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1Jonas Dimitras Solikovskis (1539-1603), karaliaus sekretorius, Lvovo
arkivyskupas, popiežiaus Klemenso VIII legatas (čia ir toliau - vertėjo
pastabos, paaiškinimai).
2Elekcija - rinkimai, terminas paprastai vartojamas kalbant apie
Lenkijos karalių rinkimus 1573-1764 m. laikotarpiu.
3Kitur autorius teigia, kad Brastos sinodo vyskupų parašai buvo
suklastoti.

įgavo jėgų ir galingai išsiplėtojo; prie Stepono, kuris jokios pusės
nerėmė, ir iš pradžių įtartas kitatikybe, paskui Solikovskio1 atvers

tas, tik stengėsi būti labai teisingas abiem Šalims, irgi nesusilpnėjo.

Zigmanto III elekcijos2 momentu jau buvo stipresnė katalikų partija,
ir naujatikiai vos galėjo gauti teisinę sankciją laisvai atlikinėti savo
apeigas, nors vyskupas Solikovskis labai įsikarščiavęs apnuogino

krūtinę ir pareiškė esąs pasirengęs verčiau netekti pareigų ir gyvy
bės, nei leisti, kad kitatikiai gautų laisvių.

Lengva suvokti, kad tuo metu, Zigmanto III laikais, kai kata

likų ir naujatikių jėgos buvo beveik lygios, valdovo atsigręžimas
į vienos jų pusę turėjo padaryti ją stipresne ir įtakingesne. Bet tai
atsitiko ne be pasipriešinimo, ir kitatikiai iškart nesileido įvei
kiami. Jėzuitai, kurių jėga buvo tokia didelė, o įtaka tokia svari,

iš visų jėgų stengėsi nuteikti karalių prieš protestantus, ir galų

gale tai jiems pavyko. Neilgai trukus Zigmantas III, jų ordino
tercijus, jų nuolankus tarnas, nes jie mokėjo mikliai pataikauti

jo aistroms, jų meilikavimų arba drausminimų paveiktas buvo

linkęs sutikti su viskuo, ko jie reikalavo.

Nebuvo įmanoma galvoti apie reformuotųjų atvertimą (nors

daug jų pradėjo grįžti į katalikų Bažnyčią), tad atsisukta prieš
Rytų apeigų bažnyčias. Kelis kartus ir beveik be rezultatų reng
tos unijos pakišo mintį sudaryti dar vieną, naują, veiksminges

nę. Į Romą vyko vyskupai su Brastoje išgautais parašais3. Dėl to

kilo daug triukšmo, o paskui buvo imtasi unijos, ligi tol buvu

sios tik popieriuje, įgyvendinimo. Žinoma, kaip tos religijos gal
vos Lietuvoje smarkiai protestavo prieš uniją, kaip spaudimas,

kurį inicijavo jėzuitai, sukėlė visuotinius bruzdėjimus. Prasidė

jo intensyvus Rytų apeigų tikinčiųjų persekiojimas, imta juos

o gero, nebuvo Lenkijoje audringesnio laikotarpio

kaip bejėgio Zigmanto III viešpatavimo metas.

Visą ilgą jo gyvenimą tęsėsi kovos, prasidėjusios
dar prie Žygimanto Augusto, trumpai pristabdy

tos tvirta Stepono ranka. Jas, valdant Vladislovui IV, turėjo lai

mėti bajorai, siekę sau neribotų ir žalingų laisvių. Zigmanto III,

kurio skeptrą ir protą valdė jėzuitai, silpnumas buvo parankus

kasdien vis labiau demoralizavusioms, kasdien vis liūdnesnę
ateitį artinusioms kovoms. Šalis dalijosi ir skilo į grupuotes,

kunkuliavo pilietiniu karu, kurio pavojų kraštui tik retkarčiais
galėjo pristabdyti visiems bendra grėsmė.

