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M i n t a u t a s  Č i u r i n s k a s

Petro skargos Šv. Kazimiero, 
Lenkijos karalaičio, gyvenimas (1610) 
ir tuometė lietuviškoji hagiografinė 
tradicija

a n o ta C i j a .  straipsnyje aptariama, kaip skargos hagiografo talentas, metodai, 
naudoti šaltiniai atsiskleidžia Šv. Kazimiero gyvenime, kuriuo kartu su kitais ha-
giografiniais tekstais buvo papildytas septintasis (krokuva, 1610) Šventųjų gyve-
nimų leidimas. rašydamas apie šventąjį karalaitį skarga turėjo remtis visai kitais 
šaltiniais apie palyginti neseniai šventuoju oficialiai pripažintą karalaitį kazimierą 
negu rengdamas visuotinės Bažnyčios šventųjų gyvenimų rinkinio pirmąjį leidimą 
(vilnius, 1579). aptariamu atveju skargos hagiografiniai ir kiti šaltiniai iš esmės 
yra žinomi. straipsnyje dėmesys kreipiamas į kai kuriuos turinio akcentus, besi-
skiriančius nuo egzistavusios lietuviškosios šv. kazimiero hagiografijos tradicijos, 
siekiama atskleisti tų skirtumų priežastis.

r e i k Š M i n i a i  Ž o d Ž i a i :  Petras skarga, biografija (literatūrinė forma);  lietuvių 
literatūra (lenkų) – Xvi amžius; lietuvių literatūra (lenkų) – Xvii amžius; šv. ka-
zimieras; hagiografija; šventųjų gyvenimai.

sunku dar kartą neatkreipti dėmesio į gražų sutapimą: 1579 m. jėzuitas Petras 
skarga pradėjo eiti pirmojo vilniaus akademijos rektoriaus pareigas, o tais 
pačiais metais vilniuje išspausdinami jo Šventųjų gyvenimai1. Šį veikalą jis taip 

1 [Piotr skarga], Zywoty Swiętych Stárégo i nowego zakonu. Na każdy dzień przez cały rok, 
wybrane z poważnych pisarzow y doktorów kościelnych, ktorych imiona wyzszej są położone. 
Do ktorych przydane są niektore duchowne Obroki y nauki przeciw kacerstwom dzisieyszym, 
tam gdzie się żywot ktorego Doktora stárożytnego położył. Ktemu kazania krótkie na ty święta, 
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pat čia, vilniuje, rašė nuo 1577 m. Minima net ir tikslesnė parašymo vieta – 
vilniaus jėzuitų akademijai priklausiusios Lukiškės2, kur, matyt, buvo suda-
rytos sąlygos darbui. kaip minėjo savo laiškuose, darė tai jėzuitų provincijolo 
pavedimu3. tais pačiais metais jis davė ir galutinius įžadus jėzaus draugijoje4. 
o intensyvi publicistinė jo veikla religinės polemikos srityje prasidėjo taip pat 
nedaug anksčiau – 1576 m.5

które pewny dzień w miesiącu mają, przez Księdza Piotrá Skargę Societatis Jesu przebrane, 
uczynione y w ięzyk polski przełożone, w wilnie: z drukarni jo. książęcey miłości Pa. Mikołaia 
Chrysztofa radziwiłłá, Márszałka w. kxię. Lit. etc. roku 1579. (toliau: Piotr skarga, Zywoty 
Swiętych, 1579. daugumai išlikusių šio leidimo egzempliorių trūksta titulinio lapo. kadangi 
naudotasi vienu iš tokių editio princeps egzempliorių (LMavB sign. L-16/2–3), veikalo pava-
dinimas perteikiamas pagal: karol estreicher, Bibliografia polska, kraków: Polska akademia 
umiejętności, 1930, t. 28, p. 161. (toliau – estr. t. 28.) Publikacija internete: http://www.
estreicher.uj.edu.pl/staropolska/indeks/45546,0174.html). Pirmasis leidimas yra prieina-
mas internete (http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/doccontent?id=11933&from=fBC) tačiau ir 
čia pateikiamame egzemplioriuje trūksta titulinio lapo, yra tik pirmosios dalies titulinis lapas 
tokiu pavadinimu: Zywotow Swiętych stárego i nowego zakonu z pismá świętego y z poważnych 
pisarzow y Doktorów kościelnych wybranych Część Pierwsza. [...] Do ktorych zywotow przydane 
są niektore Duchowne Obroki y nauki przećiw kacerstwom dzisieyszym tam gdzie się żywot 
ktorego Doktorá stárożytnego tráfił. Przez Księdzá Piotrá Skargę SOCIETATIS IESV przebrane, 
uczynione y na ięzyk Polski przełożone. z drukárniey y nákłádem oświeconego Páná Páná 
Mikołáiá Chrisztofa rádziwiłá książęćia na olyce y nieśwież i hrábie ná szydłowcu y Mirze. 
wielkiego księstwá Litewskiego nawyższego Márszałká etc. roku P. 1579.

2 vilniaus jėzuitų kolegijai radvilų padovanota valda, kurioje buvo įkurta jėzuitų poilsia-
vietė. ji buvo dabartiniame vingio parke. vadinta radvilų, kolegijos ar jėzuitų Lukiškė-
mis. Žr. vytautas jogėla, elmantas Meilus, virgilijus Pugačiauskas, Lukiškės: nuo prie-
miesčio iki centro (XV a.–XX a. pradžia), vilnius: dienmedžio leidykla, 2008, p. 25–45. 
 faktas, kad ten kūrė skarga, nors skelbtas, yra tarsi nežinomas. o jis minimas trumpame 
skargos pašlovinime (elogijuje) – pagiriamojoje biografijėlėje: „vitas sanctorum Lukiszcis 
scripsit eo tempore, quo concionatorem egit.“ Žr. „Breve elogium P. Petri scargae“, in: Listy 
ks. Piotra Skargi T. J. z lat 1566-1610, podług autografów wydał i objaśnił ks. jan sygański t. 
j., kraków: nakładem wydawnictw towarzystwa jezusowego, 1912, p. 293. tiesa, kadangi 
nepateikta jokių duomenų apie šį šaltinį, jo patikimumą dar reikėtų tikrinti.

3 apie tai rašo 1577.iv.8 laiške jėzaus draugijos generaliniam vyresniajam. o tų pačių metų 
spalio 8 d. rašo, kad yra visas įsitraukęs į šventųjų gyvenimų rašymą ir jie jau rengiami 
leidybai, dalį jų siunčiąs kardinolui stanislovui hozijui. (Nunc sum totus in interpretandis 
Vitis Sanctorum, quae iam eduntur, quarum partem quandam mitto Illmo D. Cardinali 
Varmiensi). Žr. Listy ks. Piotra Skargi T. J. z lat 1566-1610, p. 87, 99.

4 Žr. šiame tome publikuojamą Ludwiko Grzebieńio straipsnį „Chronologia pobytu i działalności 
Piotra skargi sj w wilnie“. taip pat: janusz tazbir, „skarga Piotr“, Polski słownik biograficzny, 
warszawa–kraków: instytut historii im. tadeusza Manteuffla, 1997, t. XXXviii, p. 36.

5 Plg. hanna dziechcińska, Biografistyka staropolska w latach 1476–1627: Kierunki i odmia-
ny, (Studia staropolskie, t. 32), wrocław [ir kt.].: zakład narodowy imienia ossolińskich. 
wydawnictwo Pan, 1971, p. 127.
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Gyvendamas vilniuje hagiografas turėjo susipažinti ir su čia gyvavusia 
vilnietiška kazimiero jogailaičio jaunesniojo, laikyto palaimintuoju ir vienu 
iš dangiškųjų valstybės globėjų, taip pat jo kapo vilniaus katedroje gerbimo 
tradicija. visai natūraliai galėtume manyti, kad apmąstymai apie tai, kokiais 
aktualiais savo laikų šventaisiais derėtų papildyti Šventųjų gyvenimų pirmąjį 
leidimą, skargai galėjo kilti dar tebegyvenant ir veikiant pirmojo leidimo vie-
toje, per tą pirmąjį (ilgąjį) jo gyvenimo vilnietišką laikotarpį. tačiau „Šv. ka-
zimiero gyvenimo“ atveju tai lieka tik prielaidos, kurioms pagrįsti trūksta 
konkrečių faktų. Žinoma vienintelė konkreti faktinė aplinkybė šio teiginio 
neparemtų (gal net jam prieštarautų): 1600 m. liudydamas vilniaus vyskupo 
Benedikto vainos skyrimo procese, skarga nepamini konkrečiai jokių šventųjų 
relikvijų, esančių vilniaus katedroje (kurioje ne kartą pamokslavo) – nė šv. ka-
zimiero kūno, kurį mini dauguma liudijusių lietuvių didikų6. nors žinome, 
kad vietinis kultas, kartu su poreikiu pasirūpinti jo aiškiu ir oficialiu įteisinimu 
romoje, egzistavo dar prieš tą įteisinimą pasiekiant – nuo pat karalaičio mirties 
iki 1602 m. pasibaigusio kanonizacijos proceso. jis egzistavo „savarankiškai“, 
t. y. nepriklausomai nuo karališkosios jogailaičių dinastijos ar vėlesnių besigi-
miniavusių valdovų, ypač vazų, švento atminimo princo kazimiero gerbimui 
skirto dėmesio didesnio ar menkesnio intensyvumo. 

aptariamasis Šv. Kazimiero gyvenimas skargos buvo parašytas ir publikuo-
tas gerokai vėliau, šešeriems metams jau prabėgus po garsiųjų 1604 m. kanoni-
zacinių iškilmių vilniuje. tai buvo padaryta septintajame, 1610 m. krokuvos, 
leidime. sąlygos tuomet jau buvo pasikeitusios ir skarga jau seniai ėjo karaliaus 
pamokslininko pareigas (kurių atsisakė paskutiniaisiais gyvenimo metais), su 
karališkuoju dvaru ar vykdydamas įvairius pavedimus daugiausia laiko leido 
tėvynėje, o jo gyvenimas artėjo prie pabaigos (mirė 1612 m.). 

taigi viena iš naujų per tuos daugiau nei 30 metų nuo pirmojo leidimo 
atsiradusių aplinkybių ir buvo Bažnyčioje oficialiai popiežiaus leistas7 šv. ka-
zimiero kultas. Po šio sprendimo, užbaigusio kanonizacijos procesą, kultas 
vis labiau plito visuomenėje, užėmė svarbią vietą, kartu praturtino Bažnyčios 

6 Casimiriana: fontes vitae et cultus S. Casimiri = Šv. Kazimiero gyvenimo ir kulto istorijos 
šaltiniai, sudarė, vertė, įvadą ir paaiškinimus parašė Mintautas Čiurinskas, vilnius: aidai, 
2003, p. 216. už šį pastebėjimą ir duomenis dėkoju dr. Liudui jovaišai.

