuvos. Kulviečio įsteigta Vilniuje protestantiška 
mokykla buvo greit likviduota ir jo bendraminčiai išsklaidyti 50.

Prieš protestantiškąjį sąjūdį reiškėsi tuo laiku Vilniuje domi
ninkonas Kiprijonas Viliskis (m. 1594), vadinamas «eretikų plak
tuku ». Panaudodamas savo neeilinį iškalbingumą, jis nenuilsta
mai pamokslavo bažnyčiose, miesto gatvėse ir aikštėse, gindamas 
katalikų tikėjimo tiesas ir kritikuodamas protestantizmo tezes.

Po Pauliaus Algimanto Vilniaus vyskupo sostą užėmė Valeri
jonas Protasevičius (1556-1579). Momentas reikalavo uolaus, pasi
šventusio ir energingo ganytojo, bet Protasevičius, bent iš pradžių, 
tokiu nebuvo. Savo bažnytinę karjerą pradėjo jis Žemaičiuose. Iš 
Stanislovo Kęsgailos buvo pirkęs dvarą. Kęsgailai, kaip Kražių 
parapinės bažnyčios kolatoriui, pasiūlius, Protasevičius buvo pas
kirtas Kražių klebonu, o vysk. Mikalojus Viežgaila pakėlė jį Var
nių katedros kanauninku51. Tačiau Žemaičiuose jis retai kada 
tepasirodydavo. Gyveno Vilniuje, kur buvo pakeltas taipgi kate
dros kapitulos kanauninku (1537) ir ėjo karalienės Bonos kance
liarijoj raštininko pareigas52. 1549 m. jis buvo paskirtas Lucko 
vyskupu, o 1556 m. perkeltas į Vilnių. Protasevičius buvo savo lai
kotarpio žmogus: mėgo gerą gyvenimą ir patogumus, užsiėmė 
daugiau politika, negu pastoracija. Vyskupiją valdė 23 metus. 
Pirmą jo valdymo dešimtmetį protestantizmas galėjo netrukdomas 
plėstis ir įsišaknyti. Tik į gyvenimo pabaigą pamatė ir suprato, 
kokioje padėtyje yra atsidūrusi jo vyskupija ir, nors ligos vargi
namas, pradėjo veikti53. Dideli jo nuopelnai, įgyti jau į gyvenimo 
pabaigą, išryškėja jėzuitų į Lietuvą atkvietimo ir mokslo įstaigų-— 
kolegijos ir akademijos įkūrimo istorijoj. Dėl to teisingai jis yra 
jėzuitų vertinamas ir iškeliamas54 *.

Žemaičiuose XVI a. viduryje taip pat nesimatė iškilesnių 
asmenybių bažnytinėj hierarchijoj. Vyskupai dažnai keitėsi, pro
tarpiais vyskupija likdavo be ganytojo. Kai 1556 metais Vilniun 
kėlėsi iš Lucko vysk. V. Protasevičius, į Žemaičius tada buvo pas
kirtas vysk. Jonas Domanovskis (1556-1563), lenkų kilmės. Lie
tuvos didikai buvo nepatenkinti ir priekaištavo karaliui, kam jį

50 Vacl. Biržiška, Aleksandrynas, I t., 45-46 psl.
51 M. Wołonczewskis, Žemajtiu Wiskupiste, I t., 82 psl.
52 J. Kurczewski, Kościół Zamkowy, III t., Vilnius 1916, 35 psl.
53 St. Rostowski, Lituanicarum Societatis Iesu Historiarum libri decem,

Paryžius-Briuselis 1877, 29 psl.
61 Archivum Romanum Societatis Iesu, Pol. 35, f. 302-304.
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nominavo Žemaičių vyskupu. Anksčiau J. Domanovskis gyveno 
ir dirbo Vilniuje, buvo vyskupo kancleriu, kapitulos kanauninku 
ir prelatu (1529) 55, prižiūrėjo nuo gaisro nukentėjusios katedros 
atstatymą. Ir paskirtas Žemaičių vyskupu, jis nedaug laiko pra
leido savo vyskupijoj. Žemaičių Medininkai jam, daugeli Europos 
kraštų mačiusiam, gal būt atrodė pertamsus užkampis. Būdamas 
kanonų ir civilinės teisės žinovas, jis dirbo II-jo Lietuvos statuto 
redakcinėj komisijoj, o 1558 m. buvo ir tos komisijos pirmininku. 
Teisiniais darbais apkrautas, jis neberado laiko labiau atsidėti savo 
vyskupijos reikalams. Iš jo septynių metų vyskupavimo Žemai
čiuose paminėtini pora dalykų : jo pavedimu kan. Petras Roizijus 
1561 m. surašė Medininkų kapitulos statutą — Novellae constitu- 
tiones Ecclesiae Mednicensis ir pats vysk. J. Domanovskis savo 
vyskupiją padalino į 38 parapijas56. Be abejo, jis matė reforma
cinių idėjų plitimą vyskupijoj ir, gal būt, dėl to « stiprej isakie 
klebonams, kad su didesni ne kaip lig szolej atidi prigulentius sau 
darbus atliktum. Labaj gine kunegams apsigierti, tąnkiej i wieszes 
wažinieties, par dienas ir naktis su swetejs brusti ir didelėj puoszties, 
nes pats to wisa niekumet nedare»57 58.

Domanovskio įpėdinis buvo Stanislovas Narkuskis. Apie jo vysku
pavimą maža tėra žinių, nes vyskupu tebuvo vos pusmetį ir savo 
vyskupijos nespėjo pamatyti. Jis taip pat, kaip ir jo pirmtakas, 
buvo teisininkas. Krokuvos akademijos studentų, kuriems 1534 m. 
buvo suteiktas magistro laipsnis, sąraše prie Narkuskio pavardės 
pridėtas prierašas : iuris doctor et collega inter iuristas 58. Po stu
dijų jis ilgesnį laiką darbavosi Vilniuje. Protestantizmo plitimo 
metu Narkuskis buvo vienas iš stipresnių katalikybės pozicijų 
gynėju Vilniuje. Bet Žemaičiuose toj srity jam neteko pasireikšti, 
nes vyskupu paskirtas 1564.VI.21 d., besirengdamas vykti užimti 
vyskupijos, susirgo ir tų pačių metų gale ar 1565 m. pradžioje 
mirė Tikocine 59. Vyskupija beveik dvejus metus buvo be vyskupo.

Po Narkuskio Žemaičių vyskupu tapo Viktorinas Virbickis. 
Ir jis atėjo į Žemaičius jau įprastu vyskupams keliu — iš Vilniaus; 
ten buvęs iki tol kapitulos kanauninku ir kapitulos prokurato
riumi, o nuo 1563 m. ir Žemaičių kapitulos prelatu archidijakonu.

55 J. Kurczewski, Kościół Zanikowy, III t., Vilnius, 1916, 31 psl.
56 M. Wołonczewskis, Žemajtiu Wiskupisté, I t., 89-91 psl.
57 M. Wołonczewskis, ten pat, 91 psl.
58 J. Muczkowski, Statuta necnon liber promotionum philosophorum 

ordinis in universitatc studiorum Jagiellonica (1402-1849), Krokuva 1849, 
186 ir 189 psl.

59 R. Krasauskas, Narkuskis Stanislovas, žr. Lietuvių Enciklopedija, 
XIX t., 541 psl.
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1565.VI.8 d. paskirtas Žemaičių vyskupu60. Po konsekracijos 
atvyko į savo vyskupiją. Medininkai nenudžiugino naujojo vyskupo. 
Besikaitaliojant vyskupams, diecezijoj buvo įsigalėjusi netvarka 
ir negerovės, kapituloj buvo įsiviešpatavusi nesantaika. Vyskupui 
nepavyko nei greit apraminti dėl savitarpio ginčų suirzlusios kapi
tulos, nei ko žymesnio padaryti, gelbstint vyskupijos pairusią 
tvarką. Vos porą metų pabuvęs Medininkuose, jis 1567 m. buvo 
perkeltas į Lucką. Pagal Valančių jo išsikėlimo vyriausia prie
žastimi buvusi kapituloj įsiveisę nesutarimai61, bet reikia manyti, 
kad čia buvo ir kita priežastis. Žinoma, kad Lucko vyskupija 
buvo kiek geresnė ir turtingesnė už Žemaičių. Be to, iš Lucko 
vyskupijos buvo daugiau galimybių paskui patekti ir į sostinės 
— Vilniaus vyskupus. Dėl to Lucko vyskupui mirus, Virbickis, 
kaip pastebi Valančius «su didiu itęmpimu smejgies i jo wietą, 
o įgijęs nu Karalaus su popiežių rejkalingus popierius, metusi 
1567 ir iszsidąngina powisam isz Žemajtiu»62.

Vyskupijų keitimas yra būdingas XVI-XVII a. reiškinys. 
Nuncijus H. Visconti 1636 m. rašė apie Lenkijos vyskupus: «... daž
nai keičia diecezijas, trokšdami vis turtingesniųjų, ir dėl to ga
lima sutikti vyskupų, kurie tris ar keturis kartus pakeitę sužie
duotinę, ir tuo būdu siekdami tik pajamų, yra akli ganomųjų 
reikalams » 63.

V. Virbickis neturėjo nei administracinių gabumų, nei, gal 
būt, noro ir uolumo pastoraciniam darbui vyskupijoj. Jau per
sikėlus jam į Lucką, nuncijus Bolognetti 1583 m. davė Virbickiui 
griežtus nurodymus kaip valdyti vyskupiją64. Jei jis nekaip 
tvarkė Lucko vyskupiją, tai galima tvirtinti, kad Žemaičiuose 
taip pat daug gero nepadarė.

Išsikėlus V. Virbickiui į Lucką, Žygimantas Augustas 1567 m. 
sausio mėn. (tuo metu jis buvo kaip tik Lietuvoje) rašė iš Knišino 
į Romą, prašydamas pop. Pijų V paskirti Medininkų kan. Jurgį 
Petkūną Žemaičių vyskupu65. Roma, kaip paprastai, neskubėjo, 
nežiūrint, kad vyskupijos padėtis buvo kritiška ir reikalaujanti

60 Vatikano Archyvas, Acta Cameraria, 9 t., f. 123 ; Acta Miscellanea, 
17 t., f. 754.

61 Žemajtiu Wiskupistė, I t., 94 psl. : « Žemajtiu kanaunikaj par puskiet- 
wirtus metus be tikra wirszinika pasklida i dalis, wiens kita neapkięnte, 
kiersztawa, baros ir patis nežinodamis ko nori ».

62 Žemajtiu Wiskupistė, I t., 94 psl.
63 Relacye Nuncyuszów apostolskich i innych osób o Polsce od roku 1548 

do 1690, Berlynas-Poznanė 1864, II t., 235 psl.
64 Monumenta Poloniae Vaticana, VI t., Krokuva 1938, 666-667 psl. ; 

Vatikano archyvas, Nunz. Polon. 15, f. 313.
65 Vatikano archyvas, Lettere Principi 31, f. 364-365.
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nedelsiant pajėgaus ganytojo. Tik 1567 m. lapkričio mėn. 14 d.
J. Petkūnas buvo paskirtas Žemaičių vyskupu66.

Sprendžiant iš kai kurių duomenų, J. Petkūnas turėjo būti 
geras vyskupas. Jis buvo lietuvis, kilęs iš Eišiškių, Vilniaus vys
kupijos, nepriklausė turtingųjų luomui, vaikystėj neteko tėvo, 
prižiūrimas seimai skirto globėjo, pradėjo ir išėjo nelengvą mokslo 
kelią, studijavo Wittenberge, Paduvoj ir Ferraroj, kur 1556.V.27 d. 
po egzamino « griežto ir baimingo » (rigorosum et pertremendum) 
gavo medicinos daktaro laipsnį ir insignijas : knygą, diademą ir 
aukso žiedą67. Baigęs studijas ir pargrįžęs į Lietuvą, Petkūnas 
apie 1560-1561 m. buvo pakeltas Žemaičių kapitulos, o 1563 m. ir 
Vilniaus kapitulos kanauninku. Galimas daiktas, kad šį pastarąjį 
kanauninkatą bus gavęs už Žygimantui Augustui atliktas medi
ciniškas paslaugas 68. Būdamas Žemaičių ir Vilniaus kapitulų ka
nauninku, J. Petkūnas galėjo neblogai pažinti Bažnyčios ir tikė
jimo padėtį Lietuvoje. Tad paėmus vyskupijos vairą, tereikėjo 
noro ir pastangų jį gerai vairuoti.

J. Petkūno vyskupavimas (1567-1574) paprastai nusakomas 
neigiamai69. Jam primetamas apsileidimas ir nerūpestingumas 
vyskupijos reikaluose, jam priskiriama kaltė už negeroves vysku
pijoj, tikėjimo pakrikimą ir didžiausią protestantizmo išplitimą 
Žemaitijoj. Bet reikia nepamiršti, kad vyskupijos apverktina pa
dėtis nebuvo koks staiga iškilęs J. Petkūno vyskupavimo metu 
reiškinys. J. Petkūnas perėmė vyskupiją jau su jo pirmtakų pali
kimu — užaugusiomis negerovėmis. Jau trejetą metų anksčiau 
Žygimantas Augustas, rašydamas popiežiui dėl vysk. St. Narkus
kiui reikalingų pasilaikyti beneficijų (Vilniaus archidiakonato ir 
dviejų klebonijų), apie Žemaičių vyskupiją kalbėjo kaip apie 
visai pairusią ir apleistą —«Ecclesiae huic ac sedi Mednicensi 
penitus fere collapsae et destitutae » 70. Perdaug liūdnai atvaizdavo 
vyskupijos padėtį ir A. V. Kojalavičius, paskleidęs žinią, kad

66 Hierarchia Catholica, IV t., Münsteris 1923, 239 psl.
67 J. Lebedys, Mikalojus Daukša, Vilnius 1963, 93-94 psl.
68 J. Lebedys, ten pat, 94 psl.
69 M. Wolonczewskis, Žemajtiu Wiskupiste, I t., 96-97 psl. ir jo 

nurodytas Roizijaus eilėraštis Chiliasticon. Tačiau J. Lebedys įrodo, kad 
vysk. M. Valančiaus cituotu iš Roizijaus žodžių : « Wiskupa Pietkiewiczę 
retaj tegalieje kas matiti bažniczio ... Mediokle jem terupieje : nu auszras 
lig brieksztąnt po laukus su szunimis skrajoje.. » nėra nei Roizijaus eilėraš
tyje Chiliasticon, išspausdintame 1557 m., kada J. Petkūnas dar nebuvo 
vyskupu, nei kituose Roizijaus eilėraščiuose, parašytuose vėliau ir skir
tuose vyskupui J. Petkūnui. Žr. J. Lebedys, Mikalojus Daukša, Vilnius 
1963, 96 psl.

70 A. Theiner, Vetera Monumenta Poloniae et Lithuaniae, II t., Roma 
1861, 708 psl.
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J. Petkūno laikais (1567-1574) Žemaičiuose bebuvo likę tik septyni 
kunigai 71. Šios žinios netikslumą įrodė prof. dr. Z. Ivinskis. Pasi
remdamas istoriniais šaltiniais, jis priskaitė J. Petkūno vyskupa
vimo metu Žemaičių diecezijoj 17-20 kunigų 72. Tad apverktina 
diecezijos padėtis suprastina reliatyviai. Už tai kalba faktas, kad 
ir pačiais protestantiniais dešimtmečiais Žemaičiuose tai vienur, 
tai kitur (Šilalėj 1533, Baisogaloj 1539, Vilkijoj 1542, Mosėdyje 
1551) buvo pastatomos naujos bažnyčios. Ir vysk. J. Petkūno 
laikais nėra penkmečio, kuriame nebūtų pastatyta kokia parapinė 
bažnyčia (1563 Pašušvyje, 1564 Plateliuose, 1569 Kvėdarnoj). 
Tik paskui aštuonerių metų tarpe nėra žinių apie naujų bažnyčių 
statymą. Bet 1577 m. statoma nauja bažnyčia Skuode ir nuo to 
laiko vyksta intensyvesnis bažnyčių statymas 73 74. Iš to galima 
daryti išvadą, jei tose vietose buvo statomos bažnyčios, tai ten 
buvo ir tikinčiųjų ir dar gan pajėgių. Bažnyčios negalėjo būti 
pastatytos ir be vyskupo žinios, sutikimo ir leidimo. Tad ir vysk. 
J. Petkūnui reikia pripažinti tam tikrą rūpestingumą Bažnyčios 
reikalais, nes ir jo vyskupavimo metu buvo pastatyta viena nauja 
bažnyčia. Kiek jis dėjo pastangų tramdyti protestantizmo plitimą 
ir stiprinti katalikybę, neturime žinių. Tik Žygimantas Augustas, 
nominavęs jį vyskupu, prašė popiežių, kad paliktų jam dvi iki tol 
turėtas beneficijas, kad naujasis vyskupas galėtų laikyti prie savęs 
mokytų vyrų, kurie kovotų prieš eretikų mokslą 74. Tai rodytų, 
kad su Petkūnu buvo kalbama apie protestantizmo pavojų ir 
aptariamos priemonės kovai su juo. Reikia manyti, kad jam rū
pėjo, bent į gyvenimo pabaigą, parengti savo vyskupijai daugiau 
kunigų. Nespėjęs įsteigti Žemaičiuose kunigų seminarijos, jis savo 
testamente iš savo turtų užrašė 1.700 kapų grašių, kad Vilniuje 
pas jėzuitus būtų mokoma 12 jaunuolių į kunigus 75.

c) Neskaitlinga ir nepajėgi dvasiškija. — Peržvelgus laikotarpio 
vyskupus, toliau reikia pažiūrėti, kokios gi buvo kitos katalikiškos 
jėgos, kokia buvo dvasiškija, dirbusi tiesioginėj pastoracijoj, kiek ji

71 W. A. Koiałowicz, Miscellanea, 67 psl.
72 Z. Ivinskis, Žemaičių religinė padėtis vysk. J. Petkūno laikais, žr.

Aidai, 1955 m., 9 nr. 377-381 psl. ; Z. Ivinskis, Petkūnas Jurgis, žr., Lie
tuvių Enciklopedija, XXII t. 358-359 psl. Plg. taip pat A. Alekna, Kata
likų Bažnyčia Lietuvoje, Kaunas 1936, 73 psl. ; J. Puryckis, Glaubenspaltung 
in Litauen im XVI. Jahrhundert, Fribourgas 1919, 111 psl.

