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GENOVAITĖ GUSTAITĖ 

Lietuvių katalikų mokslo akademija 

ŠV. KAZIMIERO 400 METŲ KANONIZAVIMO SUKAKTIES 
MINĖJIMAS 1922 m. 

2002 m. kovo mėn. Vilniuje buvo paminėta Šv. Kazimiero 400 metų kanoni-
zavimo sukaktis. Vilniaus vyskupas J.Matulaitis tą pačią sukaktį paminėjo dar 
1922 metais. 

Lietuvos centriniame valstybės archyve saugomoje byloje (f. 1674, ap. 2, b. 
28) esantys dokumentai (J.Matulaičio prašymas popiežiui Benediktui XV minėti 
sukaktį, dvi popiežiaus Benedikto XV brevės, organizatorių padėka popiežiui 
Pijui XI, sukakties iškilmių programa, neįvardyto seminarijos profesoriaus 
įspūdžių aprašymas ir kt.) rodo, kad: 1) J.Matulaitis rėmėsi popiežiaus Leono X 
paskelbta Šv. Kazimiero kanonizavimo 1521, ne 1602 m. data, kai buvo paskelb-
ta popiežiaus Klemenso VIII bulė „Quae ad sanctorum“, laikoma galutine bylos 
ištarme; 2) sukakties iškilmės vyko gegužės 28, 29, 30 d. ne tik Vilniaus, bet ir 
kitose vyskupijos bažnyčiose, be to, iškilmes vainikavo kultūrinė programa; 
3) iškilmėms pagerbti vyskupo prašymu Vilniaus katedrai popiežius Benedik-
tas XV suteikė „Mažosios bazilikos“ titulą – „visas garbės teises ir privilegijas“; 
4) tiek vyskupo prašyme, tiek Benedikto XV brevėje minimi pirmieji, senieji ka-
tedros vardai – Švenčiausiosios Trejybės, Švenčiausiosios Mergelės Marijos, taip 
pat Šv. Stanislovo ir Šv. Vladislovo; 5) Apaštalų Sostui Šv. Kazimiero ryšys su 
Lietuva gerai žinomas – popiežius Benediktas XV savo brevėse jį vadina „ne tik 
vyskupijos, bet ir visos Lietuvos dangiškuoju globėju“ arba tiesiog dangiškuoju 
Lietuvos globėju. 

Ganytojiniame laiške, skirtame iškilmėms, J.Matulaitis skelbė, kad Šv. Kazi-
mieras „mylinčia siela apėmė Vilnių ir Kauną. Lietuvą ir Lenkiją“. Tautų sutai-
kymo, tarpusavio neapykantos šalinimo mintis išreiškė pagrindinį vyskupo 
programinės veiklos siekimą. Jam ir turėjo pasitarnauti Šventojo sukakties mi-
nėjimas, kurio sėkmę atskleidžia apaštalinis vizitatorius Lenkijoje L.Lauri. Jo 
teigimu, į Romą pasiųstas iškilmių aprašymas „suteiks didžiausią džiaugsmą 
Šventajam Tėvui, kuris tave, tavo vyskupiją geriausiai pažįsta ir pavestos tavo 
liaudies pamaldumą geriausiai žino“. 

 
Šiemet (2002 m.) kovo 1 d. Taikomosios dailės muziejuje įvyko didelė 

konferencija, skirta Šv. Kazimiero kanonizavimo 400 metų sukakčiai; 
konferencijos tema – „Šv. Kazimieras Lietuvos kultūroje“. Šiai datai taip 
pat buvo skirta labai vertinga, turtinga Lietuvos mokslų akademijos bib-
liotekos paroda. Vyskupas Jurgis Matulaitis tą pačią sukaktį paminėjo 
prieš aštuonis dešimtmečius – 1922 m. Konferencija rėmėsi 1602 m. po-
piežiaus Klemenso VIII breve „Quae ad sanctorum“, kurią P.Rabikaus-
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kas pavadino „Ištarme apie Šv. Kazimierą kaip šventąjį“. Tad kodėl atsi-
rado tų sukaktuvių datos nesutapimas, kuo gi tuomet rėmėsi Jurgis Ma-
tulaitis, anuomet minėdamas sukaktį? 

Vyskupijos dvasininkijai ir tikintiesiems apie sukaktį J.Matulaitis pir-
mą kartą viešai pranešė 1922 m. gegužės 3 d. (ganytojinio laiško spaudi-
nys lenkų kalba saugomas VUB Rankraščių skyriuje – F. 164–28). Nenag-
rinėdamas Šv. Kazimiero kanonizavimo istorijos iki 1602 m., jos kliuvi-
nių, ilgų pertraukų, J.Matulaitis jau laiško pradžioje teigė: „Šiemet visam 
mūsų kraštui, labiausiai Vilniaus vyskupijai, yra didelės iškilmės ir gau-
sių malonių metai. Praslinko 400 metų, kai didis mūsų Patronas, Lietu-
vos ir Lenkijos karalaitis Šv. Kazimieras buvo kanonizuotas“1. Sukakties 
data toliau pakartojama dar du sykius. Taigi ji viena pagrindinių laiško 
minčių, neatsiejama nuo kitos – iškėlimo Šv. Kazimiero kaip Lietuvos ir 
Lenkijos karalaičio, kuris „<…> mylinčia siela apėmė Vilnių ir Krokuvą, 
Lietuvą ir Lenkiją“2. 