7 tai padaryta 1602 m. lapkričio 7 d. popiežiaus klemenso viii breve Quae ad sanctorum. 
Žr. publikaciją su vertimu: Casimiriana: fontes vitae et cultus S. Casimiri, p. 218–223.
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liturginę praktiką; vis gausėjo naujam šventajam skirtos raštijos, kultūros ir 
meno apraiškų.

Šv. kazimiero biografiją, esančią tarp minėtojo 1610 m. leidimo naujų-
jų, pridėtinių gyvenimų, yra įdomu atskirai paanalizuoti dėl to, kad šaltiniai, 
kuriais rėmėsi ar galėjo remtis skarga, kaip aptarsime toliau, yra gana aiškūs 
ir žinomi. tarp jų, suprantama, nėra aloyzo Lipomano nei Lauryno sauerio 
(surijaus) veikalų ar kitų hagiografinių šaltinių, kuriuose dar nebuvo ir nė 
negalėjo būti užsiminta apie princą kazimierą ir kurie daugiausia pasitarnavo 
skargai anksčiau, iki 1579 m., kuriant savojo rinkinio pirmą variantą8.

dėl minėtų aplinkybių galime tikėtis, kad Šv. Kazimiero gyvenime dar ki-
taip, galbūt net ryškiau, atsiskleidžia skargos talentas, originalumas ir meto-
dai, kartu iliustruojantys potridentinės hagiografijos bei bendrame jos sraute 
įžvelgiamos ryškios srovės – jėzuitiškosios hagiografijos – tradiciją. tą pagrįsti 
padės galimybė skargos kūrinį palyginti su tuomet jau egzistavusia šventojo 
hagiografija.

kalbėdami apie egzistavusius hagiografinius šv. kazimiero gyvenimo šal-
tinius, galime juos išvardyti: 

1. Pirmoji, popiežiaus zacharijo fererio 1520 m. vilniuje lotynų kalba pa-
rašyta ir 1521 m. krokuvoje išspausdinta biografija: Vita beati Casimiri confes-
soris ex serenissimis Poloniae regibus, et magnis Lituaniae ducibus clarissimi9.

8 skargos hagiografiniai šaltiniai ir metodai ne kartą buvo analizuoti. vienas naujesnių tyri-
mų: andrea Ceccherelli, Od Suriusa do Skargi. Studium porównawcze o „Żywotach świętych”, 
izabelin: Świat Literacki, 2003. autorius atkreipia dėmesį į „Priedų“, kuriems priklauso ir 
šv. kazimiero gyvenimas, specifiką, metodinius skirtumus, palyginti su visu likusiu veikalu, 
ir visai kitus naudotus šaltinius (Ibid, p. 76). taip pat žr. jano okońio straipsnį „ks. Piotr 
skarga jako promotor kultu św. kazimierza“ šiame tome ir jame nurodytą literatūrą. dar 
žr. irena vaišvilaitė, „Šventųjų kultas Xvi a. antroje – Xvii a. pirmoje pusėje“, in: Šventieji 
vyrai, šventosios moterys: Šventųjų gerbimas LDK XV–XVII a., sudarė Mindaugas Paknys, 
vilnius: aidai, 2005, p. 110–111, 139–140 (arba šio leidinio pagrindu parengtą publikaciją 
šiame tome).

9 [zacharias ferreri,] Vita Beati Casimiri Confessoris ex serenissimis Poloniae regibus, et 
magnis Lituaniae ducibus clarissimi a reuerendissimo patre d[omi]no zacharia ferrerio 
vicentino pontifice Gardien[si] in Polonia[m] et Lituania[m] legato apostolico ex fide dig-
norum testium depositionibus scripta. [Cracoviae(?), 1521]. Įvairiose bibliotekose išlikę ne 
mažiau kaip 10 jo egz. naudotasi vuB (sign. ii 2228) ir Czartoryskių bibliotekos krokuvoje 
egzemplioriais (sign. Cim 1545 i). knygos fotografuotinę publikaciją su vertimu žr. Casi-
miriana II: vitae antiquiores S. Casimiri = Ankstyvieji šv. Kazimiero „gyvenimai“, sudarė, 
vertė, įvadą parašė Mintautas Čiurinskas, vilnius: aidai, 2004, p. 46–87.
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2. 1602 m. kanonizacijos reikalu lotyniškai rašytas ir 1604 m. vilniuje 
galutinai parengtas bei išleistas vilniaus kanauninko Grigaliaus svencickio 
šv. kazimiero gyvenimas: Gloriosissimi Confessoris Diui Casimiri vita10.

3. aukščiau minėto svencickio veikalo vertimas į lenkų kalbą Zywot Prze-
chwalebnego Wyznawce Swiętego Kazimierza Krolewica Polskiego y Xiążęćia Li-
tewskiego11. Mato krizostomo volodkevičiaus (volotkevičiaus) parengta knyga 
išėjo vilniuje 1606 m. ir iki šiol apie ją buvo žinoma tik iš bibliografinių, visų 
pirma estreicherio12, veikalų. Nota bene – ši knyga yra vienintelė paties skargos 
paminima ir rekomenduojama kaip platesnis skaitinys apie šventąjį, ypač – no-
rintiems daugiau pasiskaityti apie paties skargos neaprašinėjamus stebuklus. 

taip pat reikia pastebėti, kad platesne literatūrine prasme šv. kazimiero 
vaizdavimo hagiografinė tradicija atsispindėjo ir kitų žanrų literatūriniuo-
se, visų pirma proginiuose bei poetiniuose, kūriniuose, pasirodžiusiose iki 
1610 m. (didelė jų dalis publikuota Ldk, vilniuje, arba jie parašyti lietuvių 
autorių), ir mene13, bet tiesiogiai šias įtakas skargos veikale apčiuopti būtų 

10 Šis veikalas išėjo kaip didelės apimties kompleksinio proginio spaudinio Šv. Kazimiero teatras 
dalis. viso veikalo bendras pavadinimas: Theatrum S. Casimiri, in quo ipsius prosapia, vita, 
miracula, et illustris pompa in solemni eiusdem apotheoseos instauratione, Vilnae Lithuaniae 
Metropoli, V. Id. Maij, Anno D[omi]ni M. DC. IV. instituta graphice proponuntur. in memoria 
aeterna erit iustus. Psal: CXi. editum ibidem, eodem anno, operis typographicis academiae 
societatis iesu. (Lietuviškas vertimas: Šv. Kazimiero teatras, kuriama aprašoma jo giminė, 
gyvenimas, stebuklai ir garsioji eisena, surengta iškilmingai švenčiant atnaujintą jo kanoniza-
ciją Vilniuje, Lietuvos sostinėje, 1604 m. gegužės 10 d. „Minimas teisuolio vardas per amžius“ 
(Ps 111). išleista ten pat, tais pačiais metais, jėzaus draugijos akademijos spaustuvėje.)
 Šv. kazimiero gyvenimas, kuriuo šis leidinys prasideda, neturi atskiro savo titulinio pus-
lapio. tačiau, minint atskirai, jį tinka įvardyti pavadinimu Gloriosissimi Confessoris Diui Ca-
simiri vita (Šlovingojo išpažinėjo šventojo Kazimiero gyvenimas), pakeitus antraštės kilminko 
linksnį vardininku (originale po embleminio eilėraščio ir įvadinio autoriaus žodžio skaitytojui 
tekstas pradedamas antrašte: Gloriosissimi Confessoris Diui Casimiri vitae Pars I.)

11 Zywot przechwalebnego Wyznawce Swiętego Kazimierza Krolewica Polskiego y Xiążęćia 
Litewskiego z łáćińskiego ná Polski ięzyk Przez Mátteußá Chrysostoma wołotkiewiczá 
przełożony. Przydáne ktemu Modlitwy nabożne y hymny do s. káźimierzá. w wilnie roku 
1606. (aprašyta pagal: jan okoń, „Pokłosie skargowskie: „książki polskie” o św. kazimier-
zu jagiellończyku (na tropach druku i egzemplarza)”, Annales Universitatis Paedagogicae 
Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, t. Xi (2013), p. 56. interneto 
prieiga: http://sbsp.up.krakow.pl/article/view/1359/pdf. Žiūrėta 2014 01 01.)

12 karol estreicher, Bibliografia polska, kraków: Polska akademia umiejętności, 1939, t. 33, 
p. 288. (estreicherio nenurodyta nei viena šios knygos saugojimo vieta.)

13 nors gausiau literatūros, skirtos šv. kazimierui, randasi jau po 1610 m., bet galima pami-
nėti, kad didžiųjų kanonizacinių iškilmių proga, be minėto veikalo Theatrum S. Casimiri, 



274 s e n o j i  L i e t u v i ų L i t e r at ū r a. 35–36 k n YG a

sunku ir tokių interpretacijų čia nesiimsime. egzistavo ir istorikų veikaluose 
randamos žinios, kuriomis skarga, kaip pažymi ir pavadinime, naudojosi.

kokie nors žinomi paties skargos rašyti laiškai14 ar kiti šaltiniai tyrėjams 
iki šiol, atrodo, tiesiogiai nieko nėra atskleidę apie konkrečias aplinkybes, 
kaip kilo ir evoliucionavo skargos sumanymas papildyti savąjį šventųjų rinkinį 
mūsų aptariamu Šv. Kazimiero, Lenkijos karalaičio, gyvenimu. apie galimas 
priežastis sprendžiame ir svarstome tik remdamiesi turima kontekstine infor-
macija, pačiais spaudiniais, šventųjų gyvenimų tekstais, taip pat įžanginiais 
paties skargos pratarmių tekstais. 

Priedų skyrius buvo jau pirmajame Šventųjų gyvenimų leidime, net su ats-
kira pratarme15. Prieduose, daugiausia remiantis saueriu (surijumi), tuomet 
buvo pateikta istorinio pobūdžio informacija apie naujųjų laikų kankinius, 
pirmiausia jėzuitus, žuvusius anglijoje, Prancūzijoje, žinios apie jėzaus drau-
gijos istoriją – žodžiu, tai, kas skargai atrodė labai aktualu, bet toli gražu 
netiko pagrindiniam tekstui, sutvarkytam pagal liturginį visuotinai gerbiamų 
Bažnyčios šventųjų kalendorių. antrajame leidime „Priedas“ dar gana nedaug 
papildytas ir pakeistas. nauji priedai buvo parengti jau trečiajam leidimui 
(1592–1593 m.). Šitoks Šventųjų gyvenimų pildymas baigėsi aptariamuoju 
septintu, paskutiniu skargos rengtu, jam gyvam esant išėjusiu ir jo dar regėtu 

kuriame tarp kitų tekstų buvo gausu ir poezijos, tais pačiais 1604 m. vilniuje dar išeina jono 
kraikovskio poema Epos de S. Casimiro Iagellonide Poloniae ac Lituaniae principe et patrono, 
o Braunsberge – ten tuo metu teologiją studijavusio lietuvio Mykolo Šimkevičiaus poema 
Triumphalia seu enarratio Triumphi S. Casimiro [...] Vilnae a Catholicis Lituaniae Ordini-
bus [...] agitati. 1607 m. krokuvoje jonas Grochowskis perleidžia iš lotynų kalbos išverstą 
šv. kazimiero mėgtą himną Omni die dic Mariae, kurį, nesiedamas su šv. kazimieru, buvo 
išleidęs dar 1598 m. (!). 1610 m., kuriais pasirodė ir aptariamasis septintas skargos Šventųjų 
gyvenimų leidimas, vilniuje išleidžiamas ir šv. kazimierui skirtas jeronimo Bildziukevičiaus 
embleminis veikalas Divi Tutelaris Patrii Casimiri Insigne Virtutum Hieroglyphicis Emblema-
tum figuris adumbratum. skarga tikriausiai matė šv. kazimiero atvaizdą 1606 m. krokuvos 
mišiolo tituliniame puslapyje, vaizduojamą greta kitų šventųjų Lenkijos globėjų, ar Petro 
overradto sukurtą Šv. kazimiero hagiografinį atvaizdą (1605–1606) – vieną iš vario raižinių, 
vaizduojančių pagrindinius šventojo gyvenimo įvykius, stebuklus, paskelbtą kelne, raižinių 
cikle Lenkijos šventųjų atvaizdai ir stebuklai (Icones et miracula sanctorum Poloniae).