73 Z. Ivinskis, Žemaičių religinė padėtis vysk. J. Petkūno laikais, žr. 
Aidai, 1955 m., 9 nr. 381 psl.

74 Vatikano Archyvas, S. S. Principi 31, f. 365.
75 Žr. J. Petkūno Petkevičiaus testamentą K. Jablonskis, Dokumentai 

apie kan. Daukšą, žr. Tauta ir Žodis, VII t., 1931, 357-361 psl.
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buvo pajėgi perteikti katalikiškąjį tikėjimo mokslą žmonėms ir ginti 
tikėjimą nuo besiveržiančių erezijų, koks buvo jos moralinis lygis.

Jėzuitas M. Sedkovskis, 1576-1577 m. su vysk. M. Giedraičiu 
aplankęs Žemaičių vyskupijos parapijas, apie kunigus atsiliepė 
gan karčiai. Jo nuomone kunigai ir kanauninkai buvo pairusio 
gyvenimo, kad liaudžiai jie buvo ne pavyzdys, bet papiktinimas, 
kad jems labiau rūpėjo savi malonumai, o ne jiems patikėti žmo
nės 76. Pats vysk. M. Giedraitis skundėsi jėzuitų provinciolui 
Pr. Sunyer, kad savo vyskupijoj (Žemaičiuose) neradęs tokių 
kunigų, kurie sugebėtų tinkamai atlikti savo pareigas ir neturėtų 
konkubinių 77. Taip buvo ne vien Žemaitijoj ar Lietuvoj. Nege
rovės dvasiškijos luome buvo bendra to laikotarpio — XVI a. 
žymė. Jas atsinešdavo jie iš bajoriškos visuomenės sluogsnio, iš 
kurio ateidavo kandidatai į kunigus. Kaimyninėj Lenkijoj bažny
tinio ir kunigų gyvenimo negerovės buvo dar ryškesnės. O daugelis 
kunigų Lietuvon atkeliaudavo kaip tik iš Lenkijos, parnešdami čia 
palaidumą, girtavimą ir kitas neigiamybes. Teisingai pastebėjo 
popiežiaus legatas Commendoni sakydamas, kad iš Lenkijos į 
Lietuvą vykstą tokie kunigai, kurie nepasižymi nei išsilavinimu, 
nei morale 78.

Bendrus teigimus apie sunkią katalikybės padėtį Lietuvoje, 
respektyviai Žemaitijoje, apie dvasiškių negausumą, menką jų 
išsilavinimą ir nepareigingumą patvirtina konkretūs Tarkvinijaus 
Pekulo 1579 metais surinkti Žemaičių vyskupijos vizitacijos metu 
daviniai. Vysk. M. Giedraičio prašomas, nuncijus Caligari 1579 m. 
atsiuntė iš Varšuvos savo auditorių Tarkvinijų Pekulą padaryti 
Žemaičių vyskupijos vizitacijos. T. Pekulas vizitaciją pradėjo rug
sėjo mėnesį. Vizitatorių lydėjo du jo sekretoriai: lenkas St. Ko
ženevskis ir italas Felicijonas, jėzuitas M. Sedkovskis, kuris 1576- 
1577 metais su vysk. M. Giedraičiu buvo lankęs šią vyskupiją ir 
bajoras G. Bogatekas iš Luokės. Prie šios palydos dar prisidėdavo 
vienas kitas vietinis bajoras ar pareigūnas. Vizitatorius apvaži
nėjo Žemaičių vyskupijos parapijas, kai kuriose jų užtrukdamas 
po kelias dienas, tyrinėjo bažnyčių ir parapijų stovį, kunigų tin
kamumą eiti pareigas, tikinčiųjų aptarnavimą, apklausinėdamas 
ne tik klebonus ir vikarus, bet ir pasikviestus miestelio gyventojų  
ar parapijos atstovus, nurodydamas trūkumus ir priemones jiems 
pašalinti, taip pat skirdamas bausmes už prasižengimus bei bau
das už nurodymų nevykdymą. Toji vizitacija, kaip pastebi J. Le

76 Archivum Romanum Societatis Iesu, Pol. 80, f. 18v.
77Archivum Romanum Societatis Iesu, Epist. Germ. 137 II, f. 244.

78 J. Puryckis, Glaubenspaltung in Litauen im X VI. Jahrhundert, 
Fribourgas 1919, 48 psl.
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bedys, davė ryškų Katalikų Bažnyčios ir dvasiškių vaizdą Lietu
voje, parodė juos gana tikroviškai, nenuslėpė nei tamsiųjų pusių 79. 
Pažiūrėkime arčiau vizitacijos aprašymą.

Vizitatorius T. Pekulas rugsėjo 17 d. atvyko į Vilkijos para
piją 80. Jos klebonu yra Steponas Bienkovskis, bet jis gyvena 
ne Vilkijoj, o Veliuonoj, už 23 km. nuo Vilkijos. Jis valdo tris 
parapijas: Veliuonos, Vilkijos ir Skirsnemunės. Vilkijoj klebonas 
St. Bienkovskis laiko vikarą Joną Laskovskį, kuris ir pasitiko vizi
tatorių. Kun. J. Laskovskis yra lenkas, atkilęs čia iš Plocko vys
kupijos, yra 60 metų amžiaus, Žemaitijoj gyvena jau 32 metus, 
o Vilkijos vikaru 6 metai, bet lietuviškai neišmokęs, pamokslus 
sako gudiškai, kunigu įšventintas prieš 7 metus vysk. J. Petkūno, 
menko išsilavinimo. Vizitatoriaus paklaustas, nemokėjo pasakyti, 
kokie yra Dievo įsakymai, nemokėjo išskaičiuoti nei sakramentų, 
lotyniškai vos paskaito, mišias laiko tik sekmadieniais ir šven
tadieniais, vaikų nekatekizuoja, kai kada sekmadieniais aiškina 
žmonėms Dievo įsakymus, Tikiu į Dievą Tėvą, Tėve Mūsų ir Sveika 
Marija. Jo tvirtinimu, tik dalis katalikų atlieka išpažintį vieną 
kart į metus. Daug yra gyvenančių konkubinate, daug burtais ir 
pranašystėmis užsiimančių. Kun. J. Laskovskis nelankąs ligonių, 
retai juos teaprūpinąs šv. sakramentais, krikšto ir moterystės 
sakramentus dažnai teikiąs ne bažnyčioje, bet privačiuose na
muose. Kun. J. Laskovskis veda nepavyzdingą gyvenimą. Visa 
tai ištyręs, vizitatorius nubaudė jį 3 savaitėm kalėjimo o už apsi
leidimus kunigiškose pareigose — įvairiomis piniginėmis bausmė
mis. Vilkijos bažnyčią vizitatorius rado apleistą ir būtinai reika
lingą taisymo. Bažnyčios stogas kiauras ir lietus gadinąs jos vidų, 
altorius blogai prižiūrimas, uždangalai nešvarūs ir suplyšę, Šven
čiausias Sakramentas laikomas medinėj dėžutėj, apdengtoj rau
dona nešvaria medžiaga, amžinoji lempelė nedeginama, žvakių 
nėra, mišių drabužiai tik vieni ir tie seni ir suplyšę, krikštyklos 
vanduo užterštas, pilna musių. Netoli bažnyčios esančios kapinės 
neaptvertos, kiaulių knaisiojamos, mirusiųjų kaulai išmėtyti 81.

Iš Vilkijos vizitatorius rugsėjo 18 d. nuvyko į Veliuoną, kur 
rado kleboną St. Bienkovskį. Jis kunigu įšventintas Vilniuje prieš 
30 metų, o Veliuonoj 13 metų klebonaująs. Per tuos 13 metų kle

79 Žr. Mikalojus Daukša, 125 psl.
80 Visitationes Ecclesiarum Dioecesis Mednicensis peractae anuo Do

mini 1579. Šios T. Pekulo atliktos Žemaičių vyskupijos vizitacijos apra
šymo išlikusios dalies (maždaug vienas trečdalis šio aprašymo teksto yra 
dingęs) nuorašą padarė kun. P. Veblaitis. Nuorašas apima 85 didelio for
mato, mašinėle rašytų puslapių. Šiuo nuorašu čia ir naudosimės. Šį šaltinį 
toliau cituosime santrumpa : VEDM.

81 VEDM, 2-9 psl.



bonas neaprūpinęs šv. sakramentais nei vieno ligonio, nes žmonės 
šioj parapijoj visai nieko nežiną apie paskutinio patepimo sakra
mentą, dėl to ir nekviečia kunigo pas ligonį nei ligos, nei mirties 
atveju. Parapijoj esą daug eretikų ir schizmatikų. Katalikai maža 
lanko bažnyčią ir tik dalis teatlieka velykinę išpažintį. Klebonas 
sakąs pamokslus sekmadieniais, mišias laikąs sekmadieniais ir 3 
dienas savaitėje. Veliuonoj yra mokykla ir mokytojas, kurį išlaiko 
klebonas. Apie bažnyčios stovį vizitatorius nieko neužrašė, tik 
pastebėjo, kad, apžiūrėjęs altorių, rado jį užtiestą senu suplyšusiu 
užtiesalu. Tabernakulas esąs didelis ir pakankamai geras, Šven
čiausias Sakramentas laikomas taip pat medinėj dėžutėj, krikštyk
loj vanduo nešvarus, metrikų knyga suirusi ir netvarkingai ve
dama, bažnyčioj esančios dvi vėliavos, bet abi senos ir suplyšu
sios, mišių drabužiai pusėtinai geri, bažnyčiai priklauso beneficija 
10 valakų žemės ir kelios smuklės. Klebonas laikąs pas save mo
terį, iš kurios susilaukęs sūnaus ir dukters 82.

Dar blogesnę padėtį rado vizitatorius Skirsnemunės parapijoj. 
Bažnyčia ten visai apgriuvusi, be durų. Klebonas St. Bienkovskis, 
kuriam priklauso aptarnauti Skirsnemunės bažnyčią, čia pasirodo 
labai retai. Vizitatoriaus apklausinėjami žmonės kaltino kleboną, 
kad juos palieka be pamaldų ir dvasinio aptarnavimo. Gyventojai 
čia esą visi katalikai, išskyrus Skirsnemunės valdytoją (miestelis 
priklausąs karaliaus jurisdikcijai) Vaclovą Šemetą, kuris esąs ere
tikas ir kuris pasisavinęs bažnyčios beneficiją. Žmonės prieš kiek 
laiko buvo privežę statybinės medžiagos ir norėjo, kad būtų pasta
tyta nauja bažnyčia, bet nebuvo kunigo, kuris būtų tuo rūpinęsis. 
Dabar žmonės vaikus krikštyti vežą į Jurbarką pas eretikų ku
nigą 83.

Rugsėjo 21 d. vizitatorius, važiuodamas į Ariogalą, aplankė 
Seredžių. Bažnyčią rado užrakintą. Paklausinėjęs žmonių apie 
kunigą, patyrė, kad bažnyčią valdo kunigas eksvienuolis (buvęs 
pranciškonas), bet perėjęs į kitą tikėjimą, vedęs žmoną, gyvenąs 
pas miestelio valdytojo ūkvedį. Mišias laikąs katalikų bažnyčioj. 
Kai sužinojo, kad gali atvykti vizitatorius, anksti atlaikęs mišias, 
užrakinęs bažnyčią ir išvažiavęs, nes bijojęs, kad vizitatorius jo 
nesuimtų ir nepasodintų į kalėjimą 84.

Senoj ir didelėj Ariogalos parapijoj padėtis buvo ne ką geresnė. 
Čia vizitatorius rado prieš metus vysk. M. Giedraičio paskirtą kun. 
Jurgį Jurgevičių. Jis valdo dvi parapijas: Ariogalos ir Butkiškės,
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82 VEDM,  10-14 psl.
83 VEDM,  14-15 psl.
84 VEDM,  17 psl.
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o trečią—Betygalą aptarnauja kaip vikaras. Klebonijoj laiko dvi 
moteriškas ir augina sūnų ir dukterį. Kunigas Jurgevičius menko 
išsilavinimo, nors kunigauja jau 7 metai. Vizitatorius, paklausi
nėjęs jį, patyrė, kad nemoka išpažinčių klausyti, apie sutvirtinimo 
sakramentą nieko nežino. Mišias Ariogaloj laiko kas trečias sekma
dienis, per visus metus neaprūpino šv. sakramentais nei vieno ser
gančio. Altorius apleistas, uždengtas nešvaria drobule, taberna
kulas sukaltas iš paprastų neobliuotų lentų, be užrakto. Švenčiau
sias laikomas medinėj dėžutėj, krikštykla neprižiūrima, vanduo 
joje drumzlinas, pilnas vabzdžių. Kapinės, kaip ir kitur, neaptver
tos, apleistos, netvarkingos. Gyventojai Ariogalos parapijoj daugu
moj esą katalikai, tik vienas kitas yra liuteronas. Religinis gyve
nimas parapijoj apmiręs. Tik dalis katalikų prie sakramentų eina 
Velykų metu. Ariogaloj veikianti mokykla, kurioje mokytojauja 
vargonininkas, bet vaikai mokomi tik gudiškai ir lenkiškai. Bažny
tinės beneficijos esą apie 4 valakus žemės 85.

To paties kun. J. Jurgevičiaus valdomoj Butkiškės parapijoj 
vizitatorius lankėsi rugsėjo 22 d. Bažnytėlė ir klebonija stovinti 
lauke, prie jos nėra nei miestelio, nei kaimo. Kunigas čia negyvena, 
mišių atlaikyti kas trečią sekmadienį atvažiuoja iš Ariogalos. 
Altoriaus tabernakulas medinis ir sukrypęs, neužrakintas, Šven
čiausias laikomas medinėj dėžutėj, liturginiai drabužiai, indai ir 
knygos senos ir suplyšusios. Dalis bažnytinės žemės užimta eretikų 
Andriaus ir Jono Zakševičių 86.

Sugrįžęs dar į Ariogalą, vizitatorius apklausinėj o daugelį para
piečių ir surašęs klebonui nurodymus, rugsėjo 25 d. išvažiavo į 
Betygalą. Tai didelė ir sena parapija, pirmoji bažnyčia čia buvo 
pastatyta 1416 m. Pagal parapijiečių skaičių čia reiktų būtinai 
3 kunigų, o tuo tarpu nebuvo nė vieno. Prieš 6 metus Betygalos 
klebonu buvo paskirtas Žemaičių kanauninkas Petras Petkūnas, 
teturįs tik akolito šventimus. Jam priklausė ir civilinė valdžia 
Betygalos miestelyje. Bet P. Petkūnas Betygaloj negyvena. Para
piją aptarnauti pasamdęs Ariogalos kleboną Jurgį Jurgevičių. 
Kadangi šis į Betygalą atvyksta tik kas trečią ar ketvirtą sekma
dienį mišių atlaikyti ir vaikų pakrikštyti, tai žmonės nupratę nuo 
bažnyčios lankymo, švenčių nešvenčia, pasninkų neužlaiko, prie 
sakramentų neina. Ir bažnyčia stovi apleista, stogas kiauras, lan
gai be stiklų, paveikslai nuo drėgmės išblukę. Liturginių indų ir 
drabužių turi pakankamai (4 kielikai, 12 arnotų, monstrancija, 
relikvijorius). Metrikų knygų nėra. Bažnytinės beneficijos 2 valakai

85 VEDM,  17-22 psl.
86 VEDM,  22-23 psl.
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žemės; koplyčia turėjo savo atskirą beneficiją, bet keturi bajorai 
ją užėmė ir pasidalino tarp savęs. Žmonės beveik visi katalikai, 
išskyrus kebas bajorų šeimas. Jei būtų tvarka ir būtų kunigas, 
kuris rūpintųsi žmonių dvasiniais reikalais, tai visi būtų katalikai, 
taip kalbėjo žmonės vizitatoriui. Miestelyje yra mokykla. Moky
tojas, prieš metus čia paskirtas, moko vaikus skaityti, gramatikos 
ir krikščioniškojo mokslo 87.

Panašią padėti vizitatorius rado visose kitose jo aplankytose 
parapijose: Viduklėj, Nemakščiuose, Pašaltuonyje, Kaltinėnuose, 
Žarėnuose, Batakiuose 88. Kiek geresnė padėtis buvo Krakių para
pijoj, kur klebonavo kan. Mikalojus Daukša89. Tiesiog reikia 
stebėtis, kad net tokios didelės parapijos kaip Raseiniai90 arba 
Kražiai 91 nebuvo geriau tvarkomos. Kražiuose anksčiau būdavo 
14 kunigų, 1579 m. tebuvo tik vienas kunigas — vikaras. Jos kle
bonas Mikalojus Korizna buvo ir Kaltinėnų klebonas ir Vilniaus 
kapitulos kanauninkas, gyvendavo Vilniuje, o ne Kražiuose.

Net ir pačiame vyskupijos centre Medininkuose-Varniuose 
pastoracija buvo suredukuota iki minimumo. Didelės Varnių para
pijos šv. Aleksandro bažnyčią aptarnavo tik vienas kunigas Martynas 
Goslickis, prieš 20 metų atsikėlęs čia iš Plocko vyskupijos, kunigu 
įšventintas Varniuose vysk. Viktorino Virbickio ir Varnių klebonu 
paskirtas prieš 2 metus, išmokęs kiek žemaitiškai. Jis ėjo dar ir 
kurijos oficiolo pareigas ir buvo daugiausia užimtas kancebariniu 
darbu. Parapijos bažnyčioje mišios laikomos tik kas antras sekma
dienis, pamokslai visai nesakomi, vaikai nemokomi katekizmo, 
mokyklos nėra, žmonės mažai lanko bažnyčią. Per jubiliejinius 
metus tik 5 parapijiečiai atliko išpažintį, ligoniai miršta dažniau
siai neaprūpinti šv. sakramentais. Tokią padėtį konstatavo vizita
torius Varnių parapijos bažnyčioje 92.