Žinant tuometinę vyskupijos padėtį iš asmeniškų J.Matulaičio laiškų 
A.Ratti, P.Būčiui, kitiems, jo „Užrašų“ („Čia baisi tautų neapykanta“, 
„Laikai yra pikti, liūdni ir kruvini“, „Baisus žmonių sužvėrėjimas“ ir pa-
našiai), taip pat pasirinktą šūkį „Nugalėk blogį gerumu“, nesunku pajus-
ti, kokia artima jam turėjo būti Šv. Kazimiero asmenybė, vienodai glau-
džianti Vilnių ir Krokuvą, Lietuvą ir Lenkiją. Priešiškumo naikinamą vi-
suomenę atvesti į praregėjimą galėjo tik programinio šūkio įgyvendini-
mas, neįmanomas be meilės, ja pagrįsto veiklos būdo. Apie jį viešai pir-
mą sykį vyskupijos tikintiesiems J.Matulaitis prabilo prieš trejetą metų, 
1918-aisiais, per savo ingreso pamokslą. (Jis ne tik ganytojiškos veiklos 
programinė kalba, bet ir įspūdingas homiletikos pavyzdys, drauge mūsų 
kultūros istorijos puslapis, dvelkiantis didžiojo himno meilei dvasia.) 
Tuomet naujasis vyskupas sausakimšoje katedroje lenkų ir lietuvių kalba 
skelbė: „Rūpinsiuos kaip Kristus globoti visus, būti visiems visu kuo 
<…> Ateinu pas jus su meile, taigi neabejoju, kad ir man atsilyginsite 
meile“3. Ingreso pamoksle dėl taikos, ramybės vyskupas meldėsi į Auš-
ros Vartų Dievo Motiną („Suteik, kad baigtųsi karas ir įvyktų ramybė! 
Kad išnyktų neapykanta ir įsiviešpatautų visuotinė meilė!“4), o 1922 m. 
dėl tų pačių dalykų kreipėsi į Šv. Kazimierą („Jis reikia melsti, kad savo 
užtarimu pašalintų iš mūsų tarpo tautinius ir visuomeninius nesutari-
mus <…>, kad mūsų krašte viešpatautų tikra ramybė“5.) 

Universiteto rankraštyne saugomas laiškas įtvirtino sukakties datą, 

atskleidė ganytojiškos veiklos siekimus, tačiau neatskleidė sukakties 
–––––––––––––––––––––– 
 1 VUB RS, f. 164–28. 
 2 Ten pat. 
 3 Jurgio Matulaičio Užrašai, Bruklinas, 1991, p. 348–349.  
 4 Ten pat, p. 349. 
 5 VUB RS, f. 164–28. 
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datos teisinio pagrindo. Tai ir paskatino pasidairyti plačiau, pirmiausia 
paieškoti duomenų P.Rabikausko tyrinėjime apie Šventąjį, be to, paieško-

ti laiško spaudinio lietuvių kalba. (Negalėjo būti, kad J.Matulaitis jo ne-
būtų išspausdinęs lietuvių tikintiesiems.) 

Iš tikrųjų Lietuvos centriniame valstybės archyve saugoma trisde-
šimties lapų byla (F. 1674, ap. 2, b. 28), į kurią sudėti ganytojinio laiško 
spaudiniai abiem kalbomis, kiti iškilmei nušviesti svarbūs dokumentai, 
rašyti lietuvių, lenkų, lotynų kalbomis. Tai ir tris dienas trukusių iškil-
mių programa, organizacinio komiteto narių sąrašas, dvi popiežiaus Be-
nedikto XV brevės, organizatorių padėka Pijui XI, neįvardyto seminarijos 
profesoriaus įspūdžių aprašymas, pavadintas „Šv. Kazimiero jubiliejus 
Vilniuje“, J.Matulaičio prašymas Benediktui XV. Iškilmių eigai dėmesio 
nestinga ir kitoje byloje (F. 1674, ap. 2, b. 18), – vyskupo susirašinėjime su 
apaštaliniu vizitatoriumi Lenkijoje Laurynu Lauri bei ano meto spaudoje 
(„Vilniaus garsas“, „Nasza ziemia“). Visa tai leidžia išsamiai aptarti ne 
tik 1922 m. datą, bet ir pačias iškilmes, jų apimtį tiek laiko, tiek vietos at-
žvilgiu (truko tris dienas – gegužės 28, 29, 30, vyko, be Vilniaus, Medi-
ninkuose, kitose vyskupijos bažnyčiose), taip pat Apaštalų Sosto dėmesį 
sukakčiai, palankumą vyskupui, vyskupijos tikintiesiems, pagaliau kul-
tūrinio-muzikinio pasaulio indėlį į sukakties minėjimą. 

