
KARDINOLO JURGIO RADVILO VEIKLA 

LIETUVIŲ TARPE

Įžymus XVI amžiaus lietuvis. Greta Žemaičių apaštalo vysk. 
Merkelio Giedraičio, Lietuvos švietimui ir katalikybės stiprinimui 
nemenką įnašą davė jo bendralaikis Vilniaus vyskupas kard. Jurgis 
Radvilas. Tai vienintelis istorijoje lietuvis kardinolas, kuris buvo 
gimęs, augęs ir ilgesnį laiką gyvenęs Lietuvoje1. Jis buvo kunigaikščio 
Mikalojaus Radvilo Juodojo antrasis sūnus 2, viena šviesiausių asme
nybių Lietuvos gyvenime XVI a. pabaigoje. Būdamas gabus, energin
gas ir simpatingas dvasiškis, trumpame savo gyvenime (mirė vos 44 
metų amžiaus Romoje 1600.I.21), jis pasirodė nepaprastai veiklus 
įvairiose srityse. Šiuo metu apsiribosime jo veikla, kai jis iš tikro valdė 
Vilniaus vyskupiją ir veikė lietuvių tarpe (1581-1591). Tačiau ir tuo 
metu jam nebuvo lemta nuolatos gyventi Vilniuje, nes teko eiti ir 
kitas pareigas : ketverius metus jis buvo Livonijos gubernatorius, 
III-jam Lietuvos Statutui ruošti komisijos narys, karaliaus Zigmanto 
Vazos vedybų piršlys ir jo taikintojas su imperatorium. Tuos klau
simus vertėtų atskirai išnagrinėti, nes medžiagos turime apsčiai. 
Gaila, kad rašant apie Radvilą kaip Vilniaus vyskupą šiuo metu 
neįmanoma panaudoti šaltinių, esančių Lietuvoje, kurie dar permažai

1 Antras kardinolas, kurį irgi galima vadinti lietuviu, yra buvęs karalaitis Fri
drikas Jogailaitis, šv. Kazimiero brolis. Jis buvo Gniezno arkivyskupas (1493-1505) 
ir Lietuvoje negyveno. R. Krasauskas, Kardinolas, žr. LE X, 533-534 psl.

2 Mikalojaus Radvilo Juodojo (m. 1565) sūnūs buvo keturi: Mikalojus Kristupas, 
vad. Našlaitėlis (1544-1616), Jurgis (1556.V.31-1600.I.21), Albertas (1558-1592) ir 
Stanislovas, vad. Pamaldusis (1559-1599). Trumpa Jurgio biografija su literatūra 
yra LE XXIV, 382-385 psl. ; apie kitus Radvilus ten pat 391-395 ir 398 psl. Atrodo, 
kad nėra jokio pagrindo Radvilo pavardę rašyti su galūne « a ». Lenkiškai ji rašoma 
Radziwiłł, lotyniškai — Radivilus ir Radiviiius, o liaudies kalboje taip pat su ga
lūne « as »: nuo pat jaunų dienų esu girdėjęs žmonių pasakymus, kad netoliese (Bir
žuose ir Salamiesty) kadaise esą gyvenę Radvilai. Teisingai todėl rašoma LE XXIV t. 
Tik lenkų rašomos su « a » ir « o » galūnėmis pavardės lietuviškai rašomos su « a », 
pavyzdžiui, Skabeika, Mateika, Sapiega. Tačiau net lenkiškai rašomą pavardę Pu
zyna lietuviai taria Puzinas.
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tepaliesti trumpose jo biografijose3. Tenkinamės šaltiniais, kurie 
saugomi Vatikano ir Italijos archyvuose.

Radvilas ruošiasi ganytojo pareigoms. Vos prieš trejetą metų priim
tas į Katalikų Bažnyčią, 19-kametis Jurgis Radvilas 1575 m. buvo 
paskirtas Vilniaus vyskupo Valerijono Protasevičiaus pagelbininku su 
įpėdinystės teise. Tais pat metais nuvyko Romon teologijos studijoms ; 
Romą pasiekė gruodžio pabaigoj4. Jis pats rašėsi ir visų tuomet buvo 
vadinamas « Vilniaus koadjutorium » (coadiutor Vilnensis, coadiutore 
di Vilna). 1579.XII.31 d. mirus seneliui Vilniaus vyskupui Protase
vičiui, automatiškai Vilniaus vyskupu tapo jis. Tuo metu gyvendamas 
Paduvoje, Italijoje, ir taisydamas sveikatą, Jurgis tačiau nesiskubino 
grįžti namo. Jo biografai (Przyalgowskis, Kurczewskis, lenkų enci
klopedijos) paprastai aiškina, kad jis visą laiką nuo 1575 iki 1581 m. 
buvęs Romoje, studijavęs ir tik trumpam laikui buvęs išvykęs į 
Ispaniją kaip maldininkas. Pagal archyvų duomenis tačiau galime 
nustatyti jo užsiėmimų tikslesnę eigą.

Iš tikro vysk. Jurgis Romoje testudijavo gerus pusantrų metų. 
Teologijos studijas pradėjęs 1576 m. sausio mėn., jau 1577 m. vasarą 
savo vyresnio brolio ir globėjo Mikalojaus Kristupo (kuris 1579- 
1586 buvo didžiosios Lietuvos kunigaikštijos didysis maršalka, vėliau 
Trakų vaivada) skubiai buvo atšauktas namo : reikėjo mat dalintis 
tėvo palikimą ; jei jis namo tuoj negrįšiąs, brolis rašė, nieko negausiąs. 
Meko nepadėjo Romos profesorių jėzuitų ir paties Jurgio prašymai 
leisti jam baigti teologijos studijas. Taigi 1577 m. spalio mėn. vysk. 
Radvilas grįžo į Vilnių. Sutvarkęs nuosavybės reikalus, po kelių 
mėnesių jis išvyko kaip maldininkas į šv. Jokūbo apaštalo Kompo
stelos šventovę Ispanijoje. Kelionė truko nuo 1578 m. liepos mėn. 
iki 1579 m. birželio mėn5. Tuomet iš Barcelonos atplaukęs laivu į 
Genovą, tiesiog vyko į Paduvą gydytis: skundėsi įvairiais negalavi
mais, ypač podagra. Apie jo gydymąsi ir buvojimą Paduvoje ir 
netoliese esančioje Venecijoje sužinome iš apaštališkojo nuncijaus, 
gyvenusio Venecijoje, pranešimų Romai6.

3 W. Przyałgowski, Żywoty Biskupów Wileńskich, II t., Petrapilis 1860, 3-25 
psl. ; J. Kurczewski, Biskupstwo Wileńskie, Vilnius 1912, 38-39 psl.; Encyclopedja 
Powszechna Orgelbranda, 21 t., 895 psl. ; Encyklopedja Kościelna, 23 (1899) 2-3 psl. ; 
Podręczna Encyklopedja Kościelna, 33-34 (1914).

4 Žr. P. Jatulis, Pirmoji kard. B. kelionė Romon 1575 m. (Aidai, 1961 m. 4 nr.).
5 Apie jo kelionę Ispanijon žr. Monumenta Poloniae Vaticana, IV t., Krokuva 

1915, 18, 97, 128-129 psl. (tai nuncijaus A. Caligari, 1578-1581 m. buvusio Lenkijoje- 
Lietuvoje, laikmečio dokumentacija, išl. L. Boratyński, sutr. MPV); sekantieji 
MPV V-VII t. pateikia nuncijaus A. Bolognetti, 1581-1585 m., korespondenciją). 
Be to, Vat. Arch., Spagna 22 f. 209, Germania 92 f. 14v, ir kiti.

6 Žr. Vat. Arch., Venezia 21-22 t.
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Pasirodo, kad vysk. Jurgis rimtai buvo suabejojęs, ar verta 
prisiimti sunkias Vilniaus vyskupo pareigas. Perspektyvos nebuvo 
šviesios. Jis žinojo, kad senam paliegusiam vyskupui valdant, baž
nytinis bei religinis vyskupijos gyvenimas ten, — panašiai kaip ir 
kitur, protestantizmui užplūdus, — nebuvo pavyzdingas: kunigų 
trūko, daugelio parapijų nuosavybės buvo protestantų užgrobtos, 
visokios klaidatikybės sparčiai plito 7. Nuncijus vysk. Caligari 1579. 
VI.12 d. iš Vilniaus rašė popiežiaus valstybės sekretoriui kard. Gaili: 
« Šioje didžiojoje Lietuvos kunigaikštijoje radau daug daugiau klai
datikybių, piktybių (abominationi) ir įvairių sektų, negu kur kitur, 
ir tie klaidatikiai yra drąsesni, negu kitur »8. 1580.XI.4 d. nuncijus 
vėl rašė Romai: « Kai naujas Vilniaus vyskupas atvyks, turės sunkiai 
dirbti savo bažnyčioje, kuri yra viena labiausiai apleistų, ypač vysku
pijoje ; tik patį miestą šiek tiek aprūpina jėzuitai »9 10 11. Tėvas Petras 
Skarga S. I., tuometinis Vilniaus akademijos rektorius, jėzuitų 
vyresnybei10 11 iš Vilniaus 1580.1.8 d. rašė, jog kreipęsis į Mikalojų 
Kristupą Radvilą, kad paragintų savo brolį greičiau perimti vysku
pijos valdymą, vyskupui Protasevičiui mirus. Tas atsakęs, jog niekuo 
čia negalįs padėti: Jurgis jam rašęs, kad visai negalvojąs tapti vys
kupu (nihil minus illum cogitare, quam ut episcopus fiat) 11. Tėvas 
Skarga toliau rašo, buvęs iki širdies gelmių sujaudintas, gavęs tą 
pranešimą apie Jurgį: «išvažiavęs iš Lietuvos, jis taip pasikeitė, 
kad ir mes, jo mokytojai, nebegalim jo atpažinti »12.

Jau anksčiau, būdamas Lietuvoje 1577-1578 m., Jurgis buvo 
bandęs atsisakyti vyskupavimo, nes buvo numatęs stoti į jėzuitus. 
Tuomet, be kitų, pats popiežius Grigalius XIII jam rašė, įtikinėda

7 Apie tai rašo 1580.VI.20 iš Vilniaus Tėvas Skarga nuncijui Caligari, žr. J. 
Syganski, Listy ks. Piotrą Skargi z tat 1566-1610, Krokuva 1912, 115-116 psl.

8 Arch. Vat., Polonia 16 f.141 (MPV IV, 210 psl).
9 « Se ii novo vescovo di Vilna verrà, haverà gran campo da faticare nella sua 

chiesa, la quale è una delle deserte che si sia, massime nella diocesi ; alla città prove
dono alquanto li Giesuiti » (Vat. Arch., Polonia 17 f. 1529 ; MPV IV, 522 psl.).

10 Būtent, gen. vikarui T. Oliverui Manareo, esančiam Romos jėzuitų kurijoje.
11 « Postquam feci certiorem 111.mum D.num Nicolaum Radivilum, archimarsal- 

cum Lituaniae, benefactorem nostrum, de morte R.mi [t. y. Vilniaus vysk. Prota- 
sevičiaus] et ut rebus fratris sui consuleret, respondit se nihil hac in re ad iuvandum 
eum operae suae praestiturum. Inter ceteras causas hanc adiunxit, quod ex eius 
literis ultimis ad se datis, Venetiis forsitan, intellexerit, nihil minus illuni cogitare, 
quam ut episcopus fiat», žr. J. Syganski, Listy ks. Piotrą Skargi z lat 1566-1610, 
Krokuva 1912, 114 psl.

12 « Quod verbum tetigit viscera animae meae et medullas... Et certe hominem 
illum ab eo tempore, quo hinc discessit, ita mutatum, ita a nobis, qui eius in spiritu 
praeceptores fuimus, alienum, ut šit valde consentaneum nihil eum de tanta digni- 
tate sacerdoti! cogitare, nisi Christus animum mutaverit » (Sygański, ten pat.).
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mas, kad daug labiau jis pasitarnausiąs Bažnyčiai būdamas vyskupu, 
negu užsidarydamas vienuolyne13. Ir šiuo metu laiškai iš Romos 
sustiprino vysk. Jurgio dvasią. Kai nuncijus Caligari 1580.II.9 d. 
Romos kurijai rašydamas, pakartojo žinią, kad Radvilas esąs nusi
statęs nebebūti vyskupu14, kard. Gaili jam atsakė , kad jau nebesą 
taip blogai: Vilniaus koadjutorius paklausęs skatinimų iš Romos ir 
jam pranešęs, esąs tvirtai pasiryžęs už kelių mėnesių vykti į Vilnių 
ir perimti pareigas, tik prieš tai dar norįs atlikti kelionę į Jeruzalę 15. 
Pačiam vysk. Jurgiui į Paduvą rašydamas, kard. Gaili pastebėjo, kad 
popiežius manąs, «jog Vilniaus vyskupija labai reikalinga Jūsų 
Malonybės, kad būtų galima atitaisyti negerovės ir užbėgti už akių 
pavojams, kurie ją supa tiek dvasinėje tiek medžiaginėje srityje ». 
Popiežius esąs tos nuomonės, kad jam reikią atsisakyti kelionės į 
Jeruzalę ir tuojau vykti į Vilnių, nes tai esanti jo pagrindinė pareiga. 
Jam patariama iš Italijos pasiimti vieną gerą kunigą padėjėją ir 
auditorių (t. y. teisės patarėją)16, kurie būsią labai naudingi tvarkant 
bažnytinius reikalus ir lankant bažnyčias. Vysk. Jurgis paklausė šio 
patarimo. Bet tuo tarpu jis dar ilgokai pasiliko Paduvoje gydydamasis, 
nes dažnai sirgęs gripu (febre ąuartana). Roma nekantriai laukė, kol 
jis išvyks 17.

Kelionė Vilniun ir ingresas. Jau aiškiai apsisprendęs priimti ganyto
jo pareigų naštą, prieš išvykdamas iš Paduvos, 1581.1.7 d. Radvilas 
parašė sielovados tvarkyme pasižymėjusiam Milano arkivyskupui 
kard. Karoliui Boromėjui (šiandien šventasis), prašydamas duoti 
praktiškų nurodymų bei patarimų, nes norįs būti geru ganytoju18.

13 Žr. MPV IV, 8-10 psl. Apie tai rašo ir Mik. Kristupas Radvilas popiežiui 
1578.11.24 d. (Vat. Arch., Polonia 14 f.48rv orig.).

14 « Il gran maresciallo di Lithuania [M. Kr. Radvilas] ha detto, che il coadiutore 
suo fratello non vuol essere vescovo » (Vat. Arch., Polonia 17 f. 63 šifras ; MPV

IV, 384 psl.).
16 Kard. Galli 1580.11.21 d. nuncijui Caligari rašo : « Ho scritto di ordine di Sua 

Santità a mons. coadiutore di Vilna, quale si trova in Padova, et si preparava 
d’andar a satisfar al voto che dice haver fatto di visitare il S. Sepolcro, che quanto 
prima venga costà a la sua chiesa, quale ha bisogno grandissimo della presenza del 
pastore, et conduca seco un buono vicario et un buono auditore, secondo il ricordo 
di Vostra Signoria, et così penso che farà » (Vat. Arch., Polonia 15 f. 79 ; Vat. Bibl., 
Ottob. lat. 2417-1 f. 119 ; MPV IV, 387-388 psl.).

16 Žr. aukščiau 15 išnašą ; MPV IV, 388 psl. Kard. Galli laiškas pačiam vysk. 
Jurgiui Vat Bibl., Ottob. lat. 2415 f. 220 reg.

17 Žr. kard. Gaili laišką nuncijui Venecijoje vysk. Bolognetti, Vat. Arch., Venezia 
20 f. 348V-349 reg.