Kita šv. Petro ir Povilo bažnyčia — Medininkų-Varnių kate
dra, kurios kapitulą 1579 m. sudarė vienas prelatas-archidijakonas 
ir šeši kanauninkai. Prelatu archidiakonu tuo metu buvo Mo
tiejus Klodzinskis, lenkas, didžiojo Lietuvos kunigaikščio sekre
torius, didelis bažnytinių beneficijų gaudytojas. Jis buvo taipgi 
Krokuvos kanauninkas, Vilniaus kapitulos prelatas, Krekenavos,

87 VEDM,  79-81 psl.
88 VEDM,  31-38, 50-55, 65 psl.
89 VEDM,  26-29a psl.; J. Lebedys, Mikalojus Daukša, 104, 106, 

121, 126 psl.
90 VEDM,  30 psl.
91 VEDM,  39-50, 57-61 psl.
99 VEDM,  63-70 psl.
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Ramygalos ir Panevėžio parapijų klebonas93. Ne kunigiškas uo
lumas, bet pelno troškimas stūmė K'odzinskį medžioti bažnytines 
pareigavietes. Archidijakonu jis išbuvo per visą vysk. M. Giedraičio 
vyskupavimo metą, bet Varniuose negyveno ir Žemaičių vysku
pijos nelankė, nors tai ir buvo viena archidijakono pareigų. Apie 
jo pastoracinį darbą Varniuose nėra jokių pėdsakų.

Iš šešių 1579 m. buvusių Žemaičių katedros kanauninkų trys 
(A. Beinartas, P. Petkūnas ir M. Stryjkovskis) neturėjo kunigystės 
šventimų, tai aišku jie pastoracijos darbo nedirbo. Ambroziejus 
Beinartas, kilimu žemaitis, be kanauninkystės dar turėjo turtingą 
Kaltinėnų altariją. 1579 m. jis tapo ir Vilniaus kapitulos kanau
ninku. Vilniuj daugiausia ir gyveno. Kapitulos siunčiamas, kelis 
kartus (1592, 1593, 1598) vyko į Romą94.

Petras Petkūnas, vyskupo Jurgio Petkūno brolio Motiejaus 
sūnus, 1573 m. paskirtas Žemaičių kanauninku, gavo dar dvi bene
ficijas : Betygalos ir Viduklės parapijas, buvo tik klierikas, priėmęs 
keturis mažesniuosius šventimus. Gavęs beneficijas, tuojau išvyko 
į Krokuvą studijuoti. Nors ten, kaip jis pats sakosi, ėjęs šventuosius 
mokslus 95, bet vėliau nei teologija, nei bažnytiniais reikalais nesi
rūpino, klebono ir kanauninko pareigas apleisdinėdavo, negyveno 
nei Betygaloj, nei Varniuose, dažnai važinėdavo į Vilnių ten links
miau laiko praleisti96.

Kan. M. Stryjkovskis buvo lenkas iš Mozūrijos 97, 1567-1568 m. 
studijavęs Krokuvos akademijoj, paskui tarnavęs Didžiosios Lie
tuvos kunigaikštijos kariuomenėje, domėjosi Lietuvos praeitimi, 
rinko istorinę medžiagą ir planavo parašyti didelį veikalą. 1578 m. 
atvyko į Varnius. Vysk. M. Giedraitis pavedė jam parašyti Lietuvos 
istoriją. Kad galėtų gauti beneficijų ir iš jų pragyvendamas rašyti 
istoriją, vyskupas suteikė jam žemesniuosius kunigystės šventimus, 
pakėlė Varnių kapitulos kanauninku ir paskyrė Jurbarko parapi
jos klebonu. M. Stryjkovskis buvo karys, keliautojas, praeities 
tyrinėtojas, gyveno Varniuose, dirbo istorijos srityje, bet ne baž
nytinį darbą. Apie jį 1579 m. vizitacijos aprašyme pasakyta, kad 
gyvena Varniuose ir savo namuose laiko jauną našlę 98.

Trys kiti Varnių kanauninkai, turį kunigystės šventimus, 
buvo : Benediktas Kotarskis, Baltazaras Ulickis ir Mikalojus Daukša.

93 J. Lebedys, Mikalojus Daukša, 111 psl.; J. Kurczewski, Kościół 
Zamkowy, III t., Vilnius 1916, 63-64 psl.

94 J. Kurczewski, ten pat, 61, 73, 75 psl.
95 VEDM, 82 psl.
96 J. Lebedys, Mikalojus Daukša, 113 psl.
97 J. Matusas, Stryjkowski Maciej, žr. Lietuvių Enciklopedija, XXIX t.,

42 psl.
98 VEDM, 76 psl.
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Pirmasis buvo labiau išsilavinęs už kitus, turėjo administracinių 
gabumų ir patirties, buvo vysk. Jurgio Petkūno oficiolu, o jam 
mirus, kurį laiką administravo Žemaičių vyskupiją 99. 1581 m. jis 
buvo paskirtas Kelmės klebonu. Negalima teigti, kad jis būtų 
buvęs uolus ir pavyzdingas dvasiškis. Kiek vėliau jis, nepaklusęs 
reikalavimui laikytis celibato, tapo reformatu, vedė ir buvo eksko
munikuotas 99 100.

Kan. Baltazaras Ulickis pasižymėjo kanonų teisės žinojimu. 
Į jį kreipdavosi patarimo teisės reikaluose ir vysk. M. Giedraičio 
oficiolas M. Goslickis. Apie kan. B. Ulicki neturime daug žinių. 
Vizitacijos aprašyme jis tepaminimas dviem atvejais, kad nerezi
duoja Varniuose ir kad turįs penkiolikos metų dukterį Oną101.

Kan. Mikalojus Daukša buvo vienintelis to laiko Žemaičių 
kapitulos narys, kurį nuncijaus vizitatorius pripažino išsilavinusiu 
ir tinkamu užimamai vietai, est satis doctus et idoneus — sakoma 
apie jį vizitacijos aprašyme102. Mikalojus Daukša buvo rimtas, 
pareigingas, išsilavinęs, moraliniu atžvilgiu be dėmės. Bet ir jis 
turėjo jam patikėtą Krakių parapiją, dėl to Varniuose prie kate
dros negalėjo gyventi. Katedros bažnyčioje pamaldas laikydavo 
oficiolas Martynas Goslickis, o jam nesant — vienas iš vikarų. Skurdi 
buvo tais laikais dievmeldystė Žemaičių katedroje. Miestelio gyven
tojai vienbalsiai liudijo vizitatoriui, kad niekuomet katedroje 
nebuvę tokio apsileidimo teikiant sakramentus ir atliekant pa
maldas, kaip dabar yra103.

Taip buvo Žemaičiuose. Ar geresnėj padėtyje buvo katalikybė 
Vilniaus vyskupijoj ? Nesileisdami į detales, tai yra atskirų para
pijų bažnyčių ir dvasiškijos stovio apibūdinimo, pasitenkinkime 
vizitatoriaus Aleksandro Komuliejaus atliktos Vilniaus ir jo apy
linkės bažnyčių vizitacijos daviniais. Nuncijaus Germaniko Ma
laspinos 1594.XI.28 d. paskirtas, Aleksandras Komuliejus 1595 m. 
pradžioj atvyko Vilniun. Jis vizitavo katedrą, kapitulą, seminariją, 
kolegiją, vienuolynus, prieglaudas ir Vilniaus miesto bei jo apy
linkės bažnyčias104. Savo ataskaitiniame pranešime, rašytame 
1595.XII.22 d., jis konstatavo, kad daugelis parapijų bažnyčių, 
ypatingai Vilniaus apylinkėse, yra apleistos, daug laiko yra be 
kunigų, o jeigu prie kai kurių ir buvo kunigai, tai jie nemokėjo

99 M. Wołonczewskis, Žemajtiu Wiskupistć, I t., 97 psl.
100 B. Grużewski, Kościół Ewangelicko-Reformowany w Kielmach, 

Varšuva 1912, 6-7, 14, 361 psl.; J. Lebedys, Mikalojus Daukša, 112 psl.
101 VEDM,  64 ir 76 psi.
102 VEDM,  29a psl. Plačiau apie kan. M. Daukšą žr. monografiją, 

J. Lebedys, Mikalojus Daukša, Vilnius 1963.
103 VEDM,  67 psl.
104 J. Kurczewski, Kościół Zamkowy, I t., Vilnius 1908, 88-90 psl.
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lietuvių kalbos ir dėl to bažnyčioms ir žmonėms buvo nenaudingi. 
Žmonės nieko nežino apie tikėjimo dalykus, sakramentus, vaikai 
miršta dažniausiai nekrikštyti105.

Suvedus viską krūvon, galima tarti, kad XVI a. antroji pusė 
katalikybei Lietuvoje buvo sunkiausias metas. Tikėjimo vienybė 
apardyta protestantizmo bangos, dvasiškija išretėjusi, apsilpusi, 
pairusio gyvenimo, be kilnesnių polėkių, be apaštališko uolumo. 
Bažnyčios daugumoj apleistos ir varganos, žmonių religinis sąmo
ningumas sumenkęs, religinė praktika išblėsusi, bendras moralinis 
nuosmukis.

II. KATALIKYBĖS ATGIMIMAS IR JĮ NULĖMĘ VEIKSNIAI

Kaip ne staigiu šuoliu katalikybė Lietuvoje iš savo aukštumų, 
į kurias buvo pakilusi per pusantro šimto krikščionėjimo metų, 
nužengė į tvankias žemumas, kaip ne vienu ypu iš saulėto rytme
čio įnėrė į sutemas, taip iš tų žemumų ir sutemų pakilo ji palengva 
ir žengė atgimimo keliu lėtu bet tvirtu žingsniu. Katalikų Bažny
čia kur kas anksčiau, dar prieš protestantizmui pasirodant, matė 
savo negales, pažino įsibrovusias negeroves ir ydas, kalbėjo, svarstė 
ir ieškojo kelių, būdų ir priemonių pradėti ir vykdyti pagrindinę 
restauraciją. Protestantizmas buvo tik viena iš priežasčių, paska
tinusi ir pagreitinusi Katalikų Bažnyčią surikiuoti ir sukonsoliduoti 
savo jėgas kovai ir atsinaujinimui.

Ir Lietuvoje katalikybės restauracijai lemiančios reikšmės tu
rėjo šie veiksniai: ankstyvas protestantizmo sąjūdžio atoslūgis, 
suaižėjus jam į daugelį tarpusavyje besiginčijančių sektų, žy-

105 « Cum ea commissione praelibati S.D.N. D-ni Clementis Papae Oc- 
tavi eiusque Sanctae Sedis Apostolicae dioecesim Vilnensem visitaremus, 
eiusque quandam partem sive tractum ultra Viliam fluvium visitando per- 
lustraremus, quam plurimas ibi ecclesias parochiales desolatas suisque 
rectoribus ob defectum sacerdotum in illa dioecesi a multo tempore desti- 
tutas comperimus, quod si aliquos sacerdotes in quibusdam ecclesiis inve
nire contigit, eos ob ignorantiam vulgaris lituanici sermonis, ecclesiis popu- 
loque tractus illius, prorsus inutiles esse consideravimus, ob quorum ino- 
piam et linguae ignorantiam populum non modo absque omni doctrina 
ad salutem necessaria, sacrorum sacramentorum perceptione, verum etiam 
absque eorundem sacramentorum et ipsius fere Dei notitia, quasi Pi
menta insipientia vivere, infantes quoque quamplurimos absque sacro 
baptismatis lavacro saepissime e vita decedere animadvertimus, quod non 
sine magno animi nostri dolore ferre potuimus et inspicere coacti sumus ». 
J. Kurczewski, Kościół Zamkowy, II t., Vilnius 1910, 97 psl.
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miųjų protestantizmo šulų grįžimas į Katalikų Bažnyčią ir pačios 
Bažnyčios pastangos atsinaujinti Tridento susirinkimo nuostatų 
įgyvendinimo rėmuose.

1. Veiksniai, netiesioginiai nulėmę katalikybės atgimimą

a) Suskilimas protestantizmo į įvairiaspalves sektas. — Anks
čiau sakėme, kad svarbiausi reformacijos Lietuvon nešėjai ir jos 
platintojai buvo didikai ir stambieji bajorai. Reformacija persisunkė 
tiktai tautos viršūnė — aristokratiškas tautos sluogsnis, o jos ka
mienas ir šaknys —- valstiečiai ir šiaip prastuoliai žmonės liko jos 
bemaž nepaliesti.

Plaukdama tautos paviršiumi, reformacija, nors ir išviršiniai 
atrodė didelė, bauginanti ir viską užliejanti srovė, iš tikrųjų gi ji 
nepajėgė išversti Katalikų Bažnyčios pamatų. Jau pačioje pradžioje 
ji buvo suskilusi į dvi sroves: liuteroniškąją ir kalviniškąją. Tai 
jau silpnino jos veiksmingumą. Neremiama valstybinio autoriteto 
ir neįteisinta valstybės įstatymais, ji netapo vienatine lietuvių 
konfesija. Valdovas, duodamas protestantams lygias teises su kata
likais, paliko patiems žmonėms laisvę religiškai apsispręsti. Pro
testantai, atmetę Katalikų Bažnyčios autoritetą tikėjimo klausi
muose, nugrimzdo į tikėjimo abejones, religinį subjektyvizmą bei 
religinį radikalizmą, supleišėjo ir pabiro įvairiomis sektomis, viena 
su kita nesutariančiomis, tarpusavy besiginčijančiomis ir kovojan
čiomis 106.

Viena iš kalvinizmo šakos išsprogusi atžala ir sparčiai išbu
jojusi, buvo arianizmas. Lietuvoj jį pasėjo iš Italijos (ten jie buvo 
vadinami socinionais, nuo jų vado L. Sozzini) Lenkijon atkilę: Faus
tas Sozzini, Alciati, Gentile, Spinelli, Blandrata, Stancaro ir 
kiti. Blandrata, pirmiau buvęs Kalvino sekėjas, bet su juo susi
ginčijęs dėl Švenč. Trejybės sampratos, pasidarė dideliu jo priešu 
ir 1560 m. atvykęs į Vilnių, bandė palenkti ir palenkė Radvilą 
Juodąjį į antitrinitarizmą. Iš didikų Lietuvoje stipriausias arijo
niškos krypties rėmėjas ir vadas, šalia Radvilo, buvo Jonas Kiška, 
Vilniaus pilininkas, pašalinęs iš savo žemių (jis turėjo ar valdė 
apie 400 dvaru) visus kalvinus107. Arijonų bendruomenės buvo 
įsikūrusios Nesvyžiuje, Klecke, Kėdainiuose, Biržuose, Tauragėje, 
Pilypave. 1563 m. arijonai turėjo įkūrę Lietuvoje savo atskirą 
bažnytinę organizaciją. Tais pačiais metais buvo sušauktas Mar-

106 S. Sužiedėlis, Reformacijos sąjūdis Lietuvoje, žr. Židinys, 1938 m., 
8-9 nr., 259 psl.

107 J. Bukowski, Dzieje reformacyi w Polsce, II t. Krokuva 1883, 
484 psi.
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davoje, Radvilo dvare, Lietuvos arijonų sinodas. Tuo laiku arijo
niška reformacijos atauga buvo tiek stipri, kad sudarė kalvinizmui 
labai rimtą pavojų.

Kita kalvinizmo atauga, stipriau pasireiškusi Lietuvoje, buvo 
anabaptistai, skelbę ir pripažinę tik suaugusių krikštą. Į šią kryptį 
buvo persimetę : P. Gonesius, pastorius Kiškų nuosavybėje Ven
grave, o vėliau veikęs Kėdainiuose, S. Budny, Tomas Sokolovski, 
Martynas Czechowicz ir kiti. Ši sekta labiausiai pasireiškė Vilniuje 
1564-1565 m.108, bet po metų, stipriai puolama protestantų teologo 
Georg Weigel, ji buvo nugalėta ir jos skleidėjai bei išpažinėjai 
1566 m. Liubline karaliaus pasirašytu ediktu buvo pasmerkti 
ištrėmimu iš krašto 109.

Be šių stambesnių iš protestantizmo išaugusių sektų, buvo 
dar visa eilė mažesnių: ebionitų, unitarų, menonitų, moravų bro
lių, samosatiečių, stankariečių, budnistų, filipistų ir kitokių atplai
šų. Lietuvoj protestantizmas arba reformacija buvo supleišėjusi 
net į 72 sektas. Sektos suplėšė protestantizmą, išvedė jį iš kelio, 
sugriovė jo vienybę, susilpnino jo jėgą. Suskilęs protestantizmas 
prarado savo ofenzyvinį charakterį, aštriais ir dažnai nerimtais 
tarpusavio ginčais pažemino ir suniekino savo pradininkų užsimo
jimus, nepadarė žadėtų reformų ir nepažadino žmonėse religinio 
atgimimo, bet paskendo religiniame subjektyvizme ir įnešė visišką 
anarchiją. Dėl to jis nustojo būti pavojinga grėsme katalikybei 
Lietuvoje ir tuo pačiu palengvino jos atgimimą.

b) Lietuvos didikų konversija. — Religinės sutemos, kurias už
traukė protestantizmo gausios sektos, baugino giliau galvojančius 
didikus ir skatino ieškoti šviesos žiburių ir išeities takų. Pragied
ruliai rodė rinktis konversijos kelią. Anksčiau skubotai ir pavir
šutiniškai pasisavinę reformaciją, dabar didikai pradėjo rimtai ir 
logiškai ją pasverti ir, radę, kad ji neatsakė jų viltims, ryžosi grįžti 
Katalikų Bažnyčion. « Protestantizmas, — sako St. Kot, — matyti 
nepatenkino jų troškimų, nedavė jiems to, ko ieškojo. Katalikų 
Bažnyčios kritika buvo juos palenkusi į reformaciją, bet pastaro
sios supleišėjimas ir ginčai vėl juos atstūmė. Sektos padarė tai, kad 
daugumas išvargintų protų išsigelbėjimą tematė senojoj Bažny
čioj »110.