Byloje ankstyviausias pagal datas yra J.Matulaičio prašymas popie-
žiui Benediktui XV, rašytas 1921.XII.19 d. Iš šio keturių puslapių rankraš-
čio lotynų kalba, galima sakyti, aiškėja viskas: datos pasirinkimas, iškil-
mių trukmė, reikšmė; dvi popiežiaus brevės tebuvo palankūs atsakymai į 
prašymą. O vyskupas rašė: „Į šiuos metus (1921) patenka 400 metų su-
kaktis nuo popiežiaus Leono X kanonizuoto Šv. Kazimiero išpažinėjo, 
karalaičio, ne tik Vilniaus vyskupijos, bet ir viso krašto globėjo“6. Toliau 
glaustai nurodoma priežastis, neleidusi jos tinkamai atšvęsti 1921-aisiais: 
„Dėl karo įvykių“. Tinkamo laiko ieškota labai rūpestingai: tartasi „su 
katedros kapitula ir su miesto bei krašto valdžios atstovais“7. Tik po to 
ganytojiniame laiške viešai paskelbtos 1922-ųjų metų trys gegužės die-
nos: 28, 29, 30-oji katedroje, o kitose vyskupijos bažnyčiose ir koplyčio-
se – viena, gegužės 28-oji. 

Tad sukakties datos teisinis pagrindas nusakomas labai aiškiai: „400 
metų sukaktis, kai popiežius Leonas X 1521 m. kanonizavo Šv. Kazimierą 
išpažinėją <…>“. Tą sukaktį, kaip matysime toliau, patvirtina ir popie-
žius Benediktas XV savo brevėmis. Datą su Apaštalų Sosto leidimu tie-
siogiai sieja iškilmių aprašyme neįvardytas profesorius: „Apaštalų Sostui 
leidus, Vilniuje vyko Šv. Kazimiero 400 metų kanonizavimo jubiliejus“8. 
–––––––––––––––––––––– 
 6 LCVA, f. 1674, ap. 2, b. 28, l. 28. 
 7 Ten pat. 
 8 Ten pat, l. 7. 
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Pranešęs popiežiui apie datos perkėlimo priežastį ir naujai pasirinktą, 
vyskupas pasidžiaugė, kad Šv. Kazimiero „karstas maldingai laikomas Vil-
niaus katedroje, jo vardo koplyčioje“, pabrėžė katedros reikšmę – „Mūsų 
Vilniaus katedra <…> nuo senų laikų pranoksta kitas Vilniaus miesto šven-
toves ir senumu, ir dydžiu, ir garbingumu“9. Taip pat atskleidė jos senuo-
sius, pirmuosius vardus, šiandien veikiausiai net visai nežinomus. Pasiro-
do, „Kai lietuviai būriais buvo paliesti Šventųjų vandenų, vietoj pagonių 
šventyklos 1387 m. karaliaus Vladislovo Jogailos pastatyta katedra buvo 
skirta Švenčiausiajai Trejybei, Švenčiausiajai Mergelei Marijai, šventajam 
vyskupui kankiniui Stanislovui ir šventajam išpažinėjui Vladislovui“10. 
(Laikui bėgant, mūsų kaimynų šventieji bus įveikę Švenčiausiąją Trejybę, 
Švenčiausiąją Mergelę, juos nustūmę ir šiandien likę vienvaldžiai…) 

Glaustai papasakojęs apie katedros architektūrą, architektus ir skulp-
torius, jos vidaus turtus („Nestinga meniškumu, senumu ir brangumu iš-
siskiriančių vertingų daiktų: auksinė monstrancija [Goštauto?], kelios 
taurės, brangios, labai gražios žvakidės, puikūs arnotai, o ypač keli di-
džiuliai, labai brangūs austiniai paveikslai – gobelenai“11). Baigė prašy-
mu, susijusiu su Šv. Kazimiero sukaktimi: „Visa tai išdėstęs, prie Jūsų 
Šventenybės kojų puldamas, išreikšdamas savo, kapitulos, dvasininkijos, 
tikinčiųjų troškimus, kad mūsų būsimos iškilmės būtų švenčiamos kuo 
prakilniau ir duotų kuo gausesnių vaisių, nuolankiai ir karštai maldauju, 
kad Jūsų Šventenybė Vilniaus katedrą pagerbtų mažosios bazilikos titulu 
ir privilegijomis“12. Trokšdamas kuo gausesnių iškilmių vaisių, vyskupas 
dar prašė duoti leidimą jam ar kam kitam, jo numatytam, „teikti popie-
žiškąjį palaiminimą su visuotiniais atlaidais“. Atlaidų prašymas, įprasti-
nė jų gavimo sąlyga čia rodo ir vyskupijos padėtį, ir J.Matulaičio pastan-
gas ją taisyti, švelninti. Pasakyta, kad visuotinius atlaidus pelnys tie, ku-
rie gegužės 28 d. aplankys katedrą ar kitas vyskupijos bažnyčias ir pasi-
mels „prašydami taikos ir santarvės tarp piliečių ir tautų“13. 