  Plačiau žr. sigita Maslauskaitė, Šventojo Kazimiero atvaizdo istorija XVI–XVIII a., vilnius: Lie-
tuvos nacionalinis muziejus, 2010, p. 86–92, 157–160, 274–278. ten pat prieduose (p. 251–272) 
publikuoti ir minėtų Šimkevičiaus bei Bildziukevičiaus kūrinių vertimai į lietuvių kalbą.

14 Plg. Listy ks. Piotra Skargi T. J. z lat 1566–1610.
15 Piotr skarga, Zywoty Swiętych, 1579, p. 1121–1135. Publikacija internete: http://www.

dbc.wroc.pl/dlibra/doccontent?id=11944&from=fBC. 
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leidimu. karalaitį kazimierą aprašytą randame tik šiame 1610 m. leidime – 
nekanonizuotų jėzuitų, dažniausiai kankinių, kurių kultą savo populiariu 
veikalu skarga neabejotinai siekė įamžinti ir plėsti, bei kai kurių kitų palai-
mintųjų draugijoje. Be šv. kazimiero gyvenimo, šį paskutinį savo prižiūrėtą 
Šventųjų gyvenimų leidimą skarga papildė dar trimis biografijomis: tuomet 
dar nebeatifikuotų jėzuitų Pranciškaus Bordžos ir stanislovo kostkos bei Xv a. 
krokuvos profesoriaus jono kantiečio. Šv. Kazimiero gyvenimas yra tarp sta-
nislovo kostkos ir jono kantiečio16. 

Šių biografijų įtraukimas į leidimą, kuriam buvo sukurtas ir Šv. Kazimiero 
gyvenimas, ir jų kaimynystė nedaug tepaaiškina, galvojant apie mums rūpimo 
teksto atsiradimą. akivaizdžiai skarga toliau rodo dėmesį šventumu pagar-
sėjusiems savosios jėzaus draugijos nariams (P. Bordžai, s. kostkai), galbūt 
šis paskutinis papildymas išsiskiria parodytu dėmesiu tėvynės šventiesiems 
(kazimierui, jonui kantiečiui ir tam pačiam stanislovui kostkai). tačiau ban-
dydami palyginti pastaruosius tris gyvenimus galime įžvelgti nebent natūra-
lių panašumų. kadangi Bordžos – aukštakilmio, net, kaip pabrėžia skarga, 
karališkos kilmės šventojo – hagiografinė biografija pagal jo statusą artima 
šventojo valdovo  gyvenimo tipui, tai ten randame ir vieną  kitą iš svarbiųjų 
kazimiero gyvenimo prasminių akcentų, atitinkančių hagiografijos bendrąją 
vietą, nusakomą formule nobilis genere, sed nobilior sanctitate, ir contemp-
tus mundi motyvų – „stebėtinas dalykas yra savanoriškai nusižeminti bū-
nant aukštakilmės giminės, o pasaulietinę laimę paniekinti“, sakoma pačioje  

16 [Piotr skarga], Zywoty Świętych Stárego i nowego zákonu, ná káżdy dźień przez cáły rok: wy-
brane z poważnych Pisárzow y Doktorów Kościelnych, ktorych imioná niżej są położone. Do 
ktorych przydáne są niektore duchowne Obroki y náuki przećiw kácerstwom dzisieyszym, tám 
gdźie się żywot ktorego Doktorá stárożytnego położyl. K temu kázania krótkie na ty świętá, 
które pewny dzień w Mieśiącu máją. Przez X. Piotra Skargę Societatis Jesv przebráne, uczynione 
y w ięzyk Polski przełożone, y teraz znowu od niego po śiodmy raz do druku podane przeyrzáne, 
y z Roznemi dzieymi Kościelnymi Baroniusza porownane, z przydatkiem niektorych żywotow 
na końcu. [...] w krakowie: w drukárni andrzeiá Piotrkowczyká typográphá j. k. M., roku 
Panskiego 1610, p. 1158–1162. (toliau cituojant: Piotr skarga, Zywoty Świętych.) Pabraukta 
straipsnio autoriaus, o šio leidimo pavadinimas perteikiamas pagal: estr., t. 28, p. 161–164. 
(Publikacija internete: http://www.estreicher.uj.edu.pl/staropolska/indeks/45546,0177.
html.) Plačiau žr. čia publikuojamą jano okońio straipsnį, p. 246.

  kaip pakito Priedų skyriaus turinys, lyginant 1579 ir 1610 m. leidimus, kokiais šalti-
niais remiantis buvo parašyti naujieji gyvenimo aprašymai, žr. andrea Ceccherelli sudarytą 
lentelę: idem, op. cit., p. 283–286.
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biografijos pradžioje. sutampa ir dėmesys maldingam bei giliam išsilavinimui 
jaunystėje, doram, teisingumu ir kuklumu išsiskiriančiam elgesiui karalius 
dvare, rastume ir kitų bendrumų.

Šioje vietoje negalime nepastebėti, kad šventųjų valdovų biografijos, jų gy-
venimų bei aukštos moralės pavyzdžiai ir galimybė juos pateikti kaip sektinus 
savo laikų valdantiesiems buvo svarbūs jėzuitų raštijoje. tai atitiko bendrą 
jėzuitų visuomeninio veikimo būdą, greta žemųjų sluoksnių skiriant ypatin-
gą dėmesį aukščiausiame lygyje visuomenės gyvenimą lemiantiems galingie-
siems, monarchams. jau rašydamas šv. kazimiero gyvenimą skarga, be kitų 
dalykų, turėjo galvoje ir augančią karališkosios šeimos, kurią globojo ir kaip 
dvasios vadovas, ir kaip oficialus karaliaus pamokslininkas, atžalą, tuo metu 
15 metus ėjusį paauglį vladislovą, būsimą sosto paveldėtoją. o kitas Lietuvos 
jėzuitas biografas simonas ugnievskis prieš vladislovui tampant visateisiu 
Lenkijos ir Lietuvos valdovu parašo ir jam skiria bendravardžio Šv. Vladislovo, 
Vengrijos karaliaus, vadinto pamaldžiuoju, gyvenimą (vilnius, 1630)17. Pas-
tarojo lenkų kalba parašyto kūrinio pradžioje ir dėstyme nesunkiai galime 
įžvelgti ir atpažinti skargos įtaką.

Grįždami prie kitų gyvenimo aprašymų, skargos sudėtų šalia šv. kazimiero 
gyvenimo, vis dėlto turime konstatuoti, kad jie labai skirtingi – ir dėl visai 
skirtingų aprašomų istorinių asmenų, jų statuso bei dvasingumo, ir dėl labai 
besiskiriančių šaltinių, kuriuos turėjo ir kuriais rėmėsi skarga, visiškai ne-
slėpęs savo tekstų priklausomybės nuo jų. sekdamas jėzuitų istoriografijos 
ir hagiografijos tendencijomis, jis tuos šaltinius, esant reikalui, net cituoja 
in extenso: štai jono kentiečio biografijos atveju jis remiasi rankraštiniais 
pergamentais ir net atskirai „žodis į žodį“ pateikia šiam šventam krokuvos 
akademijos profesoriui skirtą Motiejaus Miechovitos kronikos ištrauką, o 

17 [szymon ugniewski], Żywot s. Władysława krola Wegierskiego pobożnym názwánego, wyięty 
z kronikarźow węgierskich y polskich, Antoniego Bonfiniusza, Micháłá Ritiuszá, Marćiná 
Kromerá y inszych pisarzow Janá Długosza, Pelbártá Temezwará y Erázmá biskupá płockiego 
w Brewiarzu swej dyoecesiey etc. Zył około roku Pańskiego 1040. Kwoli Naiáśnieyszemu 
Wladyslawowi; z Bożey łáski, krolewicowi Polskiemu, y Szwedzkiemu, obránemu Wielkiemu 
Cárowi Moskiewskiemu, Smoleńskiego, Siewierskiego, Czernikowskiego Xięstwá Administra-
torowi, krotko wypisány, przez iedniego Kápłána Soc. Iesu roku 1630. Iulii 30, [wilno?: druk. 
akad. soc. iesu?], 1630. Plg. Mintautas Čiurinskas, XVI–XVII amžiaus Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės biografistika, vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2006, 
p. 153–154. 
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stebuklus sakosi parinkęs iš draugijos nario fridriko Šembeko padarytos 
santraukos, kurią šis parengė peržvelgęs rankraštinį akademijos profesorių 
ir Šv. onos bažnyčios kunigų parengtą sąrašą ir atsiuntė skargai tais pačiais 
1610 m. (atsižvelgdami į kitas aplinkybes turėtume manyti, kad siuntė būtent 
į vilnių, kur tuo metu buvo ir kūrė skarga.) rašydamas apie jėzaus draugijos 
generolą kompiliavo andriejaus schotto (andré schott, andreas schottus) 
1596 m. romoje publikuotą biografiją; dar kitokie šaltiniai buvo jam priei-
nami rengiant stanislovo kostkos gyvenimą, kitoks yra ir asmeninis santykis 
su šiuo jaunu jėzuitu, romoje mirusiu visai prieš pat ten atvykstant skargai. 
aiškesnių bendrumų tarp šių pridėtųjų biografijų įžvelgti neišeina. Galime 
tik atkreipti dėmesį, kad šv. kazimiero ir jono kantiečio biogramos nėra vien 
kompiliacinės, jos su išlyga priskiriamos originaliems skargos tekstams18. 
o dėmesys tėvynės šventiesiems, kurių skaičių paskutiniame 1610 m. leidi-
me skarga beveik padvigubina, sutapo su bendrosiomis Lenkijos ir Lietuvos 
hagiografijos tendencijomis. Po Xvi a. vidurio tylos reformacijos akivaizdoje 
hagiografijai sugrąžinus garbingą vietą, prasidėjo kita fazė – didesnis dėmesys 
buvo atkreiptas į tautinius šventuosius, kurie būtų artimesni visuomenei, su 
kuriais ji galėtų lengviau ir visavertiškiau identifikuotis19.