Palūžus stipriajam protestantizmo šului Radvilui Juodajam 
(jis mirė 1565.V.29 d.), reformacija patyrė gyvybinį nuostolį ir iš

108 St. Kot, Ausbruch und Niedergang des Täufertums in Wilna, 214 psl.
109 St. Kot, ten pat, 221 psi.

110 St. Kot, Polacy w Bazylei za czasów Zygmunta Augusta, atsp. iš
Reformacja w Polsce, 1921 m., 2 nr., 131 psl. j
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savo kulminacijos ėmė leistis žemyn. Netrukus įvyko jo keturių 
sūnų konversija. Radvilas Juodasis į savo gyvenimo pabaigą jau 
buvo nusivylęs kalvinizmu ir suabejojęs jo mokslo teisingumu. 
«Neviltimi persunkti jo laiškai, rašyti Šveicarijos reformatams, 
— pastebi S. Sužiedėlis, — stipriai paveikė jo sūnų Mikalojų Kris
tupą (Našlaitėlį), kuris užsieniuose, be to, pats prisižiūrėjo Kalvino 
mokinių nesantaikos ir ginčų»111. 1567 m. jis grįžo į Katalikų 
Bažnyčią. 1572 m. atsisakė kalvinizmo ir perėjo į Katalikų Baž
nyčią ir jo šešiolikmetis brolis Jurgis, vėliau tapęs Vilniaus vyskupu 
ir Lietuvos kardinolu, o 1574 m. jau buvo tapę konvertitais ir 
abu jaunesnieji Našlaitėlio broliai: Albertas ir Stanislovas112. Atsi
vertusi Radvilų šeima buvo uoli konversinio sąjūdžio rėmėja ir at
gimstančios katalikybės stiprintoja. Radvilas Našlaitėlis 1568 m. 
Vilniuje viešai sudegino protestantiškos Brastos Biblijos egzem
pliorius, iškeldino iš savo rūmų Vilniuje kalvinų maldnamį, grą
žino į savo valdose esančias bažnyčias katalikiškas pamaldas.

Tuo pačiu laiku, kaip Radvilas Našlaitėlis, už katalikų tikė
jimą apsisprendė ir Merkelis Giedraitis. Ar jis buvo formaliai pro
testantų eilėse, aiškių įrodymų nėra. Žinoma tik, kad jis anksčiau 
studijavo keturiuose protestantiškuose universitetuose (Karaliau
čiuje, Wittenberge, Tübingene ir Leipcige), visą studijų laiką ben
dravo su protestantais lietuviais didikais ir buvo globojamas uo
laus protestantizmo skleidėjo P. Vergerijaus. Šios aplinkybės kal
bėtų už tai, kad Merkelis Giedraitis studentaudamas turėjo būti 
įsijungęs į protestantų eiles113. Grįžęs į Lietuvą, jis atsiribojo nuo 
protestantizmo, apsisprendė už Katalikų Bažnyčią, 1571 m. tapo 
kunigu, o 1576 — Žemaičių vyskupu.

Piranijų žymiųjų konvertitų pavyzdys skatino kitus pasukti 
Katalikų Bažnyčion grįžimo keliu. Jonas Chodkevičius, išėjęs 
mokslus taipgi Karaliaučiaus, Leipcigo ir Wittenbergo universite
tuose ir juose sustiprinęs iš namų išsineštą (jo tėvas Jeronimas 
nuo 1553 m. buvo reformatas) protestantišką tikėjimą, turėjęs 
kurį laiką tarnybų imperatoriaus Karolio V rūmuose ir dalyvavęs 
karo žygiuose, pargrįžęs į Lietuvą, buvo paskirtas Žemaičių se
niūnu (1564-1579), be to, ėjo ir kitas pareigas : 1566-1578 Uždau- 
guvio (Livonijoj) srities administratorius, 1566-1579 didysis Lie

111 S. Sužiedėlis, Reformacijos nuoslūgis ir katalikų reakcija, žr. Židi
nys, 1938 m., 11 nr. 558 psl.

112 P. Jatulis, Jurgis Radvilas, žr. Lietuvių Enciklopedija, XXIV t. 
382 psl.

113 Z. Ivinskis, Giedraitis Merkelis, žr. Lietuvių Enciklopedija, VII t., 
214 psl.
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tuvos maršalka, 1574-1579 Vilniaus pilininkas114. Valdydamas 
Uždauguvį, matė protestantų religinį pasimetimą ir nerimtumą, 
kad ėmė apsivilti ir bodėtis juo. 1568.1.28 d. rašytame laiške A. Ro
tundui jis prisipažino visiškai nusivylęs protestantizmu: «Visa 
kas šventa yra suniekinta ir atiduota spręsti tamsios liaudies už
gaidoms ir valiai, kad visiems būtų leista visa. Nebesikenčiu tad 
daugiau kalvinu vadinamas »115. A. Rotundo paveiktas, J. Chod
kevičius 1570 m., nuvykęs į Varšuvą pas nuncijų Vincentą Portico, 
susitaikė su Katalikų Bažnyčia. Jo sūnus Jonas Karolis buvo 
atiduotas mokytis Vilniaus jėzuitų kolegijon116.

Pramintu konvertitų keliu atėjo taip pat Leonas Sapiega, 
vienas didžiųjų ir žymiųjų XVI-XVII a. Lietuvos valstybės vyrų. 
Jaunystėje globojamas Radvilo Juodojo, mokėsi jo dvare, paskui 
kartu su jo sūnumis studijavo Leipcige (1571), išpažino protestan
tišką tikėjimą, buvo net susidaręs savąją teologiją — visų pro
testantiškų grupių skelbiamų tikėjimo tiesų mišinį. Bet tai nepa
tenkino Leono Sapiegos. Jis ieškojo tvirtesnės atramos ir rado ją 
1586 m. grįžęs į Katalikų Bažnyčią117. Jau besiruošiantį tapti 
konvertitu, karalius Zigmantas Vaza 1585 m. paskyrė jį Lietuvos 
vicekancleriu, o 1589 m. — kancleriu.

Didžiųjų konvertitų pavyzdžio skatinami, Lietuvos kilmingieji 
ir miestiečiai būriais grįžo į katalikybę. Iš miestiečių vienas pir
mujų konvertitų buvo Kauno muitinės administratorius Ulrikas 
Hosijus. 1579-1580 m. Vilniuje vienuolis bernardinas Feliksas 
sutaikė su Bažnyčia 10 asmenų, vienuolis Kiprijonas — 14, 1579 m. 
Trakuose grįžo į katalikybę 2 kilmingieji, Kaune bernardinas Tėv. 
Liudvikas priėmė į katalikybę 10 konvertitų. 1580 m. atsivertė 
Mykolas Zaviša118.

Radvilo Našlaitėlio, Giedraičio, Chodkevičiaus, Sapiegos ir 
kitų grįžimas į katalikų tikėjimą atidarė akis daugeliui Lietuvos 
didikų ir pakreipė juos Katalikų Bažnyčios link. Pagal St. Rostovskį 
1586 m. į Katalikų Bažnyčią pargrįžo virš 300 protestantu119. 
Tarp sugrįžusių randame Valavičių, Voinų, Tiškevičių, Pacų ir

114 J. Wolff, Senatorowe i dygnitarze Wielkiego Księstwa Litewskiego, 
Krokuva 1885, 15, 80, 92 ir 169 psi.

115 Th. Wotschke, Georg Weigel. Ein Beitrag zur Reformationsgeschichte 
Altpreussens und Litauens, žr. Archiv für Reformationsgeschichte, 19 (1922), 
35 psl.; S. Sužiedėlis, Reformacijos nuoslūgis ir katalikų reakcija, žr. 
Židinys, 1938 m., 11 nr., 559 psl.

116 G. Schramm, Der polnische Adel und die Reformation 1548-1607, 
Wiesbaden 1965, 155 psl.

117 G. Schramm, ten pat, 156 psl.
118 St. Yla, Šiluva Žemaičių istorijoj (mašinraštis), 93-94 psl.
119 St. Rostowski, Lituanicarum Societatis Iesu Historiarum libri decem, 

148 psl.
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kitas didikų ištisas šeimas ar pavienius jų narius. Iš Višnioveckių 
giminės 1584 m. į katalikų tikėjimą perėjo Elzbieta Višnioveckytė, 
ištekėdama už Radvilo Našlaitėlio, ir jos motina Eufemija Višnio
veckienė. Jos palenkė 1586 m. pereiti į katalikų tikėjimą Joną 
Zavišą, Šiluvos savininko Jono Zavišo sūnų ir kiek vėliau Andrių 
Zavišą. Iš Merkelio Zavišos šeimos į katalikų tikėjimą grįžo tik 
vienas sūnus Andrius. Jo tėvai ir trys seserys : Jadvyga, Darata 
ir Elzbieta pasiliko kalvinų tikėjime120 121. Kalvinizmo laikėsi dar 
šios didikų šeimos : Biržų Radvilai, Bilevičiai, Šemetos, Gruževs
kiai, Naruševičiai, Dručkiai, Puzynos, Talvolšiai, Vnučkos. Kai 
kurios iš šių giminių visai negrįžo į Katalikų Bažnyčią.

Ir katalikai ir protestantai didikai dėjo pastangų įsistiprinti, 
rodė didelį uolumą savo išpažįstamą tikėjimą kartais net prievartos 
keliu palaikyti savo pavaldiniuose. Pavyzdžiui: Lietuvos kancleris 
Eustacbas Valavičius dar 1583 m. buvo uolus evangelikas — 
kalvinas, savo Naujamiesčio dvare (Upytės paviete) rugpiūčio 
4 d. paskelbė griežtą įsakymą visiems savo pavaldiniams (dvaro 
ir kaimų gyventojams), kad lankytų protestantišką bažnyčią, 
klausytų pamokslininko skelbiamo Dievo žodžio, melstųsi bei savo 
vaikus siustų į mokyklą mokytis tikėjimo dalykų. Nevykdantiems 
to įsakymo paskyrė pinigines bausmes ir įkaustymą į kenges121. 
Nėra tikslių davinių, ar jis prieš mirtį (mirė 1587) grįžo į katalikų 
tikėjimą ar ne.

Panašūs potvarkiai buvo paskelbti 1610 m. Kelmės ponų 
kalvinų Gruževskių Kelmės miestelio gyventojams122. Katalikai 
ponai irgi panaudojo tokius metodus ir priemones. Valavičių gi
minės atstovas, Žemaičių seniūnas ir Upytės karališko valsčiaus 
laikytojas Jeronimas Valavičius reiškėsi kaip uolus katalikas. Jis 
1622 m. davė Klovainių parapijos valstiečiams įsakymą lankyti 
šventadieniais bažnyčią ir atlikinėti katalikiškas pareigas. To 
įsakymo sankcijos buvo piniginės bausmės, įkaustymas į kenges 
ir plakimas123. Akmenės karališkų dvarų instrukcija, surašyta 
1636 m., varžė protestantus, o katalikus įpareigojo reguliariai 
lankyti bažnyčią ir atlikinėti velykinę išpažintį. Laužantiems šiuos 
potvarkius buvo numatytos piniginės pabaudos124.

120 B. Gružewski, Kościół Ewangelicko-Reformowany w Kielmach, Var
šuva 1912, 137 psi.

121 Zbiór pomników reformacji kościoła polskiego i litewskiego. Serja 1, 
zeszyt 1 : Zabytki z wieku XVI-go, Vilnius 21925, 93-96 psl. ; Lietuvos Isto
rijos Šaltiniai, I t., Vilnius 1955, 242-243 psl.

122 B. Grużewski, Kościół Ewangelicko-Reformowany w Kielmach, Var
šuva 1912, 91 psi.

123 Lietuvos Istorijos Šaltiniai, I t., 246-247 psl.
121 A. Alekna, Katalikų Bažnyčia Lietuvoje, Kaunas 1936, 80 psl.
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Gausūs atsivertimai didino ir stiprino katalikų eiles. Katalikai 
didikai skaičiumi ėmė viršyti protestantiškuosius. Ta prasme besi
keičianti padėtis aiškiai matyti iš didikų paskyrimų į Lietuvos sena
torius. 1588 m. senatoriais buvo nominuoti: 1 katalikas ir 9 neka
talikai; 1589 m. — 2 katalikai ir 1 nekatalikas; 1590 m. — 5 kata
likai ir 3 nekatalikai12S. Katalikai įgijo persvarą ne tik politinėj, 
bet ir kultūrinėj bei religinėj srityje. Atsivertę didikai konvertitišku 
uolumu statydino naujas bažnyčias, apdovanodavo žemėmis kata
likų parapijas, kūrė vienuolynus. Veikdami kartu su anais ištvė
rusiais katalikybėje didikais, jie sudarė jau didelę jėgą, tuo būdu 
tapdami reikšmingu Katalikų Bažnyčios stiprėjimo ir religinio 
gyvenimo suklestėjimo veiksniu.

c) Valdovų katalikiška laikysena. — Kalvino bandymas iš
vesti Žygimantą Augustą iš Katalikų Bažnyčios, o su juo ir visą 
valstybę įrikiuoti į protestantiškųjų tarpą, nepavyko. Valdovas ne
pasidavė protestantų sugestijoms ir tada, kai jam buvo siūloma 
skirtis su savo trečiąja žmona Kotryna Habsburgaite ir vesti kitą. 
Tas žingsnis būtų suteikęs jam asmeniškos laimės ir, gal būt, pra
tęsimą savos giminės, bet už kainą nutraukimo santykių su Kata
likų Bažnyčia, už lemiamą žingsnį protestantų pusėn126. Žygi
mantui Augustui tai buvo perbrangi kaina. Jis liko Katalikų Baž
nyčioj. Kad visa tauta išsilaikytų tikrame, tradiciniame katalikų 
tikėjime jam ne daug terūpėjo, bet jis pats dėl savęs buvo tikras. 
Dėl to stebėjosi nuncijai, kurie Romoje ne ką gero buvo girdėję 
apie karaliaus tikėjimo ištikimybę, matydami kasdien jį einantį į 
bažnyčią. Altoriaus žvakių apšviestoj koplyčioj, kur pagarbiai 
buvo atliekamos liturginės apeigos, kur jo tėvas, senelis ir prose
nelis klausėsi šventų giedojimų, Žygimantas Augustas kasdien 
klausė ankstyvųjų šv. Mišių 127. Tai buvo jo religiniai išgyvenimai, 
atremti į jam brangią tradiciją. Viešojo gyvenimo scenoj jis lošė 
dvejopą rolę. Kartais jo ėjimai buvo protestantizmo naudai, o 
kitais atvejais jie krypo aiškiai katalikų pusėn. Jis davė pilną laisvę 
skelbti protestantizmą ir skleistis visoms jo sektoms, tuo būdu 
atverdamas duris jo greitam išsiplatinimui ir įsigalėjimui Lietuvoje. 
1563.VI.8 d. duota privilegija jis sulygino visų krikščionių teises, 
o 1564 m. jis priėmė Tridento susirinkimo nutarimus, davusius 
akstiną katalikybės atgimimui.

Po Žygimanto Augusto (m. 1572.VII.7) buvo mėginta konfe
125 E. Barwinski, Zygmunt III i dyssydenci, žr. Rejormacja w Polsce 

1921, 2 nr., 53-54 psl.
126 G. Schramm, Der polnische Adel und die Reformation 1548-1607, 

Wiesbaden 1965, 250 psl.
127 G. Schramm, ten pat, 251 psl.



33* KATALIKŲ BAŽNYČIA LIETUVOJE XVI-XV1I AMŽIUJE 221

siniai klausimai sutvarkyti įstatymiškai. 1573 m. sausio mėn. kon
vokaciniame seime (prie Varšuvos) protestantai susitarė ginti savo 
teises ir apsidrausti nuo galimų persekiojimų, tuo atveju jei kara
liumi būtų išrinktas karštas katalikas. Jie surašė tam tikrą aktą 
ir patiekė seimui patvirtinti. Tame akte pareiškiama, kad būtų 
garantuota visiška tikėjimo laisvė, kad niekas dėl tikėjimo nebūtų 
persekiojamas, kad skirtingų konfesijų šalys tarpusavy užlaikytų 
taiką, kad prieš kitatikius nebūtų vartojamos jokios bausmės ar 
prievartos priemonės. Šis susitarimas pavadintas Varšuvos konfe
deracija. Seimas jį patvirtino. Tuo būdu Varšuvos konfederacijos 
aktas tapo pagrindiniu protestantų ir visų kitų nekatalikų tikė
jimo laisvės įstatymu. Šis aktas vėliau buvo įtrauktas į Lietuvos 
Statutą ir dėl to tapo galiojantis ir Lietuvoje.

1573 m. išrinktas karaliumi Henrikas Valois patvirtino Var
šuvos konfederacijos aktą. Bet karalius buvo katalikas ir, be abejo, 
jis turėjo stiprinti katalikų pozicijas. Tuoj po išrinkimo jis užtik
rino kardinolą Farnese, kad jis be jokių rezervų rūpinsis Bažny
čios gerove128. Nors protestantų teisės buvo apsaugotos Varšuvos 
konfederacija ir Pacta conventa, bet jie vis tiek baiminosi, kad kata
likas karalius ir katalikų dvasiškija, po 1564 m. vis stiprėjanti, 
sutartinai veikdami, pakeis padėtį protestantų nenaudai. Pirmi 
karaliaus ėjimai tuojau tai parodė. Svarbiausias senatorių pozicijas 
užėmė katalikai, protestantai prarado persvarą senate. Tačiau 
karalius tevaldė vos 6 mėnesius. 1574 m. birželio 18 d. jis slaptai 
apleido Krokuvą, iškeliaudamas į Prancūziją.