Abi popiežiaus Benedikto XV brevės, parašytos beveik po mėnesio 
(1922 m. sausio 15 d.) nuo J.Matulaičio rašto, patenkino jo prašymus tiek 
dėl katedros vardo, tiek dėl popiežiškojo palaiminimo ir visuotinių atlai-
dų suteikimo. Abi jos, kaip minėta, patvirtino ir vyskupo nurodytą su-
kakties datą. 

Brevės, teikiančios katedrai Mažosios bazilikos vardą, pradžioje iš-
keliama Šv. Kazimiero reikšmė šventovei ir Lietuvai: Vilniaus katedroje 
„Laikomi mirtingieji palaikai Šv. Kazimiero išpažinėjo, ne tik tos vysku-
–––––––––––––––––––––– 
 9 Ten pat. 
 10 Ten pat. 
 11 Ten pat, l. 28 v. 
 12 Ten pat. 
 13 Ten pat, l. 4–5, 29 v. 
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pijos, bet ir visos Lietuvos dangiškojo globėjo“. O toliau sakoma: „Mūsų 
garbingasis brolis Vilniaus vyskupas Jurgis Matulevičius nuolankiai mū-
sų prašė, kad šiais metais, kuomet švenčiama 400 metų sukaktis nuo to 
laiko, kai Šventasis Kazimieras išpažinėjas buvo iškilmingai kanonizuo-
tas garbingo atminimo mūsų pirmtako Leono X, nurodytą katedros baž-
nyčią <…> sutiktume pakelti Mažosios bazilikos laipsniu. <…> Mes no-
riai sutikome prašymą išklausyti. <…> nuodugniai apsvarstę, vadovau-
damiesi Apaštalų Valdžios galia, dabar ir visiems laikams katedros baž-
nyčią Vilniuje [išvardijami visi jos vardai, pradedant vėl, kaip Matulaičio 
prašyme, nuo Švenčiausiosios Trejybės, Švenčiausiosios Mergelės Mari-
jos] keliame ir darome Mažąja bazilika ir jai teikiame visas garbės teises 
bei privilegijas, kurios teisėtai priklauso Romos Mažosioms bazilikoms 
<…>“14. Pabaigoje pabrėžiamas brevės galios nekintamumas: „<…> kad 
šis laiškas visuomet, be mūsų nurodymo, nenustotų galios, vertės ir būtų 
reikšmingas <…>“15. 

Gaila, vyskupijos gyvenimo tėkmėje išnyko senieji, pirmieji katedros 
pavadinimai – Švenčiausiosios Trejybės, Švenčiausiosios Mergelės Mari-
jos, o katedros paminklinėje lentoje Mažosios bazilikos vardo suteikimui 
įamžinti prie Šv. Kazimiero išpažinėjo neliko popiežiaus brevėje įrašyto 
Lietuvos globėjo vardo. Netrukus po brevės gavimo įrengtoje marmuro 
lentoje lotynų kalba laisvai perteikiama: „<…> šventaisiais 1922 Viešpa-
ties metais, <…> karališkojo jaunikaičio Šventojo Kazimiero išpažinėjo, 
pripažinto šventuoju 400 metų sukaktį minint, popiežius Benediktas XV 
šią katedros bažnyčią apaštališkąja breve malonėjo iškelti, suteikdamas 
nepaprastą titulą <…>“16. (Į laisvą brevės turinio pasakojimą savo atsimi-
nimuose yra atkreipęs dėmesį senas vilnietis Rapolas Mackonis17.) 

Savo antrąja breve Benediktas XV leido vyskupui, kaip šis buvo pra-
šęs, katedros ir kitose bažnyčiose teikti Šventojo Tėvo palaiminimą ir vi-
suotinius atlaidus paskelbtomis sąlygomis18.  