Karalius, uolus katalikas, leidosi įveliamas dvasininkų, iš kurių

pirmavo jėzuitai, į kovas su kitatikiais ir taip didino vidaus neramu

mus ir suirutę. Reformatų judėjimas jau buvo stiprus ir galėjo prie
šintis, nes prie Augusto, kuris stengėsi tramdyti dvasininkų valdžią.

ĮŽANGA. LIETUVA IR VILNIUS
1599 METAIS
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Tokia tad buvo padėtis 1599 metais - bajorai buvo pasidaliję
į dvi grupuotes, vienai vadovavo karalius, kitai - įtakingi kita
tikiai. Lietuvoje dėl Žygimanto Augusto, kuris, stengdamasis

pažaboti dvasininkų įtaką, padidino kitatikių laisves, pastarųjų
buvo gerokai daugiau. Tai lėmė ir daugybė Rytų Bažnyčios iš
pažinėjų, didinusių grupuotę ir patyrusių priespaudą. Gerokai
vėliau, paveikti Zigmanto III laikų, Sapiegos, Radvilos, Ostro

giškiai ir kiti grįžo į katalikų Bažnyčią. Bet tuomet, 1599 metais,
galingiausieji buvo konfederacijoje, o katalikų partija, kuriai
vadovavo karaliaus numylėtiniai Chodkevičiai, buvo gerokai

silpnesnė.

Vilnius, Lietuvos sostinė, nuo jėzuitų atvykimo tapo kovos

lauku. Iki jų čia vyravo kitatikiai, bet jau prie Stepono ir nuo pat
Zigmanto III viešpatavimo pradžios įsigalėjo ir pirmuoju smui
ku pradėjo griežti jėzuitų vadovaujami katalikai. Kas Šiandien
dar nežino, kad jėzuitams tiko bet kokie ginklai, visi būdai, vedę
juos į pergalę? Jie kovojo jėga, išdavystėmis, įtikinimais, pinigais,
nesirinkdami, ir darėsi vis stipresni, vis įtakingesni, vis pavojin

gesni. Kai į Vilnių atvyko pirmieji jų ordino atstovai, priešais Šv.
Jono arkipresbiterijos bažnyčią riogsojo krūvos šiukšlių ir mėšlo,
o psalmių giedojimas kaimynystėje esančioje evangelikų bažny
čioje užgoždavo nedrąsius katalikų kunigų giedamų grigališkų
jų kantų balsus. Po kelerių metų budelio rankomis turguje jau
pradėta deginti kitatikių knygas. Žmonės ėmė puldinėti evange
likus, svaidė akmenis į einančius pro šalį pastorius; per kelerius

metus reformatai nusilpo ir vos pajėgė gintis. Unitai atiminėjo iš
graikų apeigų tikinčiųjų cerkves ir vienuolynus, o kai tribunolas
juos teisingai nuteisė, karalius panaikino nuosprendį ir juos iš

teisino. Kas valandą gatvėse, kapinėse, prie bažnyčių durų vyko

kruvinos kovos dėl jų nuosavybės, buvo mušamasi cerkvių prie

angiuose, lavonai nuklodavo altorių laiptus, ir katalikai laimė

jo. Palaipsniui žlugo protestantų spaustuvės, degė bažnyčios,

menko kitatikių dvasia, jie pasijuto bejėgiai prieš ginklų skaičių
ir rūšis jėzuitų, kurie klasta, mūšiais, melu ir kaip tik įmanoma

siekė savo tikslo.

skriausti, skirti unitus į klebonijas, rengti ginkluotus vienuolynų
puldinėjimus, atiminėti lėšas ir spausti, siekiant palenkti juos į
unijas. Bet rezultatai buvo menki: persekiojimai skaudina, bet

neatvercia, stiprina, o ne įveikia.

Panašiai katalikų, jėzuitų ir karaliaus partija persekiojo ir kitų
religijų, kurių tais metais nepaprastai daugėjo, žmones. Nedrįs

dami stoti į atvirą kovą, visi^atatikiai susižvalgė ir nutarė pa
duoti vieni kitiems rankas. Tai buvo puiki mintis, bet jos vaisiai

buvo menki, nes be vieningo tikėjimo, nors juos siejo bendras

pavojus, negalėjo būti visiškos santarvės, vieno tikslo ir veikimo.