18 « Dovend’io andare al mio vescovato di Vilna, dove desidero far qualche frutto 
che conviene a buon pastore, ho pensato di ricorrere in questo mio bisogno alla pietà 
di Vostra Signoria 111.ma, la quale insegna ogidì a tutti i vescovi di christianità il vero
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Netrukus nuncijus iš Venecijos pranešė Romai, jog Vilniaus vyskupas 
1581.I.13 d. išvykęs tėvynės link19. Kelionė truko ilgai. Jos metu 
vysk. Jurgis pranešė nuncijui Caligari, kad apie Sekmines esąs numa
tęs pasiekti Vilnių ; kartu prašė nurodymų, kaip tvarkyti vyskupiją, 
lankyti parapijas, šaukti sinodą. Pakeliui į Vilnių naujasis vyskupas 
užsuko į Dysną, kur tuo metu buvo karaliaus Stepono Batoro karo 
stovykla ; mat, dar tęsėsi karas su Maskva. Dysną jis pasiekė liepos 
3 d. Stovykloje rado ir popiežiaus legatą jėzuitą Tėvą Antaną Pos
sevino, kuris buvo siųstas vesti derybų su Maskvos valdovu Jonu 
Žiauriuoju. Rašydamas iš Dysnos liepos 7 d. kardinolui Gaili, T. Posse
vinas pranešė, jog naujasis Vilniaus vyskupas esąs puikiai nusiteikęs 
ganytojo darbui ir iš Venecijos žadąs parsisiųsdinti knygų, kurias 
norįs paskleisti žmonių tarpe. Pats Radvilas rašęs ir popiežiui ir kar
dinolui Gaili, prašydamas dispensos, kad galėtų būti konsekruotas 
dar nesulaukęs nustatyto amžiaus, mat ėjo 26-uosius metus 20. Liepos 
9 d., sekmadienį, kartu su karalium išklausęs mišių ir T. Possevino 
pamokslo (kurio klausęsis su dideliu dėmesiu ir susijaudinęs iki 
ašarų), paskui, padaręs karaliui įprastą ištikimybės priesaiką, kaip 
senatorius sėdėjęs taryboje 21. Kadangi ir T. Possevino prašęs pata
rimų, šis įteikė jam ilgą raštą Episcopatus Vilnensis et Lithuaniae 
adiuvandae ratio, in qua de statu item, Lithuaniae agitur, kuriame 
smulkiai išdėstė, ką vyskupas turįs atlikti 22. Taigi jau buvo aprū

modo di reggere le lor chiese. La supplico, per tanto si degni mandarmi le constitu
tioni o gli atti della chiesa sua di Milano, perché dalla lettione di quelle io possa impa
rare il vero governo ecclesiastico a servitio di Dio et di santa Chiesa » (Milano Bibl. 
Ambros., F. 88 inf. L 258 f. ; MPV IV, 624 psl.).

19 « Mons. vescovo di Vilna si partì hier sera per andarsene alla sua chiesa, dove 
fa conto di arrivare fra dui mesi. Si è partito con una malissima ciera et gravato 
ancora dalla febre quartana, ma spera che l’essercitio del viaggio et l’andare verso 
l’aere natio sia per risanarlo » (Vat. Arch., Venezia 22 f. 12v orig.) ; Nuncijus tai 
pranešė 1581.1.14 d. (MPV IV, 626 psl. klaidingai dieną rašo : 19). Kadangi vysku
pas sirginėjo, kelionė truko ne du mėnesius, bet ilgiau.

20 « Qui si trova il signor vescovo di Vilna, il quale humilmente saluta Vostra 
Signoria Ill.ma et mostra animo di voler fare il suo ufficio : il che dalla maturità 
dell’età et da altre congetture spero. Esso questa mattina mi ha mandato a dire ch’io 
assicuri Vostra Signoria Ill.ma ch’egli in breve manderà costà un suo per ottenere la 
dispensatione ad consecrandum, per conto della sua età di XXVI anni. Et quel medesimo 
si provederà in Vinetia di libri buoni per disseminar in queste bande (Vat. Arch., 
Germania 93 f. 144v orig. ; MPV IV, 706 psl.).

21 T. Possevinas iš Dysnos 1581.VII.12 d. kard. Galli rašo : «Domenica passata 
[t. y. liepos 9 d.] doppo la predica fatta al re, nella quale mostrò sentimento di 
devotione insino alle lagrime, il signor vescovo di Vilna fece il solito giuramento 
a Sua Maestà, sedette come senatore in consiglio, et con sodisfattione diede il suo 
primo voto nelle cose che di non piccolo momento per le cose di questa guerra furono 
proposte » (Vat. Arch., Germania 93 f. 196 orig. ir duplik. MPV IV, 715 psl.).

22 Išspausdinta MPV IV, 841-845 psl.
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pintas visokiais patarimais. Reikėjo tik veikti. Su karaliaus karo 
stovykla dar nukilęs į Polocką, vysk. Jurgis apie liepos 21 d. iš ten 
išvyko Vilniaus link23.

Iškilmingas vyskupo Jurgio Badvilo ingresas į Vilniaus kate
drą įvyko 1581 m. rugpiūčio 2 d. Su eisena džiaugsmingai jį pasi
tiko dvasiškija ir didelė žmonių minia. T. Skarga, kartu dalyvavęs, 
praneša, kad vyskupas dar jautęsis išsisėmęs ir su temperatūra (labo
rat quartana febri totusque est exhaustus)24. Rytojaus ir porytojaus 
dienomis jis buvęs pagerbtas jėzuitų akademijoje bei kolegijoje 
kalbomis, giesmėmis ir vaidinimais. Jis esąs, kaip ir anksčiau, labai 
palankiai nusiteikęs jėzuitų atžvilgiu : save vadinąs jų mokiniu bei 
rėmėju. Nuncijus Caligari, taip pat dalyvavęs ingreso iškilmėse, 
pažymi, kad toji eisena ir puošnus iškilmingumas tiko, tarp kitko, ir 
« didesniam klaidatikių pagąsdinimui ». Dar tą pačią ingreso dieną 
vysk. Jurgis padarė vizitą nuncijui ir paskui jį pakvietė pietų. Nunci
jui, kuris Radvilo nebuvo pažinęs anksčiau, naujas vyskupas darė 
puikaus įspūdžio, kaip « maloniausias ponas » (mi pare gentilissino 
signore)25. Tuo būdu Badvilas tapo tikras Vilniaus vyskupas ir ofi
cialiai perėmė pareigas, nežiūrint, kad dar nebuvo konsekruotas ir 
teturėjo tik mažesniuosius šventimus.

Pirmieji žingsniai. Katalikybės platinimas. Kova su klaidatikybėmis. 
Tvirtai pasiryžęs bei rimtai pasiruošęs būti geru ganytoju, vysk. 
Radvilas nuo pat pradžių ėmė rodyti savo uolumą. Vos atvykęs į 
Vilnių, jis pasirūpino, kad iš knygų sandėlio, kuris buvo prie jo pavel
dėtų iš tėvo namų, būtų išrinktos klaidatikių išleistos knygos. Talki
ninkavo brolis Mikalojus Kristupas, kuris, be kitko, už 5000 dukatų 
atpirko tėvo išleistos lenkiškos protestantų biblijos likusius egzem
pliorius 26. Tos knygos viešai miesto aikštėje buvo sudegintos, kaip 
nuncijus rašo, « su didelėm katalikų ovacijom »27. Be to, rugpiūčio

23 Žr. MPV IV, 732 psl.
24 Žr. Sygański, Listy ks. Piotra Skargi z lat 1566-1610, Krokuva 1912, 160 psl. 

(Tėvo Skargos laiškas jėzuitų generolui Klaudijui Akvavivai iš Vilniaus 1581.VIII.2).
25 Nuncijus Caligari iš Vilniaus 1581.VIII.10 d. kard. Galli rašė : « Alli 2 di 

questo mons. di Vilna fece la sua intrata in questa città molto solenne, ma non però 
pontificale, se non quanto il clero andò ad incontrarlo processionalmente per auto- 
rizare più l’atto et dare maggior spavento a gli heretici. L’istesso giorno venne a 
visitarmi ; di poi io ho visitato lui et mangiato in sua casa una volta, et mi pare 
gentilissimo signore » (Vat. Arch., Polonia 18 f.241 orig. ; MPV IV, 740 psl.).

26 Žr. Przyałgowski, Żywoty Biskupów Wileńskich, II t., Petrapilis 1860, 
10 psi.

27 « Mons. di Vilna ha cominciato a fare facende, imperoché ha levato tutti li 
libri eretici a un libraro, che li vendeva sotto il suo palazzo paterno, et fatti bru-



12 d. vyskupas išleido potvarkį, kad Vilniuje be jo leidimo nebūtų 
spausdinama jokia knyga. Tas potvarkis nuncijaus rūpesčiu netrukus 
buvo atspausdintas28 ir išsiuntinėtas Lenkijos-Lietuvos vyskupams. 
Ta proga nuncijus statė vysk. Radvilą visiems pavyzdžiu29. Buvo 
paskelbtas ir kitas potvarkis, būtent, kad evangelikai, laidodami 
savuosius, neruoštų eisenų pro vyskupo rūmus ; mat, jos kartais 
tyčia pro ten būdavo vedamos. Tuo buvo norima užbėgti už akių 
negeistinom demonstracijom. Kadangi tuo metu Vilniaus vaivada 
ir kalvinų globėjas, Mikalojus Radvilas Rudasis, vysk. Jurgio dėdė, 
buvo išvykęs, evangelikai buvę pritrenkti ir išsigandę, o jų pamoksli
ninkai tik ginkluotų vyrų lydimi eidavę į miestą. Jie kurį laiką ėmę 
statyti sargybas prie savo maldnamių, kad kartais katalikai jų 
neimtų griauti. Tačiau šioje srityje smurto veiksmų tuomet nepasi
taikė 30.

Tuo tarpu nuncijus Caligari, baigęs savo misiją Lenkijos-Lietu
vos respublikoje, turėjo grįžti Italijon. Jam iš Vilniaus 1581.VIII.20 d. 
išvykstančiam vysk. Radvilas įteikė nuvežti laišką popiežiui. Pra
neša esąs grįžęs į Vilnių ir pradėjęs eiti ganytojo pareigas : « čia viso
kiais galimais būdais stengiuos, — rašo jis, — grąžinti Dievo kultą 
ir pertvarkyti šią bažnyčią pagal man duotus minėto monsinjoro 
(t. y. nuncijaus) nurodymus ; jam patiko mano darbų menka pradžia ; 
stengiuos visas savo jėgas skirti Dievo tarnybai ir Šventojo Sosto 
ištikimybei» 31. Gale vėl pakartoja savo prašymą vyskupo šventimų
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sciare publicamente con grande applauso de cattolici, et ha messo un editto che niuno 
possa più stampare libri in questa città senza la sua approbatione o delli suoi depu
tati », rašo nuncijus Caligari iš Vilniaus 1581.VIII.15 d. kard. Galli. (Vat. Arch., 
Polonia 18 t. 209 orig. ; MPV IV, 742-743 psl.).

28 Jo vienas egz. yra Vat. Arch., Polonia 18 f. 236 ; išspausdino A. Theiner, 
Annales Ecclesiastici, III t., Roma 1856, 283 psl.

29 Žr. MPV IV, 746 psl.
30 Nuncijus Caligari iš Lomžos 1581.VIII.28 d. rašė kard. Gaili : « Alli 20 di 

questo io parti consolato per li buoni et honorati principi! che vidi dare da mons. di 
Vilna del suo governo spirituale... Et perchè gli heretici si vennero popolarmente a 
lamentare da lui, li rispose con tanta prudenza et vigor d’animo, che restarono tutti 
spaventati, et di poi ogni notte hanno fatto la guardia a la loro sinagoga con homini 
armati, dubitando che il vescovo non la facci rovinare, et in ciò sia occultamente 
d’accordo col re ; et li loro predicanti non si attentano più di andare soli come prima, 
ma sempre hanno in compagnia gente armata » (Vat. Arch., Polonia 18 f. 258 orig. ; 
MPV, IV 745 psl.).

31 « Ritornando a Roma mons. il vescovo di Bertinoro [nuncijus] non ho voluto 
mancare... di farle sapere che già sono in Vilna, dove procuro con ogni maniera 
possibile di restituire il culto di Dio et di riformare questa chiesa secondo gli avert 
menti datimi dal sudetto monsignore, a cui non è dispiaciuto qualche principio de le 
mie attioni, le quali mi sforzo che šieno tutte volte al servitio di Dio et a la devotione 
di cotesta Santa Sede » (Vat. Arch., Polonia 18 f. 241 orig. ; MPV IV, 745 psl.).

16
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dispensai ganti. Apie saro pirmuosius žingsnius Vilniuje vysk. Rad
vilas taip pat pranešė karaliui Batorui (VIII.18) 32 ir Gniezno arki
vyskupui Karnkovskiui (VIII.21)33, šiam pridėdamas ir nuorašus 
laiško karaliui, potvarkio dėl knygų spausdinimo ir potvarkio dėl 
rezidencijos prievolės (apie kurį užsiminsime vėliau).

Nepatenkinti dėl griežtų naujo vyskupo įsakų evangelikai atsiuntė 
pas jį delegaciją pasiskųsti. Nuncijus rašo, kad vyskupas nuosekliai, 
protingai ir aiškiai delegatams išdėstęs dalykų padėtį, taip kad buvę 
tiesiog priblokšti34. Rugsėjo 16 d. Lietuvos bajorų evangelikų delega
cija tuo reikalu nuvyko pas karalių, apsistojusį Pskove, ir kartu 
skundą prieš drąsius vyskupo potvarkius įteikė Vilniaus pilininkui 
Eustacbui Valavičiui, kad jį su paaiškinimais perduotų karaliui. 
Susipažinęs su išdėstytais skunde priekaištais, karalius Steponas 
delegatams davė nevisai palankų atsakymą. Būtent, jiems paaiškino, 
jog tuomet, kai svetimų namų pragaištingos (pestilentes) knygos 
platinamos savųjų namų paniekai, yra leistina tokias knygas drausti. 
Panašiai ir su laidotuvių eisenom, kurios esą vedamos pro gerbiamo 
vyskupo rūmus ne iš kokio reikalo, o tik dėl paniekos. Karalius 
pasisakė užgiriąs vyskupo nuostatus, tačiau dėl kai kurių dalykų jį 
turįs perspėti. Jis trokštąs, « kad visi viena širdim ir vienom lūpom 
garbintume Viešpatį, bet jei tai nėra įmanoma, pats esu pasiruo
šęs už katalikų tikybą ir kraują pralieti »35. Delegatams pažadėjo

32 Vat Arch., Polonia 18 f. 232-233 nuor. (naujo nuncijaus vysk. Alberto Bolo
gnesi persiųstas Romon ; jis pats anksčiau buvo nuncijus Venecijoje).

33 Žr. MPV V, 45 psl. 9 išnašą.
34 Žr. aukščiau 30 išnašą.
35 «Die hesterno 16 septembris proceres Lithuani Maiestatem Regiam adierunt 

ibique D.no castellano Vilnensi [Eustachas Valavičius, Vilniaus pilininkas] causam 
agente omnium, de R.mi D.ni [t. y. Vilniaus vyskupo] praeclaris et fortibus illius 
ausis et factis conquesti sunt ; attulerant autem et litteras, quas ipsimet confece- 
rant ad R.mun D.num insinuantes, ut Maiestas Sua illis subscriberet, non 
tamen aperte id petentes, sėd de dandis tamen litteris urgentes. Serenissimus 
rex ad haec audisse se quaedam ex his, quae illi referrent, tamen inquit eum, 
qui domi alienae libros pestilentes divendit, cum ad domus eius possessoris ignomi- 
niam id cedat, licitum est reprimere ; nec mirum prohibitam funerum gestationem 
circa aulam R.mi D.ni, si id videbat ab haereticis non ob necessitatem aliquam, sed 
ob illi exhibendam ignominiam fieri. Unde laudare se ex una parte factum R.mi D.ni 
dicebat, quamvis ex altera aliquid fortasse notae vel culpa aliqua non videretur vacare. 
Dixit et illud optare se quidem, ut omnes uno corde et ore laudemus Dominum, si 
tamen id fieri nequit, se nihilominus pro religionis catholicae defensione sanguinem 
profusurum, immo et profundat, adiecit se optare et cupere ». Iš T. Martyno Laternos, 
S. I., karaliaus pamokslininko, laiško, rašyto Pskove 1581.IX.17 d. Vat. Arch., Polo
nia 15-A f. 173 nuor. ; MPV V, 52 psl. Žr. Vat. Arch., Polonia 18 f. 275 orig. (nuncijaus 
Bolognetti pranešimą iš 1581.X.25).
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duoti kanceliarijos paruoštą oficialų raštą. Karalius Steponas rugsėjo 
13 d. pasiuntė laišką ir vysk. Radvilui: giria jo uolumą ir apdairumą 
einant ganytojo pareigas, tačiau skatina būti atsargesniu, kai nera
mumai valstybėje vyksta ; reikia todėl griežtumo vengti ir visuomet 
ieškoti švelnių priemonių36.