1576 m. valdovo sostą užėmė Septynpilio (Transilvanijos) 
kunigaikštis Steponas Batoras (1576-1586). Jis buvo vienas iš 
nedaugelio Transilvanijoj išlikusių katalikų, pasižymėjo tolerancija 
ir teisingumu, bet mieliau palaikė katalikus129. Ypatingai jis ver
tino jėzuitus ir nuoširdžiai rėmė jų veiklą, negailėjo lėšų jų kuria
moms mokykloms, užrašė turto diecezinei Vilniaus seminarijai, 
1578 m. suteikė Vilniaus jėzuitų kolegijai universiteto titulą, teises 
ir privilegijas bei patvirtino (1579) vyskupo V. Protasevičiaus 
išduotą universiteto fundacijos dokumentą130, įsteigė (1580) ir 
aprūpino jėzuitų kolegiją Polocke, Rygoje (1583), Dorpate (Tartu 
1584), aprūpino turtu ar pastatydino katalikų bažnyčias: Gardine, 
Merkinėj, Disnoj.

128 Lettres de Henri III Roi de France, surinko Pierre Champion, I t., 
Paryžius 1959, 855 nr.; Plg. G. Schramm, Der polnische Adel und die Refor
mation 1548-1607, Wiesbaden 1965, 266 psl.

129 S. Sužiedėlis, Reformacijos nuoslūgis ir katalikų reakcija, žr. Židi
nys, 1938 m., 11 nr., 565 psl.

130 P. Rabikauskas, Vilniaus Akademija, žr. Lietuvių Enciklopedija, 
XXXIV t., 133 psl.
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Ne tik religiniai motyvai orientavo St. Batorą katalikų pusėn, 
bet ir politiniai. Kaip svetimšalis ir beveik nepažįstamas atėjęs 
į kraštą, jis buvo reikalingas stiprios atramos. Ir tvirčiau galėjo 
jis atsiremti į Katalikų Bažnyčią, negu į palaido personalizmo 
suskaldytą protestantizmą.

Staiga mirus Steponui Batorui (1586) ir nepalikus sosto įpė
dinio, vėl iškilo valdovo pasirinkimo klausimas. Iš anksto buvo 
aišku, kad valdovas turįs būti katalikas. Protestantai ir disidentai, 
pasimokę pereitame interregnume, nė nebandė siūlyti savo konfe
sijos kandidato. Tad buvo dvi galimybės : rinktis karalių arba iš 
Habsburgų, arba iš Vazų giminės. Du kartus anksčiau pralaimėjęs 
Habsburgų kandidatas ir dabar nebesukėlė didesnio entuziazmo 
rinkėjų tarpe. Lenkijos kancleris J. Zamojski ir našlė karalienė 
Ona iškėlė ir rėmė jauno švedo Zigmanto Vazos kandidatūrą. Už 
jį pasisakė ir daugelis katalikų, nes jaunasis princas savo motinos 
katalikės Kotrynos ir jėzuito kapeliono buvo išauklėtas tikrai kata
likiškoj dvasioj. Taip pat ir protestantai, žinodami, kad jo tėvas 
švedų karalius Jonas III buvo liuteronas ir kad princas Zigmantas 
augo ir gyveno protestantiškoj aplinkoj, tikėjo jį būsiant pakan
kamai tolerantišką. 1587 m. Zigmantas Vaza buvo išrinktas Len
kijos karaliumi ir didžiuoju Lietuvos kunigaikščiu. Jaunasis val
dovas (21 metu) buvo tikrai uolus ir religingas katalikas. Kada 
1588 m. Krokuvoj vyko permaldavimo pamaldos, kad būtų atito
linta maro nelaimė, Zigmantas meldėsi ir verkė bažnyčioje ištisą 
valandą ir jo nuodėmklausis turėjo jėga jį išvesti iš bažnyčios 131. 
Tuojau po karūnacijos protestantai šnibždėjo : karalius Steponas 
Batoras buvo geras kariams, šis gi karalius bus geras dvasiški
jai132. Nuo pirmųjų valdymo dienų jaunasis valdovas galvojo, kaip 
geriau galėtų pasitarnauti katalikybei ir Bažnyčios restauracijai. 
Religinėj politikoj jis tuojau nukrypo iš tolerantiškumo kelio, 
kuriuo taip sąžiningai ėjo jo pirmtakas karalius St. Batoras. Jis 
suartėjo su Habsburgais, 1593 m. vedė Oną Habsburgaitę, o šiai 
mirus, 1605 m. vedė jos seserį Konstanciją. Savo aplinkoj jis mie
liau palaikė vokiečius, negu lenkus ir buvo stipriai veikiamas vo
kiškos kultūros įtakų. Imperatorius Rudolfas II buvo jo sąjungi
ninkas ir sektinas pavyzdys, vykdant savo religinės politikos pla
nus : kovoti prieš protestantizmą ir stiprinti Katalikų Bažnyčios 
pozicijas. Jis siekė, kad jo valsytybėje būtų vienas katalikų tikė
jimas. Tos jo pastangos dar stipriau pasireiškė, praradus jam Šve
dijos sostą ir išgyvenus 1606-1608 metų rokošą, kurį Lietuvoje 121 122 121 122

121 Scriptores rerum Polonicarum, VII t., 1881, 118 psl.
122 G. Schramm, Der polnische Adel und die Reformation 1548-1607, 

Wiesbaden 1965, 284 psl.
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rėmė protestantas Jonušas Radvilas133. Tačiau Zigmantas Vaza 
nei jėgos, nei prievartos prieš protestantus nevartojo. Jis pamažu 
pakeitė savo patarėjų sąstatą, vieton protestantų paimdamas kata
likus ir iš atsakingesnių valstybinių pareigaviečių atleisdamas neka
talikus ir paskirdamas katalikus. Pirmojo Zigmanto Vazos val
dymo dešimtmečio pabaigoj senate bebuvo tik šeštadalis disi
dentų 134. Vykdydamas tokią skyrimų politiką, valdovas, be abejo, 
labai pagreitino didikų konversijos į katalikybę procesą.

Katalikybei stiprėti daug padėjo ir Zigmanto Vazos materia
linė parama bažnyčioms ir religinėms institucijoms. Savo 35-rių 
metų valdymo laikotarpyje jis Lietuvoje pastatė ar aprūpino 
beneficijomis 32 bažnyčias ir vieną koplyčią, įkūrė ir aprūpino 
turtu 5 vienuolynus, 2 prieglaudas, 3 parapines mokyklas135.

2. Tiesioginiai katalikybės atgimimo veiksniai — pačios 
Bažnyčios pastangos

Sakėme, kad Katalikų Bažnyčia pati rengėsi pravesti reformą 
savo viduje ir atnaujinti religinį katalikiškąjį gyvenimą. Šie jos 
ketinimai, planai ir pastangos gavo konkrečią išraišką Tridento 
susirinkimo nuostatuose, kurie nusakė pagrindines reformos reika
lingas sritis ir nustatė gaires jos vykdymui. Tridento visuotinis 
Bažnyčios susirinkimas turėjo milžiniškos reikšmės katalikybės 
atgimimui. «Savo dogminiais nuostatais tikintiesiems davė aiš
kumo, tiksliai išdėstydamas apreikštojo tikėjimo tiesas, o jo priimti 
bažnytinio bei religinio gyvenimo drausmės nuostatai de reformatione 
įgalino pravesti sveiką reformą tiek Romos kurijoje, tiek vysku
pijų bei parapijų tvarkyme»136. Popiežių istorijos autorius L. 
Pastor Tridento susirinkimo reikšmę taip nusako : «jis padėjo pa
grindą tikrai reformai... ir atvėrė naują laikotarpį Katalikų Baž
nyčios istorijoje »137.

a) Popiežių pastangos. — Kaip tik šiame laikotarpyje į Apaš
talų Sostą žengė viens po kito neeiliniai popiežiai: Pijus IV (1559- 
1565), Pijus V (1566-1572), Grigalius XIII (1572-1585), Sikstas V

133 S. Sužiedėlis, Reformacijos nuoslūgis ir katalikų reakcija, žr. Židi
nys, 1938 m. 11 nr., 566 psl.

134 H. Merczyng, Zbory i senatorowie protestancy w dawnej Rzeczypospo
litej, Varšuva 1904, 19 psi.

135 J. Kurczewski, Biskupstwo Wileńskie, Vilnius 1912, 156 ss.; M. Wo- 
łonczewskis, Żemajtiu Wiskupiste, I t., 273-331 psi.

136 P. Jatulis, Tridento susirinkimas, žr. Lietuvių Enciklopedija, XXXI t. 
460 psl.

137 Geschichte der Papste, VII t., Freiburg im Breisgau 1920, 287 psl.
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(1585-1590). Tai didieji reformos vykdytojai, gavę didžiųjų refor
mos popiežių vardą-

Pijus IV, užbaigęs visuotinį Tridento susirinkimą, energingai 
ėmėsi įgyvendinti jo nutarimus. Jis 1564.1. 28 d. patvirtino visus 
Tridento susirinkimo nuostatus ir bule Benedictus Deus paskelbė 
juos visai Katalikų Bažnyčiai. Tų pačių metų rugpiūčio 2 d. jis 
įsteigė specialią «Tridento susirinkimo aiškintojų kardinolų kon
gregaciją », kurios uždavinys ir pareiga buvo aiškinti susirinkimo 
nuostatų prasmę ir prižiūrėti jų vykdymą. Ši kongregacija, vėliau 
pavadinta «Šv. Koncilijos kongregacija», veikė iki mūsų laikų. 
Kad paskatintų religinį atsinaujinimą, ir sustiprintų tikėjimą bei 
apgintų jo grynumą, jis paskyrė komisijas, kurios turėjo paruošti 
uždraustų skaityti knygų sąrašą138, sudaryti naują katekizmą, 
pertvarkyti brevijorių ir mišiolą, parengti ir išleisti autentišką 
šv. Rašto vertimo — Vulgatos laidą139.

Popiežius Pijus V pravedė reformas Romoj ir davė potvar
kius ją pravesti visoje Bažnyčioje. Vienas didžiausių jo rūpesčių 
buvo sulaikyti protestantizmo plėtimąsi, stiprinti katalikiškąjį 
tikėjimą, apginti Europą nuo turkų. Katalikiškojo gyvenimo atnau
jinimą pravesti jis pasitelkė tokio garso vyrus, kaip Karolį Boromėjų, 
Petrą Kanizijų, Stanislovą Hozijų, kardinolą Gianfrancesco Com
mendoni ir kitus. Pop. Pijus V rūpinosi sudaryti sąlygas ir paša
linti kliūtis Tridento susirinkimo nutarimų įgyvendinimui atski
ruose kraštuose. Jis siekė, kad tuos nuostatus atskirose valstybėse 
pripažintų ne tik bažnytinė, bet ir pasaulinė valdžia, tai yra, kad 
juos oficialiai priimtų valdovai ir vyskupai kaip taikytinus kon
krečiame gyvenime. Ta p «padedant kardinolui Commendone ir

138 Tokių uždraustųjų knygų sąrašų buvo jau ir anksčiau. Vienas jų 
buvo sudarytas pop. Pauliaus IV autoritetu ir išleistas 1559 m. Kiti gi buvo 
vietiniai, atskirų kraštų inkvizitorių (Venecijos inkvizitorių išleisti Vene
cijoje 1544, 1549, 1554; ispanų inkvizitoriaus Valdes 1551 m.), monarchų 
(Henriko VIII, Karolio V) arba universitetų (Sorbonos, Liuveno 1546) 
autoritetu sudarytų. Toki vietiniai sąrašai dar buvo ruošiami ne tik po 
to, kai buvo išleistas minėtasis visuotinis sąrašas popiežiaus įsakymu (1559), 
bet net ir po 1571 m., kai Pijaus V buvo Įsteigta speciali Indekso Kon
gregacija, būtent: Liežo (Lüttich) 1569, Antverpeno 1570 ir 1571 m., 
Müncheno 1566 ir 1582 m., Parmos 1580 m., portugalų 1581 m., inkvizi
toriaus G. Quiroga 1583 m., ir t.t. Šiuo klausimu žr., H. Reusch, Der Index 
der verbotenen Bücher, 2 t., Bonn 1883-1885 ; ir to paties autoriaus tokių 
sąrašų rinkinį Die Indices librorum des sechzehnten Jahrhunderts, Tübingenas 
1886 ; L. Petit, L’index, son histoire, ses lois, sa force obligatoire, Paryžius 
1886 ; J. Hilgers, Der Index der verbotenen Bücher in seiner neuen Fassung 
dargelegt und rechtlich-historisch gewürdigt, Freiburg i. Br. 1904.

139 Plačiau apie šio popiežiaus reforminę veiklą žr. L. Pastor, Ge
schichte der Päpste, VII t., Freiburg im Breisgru 1920.



kardinolui Hozijui, jam pavyko išlaikyti katalikybei Austriją, 
Lenkiją ir Lietuvą»140. Jis 1566 m. paskelbė keturių teologų 
paruoštą Romos Katekizmą, kuris buvo išverstas į lotynų ir dau
gelį kitų kalbų. Jis buvo rekomenduotas įsigyti kunigams ir nau
doti tikėjimo tiesas aiškinant ir pamokslus sakant. Lietuvoje gi 
1585 m. buvo išleistas Petro Kanizijaus katekizmo vertimas latvių 
ir gudų kalba, o lietuviškai jis išverstas nežinomo vertėjo ir išleis
tas prieš 1590 m. Jis buvo skirtas Vilniaus vyskupijai141.

Pop. Grigalius XIII, pats buvęs Tridento susirinkimo dalyvis, 
rūpestingai žiūrėjo, kad būtų vykdomi susirinkimo nuostatai. Jis 
plėtė nunciatūrų tinklą, skatino misijas, kreipė dėmesio į Bažny
čios unijos darbą, įvairiems numatytiems darbams talkinosi jėzui
tus, rėmė jų steigiamas kolegijas, 1582 m. reformavo kalendorių, 
paskelbė naujai perredaguotų bažnytinių teisių kodeksą — Corpus 
Iuris Canonici, 1579 m. suteikė Vilniaus jėzuitų įkurtai akademijai 
visas universitetams priklausančias teises bei privilegijas142.

Po Grigaliaus XIII Apaštalų Sostan įžengė Sikstas V, jau 
anksčiau prie pop. Pauliaus IV buvęs Romos kurijos reformos 
komisijos patarėjas, išvystė nepaprastą veiklą. Jis pertvarkė Romos 
kuriją, paskirstydamas jos darbą 15-kai kongregacijų. Vykdydamas 
Tridento susirinkimo nutarimus, jis ragino skubiai paruošti ir 
išleisti ištaisytą Šv. Rašto laidą (Vulgata Siztina), kuri tačiau 
pasirodė netobula ir dėl to turėjo būti pakeista po dvejų metų (1592) 
pop. Klemenso VIII išleistu ir tapusiu oficialiu Šv. Rašto tekstu 
(Vulgata Clementina). Svarbus buvo katalikybės atgimimui pop. 
Siksto V 1585 m. išleistas potvarkis (bulė Romanus Pontifex, XII. 
20) griežtai įpareigojantis vyskupus nustatytu laiku atvykti Ro
mon aplankyti Apaštalų Sosto (Visitatio Liminum arba Ad Li
mina) ir padaryti pranešimo apie savo vyskupijos padėtį. Tokiu 
būdu Apaštalų Sostas, gaudamas reguliariai smulkius pranešimus 
iš įvairių kraštų vyskupijų, buvo gerai informuotas apie Bažny
čios padėtį, apie Tridento susirinkimo nutarimų vykdymo eigą 
ir galėjo duoti atskiroms vyskupijoms konkrečių nurodymų ir 
paskatinimų katalikybės restauracijai.

b) Apaštališkųjų nuncijų vaidmuo. — Katalikybės atgimimui 
Lietuvoje nemažai reikšmės turėjo nuncijai, betarpiškai kontaktuo
dami su kraštu ir jo vyskupais. Pirmas popiežiaus atstovas, 
ilgiau užtrukęs Lenkijoj ir Lietuvoje, buvo Luigi Lippomanas.

140 P. Rabikauskas, Pijus V, žr. Lietuvių Enciklopedija, XXII t., 
484 psl.

141 Vcl. Biržiška, Senųjų lietuviškų knygų istorija, I t., Chicaga 1953, 
163-166 psl.

112 Bulė Dum attenta, žr. Bullarium Romanum, VIII t., 1863, 560-563 psl.
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1555 m. atvykęs į Varšuvą, jis tuoj pat, lydimas jėzuito Alfonso 
Salmerono, atskubėjo į Vilnių. Luigi Lippomano misija buvo gelbėti 
Lietuvą nuo protestantizmo. Pabuvęs kurį laiką (nuo spalio 28 
iki lapkričio 30) Vilniuje ir patyręs, kad karaliui Žygimantui Au
gustui didelę įtaką daro Lietuvos protestantizmo šulas Radvilas 
Juodasis, bandė su juo užmegzti ryšį ir jį paveikti, bet į savo laišką 
iš Radvilo sulaukė tik įžeidžiančio atsakymo. Grįžęs Romon 
1557 m., Lippomanas padarė pranešimą apie padėtį Lietuvoje ir 
Lenkijoje. Roma įsitikino, kad tuose kraštuose reikia pastovios 
nunciatūros143. Nuo 1558 m. pradėjo veikti Lietuvos-Lenkijos 
valstybėje pastovi nunciatūra su nepertraukiama eile nuncijų. 
Pirmasis jų buvo Camillo Mentovato, po jo sekė talentingas Ber
nardo Bongiovanni, o šį pakeitė dar smarkesnis ir griežtesnis Gian- 
francesco Commendoni. Jis dėjo daug pastangų, kad Tridento susi
rinkimo nuostatai būtų priimti Lietuvos-Lenkijos valstybėje. Jis 
1564 m. Parčovo seime supažindino karalių Žygimantą Augustą 
su nuostatais, įteikdamas jam nuostatų tekstą ir ne be vargo palenk
damas jį juos priimti. Lietuvos-Lenkijos vyskupai nuostatus 
oficialiai priėmė 1577 m. Petrikavo provincialiniame sinode. Paskui 
tie nuostatai buvo priimami ir paskelbiami kiekvienos vyskupijos 
dieceziniame sinode, o klebonai buvo įpareigoti su tais nuostatais 
supažindinti savo parapijiečius. Kai kuriuos dekretus, pavyzdžiui, 
liečiančius moterystės sakramentą, bažnytines beneficijas ir kita 
klebonai turėjo skelbti bažnyčiose pakartotinai. Iš vizitatoriaus 
Pekulo apklausinėjimų matyti, kad 1579 m. Žemaičių vyskupijos 
klebonai ir kunigai tų dekretų dar nebuvo paskelbę, kai kurie iš 
jų apie tuos dekretus nebuvo nieko girdėję 144.