Net nemėginę dvasiškai apsijungti, visi kitatikiai, graikų,
evangelikų, protestantų, arijonų ir kitų religijų išpažinėjai, 1599
metais Vilniuje subūrė konfederaciją. Ji siekė conjunctis viribus
priešintis katalikų grupuotės priekabiavimams, mūru stoti prieš

persekiojimus, gintis nuo jų. Konfederatai pareiškė, jog neleis

piktnaudžiauti, kad net su ginklu rankose stos prieš katalikų
dvasininkų organizuojamus antpuolius ir priespaudą. Sąjungos

akte buvo išdėstytos visos jų problemos, pakviesta gintis ben

dromis jėgomis, paskirti provizoriai kirkių, cerkvių ir evangeli

kų maldos namų neliečiamumo kontrolei, šaliai pagrasinta pi

lietiniu karu.

Šiai konfederacijai priklausė du šimtai žmonių iš bajorų, jų

priešakyje buvo kunigaikščiai Ostrogiškiai, Sanguškos, Višnio-
veckiai, Koreckiai, Rožinskiai, Gorskiai, Solomoreckiai, Puzy-

nos, Radvilos, Hlebavičiai, Holovčinskiai; iš Lenkijos prie jų dė
josi mažiau ir ne tokių įtakingų asmenų. Keista tai, kad tokia iš
pirmo žvilgsnio svari konfederacija bejėgiškai suiro ir prieš kata
likų ir karaliaus grupuotę galėjo veikti tik pasyviai priešindama
si. Nors ši bajorų sąjunga religijų laisvės labui nuveikė mažai, ji
padidino suirutę šalyje ir dar aiškiau padalijo ją į dvi priešiškas,
katalikų ir naujatikių, grupuotes. Vienai vadovavo Radvilos ir

Ostrogiškiai, kitai - karalius, jėzuitai, Chodkevičiai, vienuoliai,

Sapiegos.

Privalėjome keliais žodžiais apibūdinti šalies būklę, kad su
prantamiau ir aiškiau būtų tai, kas seks toliau.



4Kapitula - vyskupo patariamasis organas.
5Bernardas Maciejovskis (1548-1608), Gniezno arkivyskupas, vėliau
Krokuvos vyskupas, kardinolas, Lenkijos primas.

kad įgeltų nepalankiai jurisdikai, jau tapdavo nepasiekiamas, o
kai tik ten įsirašydavo ir apsigyvendavo, negalėjo būti persekio
jamas ir teisiamas. Kasdien kildavo naujų ginčų, naujų konflik
tų. Magistratas neturėjo galių visų atžvilgiu, o bajorai, vaivados,

seniūnai, dvasininkai darė, ką norėjo. Be pagrindinės, Rotušės

jurisdikos, buvo dar Pilies, kuri priklausė vaivadai ir jo skirtam
vaivados pavaduotojui, vyskupo, kapitulos, kelios vienuolynų,

metropolijos ir 1.1. jurisdikos. Kiekvienos valdininkai valdė, kaip

norėjo, rinko mokesčius, turėjo atskirą tribunolą ir teismus, ats
kirą vaitą. Žydai priklausė nuo Statuto ir vaivados pavaduotojo

valios, nors gyveno miesto jurisdikoje; ko gero, jiems tai buvo

patogu, nes nuolat apeliuodavo į Statutą ir vengdavo paklusti

Magdeburgo teisei.

Žygimanto Augusto padarytas bajorišku ir apdovanotas

daugybe laisvių magistratas vis dėlto neturėjo pakankamai ga
lių pasipriešinti beteisiškumui. Jis buvo priverstas kartkartėmis
kreiptis į karalių, maldauti vis naujos ir beveik visada neveiks

mingos pagalbos; galiausiai jis nusileisdavo ir tylėdavo, dažnai

dėl ramybės užmerkdamas akis prieš beteisiškumus.