skarga kazimiero gyvenimo nebeįterpė į vietą, kur šiam priderėtų būti 
pagal jo šventę liturginiame kalendoriuje – kovo 4 d., o publikavo „Priede“ 
(Przy datek). Gal taip būtų padaręs – perkėlęs į „kalendorinę“ vietą – vėlesniuo-
se leidimuose? Gal tuomet, spausdinant paskutinį skargos gyvenime leidimą, 
lėmė spaustuvininko racionalumas (naują medžiagą pridėti knygos pabaigoje 
paprasčiau, spausdinant kaip priedą nereikia keisti pagrindinio maketo su-
manymo) ar kitos rengybos bei leidybos aplinkybės. Gal tiesiog skarga laikėsi 
autorinės nuostatos – aiškiai parodyti skaitytojui, kokie nauji gyvenimai pri-
dedami (mat lyginamasis leidimų tyrimas rodo, jog apskritai skarga įvairiai 
keitė ir redagavo nemaža iš 1579 m. leidimo gyvenimų, tačiau naujų šventųjų 
į jų kalendorinę vietą, galima sakyti, neįterpė20). o gal ir kulto pobūdis, mat 

18 Plg. andrea Ceccherelli, op. cit., p. 286.
19 Ibid., p. 84.
20 išimtis tik 1585 m. leidimas, kuriame atsiranda šventųjų apaštalo Mato, onos, vitalio, 

agrikolos, salomėjos, kingos, Bedos, ireniejaus Lioniečio, abato sabo gyvenimai ir Late-
rano Bazilikos šventei skirtas tekstas. Žr. lyginamąją lentelę in: andrea Ceccherelli, op. cit., 
p. 230–286.
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popiežiaus 1602 m. brevėje buvo įteisintas šventojo gerbimas dar ne visoje 
Bažnyčioje, o tik Lenkijoje ir Lietuvoje bei joms priklausančiuose kraštuose. 
tačiau, kita vertus, juk matome, kad skarga greta publikavo ir visai kito „sta-
tuso“ nei šv. kazimiero atveju, t. y. oficialiai nebeatifikuotų jėzuitų generalinių 
vyresniųjų, kankinių biografijas. Šiuo, jau įvykusios kanonizacijos, požiūriu 
šv. kazimiero gyvenimo aprašymas iš jų išsiskiria. Šiaip ar taip, šv. kazimiero 
gyvenimą, tarsi išnaudodamas paskutinę galimybę (mat šio leidimo pratar-
mėje kalba apie artėjančią gyvenimo pabaigą), skarga spėjo įtraukti į savąjį 
opus magnum. nuo tol jis buvo regimas ir skaitomas knygos gale kaip vienas iš 
priedų. nenuostabu, kad leidėjai vėlesniais laikais dažnai gyvenimus iš Priedo 
perkeldavo į deramą kalendorinę vietą21.

apie tokią teksto istoriją lėmusius motyvus, kaip minėta, kol kas galime 
svarstyti tik bendrais bruožais ir tie motyvai yra logiškai daugiau ar mažiau 
suprantami bei pagrindžiami, nors ir nėra detaliai atkuriami ar iki galo aiškūs. 

svarbiausia, krenta į akis faktas, kad tai buvo pirmasis Šventųjų gyvenimų 
leidimas, išėjęs po minėtų 1604 m. kanonizacinių vilniaus iškilmių, po kurių 
šv. kazimierą imta gerbti vis plačiau. nors kultas pripažintas dar 1602 m. 
popiežiaus breve, bet turbūt nieko nuostabaus, kad ši aplinkybė dar neatsi-
spindėjo 1603 m. krokuvos leidime, kuriame, beje, atsirado naujai pridėti 
jėzuitų ignaco Lojolos ir Pranciškaus ksavero gyvenimai. Paprasčiausias pa-
aiškinimas, kuris peršasi – tuomet nespėta (bet ar tikrai?), galbūt dėl to, kad 
preciziškai laikydamasis nuostatos gerbti tik oficialiai pripažintus ir kanoni-
zuotus šventuosius skarga rezervuotai, santūriai žiūrėjo į šv. kazimiero atve-
jį22 ir dar nebuvo pasirengęs teikti savo hagiografinio teksto, kol šie procesai 

21 Pateiksime kelis rengėjų sprendimo šv. kazimiero gyvenimą įterpti į jam priklausančią 
pagal kalendorinę šventę vietą pavyzdžius. kovo 4 d. jo gyvenimas įdėtas 1780 m. vilniaus 
leidime:  Zywoty swiętych Starego y Nowego Zakonu na kazdy dzien przez cały rok, wybrane 
z powaznych pisarzow i doktorow koscielnych. Do ktorych przydane są niektore duchowne 
obroki y nauki przeciwko kacerstwom, przy tym kazania krotkie na te swięta, ktore pewny 
dzien w miesiącu maią przez X. Piotra Skargę Societatis Jesu zebrane. na język polski prze-
łożone, y zażycia autora dziewięć razy; a po zeyściu jego powtórnie przerukowane, w wilnie: 
w drukarni królewskiey przy akademii, 1780, p. 139–142. (Publikacija internete: http://
polona.pl/item/125025/84/). Panašus populiarus XiX a. leidimas, kuriame yra įdėta dar 
ir iliustracija su šv. kazimiero atvaizdu: Żywoty świętych Starego y Nowego Zakonu [...], 
Petersburg: nakład i druk Bołesława Maurycego wolffa, 1862, t. 1, p. 196–200. 

22 jei taip, skarga turėjo būti itin gerai informuotas apie kazimiero kanonizacijos istoriją, 
jos atžvilgiu kritiškas, jei ne skeptiškas, ir disciplinuotai tikslus, nes visuotinė nuomonė 
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nebuvo pasibaigę (t. y. iki 1604 m.). verčiau dėmesį kreipė į savo vienuolijos 
kandidatus į šventuosius. o trūkumas ištaisytas rengiant artimiausią naują 
leidimą, tiesa, ta proga atėjo tik po 7 metų.

Galėjo prisidėti dar ne vienas motyvas, kurį pavadintume „praktiniu“. to-
kia paskata įtraukti šv. kazimiero gyvenimą į 1610 m. leidimą galėjo būti 
ne tik minėtasis šventojo kulto pripažinimo bei oficialaus įteisinimo faktas 
ir jau egzistavusi šventajam skirta raštija (ypač tie jau anksčiau pasirodę du 
paskutiniai čia paminėti naujesnieji – svencickio ir volodkevičiaus – veika-
lai). tačiau galbūt rašyti savą šventojo gyvenimą jie vertė ne „pozityviai“, o, 
sakytume, „negatyviai“, tai yra gal rašant naują kūrinį norėjosi kompensuoti 
tam tikrus jų trūkumus? atrodo, be kitų dalykų, galime nujausti, kad skargos 
netenkino ir tų vilniaus spaudinių, o ypač volodkevičiaus, „kiekybė“ – t. y. 
nepakankamas jų paplitimas, visų pirma Lenkijoje. nuo pat pirmojo leidimo 
sėkmės suvokdamas savosios knygos populiarumą ir reikšmę (apie tai jis kal-
ba paskutiniųjų leidimų pratarmėse) skarga turbūt jautė pareigą, kad šiame 
svarbiame rinkinyje greta kitų Lenkijai svarbių šventųjų atsidurtų ir ateityje 
būtų skaitomas šv. kazimiero gyvenimas. Šiaip ar taip, pats plitęs kultas ska-
tino skargą aprašyti šventąjį tėvynainį ir taip palaikyti, platinti jo kultą. nors 
tam tikra nuostaba, kodėl tai neįvyko anksčiau, išlieka.

kita vertus, gali būti, o tai mums šiuo atveju rūpi labiau, – kad egzistavę 
vilnietiškieji šv. kazimiero gyvenimo aprašymai daug kuo skargos netenkino 
ir dėl savo „kokybės“ – dėl pobūdžio ir turinio. Be to, jie visi buvo arba parašyti 
ar išspausdinti ne krokuvoje (išskyrus ferrerio knygą, parašytą Ldk sostinėje, 
tuomet, kai čia dar nebuvo spaustuvės) ar kur kitur Lenkijoje, bet šv. kazimie-
ro kulto centre – vilniuje. kai tuometinis karaliaus pamokslininkas skarga 
šv. kazimiero biografija pildė savo rinkinį, minėtas ankstyvasis vilnietiškasis 
jo gyvenimo laikotarpis, kuriuo buvo parengtas pirmasis leidimas, buvo jau 
tolimoje praeityje. tačiau mums reikšminga ir įsidėmėtina istorinė aplinkybė, 
kad kazimiero gyvenimą skarga ne tik galėjęs rašyti, bet greičiausiai ir bus 

buvo kitokia: jog šv. kazimierą šventuoju paskelbė popiežius Leonas X dar 1521 m., tik tie 
dokumentai pražuvę. (Šitokia pažiūra atsispindi net ir popiežiaus urbono viii 1602 m. 
brevėje.) Buvo laikoma, kad taip tik oficialiai leidžiamas jau kanonizuoto šventojo viešas 
gerbimas Bažnyčioje (tik Lenkijoje ir Lietuvoje), o kanonizacija tokiu būdu tarsi „atnauji-
nama“ ar galutinai sutvarkoma ir įteisinama.
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parašęs vėl gyvendamas vilniuje23 – greta valdovo zigmanto vazos žmonos 
konstancijos ir vaikų, kurie čia buvo apsistoję prasidėjus karui su Maskva, 
per smolensko kampaniją. 1609–1611 m. skarga vilniuje išgyveno daugiau 
kaip dvejus metus24. tokiam konkrečiam faktui (kad tekstą apie karalaitį ka-
zimierą kūrė būtent vilniuje) tvirtai pagrįsti dar reikia papildomų duomenų 
ir to tarpsnio skargos biografijos tyrimų. tačiau tai, kad apskritai būdamas 
vilniuje jis rūpinosi paskutiniu savo gyvenime Šventųjų gyvenimų leidimu, at-
rodo, yra tikra tiesa. Mat 1610 m. leidime, po perspausdintos 1603 m. leidimo 
pratarmės (kurioje karalaitis vladislovas vaza dar vadinamas aštuonmečiu), 
skarga priduria keliolika eilučių ir šis prierašas yra datuotas nurodant rašymo 
vietą: „1610 metų šv. Baltramiejaus diena (t. y. rugpjūčio 24 d.), vilniujе“25!