Pijui XI pasiųsta iškilmių organizatorių padėka parašyta labai greitai, 
net nepasibaigus iškilmėms – paskutinę dieną, gegužės 30-ąją. Joje dvyli-
ka organizatorių (pradedant vyskupu J.Matulaičiu ir baigiant kanaunin-
ku K.Lubianecu, iš tikrųjų – Lubėnu) praneša, kad „400-osiose metinėse, 
nuo to laiko, kai popiežiaus Leono X buvo iškilmingai kanonizuotas Šv. 
Kazimieras, šio krašto dangiškasis globėjas, [dalyvavo] labai daug liau-
dies ir dvasininkijos“ ir jos praėjo „su dvasine nauda sieloms“19. Toliau 
–––––––––––––––––––––– 
 14 Ten pat, l. 23; Vilniaus garsas, 1922, Nr. 19, p. 2. 
 15 LCVA, f. 1674, ap. 2, b. 28, l. 23. 
 16 Vilniaus apskrities archyvas, Byla „Vilniaus valstybinio dailės muziejaus paveikslų ga-
lerijos (buv. Vilniaus katedra) istorinė apybraiža“, sudarė J.Maceika, Vilnius, 1955, p. 114. 
 17 R. Ma ckonis, Atsiminimai. Liudininko užrašai, Vilnius, 2001, p. 471. 
 18 LCVA, f. 1674, ap. 2, b. 28, l. 26–27. 
 19 Ten pat, l. 19. 
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smulkiai aprašoma, kaip paskutinę dieną, gegužės 30-ąją, per iškilmin-
gus mišparus vyko Šv. Kazimiero relikvijų (kaulų kaulelių, plaukų, dan-
tų – nurodoma, kad vienas dantis atiduotas Šv. Kazimiero bažnyčiai – 
drabužių likučių ir dokumentų – 1664, 1667, 1677, 1736, 1836, 1878 m.) 
išėmimas iš seno karstelio ir perkėlimas į naują, kaip jos su procesija bu-
vo perneštos iš koplyčios prie didžiojo altoriaus, o paskui taip pat iškil-
mingai nuneštos į koplyčią. („Šventosios relikvijos vėl buvo įdėtos į si-
dabrinį sarkofagą Šv. Kazimiero koplyčioje, kur bus garbinamos ir bus 
meldžiama dangiškojo globėjo pagalbos“20.) Minėtame įspūdžių aprašy-
me priduriama, kad į naują karstelį, be senųjų dokumentų, dar įdėtas 
naujas, lotynų kalba parašytas ir pasirašytas dalyvaujančiųjų vyskupų 
bei Vilniaus kapitulos. J.Matulaičio liepimu jo turinį lenkų ir lietuvių kal-
ba perskaitė seminarijos profesorius P.Kraujalis. 

Atidžiau pasižiūrėjus į vilniečių raštus Apaštalų Sostui (J.Matulaičio 
prašymą, iškilmių organizatorių padėką) ir popiežiaus Benedikto XV 

breves, į akis krinta nevienodas Šv. Kazimiero pristatymas. Antai 
1921.XII.19 d. prašyme vyskupas Šv. Kazimierą apibūdina kaip „<…> vi-

so krašto, ne vien Vilniaus vyskupijos globėją“. Organizatorių padėkoje, 
rašytoje 1922.V.30 d. Pijui X, Šventasis pavadintas „dangiškuoju viso 

krašto globėju“. Tuo tarpu Benedikto XV brevėje, Vilniaus katedrai sutei-
kusioje Mažosios bazilikos vardą, Šv. Kazimieras vadinamas „<…> ne tik 
vyskupijos, bet visos Lietuvos dangiškuoju globėju“. Antrojoje brevėje 
pristatymas sutrumpėja, vyskupija neminima, bet išlieka „dangiškasis 

Lietuvos globėjas“. Argi neįsidėmėtina? Iš Vilniaus siunčiamuose raštuo-
se „vyskupija “, „kraštas“, o iš Apaštalų Sosto ateinančiose Benedikto XV 

brevėse „kraštas“ pavadinamas tikruoju vardu – Lietuva. Galima tačiau 
taip pat įsidėmėti, kad minėtoje katedros paminklinėje lentoje, įrengtoje 
kapitulos pastangomis, neliko nei vyskupijos, nei krašto, nei Lietuvos… 

Tris dienas (28, 29, 30) trukusių iškilmių eigą, pamaldų tvarką, pas-
kaitas (vadinamąsias akademijas) bei koncertus su jų programomis, atli-

kėjais gana išsamiai aprašo minėtas neįvardytas seminarijos profesorius 
(veikiausiai kun. P.Kraujalis) ir spauda, o glaustai pateikia programa. 

Jubiliejaus reikšmę, iškilmingumą rodo pirmiausia Apaštalų Sosto dė-

mesys – katedrai suteiktas Mažosios bazilikos vardas, galimybė teikti po-
piežiškąjį palaiminimą, visuotinius atlaidus, taip pat atvykę svečiai. Be sa-

vojo vyskupo J.Matulaičio, katedros kapitulos ir gausybės vyskupijos ku-
nigų, iškilmėse dalyvavo Minsko vyskupas Zigmuntas Lozinskis, Plocko 
vyskupas sufraganas Adolfas Šelionžekas (Szelążek), Galicijos vyskupas 
Vladislavas Bandurskis. 