Dvasininkams, kaip minėjome, vadovavo jėzuitai. Tik atėję

jie vieni užėmė žymią vietą visuomenėje, o Zigmanto III laikais
ją visiškai užvaldę, ėmėsi aiškiai vadovauti katalikų dvasinin
kijai. Vilniaus kapitula4, anksčiau buvusi vienintelė tikėjimo
gynėja, dabar pasikliovė jais ir tvarkė tik savo vidaus reikalus,
administravo Bažnyčią, savo valdas ir namus. Nieko nebuvo

vyskupų soste. Kelerius metus tęsėsi tarpuvaldis, nes lietuviai,

įsižeidę dėl to, kad vyskupu buvo nominuotas lenkas Maciejovs-

kis5, kurio skyrimo laiškas išėjo su lenkų kanceliarijos antspau
du, apeliuodami į savo privilegijas, pagal kurias vyriausiuoju
Lietuvos vyskupu galėjo tapti tik lietuvis, pareiškė, kad Macie-
jovskio nepriims ir, jeigu reikės, netgi griebsis ginklo ir jį

Tačiau 1599 metais, kai prasideda mūsų apsakymas, kai įsi
kūrė kitatikių konfederacija, Vilniuje dar tęsėsi kovos, naujatikiai
dar atkakliai priešinosi, prie cerkvių dar laikėsi graikų apeigų
šalininkai, evangelikai dar garsiai giedojo bažnyčiose ir spaus
dino knygas, dar buvo pats mūšio įkarštis, ir nors matėsi lyg ant

delno, kieno bus viršus, silpnesnioji pusė dar nebuvo praradusi

vilčių. Be vilties neįmanoma Jaunėti kovos. Katalikų vykdoma

neteisybė, privilegijų, suteikimų, laisvių pažeidinėjimai stiprino
dvasią, nes priespauda, skriauda šaukiasi keršto, teikia tikėjimo

Dievu. Dievas visada yra skriaudžiamojo pusėje.

Dalis Vilniaus gyventojų buvo katalikai, dalis - rusai, rusenai

buvo konfederacijos šalininkai, tad miestas irgi buvo pasidali
jęs į grupuotes. Net ir miesto magistratas buvo pasidalijęs: jam
vadovavo karaliaus miestui neteisėtai primestas Magdeburgo

jurisdikos vaitas Maciejus Božyminskis. Magistrato valdininkų
rinkimai liudijo, kad ir čia jėzuitai turėjo didelę įtaką, nes buvo
išrenkami beveik vien katalikai, net ieškota teisių visiškai pa
šalinti kitatikius, o graikų apeigų žmonės, kuriems nuo amžių

galiojančios privilegijos teikė vietas taryboje ir tribunole, buvo
pakeisti unitais.

Tai pasakytina apie pagrindinę miesto dalį, priklausiusią Ro
tušės jurisdikcijai, bet Vilnius, kaip ir kiti miestai, turėjo ne vie
ną valdžią, kas jam buvo labai žalinga. Seni suteikimai vysku
pams, kapitulai, vienuoliams žemės plotų, pastatų su laisvėmis

juos valdyti padalijo miestą į beveik begalinį skaičių dalių, kurių
kiekviena turėjo savo nepriklausomą valdžią ir kitokių teisių.

Taip tad viename mieste buvo beveik keli miestai, valdomi pa

gal skirtingas teises. Jurisdikos dėl tvarkos pripažindavo vos kai
kurias bendras taisykles, dažniau rungėsi tarpusavyje, nei vie

na kitą rėmė. Iš to radosi didžiausia netvarka, nesuskaičiuojami

piktnaudžiavimai. Cechų amatininkai turėjo pavojingų varžovų
niekdirbių, kurie, nepriklausydami cechui, vyskupo globojami,

jo žemėje, jurisdikoje laisvai pardavinėjo savo gaminius. Valka
ta, nusikaltėlis, baimindamasis teismo, pasprukdavo į kokią iš

tų jurisdikų ir gavęs protekciją, kartais suteikiamą jam tik todėl,