tokiu atveju turėtume pagrindo manyti, kad šv. kazimiero biografijos atsi-
radimą paskatino būtent šis skargos sugrįžimas į vilnių gyvenimo saulėlydyje, 
kai šventojo kultas buvo jau suintensyvėjęs, gyvenimas greta šventojo kapo, 
kurį, neabejojame, jis čia būdamas lankė. Šių aplinkybių fone kitaip suskamba 
ir kai kurie akcentai skargos tekste: pavyzdžiui, jo nuorodą, kad privilegija, 
draudžianti statyti bei remontuoti cerkves, neva buvusi išrūpinta karalai-
čio, yra saugoma vilniaus katedros kapituloje26, galėtume laikyti vilnietiškų 

23 Žinomas skargos laiškas, kuriame jis sveikina su pergalėmis Livonijoje joną karolį Chod-
kevičių, rašytas iš vilniaus jau 1609.X.20. Žr. Listy ks. Piotra Skargi T. J. z lat 1566-1610, 
p. 282–283. Čia jis buvo dar ir 1611 m. vasarą, nes 1611.vii.25 pasakė tais pačiais metais 
krokuvoje išleistą pamokslą smolensko užėmimo proga (Na Moskiewskie zwyczęstwo ka-
zanie i dzięki Panu Bogu. Czynione w wilnie 25 iulii [...] (publikacija internete: http://
www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=325615&from=publication); sakė ir parengė 
kitų pamokslų, atrodo, ir paskutinį „seimo pamokslą“ 1611 m., ir kitokių tekstų, taip pat 
nedidelį krokuvoje 1610 m. publikuotą veikalą Kvietimas atgailauti Lenkijos karūnos ir 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės gyventojams (Wzywanie do pokuty Obywátelow Korony 
Polskiey, y W. Kśięstwá Litewskiego [...]. Publikacija internete: http://bc.bdsandomierz.pl/
dlibra/doccontent?id=282&from=fBC). Plg. janusz tazbir, Piotr Skarga. Szermierz kontr-
reformacji, warszawa: wiedza powszechna, 1983, p. 258–260. (tik tazbiro klaidingai 
nurodyta, kad Kvietimas atgailauti išleistas vilniuje, nes publikavimo vieta – krokuva; yra 
ir daug kitų smulkių faktinių netikslumų. Plg. estr., t. 28, p. 157–160.)

24 iš krokuvos išvyko 1609.v.28, į vilnių atvyko vi.28. su karaliumi grįžo iš vilniaus į varšuvą 
1611.X.16. Žr. Paulius rabikauskas, „vilniaus akademijos-universiteto rektoriai (1579–
1773)“, in: idem, Vilniaus akademija ir Lietuvos jėzuitai, sudarė Liudas jovaiša, vilnius: 
aidai, 2002, p. 162.

25 Plg. estr., t. 28, p. 164.
26 Piotr skarga, Zywoty Świętych, p. 1161. (arba: Casimiriana II: vitae antiquiores S. Casimiri = 

Ankstyvieji šv. Kazimiero „gyvenimai“, p. 182–185.)
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žinių ar net autopsijos atšvaitu, o ne tik iš kitų šaltinių perteikiama informaci-
ja. Šiame istoriniame fone šmėkščioja ir kiti tikslai – iškelti šventąjį kaip tėvy-
nės dangiškąjį gynėją karų metu27 – ypač kaip kovoje su stačiatikiška Mask va 
konsoliduojantį globėją; aprašyti šventąjį-valdovą, su kuriuo karališkoji vazų 
dinastija giminiavosi, kuriam rodė didelę pagarbą ir prisidėjo prie kulto plati-
nimo; pateikti jį kaip kataliko valdovo, kovotojo už Bažnyčios vienybę, pavyzdį 
tuo metu Maskvoje išrinktam caru penkiolikos metų paaugliui karalaičiui 
vladislovui vazai (kuriam, norint užimti sostą, būtų tekę priimti stačiatikių 
tikėjimą) ir kt.

visos aptartosios aplinkybės skatina įdėmiai pažvelgti būtent į turinio 
pokyčius ir akcentus skargos pateiktoje hagiografinio gyvenimo versijoje, ly-
ginant ją su ankstesniosiomis. Prieš to imantis norisi dar kartą pabrėžti, kad 
skargos sukurtas variantas chronologiškai yra ketvirtoji biografija (trečioji, 
kurią galime pavadinti originalia) ir priklauso pačių ankstyviausių šv. kazi-
miero gyvenimų grupei, lėmusiai vėlesnę tradiciją. Galime sakyti, kad tuomet 
suspėjęs savo rinkinyje pateikti šventojo karalaičio gyvenimą skarga pasiekė 
tikslą, tai yra reikšmingai prisidėjo prie kulto plitimo. dėl viso veikalo popu-
liarumo skargos reikšmė abiejų tautų respublikos visuomenėje skleidžiant 
ir įtvirtinant žinią apie šv. kazimierą, apskritai reikšmė formuojantis šventojo 
įvaizdžiui, taip pat įtaka vėliau rašiusiems autoriams yra didelė. skargos teks-
tas atrodo ypač svarbus vėlesniais amžiais, jei turime galvoje, kad amžininkų 
ir vėlesnių Xvii a. rašytojų (alberto kojalavičiaus) nurodomas volodkevičiaus 
lenkiškasis vertimas Xviii a., matyt, jau buvo retas, o XiX a. praktiškai išnyko 
iš akiračio, buvo nebepasiekiamas ir teminimas bibliografų, kurie patys leidi-
nio jau nebuvo matę28.

27 Galime prisiminti ne tik tokį šventojo „vaidmenį“ įtvirtinusį ir hagiografijoje bene ryškiausią 
karinį stebuklą prie Polocko, aprašytą dar ferrerio (1519), bet ir artimus čia aptariamam 
laikui įvykius: vos nuskambėjus kanonizacinėms iškilmėms vilniuje 1604 m., vilniaus 
vyskupas katedroje oficialiai šventina tose iškilmėse dalyvavusio ir karan į Livoniją išvyks-
tančio jono karolio Chodkevičiaus kalaviją, ragindamas kautynėse pasitikėti šv. kazimiero 
pagalba. svencickis kaip paskutinius du šv. kazimiero stebuklus savo sudarytame sąraše ir 
įrašo Chodkevičiaus karines pergales prie kuoknesės (lat. koknese) ir Paidės (lat. Paide). 
Plg.: Casimiriana II: vitae antiquiores S. Casimiri = Ankstyvieji šv. Kazimiero „gyvenimai“, 
p. 168–171.

28 Žr. jan okoń, „Pokłosie skargowskie: „książki polskie” o św. kazimierzu jagiellończyku... (na 
tropach druku i egzemplarza)”, p. 52 et passim. interneto prieiga: http://sbsp.up.krakow.
pl/article/view/1359/pdf.
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negalėdami šiuo metu pasinaudoti paties skargos minimu lenkišku vo-
lodkevičiaus veikalu, ateities tyrėjams paliekame šių dviejų rašytojų tekstų 
kalbinių ir kitokių detalesnių ryšių analizę bei nedideles korekcijas, kurias 
tokia analizė galbūt vers daryti. kadangi veikalas yra vadinamas vertimu ir 
į originalumą nepretendavo (tai patvirtina ir jo pavadinimas, ir duomenys 
apie neseniai mokslinėn apyvarton grąžintą volodkevičiaus veikalo egzem-
pliorių29), telkdami dėmesį į skargos sukurto gyvenimo aprašymo turinį, jį 
analizuosime remdamiesi volodkevičiaus vertimo originalu – svencickio lo-
tynišku tekstu – ir su juo lygindami.

iš pradžių glaustai apibūdinsime iki skargos egzistavusią šv. kazimiero gy-
venimų tradiciją, kurią sudaro trys minėtieji veikalai. Popiežiaus legato zacha-
rijo ferrerio surašytas šv. kazimiero gyvenimas (Vita beati Casimiri confessoris 

29 Ši naujiena dar neatsispindi šiame Senosios Lietuvos Literatūros tome publikuojamame 
okońio straipsnyje, bet žr. tą atradimą aptariantį aukščiau minėtąjį okońio tyrimą „Pokło-
sie skargowskie: „książki polskie” o św. kazimierzu jagiellończyku... (na tropach druku i 
egzemplarza)”.

	 	 Prie tame okońio straipsnyje pateikiamų duomenų, susijusių su volodkevičiaus knyge-
le, dar galima pridurti, kad ji net du kartus buvo paminėta alberto vijūko kojalavičiaus, 
1650 m. išleistame veikale Įvairenybės apie Bažnyčios būklę Lietuvos Didžiojoje Kunigaikšti-
joje (Miscellanea rerum ad statum ecclesiasticum in Magno Lituaniae Ducatu pertinentium. 
Collecta ab alberto wiiuk koiałowicz societ[atis] iesu, s[acrae] theol[ogiae] doct[ore] 
almae universitatis vilnensis Procancellario et ordinario s[acrae] theol[ogiae] Professore. 
vilnae: typis academicis, anno domini M. dC. L.). tarp kitų Lietuvos globėjų aptardamas 
šventąjį kazimierą, jėzuitų autorius nurodė, kur yra aprašyti stebuklai – ne svencickio, bet 
vėlesnį lenkišką volodkevičiaus leidinį: „1606 m. buvo paskelbta knygelė, kurioje aprašomi 
stebuklai, įvykę prie jo kapo.“ (Anno 1606. vulgatus est libellus continens miracula, quae 
ad eius sepulchrum contigerunt.) o baigdamas plačiau apie šventąjį pasiskaityti skaitytojui 
siūlė ir mūsų minėtuose veikaluose, kurių neįvardija, ir skargos veikale, kurį nurodo aiškiau. 
vien iš to numanu, kad jį gerai vertino: „Žiūrėk įvairius kūrinėlius, taip pat tėvo skargos sj 
surašytą gyvenimo aprašymą“ (Vide varia opuscula, et vitam a P. Skarga S.I. conscriptum[!]).