–––––––––––––––––––––– 
 20 Ten pat, l. 19, 19 v. 
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Pirmosios iškilmių pamaldos įvyko gegužės 27 d. (šeštadienį), po-
piet. Prie didžiojo altoriaus vyskupas J.Matulaitis pagiedojo „Veni crea-
tor“, paskui visuotiniam garbinimui iš Šv. Kazimiero koplyčios buvo at-
neštos, padėtos prieš didįjį altorių Šventojo relikvijos. O didžiosios iškil-
mės vyko gegužės 28-ąją, sekmadienį. Ryto Mišios (8 val.) buvo skirtos 
lietuviams. (Programoje nurodoma, jog ne tik sekmadienio, bet ir per ki-
tas dienas rytinių bei vakarinių Mišių pamokslai bus sakomi lietuvių kal-
ba, o kitu laiku – lenkų.) Minėtuose profesoriaus įspūdžiuose apie sek-
madienio Mišias rašoma, kad, „vadovaujamos p. Basanavičiaus“, suplau-
kė minių minios, daugiausia iš kaimų. Mišias aukojo Minsko vyskupas 
Z.Lozinskis, pamokslą pasakė J.Matulaitis. Įspūdžių autorius džiaugėsi: 
„Iškilminga tai buvo akimirka lietuviams, kadangi pirmą kartą po ilgų 
nelaisvės metų garbingas vietas Vilniaus katedroje užėmė lietuvių tautos 
atstovai“21. Vidudienio Mišias (10.30 val.) aukojo vyskupas A.Šelionže-
kas, pamokslą lenkiškai pasakė Z.Lozinskis. Anot „Vilniaus garso“, Mi-
šioms pasibaigus, „Po dvylikei iš katedros su Šv. Kazimiero relikvijomis“ 
miesto gatvėmis į Šv. Kazimiero bažnyčią pajudėjo didinga procesija22. Į 
ją suplaukė taip pat kitų Vilniaus ir ne Vilniaus bažnyčių procesijos su 
vėliavomis. Sarkofagą nešė 16 kunigų, apsivilkusių dalmatikomis, už jų 
ėjo vyskupai su mitromis, apsisiautę kapomis, o toliau – valdžios atstovai 
ir gausybė tikinčiųjų23. Sarkofagas su relikvijomis iš Šv. Kazimiero baž-
nyčios į katedrą sugrįžo taip pat iškilmingai vakare, po mišparų (17 val.). 

Visai vakare (20.30 val.) įvyko vadinamosios akademijos, lietuvių ir 
lenkų atskirai. Iš anksto pranešdamas, kad bus „dvi paskaiti ir turtinga 
koncertinė programa“, „Vilniaus garsas“ kvietė Vilniaus lietuvius ir sve-
čius ateiti kuo gausiau, nes „salė [Krengelio Liejyklos gatvėje] plati“, be 
to, prašė nesivėlinti. Gaila, kokios buvo tos „dvi paskaiti“, kokia koncer-
tinė programa, nei „Vilniaus garse“, nei programoje ar profesoriaus įspū-
džiuose nieko nesakoma. Tuo tarpu lenkų akademijos pranešėjai ir atli-
kėjai programoje nurodyti. Yra žinoma, kad įžangos žodį tarė vyskupas 
V.Bandurskis. Po jo skambėjo Šv. Kazimiero labai mėgstamas Marijos 
himnas „Omni die dic Marie“, „kurį atliko choras, vadovaujamas p. Kali-
novskio“. Pagrindinį pranešimą apie Šv. Kazimierą „padarė universiteto 
profesorius p. Chodynickis“. Paskui buvo muzikinė dalis: smuiku griežė 
p. V.H.Leduchovska (akomponavo prof. Legrandas), deklamavo p. 
F.Rychlovskis, choras padainavo Mašinskio (Maszyński) „Polonezą“, 
S.Moniuškos (Moniuszko) „Tylųjį namelį“ ir Bekerio (Bekier) „Bažnytėlę“. 

Karalaitis Kazimieras pirmadienį, gegužės 29 d., buvo pagerbtas ir 

Medininkuose. XV a. čia stovėjusioje pilyje senasis kanauninkas, žymusis 
–––––––––––––––––––––– 
 21 Ten pat, l. 7. 
 22 Vilniaus garsas, 1922, Nr. 19, p. 8. 
 23 LCVA, f. 1674, ap. 2, b. 28, l. 8. 
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Lenkijos istorikas J.Dlugošas (Długosz), „karaliui primygtinai prašant“, 
sutikęs auklėti karalaičius, tarp jų ir būsimą Šventąjį. Išvyką į Medininkus 

įspūdžių autorius taip aprašo: „Medininkuose stovi griuvėsiai senos pilies, 
kurioje Šv. Kazimieras yra ilgiau gyvenęs; koplyčios vietą, kur Šv. Kazi-

mieras meldėsi, šiandien pažymi kryžius. Nutarta Šventojo garbei čia pa-
statyti [jo vardo] bažnyčią. Dalyvaujant kelių tūkstančių miniai, vyskupas 

pašventino vietą, kur ji turi iškilti, aukojo iškilmingas Mišias, pasakė tinka-
mą pamokslą <…>“24. Pasibaigus taip pat iškilmingiems mišparams su pa-
mokslu, procesija bei himnu „Te Deum“, grįžtama į Vilnių. Atėjo paskuti-

nė, trečioji sukakties diena – gegužės 30-oji. Per iškilmingus mišparus prie 
didžiojo altoriaus ir Šv. Kazimiero koplyčioje vykusios pamaldos aprašy-

tos padėkoje Pijui XI; čia sakoma, kad „iškilmėse sutartinai dalyvavo visos 
krašte gyvenančios tautybės“, tiek kaimo, tiek miesto žmonės25. 