Jauno vyskupo uolumą ginant katalikų tikėjimą pagyrė ir kitiems 
vyskupams pavyzdžiu statė, kaip jau minėjom, nuncijus Caligari. 
Gyrė taip pat ir naujasis nuncijus vysk. Bolognetti: « Daug nekal
bėsiu apie tai, — rašė jis 1581 m. spalio 11 d. Komai, — kiek gera 
padarė gerb. Vilniaus vyskupas, stodamas prieš kai kuriuos paskuti
nių laikų klaidatikių išsišokimus »37.

Neramumų laikai. Mūsų dienų rašytojai, palietę vysk. Radvilo 
griežtą elgesį evangelikų atžvilgiu ir klaidatikių raštų deginimą, jį 
smerkia dėl netolerancijos. Pavyzdžiui, toks T. Nowakowski jį vadina 
«lietuvišku inkvizitorium» ir fanatiku38. Nepamirština tačiau, kad 
kiekvienas laikotarpis reikia vertinti ne šių dienų mastu, bet atsižvel
giant į vietą ir laiką. Protestantizmo banga, įsiveržusi Lietuvon, 
sujudino ramų žmonių gyvenimą iki pat pašaknų. Smurtas buvo 
naudojamas atimant katalikų bažnyčias ir kitas nuosavybes, naiki
nant šventus paveikslus, kryžius, bažnytinius rakandus, išjuokiant 
katalikų pamaldas, procesijas, užpuldinėjant atskirus asmenis. 
Nenuostabu todėl, kad fanatizmo pėdsakų bei išsišokimų turėjo 
pasitaikyti abiejose pusėse. Mūsų kalbamam laikotarpy panašių kivir
čų tarp katalikų ir stačiatikių neužtinkama. Tik vėliau, po Brastos 
unijos (1596), tarp unitų ir likusių stačiatikių prasidėjo trintis.

Štai, pavyzdys iš Radvilo vyskupavimo laikų. 1588 m. rugpiūčio 
24 d., šv. Baltramiejaus šventėje, Vilniaus pranciškonams giedant 
mišparus ir daugeliui žmonių esant jų bažnyčioje, iš kažkur atvykęs 
evangelikas Lesman su dviem ginkluotais vyrais, švaistydamies

36 Žr. Vat. Arch., Polonia 15-A f. 172 ; MPV V, 52, psl. 4 išn.
37 « Non m’estenderò a dire, quanto bene mons. R.mo vescovo di Vilna, in certe 

insolenze fatte ultimamente dagli heretici, habbia difeso la dignità della Chiesa » 
(Vat. Arch., Polonia 18 f. 295 orig. ; MPV V, 61 psl.).

38 « Der « Entschiedene Christ » hat bei dieser Gelegenheit viele kostbare Werke 
vernichtet. Er hat, ohne zu zögern, auch die Schriften seines Vaters ins Feuer geworfen. 
Nach dem heiligen Feuer zu urteilen, das in den Augen des litauischen Inquisitors 
loderte, hätte er vermutlich auch seinen Erzeuger auf dem Scheiterhaufen schmoren 
lassen. Wer weiss - Fanatiker sind zu allem fähig ». T. Nowakowski, Die Radziwills, 
Münchenas 1966, 82 psl. Nemanome, kad tuomet daug « brangių veikalų » buvo 
sudeginta. Tuometinės klaidatikių brošiūros dažnai buvo tik šlamštai su piktais 
užgauliojimais ir šventų dalykų niekinimais, o ne rimti svarstymai.
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kardais, raiti įsiveržė į vidų ir, gąsdindami žmones, pro tarpą jojo 
pirmyn ir atgal. Vyrams subruzdus, jie iš bažnyčios pasišalino, bet 
lauke, radę daugiau savo sėbrų, iš naujo bandė laužtis. Tačiau durys 
jau buvo uždarytos. Vienuoliai kreipėsi į pilį, prašydami pagalbos, 
tačiau jos nesulaukė. Imta skambinti varpais. Susirinko nemažai 
katalikų, kurie šoko vytis įsibrovėlius. Šie kapinėse dar sužeidę 
keletą žmonių, pagaliau buvę suimti, atvesti į pranciškonų vienuo
lyną ir uždaryti. Buvo pranešta apie tai Vilniaus vaivadai, Kristupui 
Radvilui, kuris buvo evangelikas 39. Tas įsakė triukšmadarius paleisti. 
Netrukus miesto advokato, evangeliko, ir kai kurių tarybos narių 
(prokonsulų) pasiųsti kariai suėmė ir uždarė kalėjiman visą eilę 
katalikų, ir ne vien tik tų, kurie buvo puolę bažnyčios įsibrovėlius. 
Buvo baiminamasi, kad jie bus nužudyti. Pasirodė, jog evangelikų 
vadovai buvo davę kariams ir daugiau laisvių švaistytis : « Taigi 
jie galėjo, kiek norėjo, — rašo vienuolis Tėvas Morus kard. Aldo
brandinui, brautis į bažnyčias, griauti, deginti, (žmones) mušti, 
žudyti, ir likti nenubausti. Dėl tos didelės Bažnyčiai daromos skriaudos 
įteikiau protestą ponui vaivadai, ponui advokatui, ponams prokon
sulams, bet jie nesiliauja suiminėti piliečių. Dabar prašau Jūsų 
Šviesybės protingos pagalbos, kad užtartumėte pas karalių»40. 
Apie įvykių eigą vienuoliai pranešė karaliui, kard. Radvilui (kurio 
tuomet nebuvo Vilniuje, nes lankė parapijas) ir kard. Aldobrandinui, 
specialiam popiežiaus legatui, tuo metu buvusiam Krokuvoje41.

Vilniaus vyskupui teko rimtai susirūpinti. Gavęs išsamių prane
šimų apie nemalonius Vilniaus įvykius, iš Igumeno jis 1588. IX.18 d. 
kard. Aldobrandinui į Krokuvą rašė: « Dar negana, kad priešai su 
arkliais joja į bažnyčias ir su šautuvais bei kardais daro negirdėtus 
puolimus prieš šventus paveikslus, bet, Vilniaus vaivados padedami, 
užsipuola netgi tuos, kurie buvo stoję ginti bažnyčios. Negana to 
(kas dar blogiau), su aršia pagieža yra įmetę į kalėjimą keletą žymes
nių miestelėnų katalikų, kurie ne tik kad nedalyvavo susirėmime, 
bet tą valandą iš viso nebuvo Vilniuje. Dabar viešai kalbama, kad

39 Kristupas Radvilas, vad. Perkūnas, Rudojo Radvilo sūnus, 1579-1584 Trakų 
pilininkas, 1584-1603 (iki mirties) Vilniaus vaivada ir kartu nuo 1589 didžiosios Lietu
vos kunigaikštijos didysis etmonas. Žr. LE XXIV, 387 psl.

40 « Ergo poterunt qui voluerint in tempia irrumpere, evertere, ignem subiicere, 
vulnerare, interficere, et impune abire. Hanc iniuriam magnam Ecclesiae protestatus 
sum domino palatino, domino advocato, dominis proconsulibus, at non desistunt a 
captura civium. Nune prudentia Ill.mae Dominationis Vestrae succurrat nobis apud 
regem », rašo iš Vilniaus 1588.IX.10 d. Tėvas Morus kard. Aldobrandinui (Vat. Arch.,
F. Borgh. III 72-A f. 102v).

41 Vienuolių laiškai yra Vat. Arch., F. Borgh. III 72-A f. 72 rv ir 141 orig.
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visai prieš sveiką protą ir neatsižvelgdami į karalių jie nori žengti 
žingsnį pirmyn ir liepti nukirsdinti galvas suimtiesiems, iš paniekos 
katalikų religijai ir mums visiems ». Toliau kard. Radvilas pažymi, jog 
rašąs karaliui, o kartu ir pop. legatui, prašydamas užtarti, « kad tas 
gaisras nesiplėstų toliau ; nes aš ne tik kaip kardinolas ir vyskupas, 
bet kaip (eilinis) katalikas būsiu priverstas stoti ginti tai, ką pasau
lyje turiu (brangiausia), ... aukodamas savo kraują ir gyvybę ». Tuo 
tarpu klaidatikiai apmoką miliciją, «ir kas pavojingiausia, apie 700 
bajorų klaidatikių yra sudarę sąjungą pulti mūsų katalikus ir terioti 
bažnyčias bei vienuolynus »42. Ir tai vyksta, — pažymi kardinolas, — 
ne kokio įžymaus pono gyvenamoje vietoje, bet Vilniuje, karališkame 
mieste, ir prieš bet kokį sveiką galvojimą.

Neatrodo tačiau, kad būtų buvę prieita prie didelių aštrumų. 
Iš T. Bernardo, karaliaus kapeliono, laiško, rašyto kard. Aldobrandi
nui spalio 5 d. (t. y. po mėnesio) sužinome, jog karalius Zigmantas 
Vaza ėmėsi žygių sudrausti Vilniaus vaivadą, o Lietuvos didikams 
įsakė peržiūrėti bylą ir aną aršųjį ramybės drumstėją atitinkamai 
nubausti. Karalius parašęs laišką ir kard. Radvilui, jį paguosdamas 
ir žadėdamas remti43. Kard. Radvilas netrukus (1588.XI.10, iš Za
rasų) rašydamas tam pačiam kard. legatui, pažymi, jog, deja, nega
lėsiąs dalyvauti Vilniaus teisme, svarstant anų įžūliųjų klaidatikių 
bylą. Jis pasitraukęs laikinai iš Vilniaus, kadangi ten ėmė reikštis 
maras. Toliau jis praneša, kad ir Minske, taip pat karališkame mieste, 
jo vyskupijoje, kažkoks klaidatikis be leidimo drįsęs pastatyti savo 
« sinagogą » ; tas žmogus, ginkluotų vyrų padedamas, neseniai kapi

42 « Et che non bastano a gli avversari d’andare a cavallo entro alle chiese, et con 
archibuggi et spadoni far inaudite insolenze con le sacre immagini, ma col palatino 
di Vilna invehiscono pur troppo sopra quelli, ch’erano saltati alla diffesa della chiesa. 
Anzi (quel ch’è peggio) per sfogar l’acerbo dispetto han fatto incarcerare alcuni più 
potenti cittadini cattolici, quali non solo non furono presenti al tumulto, ma né 
anco a quell’hora erano in Vilna. Et si dice publicamente, che senza haver rispetto 
alla raggione et al re, vogliono procedere avanti et fargli decapitare in contumelia 
della religion’ cattolica et di tutti noi altri. M’è parso con ogni prestezza darne conto 
alla Maestà del re et giontamente a Vostra Signoria Ill.ma, acciò con l’autorità sua 
provegghi, che questo foco non vadi più avanti ; perché io sarò forzato non sol come 
cardinale et vescovo, ma come cattolico mettere in sbaraglio ciò che ho al mondo col 
sangue et colla vita. Fanno già (come m’awisano) propugnacoli alle loro sinagoghe, 
assoldano le militie et mettono in guarniggione le genti di lor fede ; et quel ch’è la 
somma d’ogni pericolo, circa 700 gentilhuomini heretici [f.113v] hanno fatto legha di 
dar adosso a nostri cattolici et di saccheggiar le chiese et monasteri. Qui non sol si 
gioca dell’autorità mia, che sono una persona sola, ma et di tutta la Chiesa et di Sua
Maestà imprima, poiché ogni cosa si fa non in lochi di particolari signori, ma in Vilna, 
città regia, et contra ogni sorte di raggione » (Vat. Arch., F. Borgh. Ili 72-A f. 113rv 
orig.).

43 Vat. Arch., F. Borgh. Ili 72-A f. 141 orig.
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nėse sužeidęs kelis katalikus ir išniekinęs katalikų bažnyčią «gin
klais ir krauju » 44.

Kad įvairios protestantų sektos nedrumstų Vilniaus gyventojų 
nuotaikos, vyskupas turėjo ne kartą stoti prieš įvairias jų užma
čias. Iš jo pranešimo karaliui 1588 m. birželio 10 d. sužinome, kad 
evangelikai kalvinai ar cvinglinai (Zwinglio pasekėjai) buvo nutarę 
įsteigti Vilniuje savo universitetą ir jau pramatę vietą, kur namus 
statyti, taip pat ir lėšas profesorių išlaikymui. Jie buvo besiunčią 
pasiuntinius pas karalių, kad steigimą patvirtintų. Kard. Radvilas, 
kaip vietos ganytojas, klausydamas sąžinės balso, kreipėsi į karalių, 
prašydamas, kad ko greičiausiai šiai blogybei užbėgtų už akių : juk 
jis turįs būti ištikimas Kristui ir parodyti nuoširdžią meilę respublikai. 
«Nes velnias, — rašo kardinolas, — nieko tinkamesnio negalėjo 
išgalvoti viešai ramybei, tiek politinei tiek bažnytinei, drumsti ir 
neramumams kelti, kaip tai, ką šitie piktos dvasios kurstomi žmonės 
išgalvojo. Juk jei tame pačiame mieste, kuriame tik viena tikyba 
išpažįstama ir viešai ramybei išlaikyti jokiu būdu nėra leidžiami du 
universitetai, veikią po ta pačia vėliava, juo labiau negalima leisti 
dviejų universitetų — vieno katalikų, antro klaidatikių. Kai šie iki 
šiol tik liaudies mokyklą įsirengė, pavartodami jėgą ir neteisybę mano 
pirmtakūno atžvilgiu, ir tai su dideliais sunkumais galėjome išlaikyti 
taiką, kas bus tuomet, jei prieš vieną altorių bus pastatytas kitas 
altorius, tai yra šėtono akademija prieš Jėzaus akademiją, kuri jau 
keletą metų šio miesto didžiai pažibai ir visos Lietuvos naudai ofi
cialiai buvo įsteigta Vyriausiojo Ganytojo Grigaliaus XIII ir Stepono 
Pirmojo, Lenkijos karaliaus»45. Kardinolas tikisi, jog karalius

44 « Et adesso ferito nel cimitero alcuni cattolici, et hanno profanati la chiesa 
con le armi et col sangue » (Vat. Arch., F. Borgh. Ili 102-EF f. 189-190 orig).

45 « Superioribus diebus in quodam conciliabulo hic Vilnae habito decreverunt 
haeretici Calvinistae aut Cvingliani, ad obsistendum Ecclesiae Catholicae et diffun- 
dendum virus suae pestilentissimae haeresis, quandam universitatem seu academiam 
in hac civitate erigere, eamque omni qua poterunt authoritate stabilire... Nihil enim 
poterat daemon ad perturbandam pacem publicam, tam politicam quam ecclesiasti- 
cam, et ad tumultus excitandos aptius excogitare, quam quod isti homines malo 
agitati spirito excogitarunt. Nam si in eadem civitate, in qua unica tantum religio 
colitur, ob publicam pacem conservandam nulla ratione duae universitates [f. 143v] 
sub eiusdem fidei vexillo militantes admittuntur, quantominus admittendae erunt 
duae universitates, una catholica, haeretica altera. Hactenus triviali duntaxat schola, 
quam per vim et iniustitiam meo praedecessori illatam extruxerunt, cum somma 
difficultate potuimus pacem conservare ; quid fieret, si erigeretur altare contra altare 
id est academia sathanae contra academiam Iesu : quae iam ab aliquot annis cum 
magno huius civitatis splendore et totius Lituaniae emolumento authoritate Gregorii 
XIII Pontificis Maximi et Stephani Primi Poloniae regis stabilita est... Ego certe 
mortem potius oppetere paratus sum, quam ut vel tantillum illis hac in parte permit-



13* KARD. JURGIO RADVILO VEIKLA LIETUVIŲ TARPE 247

pro domo Dei pasirodys kaip galinga siena ir savo orumu sulaikys 
klaidatikių užmačias. « O aš tikrai — priduria Vilniaus vyskupas — 
esu pasiruošęs veikiau mirti, negu šioje srityje aniems nors truputį 
nusileisti», tuo būdu Dievo priešams teikdamas progos džiaugtis.