  kitoje knygos vietoje tarp Ldk gerbiamų šventų vietų pačią pirmąją aprašęs šv. kazimiero 
koplyčią, volodkevičiaus knygelę kojalavičius dar sykį paminėjo tokiais žodžiais: „stebuklai, 
kuriais nuo mirties pagarsėjo jo kapas, yra aprašyti 1606 metais paskelbtoje knygelėje“ 
(Miracula quibus a morte sepulchrum eius est redditum celebre, continet libellus vulgatus 
anno 1606). taigi pabrėžė ten prieinamai pateiktas žinias apie stebuklus. nors konkrečiau 
knygos pavadinimas kojalavičiaus tekste neatsispindi, bet leidimo metai, turinys (aprašomi 
stebuklai) ir tai, jog ji buvo lenkų kalba, neleidžia abejoti, kad turimas omenyje būtent 
volodkevičiaus leidinys. Žr: albertas vijūkas-kojalavičius, „Įvairenybės apie Bažnyčios būklę 
Lietuvos didžiojoje kunigaikštijoje“, in: albertas vijūkas-kojalavičius, Lietuvos istorijos 
įvairenybės: 2 dalis, vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2004, p. 24–25, 
60–61, taip pat: Casimiriana: fontes vitae et cultus S. Casimiri, p. 76–79.
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ex serenissimis Poloniae regibus, et magnis Lituaniae ducibus clarissimi) yra ne 
tik vienas iš ankstyviausių biografijos žanro kūrinių ir apskritai viena pirmųjų 
originalių spaudai skirtų knygų, parašytų Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje 
(1520 m. pabaiga), bet ir vienas iš reikšmingesnių Xvi a. pirmosios pusės Lie-
tuvos kultūros faktų apskritai. veikalas turi renesansinio humanistinio stiliaus 
bruožų ir yra vienas ankstyviausių tokio stiliaus faktų Lietuvos kultūroje. kūri-
nys parašytas siejant Šventojo rašto intonacijas, hagio grafinį šventojo dorybių 
vaizdavimo modelį su epideiktinės, t.y. pagiriamosios, retorikos priemonėmis. 
tačiau pirmojoje Lietuvos šventojo biografijoje autorius pateikė tiesiogiai su 
šventuoju karalaičiu nesusijusių kitų savo misijos įspūdžių, tuometinių reli-
gijos bei kultūros aktualijų; ten pateiktas net ir savitas legendos apie lietuvių 
kilmę iš romėnų variantas, pasinaudojant galimybe dar ir šitaip susieti būsimą 
tolimo krašto šventąjį su roma, italija. 

naujų bruožų biografinis veikalas įgauna perrašytas Grigaliaus svencickio. 
jo kūrinyje (Gloriosissimi Confessoris Diui Casimiri vita, 1604) pastebimas bū-
dingas puošnus stilius, tinkantis iškilmingai kanonizacijos užbaigimo progai, 
įžangoje pateikiamos sąsajos su biografijos literatūrine (antikine) tradicija, o 
stebuklai30 aprašomi atskiroje veikalo dalyje. nors svencickis aiškiai nurodo 
savo veikalo priklausomybę nuo ferrerio, tačiau iš jo perima tik tuos faktus, 
kurie tiesiogiai susiję su šventuoju, atsisakydamas jo aprašytų kelionės įspū-
džių ir kt., todėl kūrinys yra vientisesnės sandaros. kazimieras pristatomas 
kaip Gediminaičių dinastijos palikuonis. Greta gyvenimo kaip atskirą veikalėlį 
svencickis pateikė net šventojo genealogiją.

ką tik minėtais trimis hagiografiniais šaltiniais, anksčiau parengtais kitų 
autorių, skarga toli gražu neapsiribojo, juolab aklai nesekė. Čia, remdamie-
si tiesioginiais paminėjimais ir netiesioginiais argumentais, turime pridurti 
istorinius veikalus, kurių duomenimis skarga praturtino, šiek tiek papildė ir 
tikslino ankstesniuose hagiografiniuose gyvenimuose pateikiamus karalaičio 
gyvenimo faktus. tai turėjo būti visų pirma Martyno kromerio ir kiti spaus-
dinti istorijos veikalai, kurių ištakose yra Motiejaus Miechovitos pateikiama 

30 rengiantis vizitui romoje ir vėliau juos surašyti ir parengti buvo, manytina, viena pagrin-
dinių kan. svencickio užduočių, nes nebuvo išlikusi ferrerio įvykdyto proceso medžiaga, 
kur buvo apie juos kalbama, o ferrerio gyvenimo tekste jie tepaminimi labai apibendrintai, 
išskyrus vieną, karinį.
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informacija31. 1610 m. Šventųjų gvenimų leidimų pavadinime skarga mini, 
kad jį rengdamas taisė pagal Cezario Baronijaus Bažnyčios analus32, tačiau 
rašant „Šv. kazimiero gyvenimą“ vargu ar buvo proga ir reikalas į šį veikalą at-
sižvelgti. Bet labai svarbu, kad neabejotinai skarga turėjo pasinaudoti ir rank-
raštine dlugošo Lenkijos istorija. apskritai skargos rodomas dėmesys istorikų 
veikalams skaitytojui gana aiškiai leidžia suprasti, jog autorius pirmenybę 
teikia jiems, nes, galima numanyti, kritiškai žiūri į ankstesnę hagiografinę 
šv. kazimierui skirtą raštiją, galbūt net siekia revizuoti ir gerokai pakoreguoti 
esamą hagiografijos pateikiamų žinių visumą bei sukurtą šventojo portretą. 
tarsi sakyte sako: kadangi netenkina, kas parašyta iki jo, jis nesiremia tais 
gyvenimo aprašymais (kaip daro kai kurių kitų šventųjų biografijų atveju), bet 
imasi iš naujo rašyti geresnį, tikslesnį švento karalaičio gyvenimą, remdamasis 
istorikų žiniomis. net pavadinimą skarga formuluoja lyg tyrėjas istorikas, 
o ne sekėjas ankstesniais gyvenimų autoriais ar jų tekstų tradicijos tęsėjas: 
„Šv. kazimiero, Lenkijos karalaičio, gyvenimas, iš Lenkijos kronikų išrašytas 
[pabraukta mano – M. Č.]. Gyveno jis apie 1484 viešpaties metus“ (Żywot 
świętego Kazimierza królewica polskiego wyjęty z kronik polskich. Żył około 
roku Pańskiego 1484).

Žvelgdami į šv. kazimiero gerbimo istoriją galime matyti, kad karalaitis 
kazimieras – naujųjų laikų šventasis33. naują epochą žymėjusi reformacijos 
banga buvo pristabdžiusi ir jo kulto formalizavimą, o kartu – plitimą. ir ka-
zimiero gyvenimai buvo rašomi jau kitaip negu viduramžiški hagiografiniai 
kūriniai. Pirmojo gyvenimo autoriui humanistui ferreriui, misijos į Lenkiją 
ir Lietuvą metu kovojusiam ir su Liuterio idėjų plitimu, kritiškas mąstymas, 
individualizuotas, jo asmeninius pomėgius atspindintis, bet vis dėlto istorinis 
požiūris akivaizdžiai buvo priimtinesnis negu beatodairiškas žavėjimasis ste-
buklais. iš pastarųjų, vykusių kazimiero užtarimu, jis gyvenimo tekste pamini 

31 vienoje vietoje istorikų (jono dlugošo, Motiejaus iš Miechovo, Liudviko jodoko decijaus, 
Bernardo vapovskio, Martyno kromerio ir kt.) tekstai, apibūdinantys šv. kazimierą, yra 
pateikti kn.: Casimiriana: fontes vitae et cultus S. Casimiri = Šv. Kazimiero gyvenimo ir kulto 
istorijos šaltiniai, p. 36–83. ten pat, p. 14–18, jie yra aptarti.

32 Caesar Baronius, Annales Ecclesiastici, a Christo nato, ad annum 1198, romae: typ. vati-
cana, 1588–1607, t. 1–12. 

33 Čia nekalbame apie akivaizdų dalyką, kad kaip istorinis asmuo šventasis princas kazimieras 
jį gerbusias lietuvių ir lenkų tautas (ypač per tėvą kazimierą jogailaitį, senelį jogailą) siejo 
su viduramžių praeitimi.
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tik vieną, karinį. Matome, kad ir skarga eina šiuo keliu toliau, tik jau naujomis, 
potridentinėmis, aplinkybėmis. akivaizdu, kad jis vadovavosi irenos vaišvi-
laitės tyrime paminėtu34 Melchioro kano (Cano) principu, kad šventiesiems 
nereikia mūsų prasimanymų, nes jie vardan dievo atliko daugybę tikrų žyg-
darbių. skargos tekstas, skirtas kazimiero gyvenimui, kaip ir kiti jo aprašyti 
šventųjų gyvenimai, yra naujų hagiografijos metodų pavyzdys, į kurį turėtume 
žvelgti tuo metu jėzuito rosweyde’s plėtoto projekto kritiškai išleisti šventųjų 
gyvenimus kontekste35.

aptariamasis skargos tekstas buvo tų laikų modernios hagiografijos reika-
lavimus atitikęs šventojo gyvenimas, kurio ypatybės gerai atsiskleidžia lygi-
nant su ankstesniaisiais. jame akivaizdus ir sielovadinis, patriotinis motyvas, 
tikslas pateikti sektiną karališkojo tėvynainio gyvenimo pavyzdį. Šie motyvai 
vis dėlto veikė istorinių faktų atranką ir tai, ką šiandien vadiname istoriniu 
objektyvumu. Bet apskritai minėtų tikslų siekta laikmetį atitikusiais meto-
dais, kurie nuo senosios hagiografinės tradicijos yra atitrūkę labiau ar bent 
jau kitaip nei svencickio veikalas. 

viena vertus, anot vaišvilaitės, „[...] skarga, nors ir įtraukdamas vietos 
šventuosius, pirmiausia rašė apie visuotinės Bažnyčios šventuosius, tuo siek-
damas katalikų Bažnyčios universalumą priešpastatyti siauram naujųjų baž-
nyčių lokalumui“36.

kita vertus, galime teigti, kad jo turėtos medžiagos atranka ir akcentai ra-
šant atskirus gyvenimus buvo daromi atsižvelgiant į lenkiškos oikumenės ar 
auditorijos realijas – regioninis, tėvynės, kuri suprantama visų pirma kaip ka-
rūna, veiksnys ir pritaikymas čia ganėtinai reikšmingas. todėl ir lenkų moks-
lininkai ne be pagrindo įžvelgia Šventųjų gyvenimų reikšmę „kosmopolitinės“ 
katalikų doktrinos sarmatizacijos procesams37: rašydamas skarga eliminuoja 
smulkesnio lokalumo bruožus ir faktus, bent jau tam tikrus, pasirinktinai.  
o mūsų analizuojamu atveju daugelis jų siejasi su Lietuva.

34 irena vaišvilaitė, „Šventųjų kultas Xvi a. antroje – Xvii a. pirmoje pusėje“, in: Šventieji vy-
rai, šventosios moterys: Šventųjų gerbimas LDK XV–XVII a., p. 119. taip pat žr. šio leidinio 
pagrindu parengtą publikaciją šiame tome, p. 388.

35 heribertas rosweyde pirmą kartą savo projektą viešumai paskelbė 1607 m., taigi dar iki 
papildyto 1610 m. skargos Šventųjų gyvenimų leidimo.

36 irena vaišvilaitė, „Šventųjų kultas...“, p. 140; plg. eadem, „Petras skarga ir potridentinė 
biografija“, p. 390.

37 Plg. hanna dziechcińska, op. cit., p. 126.
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skargos Šv. Kazimiero, Lenkijos karalaičio, gyvenimo pradžioje neįsivaiz-
duojamas toks dvieilis, koks, pavyzdžiui, įdėtas lietuvišku patriotiškumu (dar 
pakurstytu tėvynės ilgesio mokantis svečiame krašte) bene labiausiai alsuo-
jančiame 1604 m. Braunsberge išleistame tuomet ten kolegijoje studijavusio 
Mykolo Šimkevičiaus (Michael Szymkevvic) eiliuotame veikale – pačiame ti-
tuliniame knygos puslapyje po pavadinimu38:

Mars Litauis lituique olim decora alta fuere:

 nunc decus omne sed es, dux Casimire, tuis.