Pasak įspūdžių autoriaus, iškilmės, sutraukusios ne vienos tautybės 
tikinčiųjų minias, gausybę vyskupijos kunigų, be savojo, dar tris kaimy-

nų vyskupus, švęstos Vilniuje, pirmiausia katedroje, Šv. Kazimiero baž-
nyčioje, kitose šventovėse, taip pat Medininkuose ir tolimesnėse vysku-

pijos bažnyčiose, sulaukusios didelio, palankaus Apaštalų Sosto dėme-
sio, pagerbimo, baigėsi himnu „Te Deum“ karališkojoje Šventojo koply-
čioje; prie didžiojo altoriaus pabučiuotas senasis audeklas, kuriuo buvo 

apgaubtos relikvijos, ir tas audeklas išdalytas. Kiekviena skiautelė, tekusi 
laimingajam, turėjo priminti Šventąjį, kuris „mylinčia siela apėmė Vilnių 

ir Krokuvą, Lietuvą ir Lenkiją“, priminti vyskupo Jurgio ganytojiško dar-
bo siekimus. 

Iškilmių vaizdą, jų reikšmę, dėmesį joms papildo minėtas apaštalinio 

vizitatoriaus Lenkijoje Lauryno Lauri susirašinėjimas su J.Matulaičiu. 
Antai dar prieš iškilmes, gegužės 19 d. jis prašė vyskupą: „Labai trokštu, 

kad, Vilniuje pasibaigus Šv. Kazimiero iškilmėms, atsiųstum spaudai tin-
kamą aprašymą“. Kaip jo lauks, kaip jis bus vertinamas Romoje, aiškėja 

iš tolesnių eilučių: „Aš pats pasistengčiau, kad jis, išverstas į italų kalbą 
[tuo metu J.Matulaitis tos kalbos dar nemokėjo], kuo greičiau būtų įdėtas 

į oficialų Šventojo Sosto laikraštį <…> „Osservatore Romano“. Esu tikras, 
šitai labiausiai atitiks Šventojo Tėvo troškimus ir suteiks jam didžiausią 

[!] pasitenkinimą“26. J.Matulaitis, kaip matėme, nedelsė: aprašymas buvo 
parašytas gegužės 30-ąją, paskutinę iškilmių dieną. Atsakymas iš Varšu-

vos atėjo taip pat labai greitai, birželio 6 d. L.Lauri jame dėkoja („Didelę 
padėką Tau pareiškiu“) ir pasako, kad „Pranešimas jau išsiųstas į Romą“. 
Vizitatorius yra tikras dėl jo vertinimo: „Be abejonės, [jis] suteiks di-
–––––––––––––––––––––– 
 24 Ten pat. 
 25 Ten pat, l. 9. 
 26 LCVA, f. 1674, ap. 2, b. 18, l. 54. 
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džiausią džiaugsmą Šventajam Tėvui, kuris Tave, Tavo vyskupiją geriau-
siai pažįsta ir pavestos Tavo liaudies pamaldumą gerai žino“27. 

Štai tokio lygio Šv. Kazimiero 400 metų kanonizavimo iškilmės pra-
ėjo 1922-aisiais. Kaip teigė vizitatorius, jos „Be abejonės, suteiks didžiau-

sią džiaugsmą Šventajam Tėvui <…>“. O šių metų (2002-ųjų) minėtoje 
konferencijoje, skirtoje tai pačiai sukakčiai, apie anas iškilmes nebuvo pa-

sakyta nė žodžio. Lyg jų nebūtų buvę… 
Taip, švęsdamas sukaktį, J.Matulaitis rėmėsi ne 1602 m. Klemenso 

VIII breve „Quae ad sanctorum“, kurią, kaip minėta, P.Rabikauskas, tyri-

nėjęs Šventojo gyvenimą, laikė „ <…> ištarme apie Šv. Kazimierą kaip 
šventąjį“. Tačiau ištarmės paskelbimas nereiškė, kad tik 1602 m. Šv. Kazi-

mieras paskelbtas šventuoju. Aptardamas brevę plačiau, P.Rabikauskas 
nurodo, jog Klemensas VIII neabejojo „Savo pirmtako Leono X <…> de-
kreto tvirtumu“. Maža to, brevėje „Netgi aiškiai pasakoma, kad Šv. Kazi-
mieras jau Leono X įrašytas į šventųjų skaičių“. O naujojo dokumento 

reikšmė ta, jog popiežius „Šventojo Kazimiero šventę pakėlė į aukštesnį 
laipsnį“28. Gyvenime tai reiškė leidimą tiek Lietuvoje, tiek Lenkijoje vie-

šai ir privačiai laikyti šv. Mišias Šventojo garbei. Tad, rengdamas 400 me-
tų kanonizavimo minėjimą, J.Matulaitis rėmėsi pripažintu Leono X de-
kretu, paskelbtu 1521 m. 