Nuncijai stebėdavo krašto gyvenimą, politinius ir religinius 
įvykius, palaikydavo ryšį su vyskupais, prižiūrėdavo jų veiklą, 
rūpindavosi Tridento susirinkimo nuostatų įgyvendinimu. Atvykda
mi į kraštą, jie gaudavo iš Romos smulkias instrukcijas, kaip tvar
kyti reikalus, į kokius dalykus kreipti dėmesį. Jų pareiga buvo 
ištirti kandidatų, skiriamų vyskupais, tinkamumą, tai yra pravesti 
kandidatų į vyskupus kanoniškus procesus. Per nuncijus ėjo įvai
rūs vyskupų prašymai į Romą, per nuncijų buvo siunčiamos iš 
Romos vyskupams bulės, brevės ir kitoki raštai. Nekartą nuncijus 
duodavo vyskupams nurodymų, kaip tvarkyti vyskupiją, kartais 
ir gan griežtų, kaip, pavyzdžiui, mūsų anksčiau minėtam vysk. 
Viktorinui Virbickiui. Nuncijai palaikė glaudų kontaktą su Roma,

143 G. Schramm jau Lippomano atvykimą Į Lenkiją laiko nuolatinės 
nunciatūros Lenkijoje pradžia. Žr. jo veikalą Der Polnische Adel und die 
Reformation 1548-1607, 209 psl.

144 V E DM, 19-20 psl.
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smulkiai ir tiksliai informuodami popiežiaus valstybės sekretorių 
apie įvykius kraštuose, kur jie ėjo pareigas. Kasdien jie užrašy
davo bėgamuosius įvykius ir reguliariai — tris kartus per mėnesį, 
nustatytomis dienomis — 1,7 ir 21d. siųsdavo tuos pranešimus 
Romon. Pranešimų turinys būdavo labai įvairus: karaliaus dva
ras, jo pareigūnai, ministrai, ryšiai su kitomis valstybėmis, diplo
matų veikla, užsienio ir vidaus politikos reiškiniai, senatoriai, sei
mai, vadovaujančiųjų didikų šeimos ir jų politinis bei religinis 
nusistatymas, vyskupai, religinio gyvenimo apraiškos. Taip nun
cijus A. Bolognetti XVI a. gale parašė iš Vilniaus daug pranešimų 
ir laiškų apie Radvilą Rudąjį ir kitus lietuvius bei įvykius Lietu
voje, M. Filonardi, 1636 m. dalyvavęs šv. Kazimiero kūno perkė
limo iškilmėse Vilniuje, smulkiai pranešinėjo jų eigą. Mūsų kalba
mame laikotarpyje — XVI a. pabaigoj ir XVII a. pirmoj pusėj 
ypatingai artimus ryšius su Lietuva ir jos vyskupais palaikė nun
cijai : Gianfrancesco Commendoni, V. Laureo, A. Caligari, A. Bolo
gnetti, C. Rangoni, M. Filonardi, P. Vidoni ir kiti.

c) Potridentinis Lietuvos episkopatas. — Įžvalgūs protai pamatė 
ir suprato didžiai atsakingą vyskupų rolę Bažnyčios restauracijos 
darbe. Todėl Tridento susirinkime buvo atkreiptas ypatingas dė
mesys ir užakcentuotas rūpestingas vyskupų parinkimas. Jeigu 
anksčiau kandidatą į vyskupus parinkdavo ir nominuodavo krašto 
valdovas, o popiežius tik patvirtindavo —- paskirdavo, tai dabar 
kandidatas į vyskupus turėjo pereiti griežtą tyrimą, kurį pra
vesdavo nuncijus. Karaliui nominavus naują vyskupą, nuncijus 
turėjo apie jį sudaryti informacinį procesą, apklausinėdamas eilę 
liudininkų apie skiriamąjį vyskupu asmenį, apie jo tinkamumą 
vyskupo pareigoms bei apie būsimos jo vyskupijos padėtį.

Po vyskupo Jurgio Petkūno į Žemaičius pateko (1576.1.26) 
švento gyvenimo ir apaštalinio uolumo vyras Merkelis Giedraitis14S, 
tikra prasme ganytojas, apaštalas, vadas, kokio reikalavo gyvena
masis momentas. Vos atvykęs į Žemaičius, jis, pasitelkęs jėzuitą 
M. Sedkovskį, 1576 m. vasarą apvažiavo sunykusią vyskupiją, 
o po trejų metų, kaip jau anksčiau minėjome, paprašė, kad jo 
vyskupiją vizituotų nuncijaus A. Caligari (1578-1581) auditorius 
Tarkvinijus Pekulas. Jau pirmos vizitacijos metu (1576), pastebėjęs 
savo diecezijoj didelį kunigų trūkumą, jis tuojau rimtai susirūpino

145 M. Giedraitis turėjo iškovoti sunkią ir ilgą kovą su lenku Jokūbu 
Woroneckiu, besiveržiančiu į Žemaičiu-Medininkų vyskupijos sostą. Apie 
tos kovos eigą žr. Z. Ivinskis, Aus den Endscheidenden Jahren der Restaura- 
tion dės Katholizismus in Litauen. Der Kampf um den Bischofsstuhl von 
Medininkai (Žemaiten) 1574-1576, žr. Festschrift fūr Margarete Woltner 
zum 70. Geburtstag, Heidelberg 1967, 91-101 psl.
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naujų kunigų paruošimu. Surinkęs kelis jaunikaičius į Alsėdžius, 
jis pats pamokė juos teologijos ir įšventino į kunigus146.

Nuo pat savo vyskupavimo pradžios vysk. M. Giedraitis uo
liai vykdė Tridento susirinkimo nuostatus — šalino dvasiškijos 
luome įsiveisusias blogybes, kovojo prieš bažnytinių pareigaviečių 
akumuliavimą, tvarkė parapijas, steigė naujas, statė bažnyčias, 
vyskupiją padalino į tris dekanatus147.

Vysk. M. Giedraičiui tenka priskirti ir pirmųjų Žemaičių  
vyskupijos diecezinių sinodų sušaukimo nuopelnus. Apie tuos 
sinodus liudija 1579 m. vizitacijos aprašymas. Vizitatoriui Pekului 
kalbantis su Žemaičių kunigais net 7 kartus paminimi sinodo nu
tarimai. Vienas kunigas prisipažino sinode nebuvęs, nes tuo metu 
sirgęs. Kiti apklausinėti kunigai pasisakė, kad tikėjimo išpaži
nimą atlikę sinode vyskupo akivaizdoje. Iš tų kelių užuominų 
galima susekti taip pat bent dalį juose padarytų nutarimų. Tais 
sinodų nuostatais klebonai ir vikarai buvo įpareigoti paskelbti 
bažnyčiose tikintiesiems Tridento susirinkimo nutarimą dėl vedybų, 
pop. Grigaliaus XIII bulę In Coena Domini, turėjo pristatyti 
vyskupijos kurijon bažnyčių fundacinius dokumentus ir saugumo 
dėliai juos ten laikyti. Kitais sinodų nuostatais buvo įsakyta dva
siškiams nešioti kunigiškus drabužius ir tonzūrą, krikštyti ir tuokti 
bažnyčiose, o ne privačiuose namuose. Vienas jo sinodų grei
čiausiai buvo sušauktas 1578 m.148. Sinodo nutarimai, be abejo, 
turėjo tam tikrą poveikį — sudrausmino pasauliečių ir kunigų 
moralinį gyvenimą, paskatino uoliau atlikinėti pareigas, pagyvino 
liturginį ir socialinį-karitatyvinį gyvenimą. Su vysk. M. Giedraičiu 
prasidėjo žymus katalikybės atgimimas Žemaičiuose. Užtarnautai 
jis yra vadinamas antruoju Žemaičių krikštytoju. P. B. Gams apie 
jį parašė : Samogitiam ad fidem catholicam reduxit149 .

M. Giedraičio pradėtą katalikybės restauracijos darbą tęsė 
jo įpėdinis, 1610.III.29 d. paskirtas Žemaičių vyskupu, Mikalojus 
Pacas 150, garsus pamokslininkas ir uolus ganytojas, tik silpnos

146 M. Wolonczewskis, Žemajtiu Wiskupistė, I t., 108 psl.
147 Z. Ivinskis, Giedraitis Merkelis, žr. Lietuvių Enciklopedija, VII t. 

215-217 psl.; M. Wolonczewskis, Žemajtiu Wiskupistė, I t., 118 psl.
148 VEDM,  2, 7, 10, 19-20, 36, 65, 76 psl. Klausinėjamo Veliuonos 

klebono kun. S. Bienkovskio pasakymas, kad tikėjimo išpažinimą atlikęs 
« in ultima sinodo dioecesana » — « paskutiniame vyskupijos sinode » leidžia 
manyti, kad prieš jį yra dar buvę kiti sinodai. J. Lebedys, Mikalojus 
Daukša, 124 psl.

149 P. B. Gams, Series episcoporum Ecclesiae Catholicae, Regensburg 
1873, 357 psl.

150 Vatikano archyvas, Proc. Cons. vol. 11A, f. 1-8 ; vol. 12, f. 104-115 ; 
J. Totoraitis, Mikalojus Pacas — Žemaičių vyskupas, žr. Tiesos Kelias,
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sveikatos, todėl Žemaičiuose tegyvenęs 4 metus, o kitus 10 metų 
praleidęs Italijoj, besigydydamas prie Paduvos mineralinėse vers
mėse ir Paduvoj miręs 1624.IX.6 d. Savo vyskupijoj, jėzuitų pade
damas, pravedė plataus masto misijas. Jėzuitai ir jiems vyskupo 
į pagalbą atsiusti dieceziniai kunigai, skelbdami tikėjimą ir teik
dami sakramentus, apkeliavo pačias atokiausias ir retai gyvenamas 
vyskupijos vietoves. Kad ten tikinčiųjų dvasios reikalai būtų pasto
viai ir galimai geriau aprūpinami, vysk. M. Pacas ragino didikus 
tose vietose pastatyti bažnyčių. Ir jo vyskupavimo metu buvo 
pastatytos bažnyčios Tryškiuose (1611), Tirkšliuose (1612), Če
kiškėje (1617), Grinkiškyje (1618) ir Tveruose (1614), užbaigta 
statyti Pašvitinio, atsiimta iš protestantų Kelmės bažnyčia ir 
pradėta byla dėl Šiluvos bažnyčios151 152. Be to, tame laikotarpyje 
buvo aprūpintos žeme Žagarės ir Platelių bažnyčios. Prie vysk. 
M. Paco buvo įkurta jėzuitų kolegija Kražiuose, greit išaugusi į 
žymiausią vyskupijoj švietimo centrą151. Vysk. M. Paco rūpesčiu 
prie Varnių katedros buvo įsteigta pamokslininko ir išpažinčių 
klausytojo (penitencijariaus) beneficija ir toms pareigoms paskirtas 
kunigas. Išvykdamas užsienin taisyti sveikatos, jis vyskupiją 
valdyti pavedė kapitulos kanauninkui M. Geišui, taip pat uoliam 
katalikybės atgimimo skatintojui.

Ilgiau įsisirgęs ir nebesitikėdamas greit pasveikti, vysk. M. 
Pacas atsisakė iš vyskupo pareigų. Jo vieton 1618.XI.26 d. paskir
tas Stanislovas Kiška, vyskupavęs Žemaičiuose iki 1626 m. Ir prie 
jo katalikybė ėjo stiprėjimo keliu. Bažnyčių skaičius vyskupijoj 
padidėjo dešimčia naujai pastatytų ir trimis atgautomis iš kalvi
nistų 153. Šiuo metu (apie 1622) buvo įsteigta ir pradėjo veikti 
Žemaičių kunigų seminarija, pradžioje Kražiuose, paskui dalis 
Varniuose. Joje paruošti kunigai, įsijungę Į pastoracini darbą, 
palengva mažino iki šiolei taip jaučiamą didelį kunigų trūkumą. 
Kad ordinaras turėtų sau pagalbininką ir kad būtų geriau ir leng
1939 m., 6 nr., 443-447 psl. ; R. Krasauskas, Pacas Mikalojus, žr. Lietuvių 
Enciklopedija, XXI t., 309-311 psl.

151 M. Wolonczewskis, Žemajtiu Wiskupistė, I t., 278-322 psl.; Plg. 
Lietuvių Enciklopedija, XXXI t., 498-499 (Tryškiai), 223-224 psl. (Tirkšliai); 
IV t., 158 psl. (Čekiškė) ; VII t., 512 psl. (Grinkiškis); XXXII t., 88-89 psl. 
(Tverai) ; XXII t., 148 psl. (Pašvitinys); XI t., 347 psl. (Kelmė); XXIX t., 
512-513 psl. (Šiluva). Visą Šiluvos bažnyčios atgavimo bylos eigą žr. St. Yla, 
Šiluva Žemaičių istorijoj, I t.. Bostonas 1969.

152 A. Liuima, Kražių kolegija, žr. Lietuvių Enciklopedija, XIII t., 
34-38 psl.

163 Jam vyskupaujant buvo pastatytos šios bažnyčios: Lieplaukės, 
Gardų, Pamūšio, Pavandenės, Girkalnio, Laukuvos, Klovainių, Kantau
čių, Radviliškio, N. Žagarės (M. Wolonczewskis, Žemajtiu Wiskupistė, 
I t., 278-322 psl.).
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viau tvarkomi visos diecezijos reikalai, vysk. St. Kiška pasiryžo 
įsteigti Žemaičių sufraganiją. Tam tikslui jis dovanojo Dauksiš
kių dvarą. Tai buvo beneficija būsimam sufraganui. Nuolatiniam 
ryšiui palaikyti su Roma, vysk. St. Kiška laikė ten savo atstovą, 
o 1624 m. ir jis pats, bene pirmas iš Žemaičių vyskupų, nuvyko 
į Romą atlikti vizito Ad Limina Apostolorum ir įteikti Apaštalų 
Sostui oficialų pranešimą apie Žemaičių vyskupiją154.

Vysk. Abraomas Vainius (Voina), Žemaičių dieceziją valdęs 
5 metus (1626-1631), stiprino katalikybės ir Bažnyčios pozicijas, 
kėlė religinį žmonių susipratimą, lankė parapijas. Kad paskatintų 
religinio gyvenimo suklestėjimą, išrūpino iš Romos 66 savo vysku
pijos bažnyčioms atlaidus, 1627 m. su religiniu pakilimu atšventė 
visoj vyskupijoj Šv. Metų jubiliejų, vykdydamas Tridento susirin
kimo nutarimus, kovojo prieš bažnytinių beneficijų sutelkimą į 
vienas rankas, — žiūrėjo, kad kiekvienas klebonas valdytų tik 
vieną parapiją ir uoliai dirbtų pastoracijos srityje155. Jo vysku
pavimo laikotarpyje buvo pastatytos kelios naujos bažnyčios: 
Pakruojo, Salantų, o Žarėnų bažnyčiai suteiktos parapijinės teisės. 
Kan. J. Kazakevičius, vyskupo remiamas, vedė bylą atsiimti iš 
protestantų Liolių bažnyčią ir jos turtą156.

1631.VI. 11 d. į Žemaičių vyskupo sostą įžengė Merkelis Gei
šas, kilęs iš Žemaičių bajorų (nuo Raseinių), buvęs Merkelio Gie
draičio mokinys ir auklėtinis, turįs didelę patirtį ir ilgo bei įvairaus 
bažnytinio darbo praktiką — jau vysk. M. Paco laikais, šiam bū
nant ilgesnį laiką Italijoj, administravęs Žemaičių vyskupiją. 
M. Geišas buvo vyskupo M. Giedraičio dvasios žmogus, pilnas uo
lumo ir energijos, savo amžininkus stebinęs darbštumu ir parei
gingumu, žymus pamokslininkas, nuolatos keliavęs po vyskupiją 
pastoraciniais reikalais1S7. Skaitlingų metų amžius tačiau neleido 
jam ilgai tęsti tos ganytojavimo kelionės. Pusantrų metų tik jis 
nešiojo Žemaičių vyskupo pastoralą (m. 1633.1.28 d.).

Jo įkandin Žemaičių vyskupo sostan sėdo (1633.XII.19) Jur
gis Tiškevičius, iš grafų giminės, mokęsis ir auklėjęsis jėzuitiškose 
mokyklose, akademinio išsilavinimo — Krokuvos akademijoj bai

154 Archivum S. Congregationis S. Concilii, Relationes dieocesanae Samo- 
gitienses anno 1625.

155 Vatikano archyvas, Proc. Cons. vol. 28, f. 558-572.
156 M. Wolonczewskis, Žemajtiu Wiskupistė, I t., 141-146, 310-330 psl. ; 

Plg. P. Jatulis, Pakruojis, žr. Lietuvių Enciklopedija, XXI t., 380-381 psl.; 
R. Krasauskas, Salantai, žr. Lietuvių Enciklopedija, XXVI t., 326-328 psl. ; 
Žarėnai, žr. Lietuvių Enciklopedija, XXXV t., 174-175 psl. ; Lioliai, žr. 
Lietuvių Enciklopedija, XVT t., 250 psl.

157 Z. Ivinskis, Geišas Merkelis, žr. Lietuvių Enciklopedija, VII t., 
90-91 psl.
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gęs studijas, nuo jaunystės giliai religingas, nuo pradžios kunigiško 
gyvenimo visad uolus ir rūpestingas savo pareigose, tokiu liko ir 
tapęs vyskupu158.

Jurgis Tiškevičius ganytojo darbą pradėjo Vilniuje, būdamas 
vysk. Eust. Valavičiaus sufraganu, paskui 16 metų darbavęsis 
Žemaičiuose ir vėl šešetą metų Vilniuje, tuo būdu užbaigdamas 
mūsų laikotarpį vienoj ir kitoj vyskupijoj. Savo dvasia jis prilygo 
Merkelį Giedraitį, o savo darbais Žemaičiuose dargi pranoko jį. 
Jurgis Tiškevičius rikiuotinas didžiųjų Žemaičių vyskupų eilėn.