(kadaise lietuviams didžiausią šlovę teikė Marsas ir trimitai,

tačiau dabar, kunigaikšti kazimierai, saviškiams visa garbė esi tu.)

skargai kazimieras yra visų pirma Lenkijos valdovus visuotinėje Bažnyčioje 
greta kitų tautų šventųjų reprezentuojantis šventasis. 

kad išryškėtų skargos savitumas ir metodai, į veikalą pažvelgsime tokiu 
būdu: iš anksto iškėlėme tezę, kad kazimiero gyvenimas gal net kiek netikėtai 
yra originalus39 ir parašytas taikant jau minėtus „naujosios hagiografijos“ me-
todus. skargai anaiptol nereikėjo savo indėlio susiaurinti iki vertėjo vaidmens 
(kaip jis darė nusakydamas savo darbą 1579 m. Šventųjų gyvenimų antraštėje) 
arba teisintis, kaip darė svencickis, kreipdamasis į skaitytoją ir prisipažinda-
mas sekęs ankstesniu zacharijo ferrerio veikalu taip artimai, kad išleidžia į 
viešumą tarsi anojo veikalo brolį40.

38 [Šimkevičius Mykolas,] Triumphalia, seu enarratio triumphi S. Casimiro, eius apotheosi 
a Clemente VIII. pont[ifice] Max[imo] approbata, Vilnae a Catholicis Lituaniae Ordinibus 
pie perque honorifice agitati 10. Maij, Anno MeDIatorIs ChrIstI [i. e. 1604] , Illustrisimo ac 
Magnifico Domino, D. Stanislao Dzialynsky, Castellano Elbing[ensi] [...] beneuole inscripta. 
Per Michaelem szimkievvic, Philosophiae in Brunsbergen[si] s. i. collegio studioso [...], 
Brunsbergae: imprimebat Georgius schönfels, 1604. (20 p., 4o.)

39 kad šios originaliosios biografijos, parašytos ne remiantis saueriu (surijumi), o kitais šal-
tiniais, yra bene įdomiausios, pastebėjo andrea Ceccherelli: „jescze czekawsze są jednak 
przypadki, kiedy skarga działa w całkowicie niezależny sposób – czyli zbiera biografie świ-
ętych , których u suriusa brak, czerpiąc je z innych źródeł.“ – andrea Ceccherelli, op. cit., 
p. 81.

40 „Šiame darbe labiausiai sekiau šviesiuoju ir didžiai gerbiamu tėvu kristuje, ponu zacha-
rijumi ferreriu iš vičencos, tuo metu Gvardialfieros vyskupu ir apaštališkuoju nuncijumi 
Lenkijos karalystėje bei Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje, kuris, rūpindamasis šven-
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o toliau galime peržvelgti, kas skargai netiko iš svencickio teksto ir kas 
yra visai nauja. atidžiau palyginkime abiejų, svencickio ir skargos, tekstų 
įžangines dalis, kur kalbama ir apie šventojo princo kilmę. 

visų pirma skargai netiko svencickio „literatūrinis“ įvadas – autoriaus žodis 
skaitytojui, – to skaitytojo mintis kreipiantis į antikinę žymių žmonių biografijų 
tradiciją. tik tokiame, humanistiniame ir gerokai pasaulietiniame, įvado kon-
tekste svencickis prabėgomis pamini Lenkijos ir Lietuvos šventuosius (adal-
bertą, stanislovą, hiacintą, jadvygą), prie kurių pavyzdžių skaitytoją  retoriškai 
ragina pridėti kazimiero gyvenimo pavyzdį, kuris „mus skatins siekti dorybės 
labiau negu kadaise temistoklį skatino Miltiado pergalės paminklas“41. tokie 
prasminiai akcentai ir stilius derėjo teatrališkam šventojo „triumfui“ skirtame 
leidinyje. svencickio tekste, iki šiam rašytojui prabylant apie kazimiero vaikys-
tę, dar matome įžanginę pastraipą, paremtą Šv. rašto citatomis ir parafrazėmis 
(perimtomis iš ferrerio). Šioje pastraipoje skamba pakilus džiaugsmas dėl gyvai 
besireiškiančios kūrėjo išminties ir gerumo, visuotinei Bažnyčiai suteikusios 
jogailaičių giminės šventojo pavyzdį, o Lenkijai ir Lietuvai – globėją. aptarda-
mas šventojo gimimą, jis būsimo šventojo gimimo dieną sureikšmina kronikose 
rastais įvykiais, taip pat – suskaičiuodamas, kad tuomet buvo praėję 64 metai 
nuo jo senelio jogailos krikšto. Pridursime, kad tokiais atvejais, panašiai kaip 
ir skarga, bet dar nuosekliau, svencickis savo veikale greta Šv. rašto vietų pa-
raštėse nurodo ir naudotus istorinius šaltinius: daugiausia strijkovskį, taip pat 
kromerį, Motiejų Miechovitą, Liudviką decijų. ta proga jis trumpai surašo ge-
nealoginius faktus42, paminėdamas kunigaikščius algirdą, Gediminą ir vytenį, 
„romėnų vyrą“. taip spėjama bent paliesti romėniškos lietuvių kilmės temą, kuri 
labai aktuali buvo ir ferreriui, o svencickio nebėra plėtojama. 

skargos veikale šios temos, aišku, visai nėra. apskritai, visi tokie „loka-
liniai“ lietuviškojo istorinio naratyvo dalykai, kėlę pasididžiavimą vilniaus 

čiausiojo jaunuolio atminimu, jo garsius darbus tūkstantis penki šimtai dvidešimtaisiais 
metais tvarkingai aprašė ir pasirūpino išspausdinti. Minėtuoju vyskupu sekiau taip, kad 
nedaug ką pakeitęs nutariau iš tamsumų į šviesą išleisti šį tokio pat pobūdžio pamaldų 
veikalą lyg tikrą anojo (negailestingai laiko nugramzdinto į užmarštį) brolį.“ Casimiriana 
II: vitae antiquiores S. Casimiri = Ankstyvieji šv. Kazimiero „gyvenimai“, p. 121–123.

41 Cit iš: Casimiriana II: vitae antiquiores S. Casimiri = Ankstyvieji šv. Kazimiero „gyvenimai“, 
p. 123.

42 nesileisti į genealogines peripetijas leido šventojo Genealogija, tame pačiame leidinyje 
pateikta atskirai, kaip autonomiškas kūrinėlis.
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kanauninkui svencickiui, buvo neaktualūs universalų šventųjų rinkinį kazi-
miero gyvenimu papildžiusiam skargai. taigi suprantama, kad jų buvo atsisa-
kyta. dabar pažvelkime į šio autoriaus įžanginius akcentus. Čia yra ir natūralių 
sutapimų, ir reikšmingų skirtumų.

visų pirma po pavadinimo skarga pateikia kazimiero vardo etimologiją. tai 
viena iš hagiografinių bendrųjų vietų (loci communes), kurias randame ir skar-
gos hagiografiniame veikale, o šiuo atveju etimologija papildomai motyvuota ir 
to, kad kazimieras buvo pirmas tokio vardo šventasis Bažnyčios kalendoriuje. 
savą, itališkai-lotynišką, etimologiją buvo pateikęs jau fereris (casa+mira)43. 
tačiau tokia versija jau buvo neaktuali ją nutylėjusiam svencickiui, o juo la-
biau – skargai, kuris pateikė slavišką jo etimologiją (rozkazuje pokój). 

Pirmieji biografijos žodžiai „stan wysoki ...“ („aukštas luomas ...“) yra 
reikšmingi. nes pagrindinė toliau vedanti įžangos mintis, o kartu sielovadinė 
skargos koncepcija, kuria siekiama įtikinti skaitytoją, – kad tokioje aukšto-
je padėtyje šventumas dar sunkiau pasiekiamas ir tuo didesnis pavyzdys yra 
paprastiems žmonėms – „vargdieniams ir žemakilmiams“, – kuriuos viešpats 
visų pirma pašaukė sūnaus evangelijai44.

toliau pateikiama didelę hagiografo patirtį, platų akiratį, istorines žinias 
ir apsiskaitymą demonstruojanti valdovų ir karalaičių, niekinusių valdžią bei 
pasiekusių šventumą, pavyzdžių galerija. tačiau šioje vietoje remiamasi bene 
vieninteliu, paties skargos nurodytu jeronimo Plato veikalu Apie vienuolystės 
gėrį45. dar daugiau, regis, panaudoto šio veikalo skyriaus „apie vyrus valdo-
vus, gyvenusius vienuolinį gyvenimą“ mintys paveikė ir minėtą kazimiero 

43 Vita Beati Casimiri Confessoris, l. [a ii 5]. (arba žr. Casimiriana II: vitae antiquiores S. Ca-
simiri = Ankstyvieji šv. Kazimiero „gyvenimai“, p. 50–51.)

44 Plg. Petras skarga sj, „Šv. kazimiero, Lenkijos karalaičio, gyvenimas, iš Lenkijos kronikų 
išrašytas“, [vertė Petras kimbrys], in: Casimiriana II: vitae antiquiores S. Casimiri = Anks-
tyvieji šv. Kazimiero „gyvenimai“, p. 174–175.

45 Ši knyga – tai, berods, kitur skargos Šventųjų gyvenimuose necituojamas italo jėzuito Girola-
mo Piatti (hieronymus Platus, 1545–1591) lotyniškas veikalas Apie vienuolystės gėrį, kurio 
nuo 1589 m. (hieronymi Plati ex societate iesu De bono status religiosi libri tres, romae: 
apud iacobum tornerium / excudebat franciscus zannettus, 1589) išėjo daug leidimų. 
naudotasi: hieronymi Plati ex societate iesu De bono status religiosi libri III, augustae 
trevirorum, excudebat henricus Bock, anno MdCi. skargos nurodomas skyrius: Lib. ii, 
cap. XXiv, „de viris principibus, qui religiosuam vitam duxere“: p. 395–403. (http://books.
google.lt/books?id=vdjaaaaacaaj&printsec=frontcover&hl=lt&source=gbs_ge_summar
y_r&cad=0#v=onepage&q&f=false.)
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biografijos pradžią, ir visą koncepciją. Minimi imperatoriai Lotaras, hugonas, 
karolis v, langobardų karalius ratchisas, ispanijos karaliai vamba, vermudas, 
ramiras, anglijos karaliai etelredas, kenredas, ofa, keovulfas ir jo dėdė ed-
bertas bei valdžią į vienuolyną išmainęs ir broliui judikalui perleidęs judokas, 
Bulgarijos karalius tervelis, sūnui karalystę atidavęs tebegyvenantis Bavarijos 
kunigaikštis vilhelmas ir panašiai pasielgę dar įvairūs 7 karalaičiai, „ir dau-
gelio kitų karalių sūnūs“. Grįždamas prie kazimiero, skarga pabrėžia, kad jis 
yra vienas iš tokių: „tarp jų džiaugsmingai pagerbiame mūsiškį kazimierą.“46 
kaip žinia, šventųjų gyvenimus galima suskirstyti į atskirus tipus: šventųjų 
kankinių ar išpažinėjų, popiežių, vyskupų, abatų, vienuolių (moterų ir vyrų), 
mergelių, ir kt.47 Yra ir šventųjų valdovų tipas, kuris išpopuliarėjo tik viduram-
žiais po karolingų renesanso. akivaizdu, kad skarga labai tvirtai kazimierą 
pastato į savo paminėtų šventų valdžios žmonių, svarbių kitoms tautoms, 
gretą kaip į juos panašų savo tėvynės atstovą48.