Žiūrint į 1922 m. iškilmes šiandien, netiktų neiškelti taip pat įdo-
maus, reto sutapimo: XV a. Šventojo sukaktimi rūpinosi būsimas XX a. 

Šventasis. Kažin ar daug panašių atvejų aptiksime per visą Bažnyčios is-
toriją? Taip pat šiandien, gal kiek netikėtai, kanonizavimo minėjimų eilė-
je J.Matulaičio organizuotos iškilmės visai teisėtai atsistoja į pirmąją vie-

tą. Po jų atėjo šių metų (2002-ųjų) konferencija. Dar po poros metų 
(2004-aisiais) turėtų įvykti JE kardinolo A.J.Bačkio konferencijoje paminė-

ta sukaktis, pagrįsta 1604 m. data. Tais metais Vilniuje vykusią šventę, 
skirtą Šv. Kazimiero vėliavos iš Romos atvežimui, Šv. Kazimiero bažny-

čios pirmojo akmens padėjimui, remdamasis Lietuvos jėzuitų į Romą pa-
siųsta apžvalga, aprašė Paulius Rabikauskas. „Tokių iškilmių Lietuva 

niekad nematė nuo pat krikščionybės į ją įvedimo pradžios“29. O po gerų 
trijų dešimtmečių (2036-aisiais) ateis dar viena 400 metų sukaktis.: Šv. 

Kazimiero relikvijų perkėlimo į dviejų Vazų (Zigmanto Vazos ir Vladi-
slovo Vazos) Šventajam pastatytą „<…> karališkos garbės ir dosnumo 

vertą paminklą – naują, didingą, puošnią Šv. Kazimiero koplyčią“30. No-
risi tikėti, kad tiek abu būsimieji, tiek du jau įvykę sukakčių minėjimai 

–––––––––––––––––––––– 
 27 Ten pat, l. 55. 
 28 P. Rabikaus kas, Krikščioniškoji Lietuva, Vilnius, 2002, p. 219. 
 29 Ten pat, p. 220. 
 30 Ten pat, p. 225. 
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susivers gal ne į karališką, bet gražų istorinį pagarbos vėrinį Šventajam 
Kazimierui, karaliaus Kazimiero Gediminaičio ir Elzbietos Habsburgai-

tės sūnui, Lietuvos globėjui.  
 
Įteikta 2002 m. rugpjūčio mėn. 

THE CELEBRATION OF THE 400th ANNIVERSARY OF THE 
CANONIZATION OF ST. CASIMIR IN 1922 

Summary 

In March 2002 the 400th anniversary of the canonization of St. Casimir was 
celebrated. Vilnius Bishop Jurgis Matulaitis had marked the same occasion as 
early as 1922.  

Documents (Matulaitis's request to Pope Benedict XV asking for permission 
to celebrate the anniversary, two breves by Pope Benedict XV, a thank-you letter 
sent to Pope Pius XI by the organizers, the program of the anniversary festivi-
ties, an account of impressions by an unknown professor of the seminary, etc.) in 

a file at the Lithuanian Central State Archive (f. 1674, ap. 2, b. 28) indicate that: 1) 
Matulaitis relied on the canonization date of St. Casimir declared by Pope Leon 
X, i.e. 1521, not 1602 when Pope Clement VIII issued his bull Quae ad sanctorum 
which is considered the final conclusion of this case; 2) anniversary celebrations 
were held on 28, 29, and 30 May not only in the churches of Vilnius but also in 
other churches in the Vilnius Diocese and culminated in a program of cultural 
events; 3) at the Bishop's request, in order to honor the celebrations, Pope Bene-
dict XV conferred the title of “Small basilica" on the Vilnius Cathedral with “all 
honorary rights and privileges"; 4) the earlier names of the Cathedral, i.e. Holy 
Trinity, Blessed Virgin Mary, as well as St. Stanislas and St. Wladislaw, are men-

tioned both in the Bishop's request and in breve by Pope Benedict XV; 5) the 
Apostolic See was well informed about St. Casimir's links with Lithuania, in his 
breves Pope Benedict XV called him “not only the heavenly patron of this dioce-
se but of all Lithuania", or simply the heavenly patron of Lithuania.  

In his pastoral letter dedicated to the celebrations Matulaitis announced that 
St. Casimir “embraced with his loving heart both Vilnius and Kaunas, Lithuania 
and Poland." The strengthening of peace and the elimination of mutual hatred 
was the main objective of the bishop's activities. The celebration of Casimir's ca-
nonization also had to serve this purpose. Its success can be best described in the 
words of L. Lauri, the Apostolic Visitator to Poland. According to his statement, 
the account of the ceremonies sent to Rome “will bring much joy to the Holy 
Father who knows you and your diocese very well and is fully aware of the pie-
ty of your people." 
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