Vyskupui taip stipriai pasisakius ir, aišku, Vilniaus katalikams pri
tariant, karalius neleido cvinglinams atidaryti Vilniuje savo aukš
tosios mokyklos. Kaip nuncijus Romai pranešė, karalius davė palan
kų atsakymą kard. Radvilui, ir « man laisvai pažadėjo, kad visuomet 
juos (cvinglinus) sudraus, jei vėl bandys statyti tuos nedorus reikala
vimus » 46.

Apie 1585-1586 m. būta nusiskundimų ir iš Kauno. Toks Jokūbas 
Voroneckis47, be kitų beneficijų Lenkijoje ir Geranainių prepozi
tūros, buvo gavęs ir Kauno parapiją. Ieškodamas pelno, jis tos para
pijos beneficiją, prieš bažnytinius įstatymus, buvo išnuomavęs 
vokiečiams klaidatikiams, kurie ten, labai piktindami žmones, skleidė 
savo klaidas ; tuo tarpu Kaunas buvęs ištisai katalikiškas. Vienoj 
Komos kurijos 1586 m. instrukcijoj užrašyta, jog dėl tų Kauno klai
datikių daug širdies skausmo turėjęs kard. Radvilas, nes jo vyskupijai 
priklausė Kaunas48. Kardinolui pavyko tą reikalą sutvarkyti. Iš 
viso, daugelis įvairių protestantiškų sektų vadovų buvo kitataučiai; 
pavyzdžiui, buvo pasižymėję lenkas Volanas, Blandratas ir eilė kitų 
italų, jau minėtas vokietis Lesman ir kiti.

tere debeam ». Šis raštas buvo duotas Vilniuje ; jo nuorašas yra Vat. Arch., Polonia 
25 f. 143rv ; išsp. A. Theiner, Vetera Monumenta Poloniae et Lithuaniae, III t., Romae 
1863, 37 psl.

46 Nuncijus Di Capua kard. Montaltui 1588.ΙΧ.5 d. iš Krokuvos pranešė : « Per 
oviare alli disegni dei Zvingliani di Vilna, gia s’ottenne una inhibitione dal Ser.mo re, 
che non debbano innovare cosa alcuna ; et si mandd molti giorni šono al’M.mo si- 
gnor cardinale Radgivil, et ii Ser.mo re mi promise liberamente, che Ii havrebbe ri- 
buttati sempre, che le faranno ąuesta empia richiesta » (Vat. Arch., Polonia 26 f. 
124 v. orig.).

47 Jis buvęs Gniezno arkivyskupo Uchanskio giminaitis, kadaise norėjęs patekti 
j Žemaičių vyskupus, bet tuomet (ir pačiam Jurgiui Radvilui Romoje rekomendavus) 
Merkelis Giedraitis 1576.1.16 d. paskirtas Žemaičių vyskupu. Vėliau Voroneckis 
buvo nominuotas Kijevo vyskupu.

48 Romos kurijos instrukcijoje, kuri 1586 m. buvo nusiųsta nuncijui į Lenkiją, 
apie Voroneckio elgesį taip rašoma : «Nominato ai vescovato di Kiovia Giacomo 
Vorogneski, altrimenti Sbaraski, giė šono forse piii di due anni, che fu nominato ai 
Papa ». Bet jis esąs netinkamas, nes nusikalstąs Bažnyčios nuostatams dėl neteisėto 
kelių beneficijų laikymo, būtent: « Teneva la prepositura di Loviz, diocesi di Gnesna, 
ii [f. 11r] plebanato di Couno, dioc. di Vilna, la prepositura di Geranovia. Et si dice 
anco, che ha fatto certo contratto con gl’heretici forestieri, che stanno nella cittė di 
Couno, per ii quale, col pagarlisi un tanto l’anno, permetteva loro l’essercitare l'here- 
sie. Il che è di grandissimo scandalo in ąuella cittė, che ė cattolica, fuo;i che Ii forestieri 
Tedeschi, et se ne duole l’Ill.mo signor cardinale Radzivillo, vescovo di Vilna » (Vat. 
Arch., F. Borgh. III 67-A f. 10v-11 reg.).
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Kova su negerovėmis. Jau nuo seno Lenkijoje, o kartu ir Lietuvoje, 
buvo įsikerojęs nelemtas paprotys dvasiškiams (kartais net ne kuni
gams, o tik su tonzūra) leisti užimti kelias beneficijas ar parapijas, 
iš jų pelnytis, neinant pareigų ir nereziduojant. Juk negi galima gy
venti keliose vietose tuo pačiu metu, ypač kai viena parapija toli 
nuo kitos. Pagal Tridento susirinkimo griežtai reikalaujamą rezi
dencijos prievolę, vysk. Radvilas tuojau po savo ingreso, 1581 m. 
rugpiūčio mėn., išleido potvarkį, kuriuo nereziduoją asmenys buvo 
įpareigojami atvykti į savo turimą parapiją ir patys, ne per kitus, 
eiti pareigas; priešingu atveju, jie turėjo netekti beneficijos 49. 
Vyskupas reikalavo, kad savo beneficijų Vilniaus vyskupijoje atsisa
kytų toks Patricijus Nidecki, karalienės sekretorius, turėjęs benefi
cijų Lenkijoje ir kartu buvęs Vilniaus prelatas arkidiakonas. Taip pat 
Stanislovas Pogelvederis, buvęs karalienės tarnyboje, tik tuo metu 
išvykęs Ispanijon. Karalienė juos užsistojo ir prašė vyskupą abiems 
palikti minėtas beneficijas. Taigi įvyko nesusipratimas. Tėvas Pos
sevinas 1581.X.16 d. rašė nuncijui Bolognetti, kad jis padėtų tą 
klausimą išspręsti: iš vienos pusės, karalius turėjo skaitytis su kara
lienės pageidavimais, o iš antros — reikėjo nenumušti jauno uolaus 
vyskupo ūpo50. Pogelvederis, atrodo, Vilniuje beneficijos neteko, 
bet Nideckis, net ir skiriamas Livonijos vyskupu kietai laikėsi savo 
beneficijų. Klausimas tačiau tuo būdu išsirišo, kad Nideckis, paskirtas 
vyskupu, vos tik nuvykęs į Livoniją, 1586 m. mirė51. 1582 m. vasario 
mėn. Vilniaus sinodo metu, vyskupui reikalaujant, nutarta atstatyti 
iš Vilniaus prelatūros Mikalojus Pacas, nominuotas Kijevo vyskupas,

49 Kartu su savo laiško karaliui nuorašu ir potvarkiu dėl knygų spausdinimo 
vysk. Radvilas 1581.VIII.21 d. Gniezno arkivyskupui Karnkowskiui nusiuntė ir 
potvarkį dėl rezidencijos ; jis rašo : «... mitto exemplum litterarum rnearum ad Ser.
mum regem datarum et edictorum promulgatorum, quorum unum est de impressione 
et venditione librorum, alterum de residentia eorum, qui in dioecesi Vilnensi obtinent 
beneficia » (MPV V, 45 psl., 9 išnaša). Paties potvarkio teksto archyvuose nepa
vyko surasti.

50 « In che ho risposto al re et al signor cancelliere [Jonas Zamoiskis], che mi 
pareva che due cose potrebbono farsi in questo : l’una che non si disanimasse quel 
signore giovine [t. y. jaunas vyskupas], il quale corno anco mi scrive il suo secre
tarlo... va sempre pigliando migliore indirizzo nelle cose della sua chiesa, percioché, 
se vedesse che il re cominciasse colla sua auttorità ad impedirgli il progresso che co
mincia a fare, potrebbe finalmente darsi all’ocio, con nissuna speranza di potere pro
muovere quel che è tanto necessario a quel vescovato ; l’altra, che, se sua maestà 
non volesse disgustare la regina, ella si rimetesse a Vostra Signoria 111.ma * (Vat. 
Arch., Polonia 18 f. 315 ; MPV V, 75-76 psl.).

51 Žr. instrukciją iš 1586 m. (Vat. Arch., F. Borgh. III 67-A f. 12 rv.). Andrius 
Patricijus Nidecki Vendos vyskupu paskirtas 1585.V.20 d. ; mirė 1586 m. žr. Hierar
chia Catholica, III t. (Münsteris 1923, 329 psl).
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kuris buvo įtariamas herezija. Karalius tačiau delsė ir nieko nedarė. 
Tik 1584 m. pavyko vyskupui iš jo galutinai atimti Vilniaus bene
ficiją 52. Jau minėjome JokūbąVoroneckį, iš kurio taip pat buvo 
atimta Kauno beneficija. Vėliau vysk. Radvilas nebebuvo toks 
griežtas šioje srityje, tačiau visuomet rūpinosi, kad beneficiją turįs 
ir nereziduojąs asmuo savo vietoje įstatytų gerai pareigas atlie
kantį kunigą, kuriam anas turėjo skirti atitinkamą atlyginimą. 
Klausimas buvo painus, nes daug kas priklausė nuo karaliaus ir 
nuo Romos kurijos.

Kard. Radvilas gynė Lietuvos katalikų teises tiek vietiniuose 
Vilniaus seimeliuose, tiek bendruose seimuose. Čia jis buvo tikrai 
pareigingas : kai galėdavo, net kasdien, pats dalyvaudavo seimuose 
ar senate53, o jei ne — siųsdavo savo įgaliotinius. Jei reikalas kata
likams buvo svarbus, įsakydavo net specialias pamaldas bažny
čiose. Kardinolo sekretorius kan. Fulgineus iš Vilniaus 1585.1.8 d. 
nuncijui rašo 54, jog už 5 dienų kardinolas iš Vilniaus turi skubiai 
vykti į Rygą, todėl į Varšuvos seimą nusiuntė du prelatu. Tuo tarpu 
šiandien Vilniuje pradedamos 40 valandų pamaldos, o po jų maldos 
bus tęsiamos dieną ir naktį tol, kol vyks seimas ; varpais bus prane
šama žmonėms, kada rinktis, o vienuoliai pasikeisdami laikys pamal
das ; panašiai anksčiau buvę meldžiamasi karui vykstant. Ir daugiau 
buvo atvejų, kai kardinolas įsakydavo melstis Vilniaus bažnyčiose, 
pats kartu melsdavosi, o paskui vykdavo į seimą. Apie įvykius ar 
seimų darbus jis kartais pranešdavo Romai. 1589 m. kovo 26 d. iš 
Varšuvos jis rašė popiežiui Sikstui V, pranešdamas, jog maras Lietu
voje jau liovęsis, o valstybėje įvykę nesusipratimai Zigmantą Vazą 
išrinkus karalium jau esą baigiami išlyginti; jis pats dalyvaująs 
bendrame Varšuvos seime, «kur, — rašo, mane sulaiko labiau 
viešieji religijos reikalai, negu mano privatiniai». Ypač bažnytinės 
jurisdikcijos klausimas esąs keliamas seimuose ir senate ; « kiek tai 
liečia mane, niekuomet nenustosiu savo ištekliais ir savo krauju 
ginti mūsų šventą katalikų religiją. Mūsų vyskupai mane remia »,

52 Nuncijus kard. Bolognetti 1584.III.5 d. Romai praneša, jog karalius tikrai 
pasižadėjo iš «įsibrovėlio » nominuoto Kijevo vysk. Paco atimti beneficijas : « Mi ha 
promesso Sua Maestà, conforme a quello che scriveva il signor cancelliere [ J. Zamoiskis] 
et che mi è stato promesso tante volte, voler rimuovere l’intruso di Chiovia da quel 
vescovato, al che tanto più l’ho animata con far la fede, si come ha fatto ancor il signor 
card, di Vilna, della buona dispositione che in ciò ha trovato negl’altri senatori Sua 
Signoria Ili.ma » (Vat. Arch., Polonia 21 f. 77 orig. ; MPV VII, 119 psl.).

53 Vyskupo sekr. Fulgineus iš Vilniaus 1582.1.7 d. nuncijui rašė apie «savo
monsinjorą, kuris kasdien eina į senatą » (mons. mio, il quale va ogni giorno in 
senato) (Vat. Arch., Polonia 19 f. 1).

64 Vat. Arch., Polonia 21 f. 68 orig. ; MPV V, 576 psl.
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— jis toliau rašo, — «ir nuncijus viename posėdyje juos gerai 
pakaitino, taip kad, tikiuos, netrukus sulauksime gerų vaisių»55. 
Katalikų teisės klausimus vyskupas Badvilas jau nuo 1581 m. įvairiais 
atvejais turėjo svarstyti Vilniuje, Lietuvos III-jam Statutui ruošti 
komisijoje. Čia jis yra davęs svarų įnašą. III-sis Lietuvos Statutas 
buvo paskelbtas 1588 m. Šio dalyko daugiau neliečiame, nes tai 
atskira plati tema.

Vienuolijų globa. Katalikybę stiprindamas Vilniaus vyskupijoje, 
kard. Badvilas rėmė vienuolijas, tas tikras katalikų tvirtoves. Jau 
minėjome, kad jis, būdamas jėzuitų mokinys, ypatingai buvo jiems 
prielankus ; tą prielankumą jis dažnai viešai pareikšdavo. Įvairiom 
progom iš savo paveldėtų nuosavybių jis skyrė, be to, stambius ūkius 
Vilniaus akademijai56. Kaip vietos vyskupas, jis buvo akademijos- 
universiteto kancleris.

Apie tai, kaip vyskupas rėmė pranciškonus, mus informuoja 
T. Tomo Dygon Chronologija (rankraštis). Ten yra užrašyta, jog 
Lvovo arkiv. Jonas Dimitras Solikovskis 57 ir Vilniaus vysk. Badvilas 
stipriai parėmė šv. Onos bažnyčią Vilniuje, kuri po gaisro turėjo 
būti atstatyta. Prie jos buvo šv. Onos brolija, kuriai priklausė dau
gelis ir įžymių asmenų ; vysk. Radvilas ragino žmones stoti į šią 
broliją ir užsiimti labdaros reikalais. Tėvas Dygon apie vysk. Radvilą 
rašo, jog «jis su savo kapitula dėl neįtikėtinos meilės, kuria globojo 
mūsų ordiną, pasirūpino, kad minėta brolija ir bažnyčia stambiomis 
lėšomis puošniai būtų atstatyta »58.

55 « Hora che per Dio gratia la peste è cessata et la pace (mercè la paterna cura 
di Vostra Santità) è seguita, con l’occasion che mi s’appresenta non voglio mancare 
di basciarle i piedi et di raccommandarmele humilissimamente in gratia. Mi trovo 
qua a questi comitii generali del regno, dove mi trattengono più i negotii publici della 
religione, che i miei privati : poiché '1 negotio della giurisdittione ecclesiastica venti
lato già in tanti et tanti comitii mai ha potuto havere, per la potenza degli avversari, 
buon fine. Ho fatto et in senato et fuori quel che si conviene alla persona mia, et 
non mancarò mai per quel che tocca a me, et con la robba et col proprio sangue di 
difendere nostra santa religion cattolica. Questi nostri vescovi m’hanno fatto bona 
spalla, et mons. nuntio in una convocatione che fece li riscaldò tanto bene, che spero 
presto vederne qualche buono effetto » (Vat. Arch., Polonia 31 f. 62 orig.).

56 Tėvas Skarga 1581.XI.13 ir 27 d. iš Vilniaus praneša jėzuitų generolui Klau
dijui Aquavivai, kad vysk. Radvilas akademijai visiškai atidavė Žemaitkiemį ir 
kita. Žr. J. Syganski, Listy ks. Piotrą Skargi z tat 1566-1610, Krokuva 1912, 165-167 
psl.