Atvykęs į Žemaičius, pirmus dvejus metus lankė vyskupiją. 
Pastebėjęs, kad kai kuriose jos dalyse yra dar labai reta bažny
čių, skatino didikus statyti ten naujas. Jo paveiktas Sapiega 1634 m. 
pastatė Kartenoj bažnyčią159. Ne be Tiškevičiaus rūpesčio ir paska
tinimo buvo pastatytos taip pat Surviliškio, Kubų, Laukžemio, 
Pušaloto bažnyčios, Pikelių, Sudargo ir Židikių koplyčios bei 
geriau aprūpintos beneficijomis Skirsnemunės, Nemakščių ir Viekš
nių parapinės bažnyčios 160. Lankydamas parapijas jis pastebėjo 
įvairių taisytinų dalykų, todėl nieko nelaukdamas 1636.1.13-15 
dienomis sušaukė kunigus į Varnius, į diecezinį sinodą, kuriame 
aptarė pastoracinius ir disciplinarinius klausimus, priėmė ir pas
kelbė eilę svarbių katalikybės restauracijai nuostatų. Praėjus trims 
metams, vysk. J. Tiškevičius sušaukė antrą sinodą 1639.1.16-19 d., 
paskui trečią 1643.IX.20-22 d. ir ketvirtą 1647.VII.14-16 d. Kiek
vieno sinodo nuostatai buvo išleisti atskirai, o vėliau vysk. K. 
Paco rūpesčiu visų šių keturių sinodų nutarimai išleisti viename 
leidinyje161. Sinoduose priimti nutarimai: kad prie visų parapinių 
bažnyčių būtų įsteigtos artojų globėjo šv. Izidoriaus vardo bro
lijos, kad kunigai geriau pasiruoštų ir gražiau sakytų pamokslus 
bei dėstytų katekizmą, kad neloštų kortomis, nemedžiotų, kad 
neaugintų barzdų, kad neturtinguosius laidotų nemokamai, kad 
klebonai turėtų vikarus, kad klebonai kasmet lankytų savo para
pijiečius (kalėdojimas !), kad bažnyčios dokumentus padėtų sau
goti Varnių katedros archyvan, kad diecezijos kunigai ir vienuoliai 
darniai bendradarbiautų pastoracijos darbe, kad uoliau būtų kovo
jama prieš burtininkavimą ir raganavimą, kad klebonai pasirū
pintų prie bažnyčių pastatyti prieglaudas, kad vikarai duotu

158 Vatikano archyvas, Proc. Cons. vol. 24, f. 813-820 ; vol. 32 f. 440-467.
159 M. Wolonczewskis, Žemajtiu Wiskupistė, I t., 154 psl., Lietuvių 

Enciklopedija, XI t., 103 psl. (Kartena).
160 M. Wolonczewskis, ten pat, 155 psl. ; Lietuvių Enciklopedija, 

XXVIII t., 56 psl. (Skirsnemunė) ; XX t., 154 psl. (Nemakščiai) ; XXXIII t., 
532-533 psl. (Viekšniai).

161 Collectanea constitutionum synodalium dioecesis Samogitiensis, Vil
nius 1690.
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kasmet vyskupui apyskaitą iš savo pastoracinio darbo ir t.t., 
turėjo didelės reikšmės religiniam atgimimui. Jie davė gaires ku
nigams, dirbantiems pastoracinį darbą, jie padėjo pagrindus die
cezijos įstatymdavystei (nes ankstesnių Žemaičių vyskupijos sinodų 
nuostatai nėra išlikę arba bent iki šiolei nesurasti).

Prie vysk. J. Tiškevičiaus suklestėjo Žemaičiuose vienuoly
nai, bet apie juos reikia kalbėti kaip apie atskirą religinį Lietuvos 
atgimimą lėmusi veiksnį. Jie savo ruožtu kėlė žmonių religinį 
sąmoningumą, pamaldumą ir veiklumą. Įsteigdamas kalvarijas, 
jis davė pradžią garsiajai Žemaičių Kalvarijos šventovei, maldi
ninkų kelionėms į ją ir gražiai pamaldumo praktikai. Vyskupiją 
padalino į 6 dekanatus, kurijoj pravedė reformas. Jo darbų, atliktų 
Žemaičiuose Bažnyčios naudai ir tikinčiųjų dvasinei gerovei, eilė 
yra ilga 162.

Vilniaus vyskupija potridentiniame laikotarpyje taip pat 
nestokojo gerų ganytojų. Po Val. Protasevičiaus sostą užėmė 
vyskupas ir kardinolas Jurgis Radvilas163, kilęs iš žymiausios ir 
tuo metu įtakingiausios Lietuvos didikų giminės, konvertitas, 
mokslų sėmęs Leipcigo universitete, paskui jėzuitų kolegijoj Poz
nanėj ir Vilniuj, aštuoniolikmetis jaunuolis paskirtas 1574.XII. 18 d. 
Vilniaus vyskupo koadjutoriumi, dar porą metų po to studijavo 
teologiją Romoje, globojamas Roberto Bellarmino, 1581 m. vasarą 
pargrįžęs į Vilnių, perėmė vyskupo pareigas, nors teturėjo tik 
žemesniuosius šventimus. 1583.XII.26 d. Vilniuje pakonsekruotas 
vyskupu, o kiek anksčiau XII. 12 d. pop. Grigaliaus XIII pakeltas 
kardinolu. Vykdydamas Tridento susirinkimo nuostatus, 1582 m. 
įsteigė Vilniuje diecezinę kunigų seminariją, užtikrindamas joje 
12 klierikų išlaikymą. Į šią seminariją siųsdavo savo 6 klierikus ir 
Žemaičių vyskupas. Seminarija buvo skirta lietuviams, jos vado
vavimas buvo pavestas jėzuitams. Sekančiais metais Vilniuje 
buvo įsteigta (pop. Grigaliaus XIII bulė Quanto membra Christi 
1583.II.5) Popiežiškoji seminarija, kurioje buvo ruošiami kunigai 
misininkai Lietuvai ir aplinkiniams kraštams. Į ją buvo priimami 
studentai iš Švedijos, Norvegijos, Danijos, Pamario, Livonijos, 
Rusijos, Lietuvos ir Vengrijos. Pradžioje lietuvių skaičius joje 
buvo nedidelis (pavyzdžiui, 1590 m. iš 35 auklėtinių buvo 4 lietu
viai), vėliau lietuviai sudarė daugumą (1632 m. lietuvių buvo 11 ;

162 M. Wolonczewskis, Žemajtiu Wiskupistè, I t., 156-160 psl. ; Lietuvių 
Enciklopedija, XXI t., 239-240 psl. ; Archivum S. Congregationis S. Concilii, 
Relationes dioecesanae Samogitienses anno 1639 ir 1646 ; J. Totoraitis, 
Žemaičių Kalvarija, Marijampolė 1936.

163 P. Jatulis, Radvilas Jurgis, žr. Lietuvių Enciklopedija, XXIV t., 
382-385 psl. (su šaltinių nurodymais ir plačia bibliografija).
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1651 m. iš 25 auklėtinių 16 buvo lietuvių; 1676 m. iš 25 auklėtinių 
buvo 19 lietuviu). Taip ir ši seminarija davė Lietuvos Bažnyčiai 
nemaža kunigų, tarp jų visą eilę žymių dvasiškių: lietuviškojo 
giesmyno leidėją S. Slavočinskį, kan. Joakimą Skirmontą, Petrą 
Bogušą, vysk. Aleks. Horaini ir kitus164.

Kad galėtų geriau ir veiksmingiau tvarkyti bažnytinius rei
kalus bei duoti akstiną religiniam-katalikiškam atgimimui Jurgis 
Radvilas 1582.11.12 d. sušaukė Vilniuje diecezinį sinodą, reikš
mingą savo nutarimais, kurie buvo paskelbti 11.25 d. jo ganyto
jiniame laiške. Jo įvairiopa veikla Vilniuje nutrūko, perkėlus jį 
1591 m. į Krokuvą.

Jam išvykus į Lenkiją, kilo ginčas dėl Vilniaus vyskupo sosto, 
trukęs 8 metus. Kaip anksčiau lenkas J. Woronecki veržėsi į Že
maičių vyskupus, taip dabar į Vilniaus vyskupus norėjo patekti 
Lucko vyskupas lenkas Bernardas Maciejowski16S. Einant toms 
varžytinėms, Vilniaus vyskupija 8 metus buvo be vyskupo. Vysk. 
V. Protasevičiaus ir Jurgio Radvilo laikais prasidėjęs katalikybės 
atgimimo vyksmas ne tik kad sustojo, bet dargi ėmė rodytis vėl 
pairimo ir nuosmukio ženklų. Nuncijaus G. Malaspinos atsiusto 
vizitatoriaus A. Komuliejaus (Comuleus) alarmuojąs 1595 m. pra
nešimas apie liūdną padėtį Vilniaus vyskupijoj paskatino Romą 
greičiau persiorientuoti į lietuvišką tos bylos pusę. 1600.VII.31 d. 
Vilnius gavo vėl pavyzdingą ganytoją vysk. Benediktą Vainių 
(Voiną), kuris buvo uolus Tridento susirinkimo nutarimų vykdy
tojas, pirmasis iš Vilniaus vyskupų atliko 1605 m. per prokuratorių 
vizitą ad Limina Apostolorum ir įteikė popiežiui pranešimą raštu 
apie Vilniaus vyskupiją. Per savo 15 vyskupavimo metų sušaukė 
6 diecezinius sinodus166.

Jo įpėdinis Vilniaus vyskupo soste nuo 1616.V.18 iki 1630. 
1.9 d. vysk. Eustachas Valavičius, kilimo lietuvis nuo Gardino, 
jaunystėje grįžo į katalikų tikėjimą, mokslus išėjo jėzuitų akade
mijoj Vilniuje, kanonų teisę studijavo Paduvos universitete ir 
filosofiją bei teologiją Romoje. Bažnytinę karjerą pradėjo Vilniuje, 
1600 m. buvo prelatas ir Trakų klebonas, kartu ėjo ir pasaulinės 
valdžios pareigūno pareigas—-nuo 1599 iki 1613 m. buvo Lietuvos 
referendorius, nuo 1615 m. didžiosios Lietuvos Kunigaikštijos vice
kancleris. Pradėjęs valdyti vyskupiją, pirmiausia atliko Vilniaus

164 P. Jatulis, Popiežiaus seminarija Vilniuje, žr. Lietuvių Enciklope
dija, XXIII t., 288-291 psl.

165 I. Lappo, Bandymas pavesti lenkui Vilniaus vyskupo sostą XVI a. 
pabaigoje, žr. Praeitis, I t., Kaunas 1930, 94-138 psl.

166 J. Sawicki, Concilia Poloniae, II t. Synody diecezji Wileńskiej i ich 
statuty, Varšuva 1948, 37-58 psl.
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katedros vizitaciją, rūpinosi ją, 1610 m. smarkiai gaisro apnai
kintą, restauruoti, savo lėšomis nupirko Vilniuje kunigams inva
lidams namus, pastatė kitas dvi prieglaudas vargšams, vyskupijos 
kurijoj įsteigė naują kanclerio pareigavietę, sušaukė 3 diecezinius 
(1618, 1623 ir 1626 m.) sinodus. Kad geriau galėtų tvarkyti ir 
prižiūrėti tolimiausius diecezijos pakraščius, jis 1619 m. įsteigė 
Gudijos archidijakoniją. Jam vyskupaujant suklestėjo diecezijoj 
religinis gyvenimas, kūrėsi vienuolynai, pastatyta naujų bažnyčių 
ir įsteigta parapijų, keletas bažnyčių atsiimta iš protestantu167.

Dar tenka paminėti vieną šio laikotarpio Vilniaus vyskupą 
Abraomą Vainių (Voiną), persikėlusi čia iš Žemaičių 1631 m. ir 
vyskupavusį iki 1649 m. Jo priežiūroj vyko tolesnis katedros baž
nyčios atnaujinimas, gražiosios šv. Kazimiero koplyčios įrengi
mas ir iškilmingas šv. Kazimiero kūno į ją perkėlimas 1636 m.168 
Ta proga suruoštos impozantiškos manifestacijos parodė religinio 
katalikiško gyvenimo gyvastingumą ir stiprumą. Taipgi jis rūpi
nosi vykdyti labdarybę, jis parkvietė ir įkurdino Vilniuje vienuo
lius bonifratrus, pavesdamas jiems šv. Kryžiaus bažnyčią, prie 
kurios jie tuojau įsteigė ligoninę. Uoliai gynė Katalikų Bažnyčios 
teises, už tai susilaukdamas iš pop. Urbono VIII pagyrimo. Su
šaukė diecezinį sinodą 1631, 1635 ir 1644 m.169.

Potridentinio laikotarpio Lietuvos vyskupai buvo svarbiau
sias vadovaująs veiksnys katalikybės atgimimo raidoje. Arčiausiai 
jų stovėjo jų pagelbininkai vyskupai sufraganai, talkinę jiems admi
nistracinio ir pastoracinio darbo srityse bei pavadavę juos, kai jie 
išvykdavo ilgesniam laikui už diecezijos ribų. Vyskupų žinioje ir 
vadovybėje buvo katedrų kapitulos — prelatai ir kanauninkai, 
kurie, pritaikius Tridento susirinkimo nuostatus, tapo sudrausminti, 
privalėjo reziduoti savose pareigavietėse, priimti kunigystės šven
timus ir eiti kunigiškas pareigas, o ne tik imti naudą iš bažnytinių 
beneficijų. Vyskupų žinioje ir vadovybėje dirbo šiuo metu žymiai 
pagausėjusi kunigija, parengta savose seminarijose. Parapijų skai
čius pašokęs, pastoracijoj dirbą klebonai ir vikarai prižiūrimi ir 
kontroliuojami dekanų. Klebonų skyrimas vis daugiau perėjęs

167 Vatikano archyvas, Miscellanea, Arm. I, vol. 85, f. 42-69; Lietuvių 
Enciklopedija, XXXII t., 534-535 psl.

168 Z. Ivinskis, Šventasis Kazimieras, New Yorkas. 1955, 107 psl.
169 Vatikano archyvas, Proc. Cons. vol. 28, f. 558-572 ; Archivum S. 

Congregationis S. Concilii, Relationes dioecesanae Vilnenses anno 1635 ir 
1639 ; J. Sawicki, Concilia Poloniae, II t. Synody diecezji Wileskńiej i ich 
statuty, Varšuva 1948, 62-71 psl. ; Lietuvių Enciklopedija, XXXIV t., 455- 
456 psl. Plačiau apie vysk. A. Vainių (Voiną) žr. W. Przyałgowski, Żywoty 
Biskupich Wileńskich, II t., Vilnius 1860, 43-72 psl.
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vyskupų jurisdikcijon ir daugiau dėmesio kreipiama į kandidatų 
parinkimą. Pavyzdžiui, vysk. J. Tiškevičius klebonais skirdavo 
tuos kunigus, kurie sugebėdavo gerai sakyti pamokslus. Pritaikant 
Tridento susirinkimo nuostatus, mažėjo bažnytinių beneficijų aku
muliacijos atvejai, nors vis tik ši negerovė dar ilgai nebuvo visiškai 
išnaikinta. Ir potridentiniais laikais vis buvo teisinamasi kunigų 
trūkumu ar tinkamo kunigų pragyvenimo pretekstu.

d) Vienuolijos — religinio atgimimo nešėjos. — Naujas veiksnys, 
didele dalimi lėmęs religini Lietuvos atgimimą, buvo vienuolijos. 
Žemaičiuose jos pasirodė gan vėlai, bet už tai iš karto stipriai. 
Per du šimtmečius Žemaičių krikščionėjimo vienuolijos nebandė 
ar nepajėgė šioj žemėj įleisti šaknies. Kodėl čia taip vėlavosi kurtis 
vienuolynai ? Klausimas mįslingas ir reikalingas rimto tyrinėjimo 
bei svarstymo. Gal būt per silpna buvo čia pati krikščionybė ar 
per lėtai vyko krikščionėjimo procesas, kurį XVI a. dar labiau 
prislopino protestantizmo sukelta religinio sąmyšio audra.

Iki M. Giedraičio Žemaičiuose nebuvo nei vieno vienuolyno. 
Vysk. M. Giedraitis tuojau pastebėjo šią spragą ir darė žygių atsi
kviesti į savo vyskupiją vienuolių jėzuitų. Jis kreipėsi į Vilniaus 
jėzuitus. Pradžioje gavo tik du vienuolius: Motiejų Galminą ir 
Merkelį Daugėlą, kuriuos jis įkurdino Kražiuose ir pavedė jiems 
vykdyti misijas Žemaičiuose. Tai buvo pavienių jėzuitų veikla. 
1576 m. vasarą jėzuitas Mikalojus Sedkovskis padėjo vysk. M. 
Giedraičiui lankyti vyskupijos parapijas. Šiaurinę vyskupijos dalį 
su misijomis pasiekdavo jėzuitai iš Rygos, kur jie buvo įkur
dinti 1582 m. Pažymėtina čia pastoracinė veikla jėzuito P. Kri
merio (m. 1602), sakiusio lietuviškus pamokslus ir ispano jėzuito 
Antano Arijo, kuris buvo visai gerai išmokęs lietuviškai, uoliai 
mokė liaudį tikėjimo tiesų, klausė išpažinčių ir sakė lietuviškai 
pamokslus 170. Pačiam vysk. M. Giedraičiui, lankiusiam 1587 m. 
dieceziją, vėl talkino jėzuitai: portugalas Emanuelis Vega, greit 
pramokęs lietuviškai ir Jeronimas Kniška, sakydami lietuviškai 
pamokslus ir klausydami išpažinčių 171. M. Giedraičio nuopelnas, 
kad Žemaičių vyskupijoj pradėjo darbuotis ne tik pavieniai vie
nuoliai, bet ir ėmė kurtis vienuolynai. Jam vyskupaujant, Jono 
Karolio Chodkevičiaus rūpesčiu 1602 m. buvo įkurtas pirmasis 
pranciškonų (bernardinu) vienuolynas Kretingoje. Ten greit susi

170 St. Rostowski, Lituanicarum Societatis Jesu Historiarum pars prima, 
Vilnius 1768, 216 psl. ; S. Załęski, Jezuici w Polsce, Krokuva 1905, IV t. 
1 d., 71 psl.; J. Lebedys, Mikalojus Daukša, 35 psl.