57 Jonas Dimitras Solikowski, 1582-1583 m. valstybines pareigas ėjęs Livonijoje, 
paskui Lvovo arkiv. (1583-1603). Žr. Hierarchia Catholica, III t. 223 psl.

58 « Tandem per R.mum D.num Ioannem Demetrium Solicovium, archiepisco- 
pum Leopoliensem et III.mum D.num Georgium Radivillum, episcopum tune Vilnen-
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Kard. Radvilas džiaugėsi, kad jo brolis Mikalojus Kristupas Nes
vyžiuje, taip pat Vilniaus vyskupijoje, 1589 m. įsteigė seselių cister
sių vienuolyną. Jis jau anksčiau rėmė savo brolio pastangas atgaivinant 
tenai katalikybę, kuri jų tėvo klaidatikio buvusi visai sužlugdyta. 
Šiuo metu ten esą jau daug daugiau katalikų, negu evangelikų. 
Dabar kardinolas 1589.IX.15 d. laišku iš Nesvyžiaus prašo popie
žiaus, kad minėtą steigimą patvirtintų, nes tos vienuolijos trokštą 
daugelis vietos katalikų, ir esą nemažai moterų, kurios norinčios 
pilnai Dievui pasišvęsti59. Vyskupas labai džiaugėsi, kai grįžęs iš 
Pragos 1589 m. rugsėjo mėn., pamatė, jog brolis ten pat Nesvy
žiuje jau buvo pastatęs gražius jėzuitų kolegijai namus su bažnyčia ; 
tuo tarpu dar buvo statomi kiti namai — konviktoriams (kolegijos 
pasauliečiams auklėtiniams)60.

Popiežiai laimino jauno Vilniaus vyskupo pastangas įvairiais 
atvejais. Pavyzdžiui, 1582 m. vasario 1 d. pop. Grigalius XIII, 
gavęs vysk. Radvilo pranešimą, savo laiške pažymėjo: «Rašai, 
kad dedi visas pastangas, kad Dievo kultas būtų grąžintas į tavo 
vyskupiją, kad tai, kas negera, būtų pataisyta, ir kad jau padėjai 
kai kuriuos pagrindus tiems dalykams ... Viskas eina Dievo garbei...

sem cum suo capitulo, ob incredibilem amorem, quo ordinem nostrum prosequeba- 
tur, societas praedicta et ecclesia [Šv. Onos] cum magno sumptu artificiose est denuo 
extructa [šone prirašyta : ex lateribus — iš plytų] et aedificata, ac per consensum et 
confirmationem Sacrae Sedis Apostolicae per R.mum D.num Andream Caligarium, 
nuntium apostolicum approbata et confirmata » (Thomas Dygon, Chronologia O.F.M. 
de Observantia, II t. 3 psl. ; rankraštis rašytas 1656 m., dabar Krokuvoje). Kadangi 
Šv. Onos broliją patvirtino nuncijus Caligari, jau esant Vilniuje vysk. Radvilui, tai 
turėjo įvykti 1581 m. rugpiūčio mėn. Minėtame rankraštyje toliau pažymima, kad 
J tą broliją įstojo daug įžymių, asmenų, pradedant nuo karaliaus, kunigaikščių, pre
latų, klebonų, konsulų, totoque senatu Vilnensi, ir kitų abiejų lyčių asmenų. Pranciš
konai esą dėkingi vysk. Radvilui už paramą.

59 « Vorrei, che Vostra Santità intendesse da altri che da me le molte attioni del 
signor duca mio fratello [Mik. Kristupas] in aiutar nostra santa religion cattolica... 
Perché ha da sapere Vostra Santità, ch’essendo nostro padre de primi heretici di que
ste parti havea talmente scancellato ogni memoria della religion cattolica, che in 
tutti i nostri beni non ve n’era restato né un minimo sentore. Hora io istesso per carico 
dell’offitio mio sono andato là et ho toccato con mani, che maggior è ’1 numero de’ 
cattolici che degli heretici ; et tuttavia (col favor d’iddio) andiamo sperando di bene 
in meglio. Si è risoluto ancora voler erigere un monastero di monache, et questo fa, 
mosso dalle preghiere di molte gentildonne devote, le quali (vogliono) in tutto atten
dere a servire a Iddio in stato di castità et di devotione. Io ho visto il signor duca in 
ciò molto infiammato, havendo fatto un presente a questo monastero di due bellis
sime e ricchissime ville, oltre all’infinite commodità, che dona per edificar il monastero 
et la chiesa » (Vat. Arch., Polonia 31 f. 76 orig.).

60 Apie tai 1589.IX.15 d. Kard. Radvilas rašė popiežiaus valstybės sekretoriui 
Kard. Montaltui. Vat. Arch., Polonia 31 f. 77 orig.
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Tai priklauso tavo pareigoms, ir Mums džiugu... »61 Popiežius linki 
vyskupui ir toliau sėkmingai dirbti, Dievo malonei padedant. Vyskupą 
laimino ir džiaugėsi jo laimėjimais vėliau ir pop. Sikstas V. Rašy
damas karaliui Steponui 1586.VII.12 d., jis pastebi: « Jau anksčiau 
mylėjome kard. Jurgį Radvilą, nes matėme jo kuklumą ir pamaldumą 
... tikimės, kad jo darbų ir pastangų dėka ten kils religinė pažanga ; 
nepaprastai džiaugiamės, kad Jūsų Didenybė visa tai patvirtinate62.

Naujas vyskupo žygis : kunigų seminarijos steigimas. Pagal Tri
dento susirinkimo primygtinai reikalaujamą vykdyti nuostatą, vysk. 
Jurgis Radvilas 1582 m. sausio 12 d. įsteigė diecezinę Vilniaus kunigų 
seminariją, pradžioj 12-kai auklėtinių. Seminarijai atidavė savo 
nuosavus namus, kurie stovėjo greta vyskupo rūmų, ir pasirūpino jos 
išlaikymu. Ir Žemaičių vysk. Merkelis Giedraitis į Vilniaus seminariją 
siuntė pradžioje 6, vėliau 8 jaunuolius. Radvilas buvo pats pirmasis 
steigti seminariją visoje Lietuvos-Lenkijos valstybėje. Pavyzdžiui, 
Gniezno arkiv. Karnkowskis tik 1586 m., t. y. po 4 metų, ėmė kon
krečiai « galvoti » pas save steigti seminariją63.

Vilniaus kunigų seminarijos steigimo dokumente vysk. Radvilas 
rašo: «Pagal Tridento susirinkimo nuostatus, Dievo garbinimui 
palaikyti bei katalikų tikybai ginti ir platinti nėra nieko kilnesnio, 
kaip vyskupijose steigti seminarijas, kurios jaunuoliams įdiegtų 
pamaldumo, dorybių ir įvairaus meno pradus, kad tie jaunuoliai 
galėtų eiti bažnytines pareigas. Kadangi mačiau Romoje ir kitur 
klierikų seminarijas, nutariau ir čia tokią įsteigti, kur kunigų ir kitų 
Viešpaties vynuogyne dirbančių labai yra maža, steigti bei įkurti 
kolegiją, kurioje tam tikras lietuvių ir rusinu skaičius būtų išlaikomas 
ir religingai auklėjamas (erigere fundareque collegium, in quo cerius

61 « Quod scribis te omni cura et studio laborare et conari, ut Dei cultus in tua 
dioecesi restituatur, utque ea, quae istic depravata sunt corrigantur, iamque huius rei 
fundamenta quaedam iecisse, cogitationesque omnes atque actiones tuas ad Dei 
gloriam conferre. Sunt haec omnia tuo officio et numeri congruentissima, Nobisque 
gratissima. Quod te hortemur, ut in ista voluntate perseveres, nihil est ; omnia enim 
pollicetur pietas tua ; quod autem his nominibus tibi tuaeque ecclesiae gratulemur, 
permultum * (Vat. Arch., Arm. 44 voi. 25 f. 105v reg. ; MPV V, 205 psl.).

62 « Amabamus antea Georgium cardinalem Radivilium ; eius enim modestiam 
pietatemque perspeximus, turn cum sanctae memoriae Gregorio Pontifice hue advenit 
electus Vilnensis : nunc autem tuo gravissimo testimonio eum plurimi facimus *.
Ypač prisimena Radvilo puikią veiklą Livonijoje. « Speramusque ipsius opera et 
studio magnos ibi in pietate progressus fore : quod idem Maiestatem Tuam confirmare 
incredibiliter laetamur » (Vat. Arch., Arm. 44 voi. 30 f. 210 ; Reg. Brev. 30 f. 208 
reg. ; A. Theiner, Vetera Monumenta Poloniae et Lithuaniae, III t., Roma 1863, 
2 psl.).

83 Žr. minėtą Romos instrukciją Vat. Arch., F. Borgh. III 67-A f.12 (34 nr.).
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adoleseentum Lituanorum et Ruthenorum numerus alatur et religiose 
educetur) » 64.

Rutheni, t. y. rusinai, buvo vadinami dabartiniai baltgudžiai 
ir ukrainiečiai. Tokių Vilniaus vyskupijoje, ypač Gudijos srityje, 
buvo daug. Vysk. Radvilo laikais ypač buvo susirūpinta juos iš 
stačiatikybės patraukti į katalikų tikėjimą.

Steigiamai seminarijai lėšas sutelkti dabar, kai karas su Maskva 
buvo padaręs daug valstybei nuostolių, yra sunku, — toliau pažy
mima seminarijos steigimo akte. Vyskupas rašo : « Paskyrėme semi
narijai savo paveldėtą Vozgeliškų dvarą su žmonėmis, kaimais, dir
vom, pievom, medaus stobriais, miškais, šilais, kalnais, slėniais, 
upėmis, ežerais, malūnais, jų mokesčiais (pajamom), su teise medžioti 
visokius žvėris, gaudyti žuvis, ir su visom kitom teisėm ». Kiek 
žinome, vėliau vyskupas dar pridėjo Karkažiškius, Pastovus, 
Ostrovitą 65 66.

«Raginame savo mieluosius brolius Vilniaus katedros prelatus 
ir kanauninkus ir kitus asmenis vyskupijoje, turinčius nuosavybių, 
užrašyti [seminarijai] kokią savo turto dalį. Tikimasi, kad iš kara
liaus Stepono taip pat bus gauta parama, ir norime, kad karalius 
seminariją globotų ». Iš tikro, patvirtinęs seminarijos steigimo doku
mentą, karalius jos išlaikymui dar pridėjo porą dvarų 66.

Seminarijos priežiūra patikima katedros kapitulai, kuri turės 
globoti jos turtą ir visais svarbiais reikalais kreipsis į karalių. Klierikų 
gi auklėjimas ir mokymas pavedamas Vilniaus jėzuitų kolegijos vado
vybei, ypač jos rektoriui, kuris turėtų tuojau perimti seminariją 
savo žinion, gavęs generolo sutikimą; «jam jau rašėme, ir tikimės 
palankaus atsakymo », — pažymi vyskupas.

Dokumentą vyskupas baigia: «Duota Vilniuje, mūsų įprastoj 
rezidencijoj, 1582 m. sausio 12 d., dalyvaujant sufraganui Metono 
vyskupui Kiprijonui, garbingiems [prelatams] Jonui Jarčevskiui 
dekanui, Benediktui Vainiui kustošui, Simonui Bžeziui giesminin
kui, kanauninkams Laurynui Volskiui, Tomui Makoveckiui, Mikalojui 
Koriznai, Stanislovui Goreckiui ir Marceliui Suchodolskim, be to, 
abiejų teisių daktarui Augustinui Rotundui Mieleckiui, karaliaus 
didenybės sekretoriui, Stakliškių seniūnui, Vilniaus advokatui, ir 
kitiems». Karalius šį seminarijos steigimo dokumentą patvirtino

64 Seminarijos steigimo aktą su karaliaus Stepono patvirtinimu išspausdino 
J. Kurczewski, Kościół Zamkowy, II t. Vilnius 1910, 92-95 psl.

65 Przyałgowski, Żywoty Biskupów Wileńskich, II, 12 psi.
66 Būtent, Kolpienicos ir Lukiu dv., Naugarduko aps. (R. Krasauskas, Vilniaus 

kunigų seminarijos, žr. LE XXXIV, 153 psl.).
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Rygoj, 1582 m. balandžio 13 d., dalyvaujant Žemaičių vyskupui 
Merkeliui Giedraičiui ir kitiems.

Vilniaus kunigų seminarija netrukus pradėjo veikti. Daug tikėtasi 
iš jos. Lietum Baltazaras Kalakauskas, kilęs iš Merkinės parapijos, 
1583 m. kreipėsi į vysk. Radvilą ir Tėvą Posseviną, prašydamas, kad 
išrūpintų jam iš Romos dispensą, nes esąs našlys ir norįs įstoti į 
Vilniaus seminariją. Jis rašo : « Kadangi beveik visoje Lietuvoje ir 
Žemaitijoje yra didelė stoka lietuvių kunigų, kurie Dievo karalystę 
galėtų skelbti gimtąja kalba »; ne vien pačių lietuvių, bet ir lenkų 
kunigų esą mažai, o tuo tarpu privisę visokių negerovių : didelė 
dalis bajorų esą užsikrėtę herezijomis, o liaudis grįžtanti į pagonybę ; 
iš tūkstanties liaudies žmonių gal tik vienas mokąs Tėve mūsų ir 
persižegnoti. Daug tikimasi iš Vilniuje įsteigtos seminarijos, ir jį, 
Kalakauską, jėzuitai žadą priimti67.

Laikui bėgant, seminariją vis labiau reikėjo remti medžiagiškai. 
Ją įsteigus, lygiai po mėnesio (1582.II.12) įvykusiame Vilniaus 
vyskupijos sinode vysk. Radvilas iškėlė seminarijos rėmimo reikalą. 
Lėšoms telkti sinodas iš kapitulos tarpo išrinko kanauninkus Volskį 
ir Goreckį. Tų metų spalio 20 d. kapitulos posėdyje šie jau norėjo 
pateikti savo veiklos apyskaitą, tačiau tai buvo atidėta iki kol vys
kupas grįš iš Livonijos. Nesulaukdama ilgai vyskupo grįžtant, 
kapitula 1583.I.21 d. pasiuntė į Rygą pas vysk. Radvilą svarbių 
reikalų aptarti kan. Volskį. Nepažymima, kiek buvo surinkta semi
narijos reikalams 68. 1584 m. vasario 10 d., vyskupui reikalaujant, 
kad kapitula iš savo tarpo išsirinktų seminarijos prievaizdą, nuspręs
ta, kad kiekvienas kapitulos narys iš eilės po vienerius metus eitų 
tas pareigas. Pirmasis prievaizdas buvo prel. Jarčevskis 69. Atėmus 
iš aukščiau minėto Mikalojaus Paco beneficijas, 1584 m. Naugarduko 
parapijos pajamos taip pat priskirtos seminarijai išlaikyti.

67 Kalakauskas T. Possevinui rašo : « Quoniam quidem totam fere per Lithua
nian! ac Samogitiam magna penuria sacerdotum Lithuanorum, qui regnum Dei ver- 
naculo sermone praedicent, sed non modo vernaculorum verum et Polonicorum sacer
dotum non adeo copia, ita ut et impiì minusque exemplares ferantur, dum pii atque 
docti desint, hinc etiam magnus abusus religionis christianae in populo excrevit, quod 
magna pars nobilium haerecismo [1], maxima vero plebeorum ac vulgi paganismo 
infecti, ita ut ex 1000 in vulgo vix unus reperiatur, qui norit, quid oratio Dominica 
signumve crucis sit. Cumque hoc satanae regnum tam vaste in Lithuania ac Samogitia 
amplificari pii in Christo patres non sine animi dolore ferant, coeptum est de huiusmodi 
pastoribus assidue curari, qui populum Dei de regno satanae vindicent inque re
gnum Christi asciscant, prout nunc Vilnae, laus Deo ex seminario Lithuanorum pro
futuri patriae sperantur » (Vat. Arch., Polonia 20 f. 417 orig. ; MPV VI, 484 psl. 
5 išnaša).

68 J. Kurczewski, Kościół Zamkowy, III t., 62-63 psl.
69 Ten pat, 63 psl.
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Kard. Radvilui persikėlus į Krokuvą, apaštališkas vizitatorius 
abatas Aleksandras Komulėjus (Komulovicius, kroatas), 1595 m. 
aplankęs Vilniaus vyskupiją, katedros kapitulai sutinkant, iš vysku
pijos lėšų (vakuojant vyskupo sostui) paskyrė 10.000 lenkiškų auksinų 
seminarijai, kad joje būtų galima išlaikyti iki 20 auklėtinių. Vizitato
riaus rašte pabrėžiama, kad tik Vilniaus vyskupijos lietuviai turį 
būti į ją priimami, ir tik tokie, kurie nori tapti kunigais. Rusinai jau 
nebeminimi, nes nuo 1585 m. jau buvo pradėjusi veikti Vilniaus 
popiežiškoji seminarija, į kurią buvo priimami rusinai 70  71.

Tokios tai nuotaikos buvo Vilniuje, kard. Radvilui įsteigus semi
nariją. Vėliau jo valią pagerbė ir kiti seminarijos tvarkytojai. Pavyz
džiui, 1649 m. kai vienas lenkas norėjo įstoti į Vilniaus seminariją, 
katedros kapitula jo nepriėmė ir aktuose įrašė, jog ir ateityje tik 
subrendę ir tik moką lietuvių kalbą tebus priimami, kitaip tai būtų 
apsilenkta su fundatoriaus (t. y. vysk. Radvilo) mintimi 71.

Vilniaus 1582 m. sinodas. Uoliai vykdydamas Tridento susirin
kimo nuostatus, vysk. Radvilas 1582 m. vasario 12 d. sušaukė Vil
niaus diecezinį sinodą. Paskutiniai prieš tai sinodai buvo sušaukti 
vysk. Protasevičiaus tik 1559 ir 1563 m. 72. Oficialių Radvilo šaukto 
sinodo nutarimų neturime. Iš kapitulos aktų73 sužinome, kad sinode 
buvo svarstytas naujai įsteigtos kun. seminarijos rėmimo klausimas 
ir iš kapitulos atstatytas įtartino gyvenimo nominuotas Kijevo vysk. 
Pacas (beneficijos iš jo atimtos tik po 2 metų). Tuo tarpu sinodo 
nutarimus bažnytinės drausmės klausimais vysk. Radvilas savo 
dvasiškijai paskelbė ganytojiniu laišku to paties vasario mėn. 25 d.74

Ganytojinio laiško pradžioje vyskupas primena, kad religiniam 
gyvenimui ir tinkamai drausmei palaikyti labai svarbūs yra nuostatai, 
kuriuos yra davęs Tridento visuotinis susirinkimas, be to, Gniezno

70 Informatio A. Comulei, duota Vilniuje 1595.XII.22 d. ; išspaudinta Kurczew
ski, Kościół Zamkowy, II t., 97-98 psl. Informacijoje tarp kitko rašomą, jog paskirta 
daugiau lėšų seminarijai, kad joje «ad minus vigenti iuvenes Lituani ali, sustentari 
bonisąue literis instrui possent » (97 psl.). « Ut igitur praemissa facilius debitae exe- 
ąuutioni demandarentur, statuimus et omnino habere voluimus, ut ad huiusmodi 
seminarium non alii nisi iuvenes dioecesis Vilnensis Lituani cum scitu et consensu 
R.mi D.ni loci ordinarii aut capituli Vilnensis admitterentur » (98 psl.).

71 «Non admiserunt, et in futurum nonnisi matūros et linguae lituanicae gnaros 
admittendum ad dioecesanum seminarium decreverunt» (Cituota iš J. Fijałek, 
Uchrześcijanienie Litwy przez Polske, rinkinyje : Polska i Litwa, Krokuva 1914, 312 
psl.).

72 Apie Vilniaus sinodus žr. J. Sawicki, Concilia Poloniae . II: Synody die
cezji Wileńskiej i ich statuty, Varšuva 1948, 34-36 psl. (apie pirmuosius sinodus).

73 Kurczewski, Kościół Zamkowy, III, t. 63 psl.
74 Išspausdino Sawicki, Concilia Poloniae, II t. 134-140 psl.
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provincinis sinodas (1577) ir Vilniuje vysk. Protesevičiaus sušauktas 
diecezinis sinodas (1559.1.15); ir toliau tęsia: « Šiuo metu, mums 
pirmininkaujant, buvo svarstomi tokie dalykai, kurie labai gali 
pasitarnauti doram bei religiniam gyvenimui, dieviško kulto padidi
nimui ir katalikų religijos išlaikymui bei platinimui». Taigi tuos 
dalykus vyskupas pateikia dvasiškijai vykdyti, «turėdamas prieš 
akis padėtį mūsų tėvynės, kuri varginama tokios daugybės klaida
tikybių ir schizmų pabaisų (proponentes ante oculos statum patriae 
nostrae, quae tot haeresum et schismatum monstris vexatur) ».

Skelbiami nuostatai liečia klebonus ir kitus beneficijų valdytojus, 
kurių skyrimo raštus turi patikrinti dekanai arba vyskupo skirti 
vizitatoriai; liečia klebonų rezidavimą, kunigų pareigingumą, bažny
čių švarą. Išskaičiuojamos liturginės knygos, kurios turi būti kiek
vienoje bažnyčioje. Turi būti padarytas bažnytinių rūbų bei rakandų 
tikslus inventorius, kurio nuorašas turi būti atsiųstas vyskupui. 
Kunigai turi stropiai pasiruošti mišioms ir laikytis visų taisyklių bei 
ceremonijų ; jokių prietarų neturi būti paisoma teikiant sakramentus. 
Klebonai turi pasirūpinti, kad žmonės galėtų išklausyti mišių švento
mis dienomis ; vietiniai prievaizdai turi juos paraginti. Jei prie bažny
čios yra mokykla, ji turi būti ko stropiausiai vedama, ir vaikai kad 
būtų mokomi gramatikos ir krikščioniško mokslo tiesų; kad jie 
atmintinai išmoktų Tėve mūsų, Sveika Marija, pagrindines 
tikėjimo tiesas ir 10 Dievo įsakymų. Sekmadieniais ir šventėmis 
turi būti sakomi pamokslai. Klebonai turi pasirūpinti, kad bent 
vienas gabesnis berniukas būtų parinktas ir pamažu ruošiamas, 
kad vėliau galėtų įstoti į seminariją. Tikintieji turi būti skatinami 
bent apie Velykas atlikti išpažintį ir priimti Komuniją, pagrasinant 
ekskomunika ir draudžiant bažnytiškai laidoti.

Parapijose turi būti vedamos knygos : į vieną knygą įrašomi 
krikštijamieji su krikšto tėvais (tik po vieną) ; į kitą knygą įrašomi 
susituokiantieji. Kunigai, teikdami sakramentus, viską turi daryti 
iš meilės ir nereikalauti atlyginimo, nebent jei kas duos kokią auką, 
tai galima priimti. Jie turi ypač uoliai lankyti ligonius ir klausyti 
išpažinčių; atgaila neturi būti nei per sunki, nei per švelni. Išskai
čiuojamos vyskupui rezervuojamos atleisti nuodėmės, kurių tarpe, 
pavyzdžiui, herezijos nusikaltimas, klaidatikių knygų skaitymas, 
dvasiškių nerezidavimas paskyrimo vietoje, kreiva priesaika, bur
tininkavimas. Iš tų nuodėmių išrišti (išskyrus herezijos nuodėmę) 
vyskupas davęs teisę dekanams ir vizitatoriams. Atitinkamo amžiaus 
tikintieji turi laikyti gavėnios ir vigilijų pasninkus ir švęsti šventes.

Klebonai turi gražiai užlaikyti bažnytinį turtą, nieko neparduoti 
ir neužleisti klaidatikiams. Savo bažnyčių fundacijų aktus turi



laikyti saugioje vietoje, o jų nuorašus atsiųsti vyskupui. Turi 
vesti savo parapijiečių sąrašus, ypač tų, kurie jau eina sakramentų. 
Jei mirtų klebonas ar bažnyčia dėl kitos priežasties neturėtų kunigo, 
kaimyniniai klebonai turi tuojau tai pranešti dekanui ar vyskupo 
atstovui. Klebonai turi gerbti dekanus ir juos informuoti apie tai, 
kas vyksta parapijoj, nieko neslėpdami.

Ganytojinio laiško priede išskaičiuotos šventės, kurias visi turi 
švęsti ir kurias klebonai sekmadienį prieš tai turi paskelbti iš sakyklos. 
Tų švenčių sąraše, pavyzdžiui, yra visos apaštalų šventės, šv. Stanis
lovo, šv. Jono Krikštytojo gimimo, šv. Lauryno, šv. Martyno (lapkr. 
31 d.), Velykos su dviem sekančiom dienom ir panašios.

Kaip matome, vysk. Radvilas, skelbdamas Vilniaus sinodo nuta
rimus, aprūpino savo dvasiškiją reikalingiausiomis žiniomis ir pateikė 
kunigo kasdieniam darbui gaires.

Vyskupas Livonijoje ir jo priimti šventimai. Jurgis Radvilas pe
rėmė Vilniaus vyskupiją valdyti karaliaujant vengrui transilvanie
čiui Steponui Batorui. Tvirta valdovo ranka buvo jaučiama visoje 
Lietuvos-Lenkijos valstybėje. Pavyko jam sutramdyti ilgametį 
Lietuvos priešą Maskvą su jos caru Jonu Žiauriuoju, atsiimant Livoniją 
(dabartinę Latviją ir Estiją), kuri jau 1561 m. buvo pasiprašiusi 
Lietuvos globos. 10-ties metų paliaubų sutartis su Maskva buvo pasi
rašyta Zapolėje 1582 m. sausio 15 d.75. Vykdamas į naujai atkariautą 
kraštą tvarkos įvesti, karalius Steponas užsuko į Vilnių ir pakvietė 
vysk. Radvilą kartu su karaliaus dvaru važiuoti į Rygą. Vos vyskupas 
spėjo paskelbti sinodo nuostatus, kai turėjo išvykti kovo mėn. Būda
mas Rygoje, jis noroms nenoroms turėjo prisiimti Livonijos guberna
toriaus arba karaliaus vietininko pareigas 76. Tas pareigas kunigaikš
tis vyskupas ištikimai ėjo ketverius metus, parodydamas savo ta
lentą ir administracinėje srityje. Daugiausia gyveno Rygoje, nors 
lankė ir kitus Livonijos miestus. Retkarčiais parvykdavo į Vilnių. 
Kapitulos prelatams duodavo nurodymų, kaip jie turi tvarkyti 
vyskupiją, ganytojui išvykus. Kelis kartus bandė atsisakyti guberna
toriaus pareigų, tačiau tiek katalikai, tiek liuteronai siuntė dele
gacijas pas jį patį ir pas karalių , prašydami, kad Radvilas liktų. 
Tik 1586 m. jis galutinai paliko Rygą, sakydamas norįs išimtinai
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75 K. Avižonis, Zapolės paliaubos, žr. LE XXXV, 43 psl. T. Possevino prane
šimą žr. MPV V, 189-190 psl.

76 Apie jo kelionę Livonijon nuncijaus ir kitų pranešimai išsp. MPV V, 220-312 
psl. Karaliaus Stepono duota vysk. Radvilui instrukcija yra Vat. Arch., Polonia 17-A 
f. 56 ; Vat. Bibl., Vat. lat. 5469 f. 13 ; išspausdino K. E. Napiersky, Possevini A. 
Livoniae commentarius, Ryga 1852, 34 psl.
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pasišvęsti vyskupo darbui. (Radvilo veikla Livonijoje — atskira 
tema, jos čia neliečiame).

Kai buvo paskirtas Vilniaus vyskupu koadjutorium, 1575 m. 
Jurgis priėmė tik tonzūrą ir keturius mažesniuosius šventimus. 
Vyskupas jis buvo tačiau su pilnom teisėm, nors nekonsekruotas. 
Gavęs popiežiaus dispensą dėl amžiaus trūkumo, kad galėtų būti 
konsekruotas vyskupu, kunigaikštis Radvilas turėjo prieš tai gauti 
kitus šventimus. Juos suteikė jam Žemaičių vyskupas Merkelis 
Giedraitis Rygos šv. Jokūbo bažnyčioje 1583 m. gavėnios laike. 
Kiekvieną kartą jam priimant šventimus — subdiakonatą, diako
natą ir kunigystę — dalyvavo miesto senatas, diduomenė ir daugybė 
tikinčiųjų. Ypač įspūdingi buvę subdiakonato šventimai, kurių metu 
Jurgis viešai ir aiškiu balsu davė įžadą, jog laikysis celibato. Jo kilni 
laikysena bei pamaldumas visus žavėję. Verbų sekmadienį jis buvo 
įšventintas kunigu, patrankoms gaudžiant ir žmonėms džiūgaujant. 
Velykų naktį (1583.IV.10), miesto senatorių palydėtas į bažnyčią, 
kun. Radvilas atlaikė iškilmingas pirmąsias šv. mišias. Jam užgie
dojus Gloria, tiek iš pilies, tiek iš miesto pasigirdo patrankų šūviai. 
Labai iškilmingai jis vedė Velykų procesiją. Vėliau Dievo Kūno 
šventėje jis taip pat vedė viešą procesiją per miestą. Mišias vėliau 
laikydavo kasdien. Po primicijų, Velykų dieną pietus jis valgė Rygos 
jėzuitų kolegijoje. Antrąją Velykų dieną pilyje suruošė vaišes 
senatoriams ir kitiems aukštiems pareigūnams 77.

Tų pačių 1583 m. gruodžio mėn. vysk. Radvilas grįžo į Vilnių. 
Antrąją Kalėdų dieną (XII.26) apašt. nuncijus vysk. Bolognetti 
katedroje jį pakonsekravo vyskupu, asistuojant vyskupams Giedrai
čiui ir Vilniaus sufraganui Kiprijonui, domininkonui. Šventimuose 
dalyvavusi labai didelė žmonių minia. Visi džiūgavę, jau turėdami 
pilnai visomis galiomis aprūpintą vyskupą78.

Radvilas kardinolas. Dar vysk. Jurgis nebuvo konsekruotas 
vyskupu, 1583 m. gruodžio 12 d. popiežius Grigalius XIII jį ypa
tingai pagerbė, pakeldamas kardinolu. Tuo būdu pagerbta ir visa 
Lietuva. Jam pačiam, atrodo, tai nebuvo staigmena. Jis žinojo, kad

77 Apie Radvilo šventimus ir visas iškilmes Rygoje žr. J. Kleijntjens, Fontes 
Historiae Latviae Societatis Iesu, pars II, Ryga 1941, 19, 183, 206-211 psl.
Be to, I. P. Gampani (jėzuitų provincijolo) pranešimas iš Vilniaus 1583.V.15 d. yra 
Vat. Arch., Polonia 20 f. 268 ; MPV VI, 306 psl. Przyałgowski, Żywoty Biskupów 
Wileńskich, II t., 17-20 psl. pateikia netikslių žinių apie šventimų laiką.

78 Apie vysk. Radvilo konsekraciją Romai pranešė 1584.1.1 d. nuncijus vysk. 
Bolognetti (Vat. Arch., Polonia 21 f. 1-3 orig. ; MPV VII, 3-8 psl. čia telpa ir dau
giau pranešimų).
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karalius Steponas jau kelis kartus buvo prašęs popiežių, kad jam 
suteiktų purpurą. Pirmą kartą karalius rašė Grigaliui XIII dar
1580 m. birželio 15 d., kai Jurgis tebebuvo Paduvoje. Matyt, norėta 
gabųjį jaunuolį dar labiau paakstinti į bažnytinį darbą. Vėl rašė
1581 m. Karalius kreipėsi ir į nuncijų Caligari, kad, nuvykęs į Romą, 
tartų savo žodį tuo reikalu. Rašė popiežiui ir Jurgio brolis Mikalojus 
Kristupas ir visa eilė kitų įtakingų asmenų79. Pagaliau visų laukimas 
išsipildė.