171 P. Rabikauskas, Vega Emmanuel, žr. Lietuvių Enciklopedija, 
XXXIII t., 268 psl. ; S. Załęski, Jezuici w Polsce, I t. II d. 760 psl.
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darė gražus 15 vienuolių komunitetas. Jie vedė parapiją, vykdė 
pastoraciją, talkino kaimyninių parapijų kunigams, mokė vaikus 
J. K. Chodkevičiaus įkurtoj mokykloj172.

1613 m. Andrius ir Kotryna Valavičiai įkurdino bernardinus 
Tytuvėnuose173. Iš Vilniaus atvykę pirmieji 5 bernardinai pra
džioje apsigyveno prie senosios koplyčios, o 1614 m. jau padėjo 
pamatus mūrinei bažnyčiai ir vienuolynui, kurių statyba buvo 
baigta 1633 m. Žemaičių vysk. J. Tiškevičius 1635 m. pašventino 
vienuolyną, pakonsekravo bažnyčią ir pavedė bernardinams val
dyti Tytuvėnų parapiją. Bernardinai išvystė čia gražią pastoracinę 
veiklą.

Į pietus nuo Tytuvėnų, prie Nemuno, Seredžiaus miestelyje 
vaivada Mikalojus Pacas, pastatęs bažnyčią, 1620 m. prie jos įkur
dino augustinijonus. Jie čia gyveno ir dirbo 15 metų. Vysk. St. 
Kiška 1626 m. buvo apgyvendinęs vienuolį augustinijoną Jukne
vičių ir prie Lyduvėnų koplyčios. Keletą metų dirbo augustini
jonai pastoracinį darbą šiose vietovėse, bet stipriau įsišaknyti čia 
nepajėgė. 1635 m. jie pasitraukė iš Seredžiaus, o paskui ir iš Lydu
vėnų174. Jų vietą užėmė dieceziniai kunigai.

Apie tą laiką Lietuvos pakancleris ir Telšių valdytojas Povilas 
Sapiega parkvietė ir įkurdino vienuolius bernardinus Telšiuose 175. 
Vienuoliai čia meldėsi, apaštalavo ir mokė suaugusius, jaunimą ir 
vaikus tikėjimo dalykų. 1624 m. karalius Zigmantas Vaza sustiprino 
juos materialiai, užrašydamas stambesnę beneficiją. 1656 m. Tel
šių vienuolyne gyveno ir dirbo 18 bernardinų.

Jėzuitai pastoviai įsikūrė Kražiuose 1616 m. ir 1625 m. atgai
vino misiją Varniuose. Vienuolynų tinklą Žemaičiuose žymiai 
praplėtė vysk. J. Tiškevičius, įkurdamas 1637 m. domininkonus 
Žemaičių Kalvarijoj 176, 1642 m. Raseiniuose177 ir 1643 m. Vir
balyje. Taip pat jo buvo pakviesti ir įkurdinti karmelitai Kudirkos 
Naumiestyje ir Linkuvoj178. Prieš Jurgiui Tiškevičiui atvykstant 
į Žemaičius, čia nebuvo dar nei vieno moteriškojo vienuolyno. Jo 
pastangomis buvo 1643 m. įkurtas seserų benediktinių vienuoly -

172 V. Gidžiūnas, Kretinga, žr. Lietuvių Enciklopedija, XIII t., 66-71 psl.
173 R. Krasauskas, Tytuvėnai, žr. Lietuvių Enciklopedija, XXXI t., 

256-258 psl.
174 V. Gidžiūnas, Augustinijonai Lietuvoje, žr. L.K.M. Akademijos Metra

štis, IV t., Roma 1968, 309 psl.
175 Br. Kviklys, Mūsų Lietuva, IV t., Bostonas 1968, 31-32 psl.
176 J. Totoraitis, Žemaičių Kalvarija, Marijampolė 1936, 12-13 psl.; 

Kun. Ragaišis, Žemaičių Kalvarijos aprašymas, Vilnius 1906, 13 psl.
177 Vatikano archyvas, Acta Congregationis Consistorialis ab anno 

1646 ad annum 1649, vol. 10, f. 200r-201r.
178 M. Wolonczewskis, Žemajtiu Wiskupistė, II t., 140-146 psl.



49* KATALIKŲ BAŽNYČIA LIETUVOJE XVI-XVII AMŽIUJE 237

nas Kražiuose, o 1645 m. jis pastatė seserims kotrynietėms vie
nuolyną Krakėse 179.

Laimingesnė tuo atžvilgiu buvo Vilniaus vyskupija. Jau XIII a. 
ten darbavosi atskiri pranciškonų ir domininkonų vienuolijų na
riai. Pastoviai pranciškonai įsikūrė 1312 m., domininkonai 1323 m. 
ir šv. Augustino atgailos kanauninkai 1391 m. XV a. įsikūrė dar 
4 naujos vienuolijos, XVI a. 3. Vienuolynų XVI a. Vilniaus vysku
pijoj buvo 34, o juose vienuolių galėjo būti per 500 180. Tiesa, 
dalis jų buvo skaudžiai paliesti protestantizmo sukelto religinių 
kovų sūkurio, bet greit atsigavo, ypatingai, kai 1569 m. į Vilnių 
atkilo vysk. V. Protasevičiaus parkvieti jėzuitai, uolūs kovotojai 
už tikėjimą ir Bažnyčią. Jų ir kitų vienuolijų įkurti vienuolynai 
nusagstė visą Vilniaus diecezijos plotą. XVII a. viduryje 1651 m. 
Vilniaus vyskupijoj buvo 93 vienuolynai181. Vien tik Vilniaus 
mieste jų buvo 17. Šis vienuolynų išbujojimas aiškiai parodo kata
likybės atgimimą ir tuo pačiu vienuolijų, kaip veiksnių, to atgi
mimo raidoj didžią svarbą.

e) Mokyklos — krašto religinimo veiksnys.—Mūsų svarstomame 
laikotarpyje, t. y. XVI-XVII a. pirmoj pusėj nebuvo Lietuvoje 
specialios valstybinės įstaigos, kuri būtų tvarkiusi švietimo rei
kalus. Jie buvo palikti privačiai iniciatyvai. Mokyklos kūrėsi pa
prastai prie parapinių bažnyčių ar vienuolynų ir jų buvo išlaikomos. 
Prie Vilniaus katedros jau nuo jos įsteigimo laiku yra buvusi mo
kykla. Ji buvo praplėsta ir sustiprinta 1452 n. karaliaus Kazimiero 
donacija. 1513 m. buvo atidaryta Vilniuje antra mokykla prie šv. 
Jono bažnyčios. Žemaičiuose seniausia mokykla buvo prie Var
nių katedros. 1507 m. buvo įkurta mokykla Tauragėj, 1530 m. 
Joniškyje, 1537 m. Jurbarke. Praūžus protestantizmo audrai, 
Žemaičiuose 1579 m. dar buvo galima priskaityti apie 20 mokyklų. 
Veiklieji potridentinio laikotarpio vyskupai dažnai primindavo ir 
ragindavo klebonus rūpintis parapinėmis mokyklomis. Gniezno 
arkivyskupas B. Maciejowski savo 1607 m. ganytojiniame laiške 
įpareigojo visos savo bažnytinės provincijos, kuriai priklausė taip 
pat Vilniaus ir Žemaičių vyskupijos, dvasiškiją rūpintis parapi
nėmis mokyklomis. Jis ragino kunigus prie kiekvienos bažnyčios 
įsteigti mokyklą, kurioje dvasiškis ar kuris kitas mokytojas mokytų 
parapiečių vaikus182. Vysk. J. Tiškevičius savo 1646 m. relia-

179 M. Wołonczewskis, ten pat, 147-149 psl.
180 V. Gidžiūnas, Vienuolijos Lietuvoje, žr. Lietuvių Enciklopedija, 

XV t., 153 psl.
181 Archivum S. Congregationis S. Coneilii, Relationes dioecesanae Vil- 

nenses anno 1651.
182 J. Kurczewski, Biskupstwo Wileńskie, 395 psl.
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cijoj Apaštalų Sostui pažymi, kad Žemaičių vyskupijoj prie visų 
parapinių bažnyčių veikia mokyklos183 184. Panašiai turėjo būti ir 
Vilniaus vyskupijoj. Tose mokyklose buvo mokoma skaityti, 
rašyti, skaičiuoti, giedoti ir katekizmo.

Vidurinėms mokykloms pradžią davė jėzuitai, 1570 m. įsteig
dami Vilniuje kolegiją. Praėjus dešimčiai metų (1580) jie atidarė 
kolegiją Polocke, tada priklausiusiam Vilniaus vyskupijai. 1586 m. 
pradėjo veikti kolegija Nesvyžiuje. Dar sparčiau didėjo kolegijų 
skaičius XVII a. pradžioje. 1615-1616 m. buvo Įsteigta ir atidaryta 
kolegija Kražiuose (1636 m. joje jau mokėsi virš 100 mokiniu), 
1617 m. įkurta kolegija pačiame Vilniaus vyskupijos pakraštyje 
— Oršoje, taip pat 1617 m. tokia mokykla pradėjo veikti Smolenske, 
1625 m. Gardine, 1631 m. Naugarduke, 1639 m. Vitebske, 1642 m. 
Kaune. 1654 m. įsikūrę jėzuitai Pašiaušėje (Šiaulių aps.), 1655 m. 
ten atidarė mokyklą — kolegiją. Mokinių joje mokydavosi ne
daugiau 30. Tai buvo valstiečių ir didikų vaikai iš platesnės apy
linkės. Ši kolegija buvo tarsi parengiamoji mokykla jaunuoliams, 
einantiems paskui į Kražių kolegiją ar Vilniaus Akademiją. Pašiau
šės kolegijoje paprastai gyvendavo apie 10 jėzuitų, kartais net 
iki 23. Vienas ar du jų būdavo užimti mokykloj, o visi kiti dirb
davo pastoracinį darbą. Todėl šią kolegiją reikia vertinti daugiau 
kaip pastoracinio darbo ir misijinės veiklos centrą. Jėzuitų uolu
mas apaštalavimo srityje buvo didelis. Jų dėka religinis žmonių 
gyvenimas plačioj Pašiaušės apylinkėje atgimė ir suklestėjo1S4.

Kaip parapinėse — pradžios mokyklose, taip vidurinėse — jė
zuitų kolegijose ypatingai buvo daug dėmesio kreipiama į religijos 
mokymą, religinį auklėjimą ir religinę praktiką. Religinių žinių 
mokiniams perteikimą lydėjo pamaldumo pratybos ir dorinio 
pajautimo ugdymas. Buvo sudaromos mokiniams dažnos progos 
viešai pareikšti savo religinius įsitikinimus, dalyvaujant organi
zuotai pamaldose, religinėse manifestacijose, religiniuose vaidini
muose, disputuose, įvairiose šventėse. Ypatingai jėzuitų mokyklose 
buvo siekiama jaunimą ne tik išmokslinti, bet ir išugdyti gerais 
katalikais, iškalbingais ir karingais katalikybės gynėjais ir jos 
skleidėjais. Jėzuitų mokyklose religiniam ugdymui skatinti dar 
veikė Marijos sodalicijos, o kitų vienuolijų mokyklose — įvairios * 131

183 Archivum S. Congregationis S. Concilii, Relationea dioecesanae Sa- 
mogitienses anno 1646.

184 A. Liuima, Pašiaušės kolegija, žr. Lietuvių Enciklopedija, XXII t., 130-
131 psl. ; P. Rabikauskas, 18-jo Amžiam Lietuvos Bruožai. Iš Pašiaušės 
Jėzuitų Kolegijos Metraščių žr. Tautos Praeitis, I t., knyga 3, Chicaga 1961, 
345-391 psl.
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brolijos. Jos buvo taip pat kuriamos ir parapijose ir į jas buvo 
suburiama daug jaunimo ir suaugusiųjų. Visų jų veikla buvo reli
ginio pobūdžio. Visų mokyklų viršūnėj buvo aukštojo mokslo 
įstaiga — Vilniaus akademija185, kuri nuo jos įkūrimo (1579) iki 
XVII a. vidurio, t.y. per 70 metų išleido į gyvenimą keliolika 
tūkstančių akademinio (tuometiniu mastu) išsilavinimo jaunuolių, 
išauklėtų religinėj dvasioj. Tai buvo milžiniškas veiksnys krašto 
religinimui ir katalikybės atgimimui.

Suminėjome pačius svarbiausius veiksnius, lėmusius Lietuvos 
religinį atgimimą. Vieni jų veikė netiesioginiai: protestantizmo 
suskilimas į įvairiaspalves sektas, Lietuvos didikų atsivertimas ir 
valdovų laikysena, kiti tiesioginiai prisidėjo, nešdami katalikybės 
atgimimą. Juos mes išrikiavome taip : Popiežiai, nuncijai, episko
patas ir dvasiškija, vienuolijos, mokyklos — parapinės, vidurinės 
arba kolegijos, seminarijos, akademija su savo sodalicijomis ir 
brolijomis. Dėka jų visų katalikybė Lietuvoje išėjo iš ūkanų ir 
sutemą į saulėtą rytmetį, išaušusi jai XVII a. pirmoj pusėj.

Kun. Rapolas Krasauskas
Roma

185 P. Rabikauskas, Vilniaus akademija, žr. Lietuvių Enciklopedija, 
XXXIV t., 132-144 psl.



DIE KATHOLISCHE KIRCHE IN LITAUEN IM XVI.-XVII.
JAHRHUNDERT

DIE URSACHEN DES VERFALLS UND DIE FAKTOREN 
DES AUFSCHWUNGS

von
Rapolas Krasauskas

ZusammenfassungDas 17. Jahrhundert, und besonders seine erste Hälfte, ist für die Kirchengeschichte Litauens von grosser Bedeutung. Es steht zwischen zwei, für den Katholizismus in Litauen sehr gefährlichen und sein Bestehen bedrohenden Zeiträumen als ein helles Zeichen. Der Protestantismus hat im 16. Jahrhundert den kaum ein Jahrhundert alten Katholizismus in Litauen, sehr stark erschüttert. Von der Reformationsbewegung wurde vor allem die litauische Aristokratie berührt, die damals einen grossen Einfluss im Leben des Landes ausgeübt hat. Viele Adeligen hatten die katholische Kirche verlassen und sind zum Protestantismus übergegangen.Die Folge davon war, dass viele katholische Kirchen den Protestanten übergeben, die Kirchen ihrer Güter beraubt und die Untertanen des betreffenden Herren den neuen Glauben anzunehmen gezwungen wurden. Das religiöse Leben des litauischen Volkes hatte dadurch einen grossen Schlag erlitten. Der kritischste Zeitpunkt für die katholische Kirche in Litauen sind die Jahre 1550-1565 gewesen; damals hatte dort der Protestantismus den Hochstand erreicht. Der Kampf, den die wenigen und armen katholischen Geistlichen und Gläubigen gegen die reichen, energischen und gebildeten protestantischen Adeligen führten, schien aussichtslos zu sein.Die katholische Kirche in Litauen hat aber alle drohenden Stürme und Gefahren überwunden und ist gegen das Ende des 16. Jahrhunderts zu neuem religiösen Leben auferstanden. Der Protestantismus war damit eine der Ursachen, die den Katholiken den Antrieb gegeben haben, alle Kräfte zu konsolidieren und den Kampf für die Erneuerung der Kirche in Litauen zu führen. Es gaben natürlich auch verschiedene andere, direkte und indirekte Faktoren, die auf die Restauration des Katholizismus in Litauen entscheidend einwirkten.



Als indirekte Faktoren haben zu gelten :1) Die Zersplitterung des Protestantismus in viele, sich einander bekämpfende Sekten. Das hemmte den Angriffsgeist, verhinderte versprochene Reformen, erweckte keinen religiösen Aufschwung, führte zu Anarchie und religiösem Subjektivismus. Der Protestantismus verlor dadurch seine Anziehungskraft und erleichterte so die Restauration des Katholizismus in Litauen.2) Die Rückehr vieler Adeligen zur Katholischen Kirche, veranlasst durch die Einsicht in die Gefahr des protestantischen Sektierertums. Mit wahrem Konvertiteneifer propagierten sie den Glauben und bauten viele neue Kirchen sowie Klöster. So wurden sie, zusammen mit den treu gebliebenen Gläubigen, ein wichtiger Faktor der Restauration des Katholizismus in Litauen.3) Die katholische Haltung der Herrscher in Litauen. Alle Bemühungen der Protestanten, den König Sigismund August für den Protestantismus zu gewinnen, blieben umsonst. Eine noch stärkere Stütze hatte die katholische Kirche an Heinrich von Valois, an dem toleranten Stefan Batoras, wie auch an dem aus Schweden gekommenen, aber gut katholisch erzogenen jungen Sigismund Vasa, der sich von Anfang an um die Erneuerung des Katholizismus in Litauen bemühte.Die direkten Faktoren, die die Erneuerung des Katholizismus in Litauen hauptsächlich förderten, waren : zuerst die Kirche selbst, die im Konzil von Trient die Erneuerung des kirchlichen Lebens angebahnt hatte, dann die Päpste, die apostolischen Nuntien, der erneuerte litauische Episkopat und Klerus, die Orden und die religiösen Genossenschaften, die Priesterseminarien, Pfarr-, Mittel- und Hochschulen mit ihren Sodalizien und Bruderschaften und vieles andere. Das harmonische Zusammenwirken aller dieser Faktoren trug weiterhin dazu bei, dass der Katholizismus in Litauen am Anfang des 17. Jahrhunderts zum Siege kam und sich zu neuer Blüte entfaltete.
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