Žinia apie vysk. Radvilo pakėlimą kardinolu pasiekė Vilnių tik 
1581 m. sausio vidury. Tarp kitko, galime pastebėti, kad tuo metu 
Lietuvoje buvę dideli šalčiai, ypač sausio 15-16 d. Daugelis žmonių 
mirę nuo šalčio, daugeliui nušalo nosys, ausys, kojų pirštai. «Vien tik 
mūsų kardinolo palydovų tarpe, grįžtant nuo karaliaus sausio 15 d. 
vežėjams nušalo kojos, — rašo jėzuitų generolui Klaudijui Aqua
vivai T. Paulius Bokša, ėjęs Vilniaus akademijos rektoriaus parei
gas. — « Pačiam kardinolui gerokai nušalo nosis, ką pats mačiau savo 
akimis » 80.

Kartu su Radvilu buvo pakeltas kardinolu nuncijus Bolognetti,. 
neseniai jį konsekravęs vyskupu ir dar tebebuvojęs Vilniuje. Ke
lioms savaitėms praslinkus, iš Romos atvyko į Vilnių specialus popie
žiaus pasiuntinys mons. Palazzola, kuris atvežė kardinolų kepuraites- 
(biretus), kurias paprastai valstybės valdovas (šiandien ir preziden
tas) uždeda toje šalyje esančiam kardinolui ant galvos. Vilniuje todėl 
1584 m. kovo mėn. 4 d. 81 įvyko nepaprastos, niekuomet tenai nema
tytos iškilmės. Specialiai į Lietuvos sostinę atvykęs karalius Steponas 
Vilniaus katedroje abiem naujiem kardinolam uždėjo kepuraites. 
Dalyvavo didelė daugybė tikinčiųjų, kurie savo mieląjį kardinolą 
pasitiko su didžiausiom ovacijom ir džiaugsmu. Keletui dienų praslin
kus po tų iškilmių, kovo 8 d. Vilniaus akademija surengė 
spalvingą abiejų kardinolų pagerbimą. Minėtas T. Bokša iš Vilniaus

79 Apie visa tai ir. MPV IV, 431-434, 456-457 psl. (iš 1580 m.); MPV V, 157, 
332-333, 418, 420 psl. (iš 1581-1582 m.).

80 « In tota Lithuania est quidem magna pax, sed tamen frigora adeo intensa, 
ut hisce paucis diebus, maxime autem 15 et 16 ianuarii, dicantur multi frigore periisse. 
A nonnullis ego intellexi, qui suis oculis in itinere conspiciebant congelatos, nasorum 
autem, digitorum pedum ammissiones bic sunt communes hoc tempore, ita ut eodem 
tempore in sola aula episcopi nostri et cardinalis, dum a rege rediret, ad 15 [t. y. 
dieną], aurigae pedes amiserint, etsi non omnino tamen valde periculose, ipse autem 
Ill.mus, cum omnibus aulicis fere, in naso satis notabiliter laesus fuit, quod ego meis 
oculis vidi » (Archivum Romanum Societatis lesu (sutr. ARSI), Germ. 162 f. 90p 
orig.).

81 Nuncijus kard. Bolognetti, apie tas iškilmes 1584.III.5 d. pranešdamas Romai, 
rašo, jas įvykus « praėjusį sekmadienį » (domenica prossima passata), o toks sekm. buvo- 
kovo 4 d. Tą pranešimą išsp. MPV VII, 120 psl. ; žr. ir 126 psl.
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(1584.III.16) rašė jėzuitų generolui: Kovo 8 d. pietus pas mus valgė 
kardinolai Bolognetti ir Radvilas didelei mūsų paguodai. Buvo 
pasakyta sveikinimo kalba su daugeliu gražių sąmojingų eilėraščių 
(alegorinių mįslių), epigramų ir kitko, kas buvo iškabinta ir ant 
sienų. Po pietų buvo iškilmingi disputai apie tikėjimo dalykus. 
Be abiejų kardinolų, disputuose dalyvavo vienas vaivada, trys 
pilininkai, daugelis prelatų, karališkųjų pareigūnų ir bajorų. Daly
vavo ir pestilentissimus (nuodingiausias, pavojingiausias) Volanas, 
bet jis nėjo į disputus. Išskaičiuojama eilė kalbėtojų82.

Nuncijus kard. Bolognetti iš Vilniaus 1581.IV.20 d. Romos kuri
jai rašė apie minėtą evangeliką, kuris tuo tarpu pasidaręs itin aršus, 
matydamas, kaip katalikų reikalai pasisuko į gerąją pusę, ypač 
Radvilą pakėlus kardinolu. Sako, jis tokiu būdų išsišėldamas rasdavo 
palengvėjimo, nes tylėti jam reikštų prievartauti savo prigimtį83.

Vyskupijos lankymas. Viena svarbiųjų vyskupui uždedamų pareigų 
yra lankyti parapijas ir bažnyčias. Kard. Radvilas, pats užimtas 
kitais darbais ir negalėdamas būti savo vyskupijoje, įpareigojo 
prelatą Jarčevskį tą pareigą atlikti už jį. Tačiau ir jis pats, kai tik 
galėjo, lankė parapijas. Įspėdavo jis tuomet apsileidusius kunigus, 
primindavo kunigams, kad dėstytų žmonėms katekizmą, sakytų 
pamokslus. Vizituojant parapijas, vyskupą lydėdavo jo sekretorius, 
iš Italijos atsivežtas, Liudvikas Fulgineus (Fuligno) ir prelatas Riškaus
kas ; vėliau, 1587 m. Fulgineui išvykus Italijon, kardinolą lydėdavo 
jo kapelionas Andrius Taglia ir kan. Andrius Jurgevičius, tikras lie
tuvis. Pamokslus vizitacijos metu dažniausiai sakydavo Tėvai jėzui
tai, pavyzdžiui, Antanas Arias, ispanas, kuris buvo pramokęs lietu
viškai 84.

82 « Excepimus prandio 8 martii Ill.mos D.nos cardinales Bolognettum et Radivi- 
lium magna cum consolatione et nostra et ipsorum, addidimus et orationem gratula- 
toriam cum multis pulcherrimis aenigmatibus, epigrammatis etiam ad legendum 
affixis, intra privatas aedes, eadem vero die a prandio habita est solemnis disputatio 
de rebus fidei, defendente quodam D.no Gerardo Cranio, tunc licentiato, postea vero 
s. theologiae doctore, in praesentia praedictorum cardinalium et unius palatini atque 
trium castellanorum... utinnumeros alios praelatos, regios officiales et nobiles prae- 
teream. Interfuit et pestilentissimus Volanus, sed non disputavit. Argumentatus est 
primuš D.nus Palazzola, S. Sanctitatis cubicularius, [f. 177v] qui pileos nostris 
cardinalibus Roma attulit » ir keli kiti įžymūs asmenys (ARSI, Germ. 162 f. 177rv 
orig).

83 Heretico Volano « vedendo ebe le cose loro [t. y. katalikų] cominciano a passare 
con più authorità, massime doppo la promotione del signor card. Radzivil, ha trovato 
questo modo di sfogarsi, perchè il tacere sarebbe un violentare la sua natura », rašo 
nuncijus kardinolui Galli (Vat. Arch., Polonia 21 f. 142 ; MPV VII, 193-194 psl.).

84 Przyałgowski, Żywoty Biskupów "Wileńskich, II t., 15 psl. ; Kurczewski, 
Kościół Zamkowy, III t., 71 psl.
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Įdomus yra Radvilo sekretoriaus kan. Fulgineo pranešimas 
nuncijui kard. Bolognetti apie Kauno parapijos vizitaciją, 1584 m. 
gegužės mėn. Iš Vilniaus vykdamas į Livoniją, kard. Radvilas su 
palydovais buvo sustojęs keliose vietose. Apie Kauno vizitaciją 
Fulgineus iš Kauno 1584.V.22 d. taip rašė: « Kardinolas, mano vir
šininkas, Šeštinių dieną [gegužės 10] giedojo mišias Kauno parapijos 
bažnyčioje. Ji yra tokia didelė, kad puikiausiai galėtų būti katedra, 
jei būtų užbaigta. Karalius Steponas iš savo dosnumo turėtų prives
ti statybą iki galo. Tas miestas tuomet galėtų didžiuotis gražia 
bažnyčia, kuri yra panaši gražiosioms Vilniaus bažnyčioms, o gal 
tokių yra ir karalystėj [t. y. Lenkijoj] »85. Fulgineus toliau rašo, 
kad tą pat vakarą kardinolas suteikė sutvirtinimą daugybei vaikų. 
Pamaldose dalyvavusi didžiausia minia žmonių. Visi stebėjęsi dėl 
sutvirtintųjų skaičiaus ir kardinolo kantrybės, mat, ištisas 4 valandas 
trukusios iškilmės. Žmonės buvę labai patenkinti, matydami savo 
vyskupą ir girdėdami Dievo žodį. Patenkintas buvęs ir Kauno seniū
nas, Albertas Radvilas, kardinolo brolis. Kardinolas iš Vilniaus kartu 
vežėsi du jėzuitus, kurie sakė pamokslus. Iš Kauno jie vykę į Mintaują.

Kiek galime iš archyvinių duomenų atsekti, kard. Radvilas 
yra lankęs Vilniaus vyskupijos parapijas 1584, 1588, 1589 ir 1590 m. 
Tai jis pats, tai kiti asmenys vis iš įvairių vietų pranešdavo Romai 
apie tai, tačiau neturime tikslesnių žinių apie pačių vizitacijų 
eigą, nes jų aktų neįmanoma turėti prieš akis. Žinome tik, kad 
vyskupas įvairiomis progomis yra apdovanojęs bažnyčias Peršojyje, 
Tauragnuose, Cemkovičiuose ir Starinuose, prie Minsko 86.

Politinė ir diplomatinė kard. Radvilo veikla, jam esant Vilniaus 
vyskupu, neįmanoma šia proga išsamiai apžvelgti. Be to, ką jau 
anksčiau sakėme (apie seimus ir Lietuvos Statuto ruošimą), patei

85« In Covno il signor cardinale mio padrone, il giorno de l’Ascensione [gegužės 10], 
cantò la messa in quella chiesa parochiale, la quale basterebbe per una cathédrale se 
fosse finita, tanto sono grandi i principi, et da vero chiama et ricerca la pietà et muni- 
ficentia del re Stephano che le dia perfettione, perchè quella città si possa gloriare 
d’una chiesa sì bella, quali sono le più belle di Vilna et forse di tutto ’1 regno. Ne la 
medesima chiesa et nel medesimo giorno a vespero confirmò tanti figliuoli, et con 
tanta frequenza di popolo, che restammo tutti maravigliati cosi della copia de confir
mati, come della patientia del signor cardinale, che durò in quell’ufficio quattr’hore 
continue. Partendo di là per Riga, con molta sodisfatione del signor marescial de la 
corte, capitano di quella terra [Alb. Radvilas], et di tutti i terrazzani, che si sono 
maravigliosamente consolati, vedendo il vescovo loro et udendo la parola di Dio per 
bocca di due padri de la Compagnia del Jesù condotti di Vilna » (Vat. Arch. Polonia 
21 f. 296 orig. ; MPV VII, 255 psl.).

86 Przyałgowski, Żywoty Biskupów Wileńskich, II t., 15 psl.
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kiame kelias užuominas, iš kurių kiek paryškės ir jo charakterio 
savybės. 1586 m. gegužės mėn. galutinai atsisakęs valdyti Livoniją, 
Radvilas vyko Romon prisistatyti naujam popiežiui Sikstui V ir 
gauti kardinolo skrybėlę (anksčiau jis tam tikslui neturėjo laiko) 87. 
Romoje užlaikytas iki 1587 m. vasario mėn., skubiai turėjo grįžti 
namo ir aktyviai dalyvauti priešrinkiminiuose ir naujo karaliaus 
rinkimo suvažiavimuose88. Triukšmingas tai buvo laikas. Lietuvių 
atstovų dauguma, su Radvilais, ir dalis lenkų palaikė Austrijos Mak
similijono kandidatūrą, tuo tarpu kiti stojo už Švedijos princą Zig
mantą Vazą. Laimėjo Zigmantas. Maksimilijonas, bandęs atvykti į 
Lenkiją, buvo suimtas ir uždarytas kalėjime. Kard. Radvilas kaip 
delegacijos pirmininkas naujo karaliaus Zigmanto buvo siųstas į 
Pragą (1589.V-YI) Lenkijos karaliaus taikinti su imperatorium ir 
išlaisvinti Maksimilijoną. Sunkią misiją Radvilas atliko taip gražiai, 
kad visi stebėjosi89.

Lietuvoje pasidarbavęs 1589-1590 m., Vilniaus vyskupas vėl 
turėjo vykti užsienin, nes karaliaus Zigmanto įgaliotas Austrijoje 
turėjo jam išrinkti žmoną. Išrinko Oną Habsburgaitę. Vėliau jam 
teko atlikti ir jungtuvių apeigas, pirma Austrijoj (per procuratorem), 
paskui 1592 m. Krokuvoje, popiežiaus specialiai įgaliotam90.

Popiežiui Sikstui V mirus (1590.VIII.27), tais metais įvyko 
dveji popiežiaus rinkimai (konklavos): Urbonas VII, išrinktas rug
sėjo 15 d., mirė rugs. 27 d. ; paskui iki gruodžio mėn. tęsėsi nauja 
konklava, kol gruodžio 5 d. buvo išrinktas Grigalius XIV. Tai konkla
vai ilgai tęsiantis, nes Lietuvoj dar visą gruodžio mėn. nieko nebuvo 
žinoma apie išrinkimą, kard. Radvilas pasiryžo vykti Romon, kadangi

87 Vysk. Radvilas kardinolo skrybėlę iš popiežiaus rankų gavo 1586.V1.26 d. ; 
jam pagal nustatytas ceremonijas « uždaryta burna » liepos 4 ir i atidaryta * liepos 
14 d. (Žr. Hierarchia Catholica, III t., 47 psl.).

88 Karalius Steponas Batoras mirė 1586.XII.13 d. Apie naujo karaliaus rinkimus 
žr. nuncijaus ir kitų pranešimus iš Lenkijos ir Lietuvos Vat. Arch., ypač Polonia 
27-A ir 30 tt.

89 Vatikano Archyve esančius pranešimus (ypač Germ. 108 t.) apie tai išspaus
dino J. Schweizer, Nuntiatwberichte aus Deutschland 1585-1590, II. Abt., II. Hälfte : 
Antonio Puteo in Prag 1587-1589, rinkinyje : Quellen u. Forschungen, hrsg. von der 
Görres-Gesellschaft, XIV t., Paderborn 1912.

90 1592.II.14 d. konsistorijoje popiežius paskyrė kard. Radvilą legatu šiai mote
rystei palaiminti (Vat. Bibl., Barb. lat. 2815 f. 237 ; popiežiaus ceremonijų magistro 
Pauliaus Alaleoni dienoraštis). Oficialus tuo reikalu pop. Klemenso VIII raštas yra 
Vat. Bibl., Barb. lat. 2412 f. 101-105v reg. (juo suteikiamos {vairios privilegijos). 
Žr. dar Vat. Arch., Reg. Brev. 37 f. 38 ; Theiner, Vetera Monumenta Poloniae 
et Lithuaniae, III t. 209 psl.
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buvo dar ir kitų svarbių reikalų91. Išvyko 1591 m. vasario pradžioj. 
Būdamas kelionėje, visai nelauktai jis pop. Grigaliaus XIV buvo 
paskirtas Krokuvos vyskupu92 (valdymą perėmė tik 1592 m. vasarą). 
Radvilui būnant Romoje, mirė Grigalius XIV (1591.X.16). Jam teko 
dalyvauti dviejose konklavose: spalio mėn., kai buvo išrinktas 
Inocentas IX, o šiam po poros mėnesių mirus, — antroje konklavoje, 
iš kurios iškilo Klemensas VIII (1592.1.30). Pažymėtina, kad pir
mosios konklavos metu kard. Radvilas irgi gavo nemažai balsų, 
taigi buvo «papabilis »93.

Paskirtas Krokuvos vyskupu, negreit kard. Radvilas naujoje vie
toje teįsigyveno. Persikėlimas jam nebuvo lengvas. Lenkai seimuose 
kėlė triukšmą, nenorėdani įleisti į svarbų Krokuvos vyskupo sostą 
lietuvio (be to, tik Krokuvos vysk. turėjo privilegiją karūnuoti naują 
karalių). Ilgai tęsėsi ginčai, teikdami daug nemalonumų Radvilui. 
Tačiau kai pagaliau jis laimėjo, paklusdamas karaliaus ir popiežiaus 
valiai, lenkai būtinai reikalavo, kad jo vieton į Vilnių būtų paskirtas 
Lucko vysk. Bernardas Maciejowskis. Šis buvo paskirtas, bet lietu
viai vis vien jo neįleido į Vilnių. Kova tęsėsi 8 metus 94. Kard. Radvilo 
padėtis buvo kebli, nes jis buvo kaltinamas nusikalstąs lietuviams. 
O jis, ginčydamasis ir su nuncijum Malaspina, sakėsi esąs lietuvis 
ir jokių intrigų nedarąs 95. Iš viso, ir užsienin išvažiavęs, kard. Radvilas

91 Nuncijaus sekretorius iš Varšuvos 1590.XII.4 d. kažkokiam Guglielmo rašė : 
« Il signor cardinale Ill.mo Radizvilo vedendo la tardanza lunga del conclave et le 
male conseguenze, che potrebbono nascere da questa dilatione, va pensando di tra
sferirsi in diligenza a Roma, con principale intento di servire per quanto potrà a la 
pia volontà del re nostro signore nella elettione di un ottimo Pontefice » (Vat. Arch., 
Polonia 25 f. 275 šifras ; kiti pranešimai ten pat f. 288, 293rv, 301rv).

92 Jis Krokuvos vysk. paskirtas 1591.VIII.9 d. (žr. Hierarchia Catholica. III t., 
180 psl.). Iš Caprarola rašydamas popiežiui 1591.VIII.10 d., kard. Radvilas sakosi, 
sužinojęs apie jo skyrimą į Krokuvą, bet brevės dar negavęs (Vat. Arch., Francia 
29 f. 181rv orig.).

93 T. Nowakowski, Die Radziwills, Radvilą Juodąjį pavadinęs « der schwarz
bärtige litauische Koloss » (79 psl.), jo sūnų Albertą «litauischen Justinian » (85 psl.), 
o antrąjį sūnų, kardinolą — «lietuvišku inkvizitorium * (žr. aukščiau 38 išn.), kai 
užsimena apie konklavą ir kard. Jurgį kaip galimą kandidatą, šį jau laiko lenku : 
« Ein Pole Papst ? Ein frommer Wunsch !» (83 psl.). Graži logika !

91 R. Krasauskas, Maciejowski, žr. LE XVII, 22-24 psl.
95 Kard. Radvilas savo Memoriale (iš 1597 m.) rašo, kad iš Vilniaus vaivados 

(Radvilo Perkūno) sužinojęs, «come monsignor [nuncijus Malaspina] ha fatto catti
vissimo uffitio contro di me col cancelliere di Littuania [L. Sapiega], dicendogli che 
rincresceva, che i Littuani patirono tant’ingiuria nel non poter haver il vescovo di 
lor natione : ma che di questo non era altra causa, che io, il qual essendo nimicissimo 
alla mia natione et patria non facev’altro, che machinar ogni male contro loro et la 
lor libertà ». O visa tai yra iš piršto išlaužta — toliau aiškina kardinolas. Vat. 
Arch., F. Borgh. I 913 f. 476-479.
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sakėsi esąs lietuvis, net ir tuomet, kai buvo paskirtas Krokuvos 
vyskupu 96.

Pastebėtina., jog archyvuose randami raštai ypatingai iškelia 
kard. Radvilo malonų, tiesų charakterį, jo simpatingumą, patrauk
lumą ir sugebėjimą išeiti iš kiekvienos keblios padėties. Jį gerbė ir 
mylėjo tiek karalius Steponas, tiek vėliau Zigmantas Vaza, nors 
aiškiai buvo žinoma, kad jis nepalaikė šio kandidatūros. Radvilą 
gerbė ir norėjo ilgiau pasilaikyti Livonijos žmonės, nekalbant apie 
savuosius vilniečius. Žinios apie Vilniaus vyskupo veiklą, aišku, pasiek
davo popiežių. Grigalius XIII įvairiais atvejais jį gyrė ir pakėlė 
kardinolu. Sikstas V dėl jo ypatingų dorybių ir sugebėjimų jį kvietė 
persikelti į Romą ir padėti tvarkyti visos Bažnyčios reikalus. Štai, 
ką rašo Sikstas V karaliui Zigmantui Vazai 1590 m. rugpiūčio 4
d.,97 prašydamas, kad Radvilui leistų persikelti į Romą:

96 Pavyzdžiui, 1591 m. spalio 13 d., sekmadienį, pakonsekravo Romoje šv. Stanis
lovo bažnyčią « IU.mus D.nus cardinalis Radzivil, episcopus Cracoviensis in Polonia, 
Lituanus » (popiežiaus ceremonijų magistro dienoraštis, Vat. Bibl., Barb. lat. 2815 
f. 191). Vėliau, kai jį popiežius 1592.11.14 d. paskyrė legatu, pažymima: «creavit 
legatum de latere in regno Poloniae Bl.mum D.num cardinalem Radivilium Lituanum * 
(t. p. f. 237).

9? « Cum ad nos ex certo hominum sermone somma cum animi nostri voluptate 
pluries iam perlatum sit, dilectum filium nostrum Georgium cardinalem Radzivilium 
singolari prudente, qua praesentes casus moderatur et futuros longe celeriterque 
praevidet, admirabili integritate, qua et constanter agit, et omnia communi et non 
sua utilitate metitur, somma pietate, gravitate, dementia, animique magnitudine, 
virtutibusque summo cardinale dignis, quibus pro bonorum utilitate tranquillitateque 
labores tolerare, pericola subire et humana contemnere paratus est, praestantem, 
a bonis omnibus commendatum, [/. 516»] Maiestatique Tuae comprobatum maxima 
auctoritate et fide apud omnes, tuamque praesertim Maiestatem praecellere, et propterea 
ab eadem valde diligi et observari, non tam tua ac regni, quam nostra et Apostolicae 
Sedis causa in Domino valde gavisi et sumina laetitia perfusi sumus... [f. 517r]... 
Communia enim christianae reipublicae [t. y. Bažnyčios] negotia ad Nos confluente, 
quae ex Sanctae Romanae Ecclesiae cardinalium sententia a Nobis definienda sunt, 
in tui quoque regni subditorumque commoditatem, cum res feret, redundatura, 
omnium, quorum interest, vel praesenti eorum consilio, vel diligentis fidelisque homi- 
nis, qui eiusdem agendis rebus absentis nomine intersit, praesenti cura et opera expe- 
dienda esse duximus... [f. 517v]... Quicquid igitur Maiestas Tua studiiet offitii in 
Georgium cardinalem contulerit, ut tua inprimis auctoritate adductus ad Nos quampri- 
mum reverti possit, id in te ipsum et regnum tuum, ac in Nos, qui te, tuaque tueri 
maxime cupimus collatum fuisse ab iis, quae ad te nunc scribimus expectare et [/. 
518r] a secondo rerum, quas ille tractabit, eventu scire poteris. Interea quae ad eius
dem Maiestatis Tuae commoditatem augendam et dignitatem tuendam, ipsiusque 
Georgii cardinalis, pertinere aliquo pacto sentiemus, ea libenti promptoque animo omni 
tempore praestare curabimus. Sed cum idem Georgius cardinalis advenerit, facilius 
et libentius re ipsa praestare aggrediemur » (Vat. Arch., Arm. 44 voi. 29 f. 516-518 
reg.). Kita to paties laiško kopija yra Vat. Arch., Arm. 44 voi. 31 f. 401-403.



31* KARD. JURGIO RADVILO VEIKLA LIETUVIŲ TARPE 265

«Kadangi Mums iš įvairių asmenų pranešimų žinoma, ir tai 
Mums malonu, kad Mūsų mylimas sūnus kardinolas Jurgis Radvilas 
labai protingai tvarko šių dienų reikalus, o būsimuosius greitu žvilgs
niu toli pramato, kad su nuostabiu nuoširdumu jis veikia nuosekliai, 
viską matuodamas pagal bendrąjį gėrį, o ne savo naudą, pasižymėda
mas giliausiu pamaldumu, rimtumu, švelnumu, didžiadvasiškumu 
ir visokiomis geriausiam kardinolui tinkamoms dorybėmis, kurių 
pagalba gerųjų žmonių labui ir ramybei atlieka [sunkius] darbus, 
perneša pavojus ir pasiruošęs žmogiškus dalykus laikyti už nieką, 
— jis toks kilnus ir visų gerųjų taip giriamas, o Tavo Didenybės ir 
kitų akyse esąs įsigijęs aukščiausio autoriteto ir pasitikėjimo, taigi 
Jūsų Didenybė jį vertina, labai myli ir gerbia, kartu ir Mes, atsižvelg
dami ne vien į tavo ir tavo karalystės naudą, bet ir dėl Mūsų ir Apaš
talų Sosto gero, Viešpatyje labai džiaugiamės ir ypatingai giedriai 
esame nuteikti». Toliau ilgame laiške popiežius dėsto, kaip svarbu 
karaliui turėti rimtų išmintingų vyrų, kurie gali patarti reikale, 
palaikant tvarką ir taiką valstybėje , kartu ją apsaugant nuo «gre
siančių pavojų ir barbariškų genčių užpuolimų». Tuo tarpu visos 
Bažnyčios reikalams tvarkyti reikia ypač išmintingų patarėjų kardi
nolų, ir tokie kardinolai kartu gali daug pasitarnauti savam karaliui 
ir savam kraštui. Taigi nors kard. Radvilas karaliui Zigmantui ir 
labai reikalingas, popiežius bus labai dėkingas, jeigu jam leis atvykti į 
Romą; reikalui esant, paskui jis vėl galėsiąs grįžti namo. Sikstas V 
rašo : «Taigi kiek Tavo Didenybė dės pastangų, kad kardinolas 
Jurgis ypač tavo orumo paskatintas ko greičiausiai pas Mus galės 
sugrįžti, iš to bus nauda ir tau, ir tavo karalystei, ir Mums, kurie 
trokštame apsaugoti visa, kas Mums bus suteikta ir ko trokštame dabar 
tau rašydami; viskas tau bus aišku paskui, iš įvykių eigos, kai jis 
ims tvarkyti reikalus. Tuo tarpu jaučiamės esą įsipareigoję dirbti 
Tavo Didenybės naudai ir stiprinti tavo ir kardinolo Jurgio autori
tetą, viską stengdamies atlikti mielai ir skubiai. O kai pats kardinolas 
Jurgis atvyks, dar lengviau ir dar mieliau tai parodysime darbu ... ».

Tą pat rugpiūčio 4 d. popiežius parašė Zigmantui Vazai ir antrą 
laišką. Jame pažymi: «Tavo pareikštas kardinolo Radvilo įver
tinimas Mumyse sukėlė troškimą turėti jį, kuris prieš trejus metus 
čia (Romos) Mieste būdamas su atsidėjimu gynė jūsų respublikos 
reikalus ... Todėl raginame Tavo Didenybę, kuri pati turite čia ne
menkų reikalų, leisti čia pas Mus būti tam kardinolui, kurį labai 
vertinate ir kurį Mes ypatingai mylime ir laikome brangiu » 98.

98 « Tuum sane de cardinale Radzivilio iudicium excitavit in Nobis desiderium 
illius, qui ante triennium ex Urbe discedens versatus fuit assidue in reipublicae vestrae
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Dar vieną laišką Sikstas V išsiuntė (kartu su nuorašu laiškų 
karaliui) tuo pačiu reikalu rugpiūčio 4 d. Varšuvoj esančiam 
nuncijui arkiv. Di Capua. Prašo nuncijų padėti įtikinti karalių, 
kad išleistų kard. Radvilą vykti Romon. Tarp kitko popiežius rašo : 
« Tiek norime tau pranešti, kad tik dėl svarbiausių priežasčių, kurios, 
manome, ir tau nėra nežinomos, mes pasiryžome turėti čia pas Mus 
mylimą sūnų kardinolą Jurgį Radvilą...»99.

Kaip matome, kard. Radvilas 1590 m. rimtai buvo kviečiamas 
į Romą. Deja, ankstyva popiežiaus Siksto Y mirtis (YIII.27) ir paskui 
margas popiežių keitimasis įvykių eigą nukreipė visai kita linkme. 
Įvertindamas kard. Radvilo asmenį, karalius jį nominavo į Krokuvą, 
o naujas popiežius greitai davė savo sutikimą. Gaila, kad Vilniaus 
kardinolas visam laikui nepasiliko Vilniuje. Iškeltas į Krokuvą, nors 
paaukštintas, nerado ten rožėmis kloto darbo lauko. Lietuvos ilgėjosi, 
ir tik labai retai galėjo aplankyti ten gyvenančius savuosius. Bet 
jis yra palikęs Lietuvoje neišdildomų pėdsakų.

Paulius Jatulis
Roma

negotiis... [/. 519]... Quamobrem hortamur Tuam Maiestatem, cumet ipsa habeat 
hic non levia negotia, ut velit esse apud Nos eum cardinalem, cuius maxime probita- 
ti confidit, et quem Nos praecipue diligimus charumque habemus » (Vat. Arch., Arm. 
44 voi. 29 f. 518v-519 reg).

99 « Exemplum literarum nostrarum, quas ad Sigismundum Poloniae regem 
scribimus, et facile docebit, quid ab eo petamus. Tantum scire te a Nobis volumus, 
iustissimis de causis, quas tibi quoque non ignotas esse Nobis persuademus, adductos 
Nos fuisse, quamobrem dilectum filium nostrum Georgium cardinalem Radzivilium 
apud Nos esse vellemus » Ten pat, f. 519. Kitas popiežiaus laiškas nuncijui tuo pat 
reikalu yra ten pat, f. 514-515V. Annibaie di Capua, Neapolio arkivyskupas, buvo 
nuncijus Lenkijoje-Lietuvoje 1586-1591 m.
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Summary

George Radvilas (Radziwiłł), Lithuania’s only Cardinal, was a distin
guished personality at the end of the 16th century. He was horn in Vil
nius, capital of Lithuania, on 31st May 1556, and died in Rome on 21st 
January 1600 ; he was bishop of Vilnius 1581-1591, and later transfer
red to Cracow, Poland. At the same time, being administrator of the 
diocese of Vilnius, he was governor of Livonia (present Latvia and Es- 
thonia) (1582-1586), and member of the Commission for the preparation 
ofjthe Third Lithuanian Statute (published in 1588) ; he lead the Dele
gation to Prague in order to reconcile the Emperor (Rudolph II) with 
the King of Poland (Sigismund III), and after that he was appointed by 
the King to choose a wife for him, and then as papal Legate to solemnise 
his marriage with the Habsburg Princess. While he was bishop of Vilnius, 
in those turbulent times, he showed his zeal in protecting the Lithuanian 
population against the influence of various Protestant sects. As one 
of the most exemplary bishops in the Polish-Lithuanian Commonwealth, 
he erected a diocesan Seminary at Vilnius (January, 1582), called a dio
cesan Synod (February, 1582), visited parishes, and looked after the 
moral life of his clergy. In the month of December 1583 he was elevated 
to the dignity of Cardinal by Pope Gregory XIII. His remarcable pru
dence, circumspection and mildness of character were appreciated by 
all the people, and Pope Sixtus V fervently asked Cardinal Radvilas to 
come to Rome in order to be at hand for discussions of the most impor
tant affairs of the whole Church. Unfortunately Sixtus V died in the 
same year (1590), and thus the Cardinal’s need to be in Rome has come 
to the end. The material for this study has been taken mostly from the 
manuscripts of the Vatican Archives.