Pateikiami valdovų pavyzdžiai užima išties nemaža vietos šiame nedide-
liame, apie 7 puslapių, kūrinyje. su jais visa įvadinė dalis iki ten, kur jau 
prabylama apie kazimiero gimimą, sudaro apie ketvirtadalį teksto. tokio ilgą 
įvadą originalumo požiūriu vertinti galime turbūt dvejopai. viena vertus, to-
kia pradžia autorius tarsi parodo, kad eina savu keliu ir nėra vien ankstesnių 
šv. kazimiero hagiografinių tekstų kompiliuotojas ar vertėjas, bet remiasi ir 
savo pasirinktais kitais šaltiniais. tačiau platesnėje perspektyvoje tokį eks-
tensyvų pasirinkto šaltinio perpasakojimą kūrinio pradžioje, ilgos virtinės 

46 Žr. Piotr skarga, Zywoty Świętych, p. 1159. arba: Casimiriana II: vitae antiquiores S. Casi-
miri = Ankstyvieji šv. Kazimiero „gyvenimai“, p. 177–179. Čia ir kitur cituojamas minėtame 
leidime publikuotas Petro kimbrio vertimas.

47 Plg. réginald Grégoire, Manuale di agiologia: Introduzione alla letteratura agiografica, 
fabriano: Monastero san silvestro abate, 1987, p. 103–116, 165, 249–303 (ypač p. 298).

48 Į šią „Šv. kazimiero gyvenimo“ vietą dera atsižvelgti svarstant vilniaus katedros valdovų 
skulptūrų identifikavimo klausimus: galbūt skargos nubrėžtõs perspektyvos įtaka ir reikšmė 
tose vizualiosiose šventųjų (ar nešventųjų?) valdovų galerijose daug didesnė? kalbama apie 
vilniaus katedros Šv. kazimiero koplyčios valdovų Xviii a. skulptūrų rinkinį ir vilniaus 
Šv. kazimiero bažnyčios didįjį altorių puošusias Xviii a. vidurio aštuonias šventųjų valdovų 
skulptūras (perkeltos į vilniaus katedros pietinio fasado nišas, išliko septynios). aptardamas 
skulptūrose pavaizduotų valdovų interpretavimo problemas Mindaugas Paknys į šį skargos 
tekstą yra atkreipęs dėmesį: Mindaugas Paknys, „Šv. kazimiero koplyčios karalių skulptūros: 
ką apie jas žinome?“, Karališkasis dėmuo LDK kultūroje, (acta academiae artium vilnensis, 
t. 65–66), vilnius: vilniaus dailės akademijos leidykla, (2012), p. 168.
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išvardytų valdovų tiesiogiai nesusiejant su aprašomuoju kazimiero asmeniu, 
vargu ar galime vertinti kaip kūrybiškai išradingą, integralų ar originalų49. 
na, o pristatyti kazimierą kaip šventąjį valdovą natūraliai skatino jo statusas 
visuomenėje ir net giminystės  ryšys su ankstesne (jogailaičių) bei tuometine 
(vazų) valdančiąja dinastija. Šį – jauno valdovo – statusą pabrėžia jau kazi-
miero hagiografijos pradininkas ferreris50.

toliau dar labiau galima įsitikinti, kad ne veltui skargos Šv. Kazimiero gyve-
nimo pavadinime yra minima, jog jam medžiaga surinkta „iš lenkiškų kronikų“ 
(Żywot świętego Kazimierza królewica polskiego wyjęty z kronik polskich). ati-
džiau pažvelgę į šią biografiją, galime pastebėti, kad savarankiškai remdamasis 
istoriniais šaltiniais autorius į šventojo kazimiero gyvenimo kompoziciją įveda 
keletą visai naujų elementų bei naujų istorinių faktų. tačiau įsidėmėtina, kad 
skargai greta rūpimų istorinių dalykų ir kitų šalių šventų valdovų svarbi yra 
karališka kazimiero kilmė, bet nerūpi platesnė šv. kazimiero genealogija. jis 
pamini tik krikščionį šventojo tėvo kazimiero jogailaičio tėvą jogailą (t.y. šv. 
kazimiero senelį) ir neužsimena apie protėvius pagonis kunigaikščius. tai 
akivaizdus skirtumas nuo „lietuviškojo“ gyvenimo autoriaus svencickio, ir net 
nuo ferrerio, kuris mielai paminėjo po jogailos Lietuvą valdžiusius vytau-
tą aleksandrą, Žygimantą kęstutaitį. o skarga apsiriboja karališkąja šeima, 
kurios vienas iš vaikų, vienas šešių sūnų taps šventuoju. Pagrindiniai galimi 
motyvai, dėl kurių nepateikta gilesnė genealogija: veikalo trumpumas (kita 
vertus, kaip matėme, tai netrukdė išties daug vietos skirti kitiems istorijoje 
žinomiems šventiems valdovams); tai, kad pagonys protėviai nepadeda išryš-
kinti šventumo šaltinio; o lietuviška dinastijos kilmė turbūt visiškai neatrodė 
aktuali ir pabrėžtina sarmatų krašto skaitytojui.

Prieš pradėdamas Šv. rašto citatomis perpintą hagiografinio stiliaus pasa-
kojimą per species, ar veikiau per virtutes – t. y. ne chronologiškai, o vieną po 
kitos vaizduodamas dorybes, skarga vėl pademonstruoja istoriko gebėjimus 

49 tai turbūt jautė ir kai kurie leidėjai vėlesniais amžiais, nes tarp gasių skargos „Šventųjų 
gyvenimų“ leidimų pasitaiko tokų, kur to šventųjų valdovų išvardijomo tiesiog atsisakoma, 
jis kupiūruojamas. Žr. Żywoty świętych Starego y Nowego Zakonu podlug X. Piotra skargi 
wydane przez k. P. jozefowicza, warszawa: u XX. Missijonarzów, 1857, p. 395–396. 

50 Plg. jau pačią antraštės formuluotę: Vita Beati Casimiri Confessoris ex serenissimis Poloniae 
regibus, et magnis Lituaniae ducibus clarissimi  (pabraukta mano – M. Č.) arba apibūdinimą 
„inter diuites diues, ac inter potentes principes et ipse princeps“ ir kt. Casimiriana II: vitae 
antiquiores S. Casimiri = Ankstyvieji šv. Kazimiero „gyvenimai“, p. 52–53, 60–61 et passim.
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bei tikslumą, trumpai nusakydamas karalaičio gimimo ir vaikystės aplinkybes: 
pateikiama teisinga gimimo (kurios nenurodo ferreris) ir mirties data bei vie-
ta. svarbi nauja informacija: kalbėdamas apie karalaičio lavinimąsi vaikystėje, 
kuris ankstesnėse biografijose nusakomas labai apibendrintai, skarga nurodo 
kazimiero ir jo brolių mokytoju buvus šlovingąjį Lenkijos istorijos rašytoją joną 
dlugošą, „kurio it tyro ir dosnaus šaltinio pagirdytas kazimieras visomis dory-
bėmis augo“ („z ktorego jako źródła czystego i hojnego napojony, we wszystkie 
cnoty rósł i jako bujna ziemia rodzaj dawał nie tylo trzydziesty, ale setny“)51.

vienas iš pagrindinių naujų šaltinių skargai, matyt, ir buvo dlugošo kro-
nika, kurioje ne kartą minimas šv. kazimieras ir jo broliai. dlugošo veikalas 
yra vienas svarbiausių, iš kurio iki šiol semiamasi žinių apie šv. kazimiero gy-
venimą. skargai jo tekstas, bent jau būnant krokuvoje, turėjo būti nesunkiai 
prieinamas (gal galimybė pasinaudoti šiuo šaltiniu, teikiančiu daug naujos 
medžiagos, taip pat buvo vienas veiksnių, skatinusių parašyti naują biogra-
fiją?). turbūt iš šio ar kito istorinio veikalo atėjo ir teiginys, kad vyresniajam 
broliui vladislovui užėmus vengrijos karaliaus sostą kazimieras buvo numa-
tytas savo tėvo kazimiero įpėdiniu52. Šioje vietoje autorius įterpia neva paties 
šv. kazimiero pamaldžius žodžius (nepateikiamus kituose istoriniuose nei 
hagiografiniuose šaltiniuose), kuriais jis, išsižadėdamas karališkos valdžios, 
atsakydavęs visiems pataikūnams:

duok, dieve, kad mūsų geradaris ir viešpats mano tėvas, kurį gerbti viešpats 

dievas man įsakė, jei tik įmanoma, niekada nemirtų ir laimingai viešpatautų. te-

mirsiu aš pirmas, kad savo tėvo mirties nematyčiau. Šiai karalystei nei potroškio, 

nei sugebėjimo neturiu, nes viešpats dievas mane sukūrė kitokiai, kurią savo auka 

kristus mums parengė. Yra ką veikti su savimi pačiu ir save bei savo bloguosius 

polinkius sutramdyti. karalystėms valdyti didelė išmintis reikalinga, ir sunku.53

51 Piotr skarga, Zywoty Świętych, p. 1159. (arba: Casimiriana II: vitae antiquiores S. Casimiri = 
Ankstyvieji šv. Kazimiero „gyvenimai“, p. 178–179).

52 Plg. vietą dlugošo kronikoje, kur lietuviai bajorai, 1478 m. Lietuvos Brastoje pasitikę ka-
zimierą jogailaitį, prašo jiems valdovu skirti vieną iš sūnų – joną albertą arba kazimierą. 
Casimiriana: fontes vitae et cultus S. Casimiri = Šv. Kazimiero gyvenimo ir kulto istorijos 
šaltiniai, p. 58–61. skargos tekste atitinkama vieta: Piotr skarga, Zywoty Świętych, p. 1160. 
(arba: Casimiriana II: vitae antiquiores S. Casimiri = Ankstyvieji šv. Kazimiero „gyvenimai“, 
p. 182–183.)

53 Ibid.
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Matome, kad skargos vaizduotė čia sukuria tiesiog nedidelę kazimiero pra-
kalbą. jos prireikia išryškinant karalaičio kuklumą, pasaulietinės garbėtroškos 
išsižadėjimą, panieką aukštai padėčiai ir su ja susijusiems pataikavimams. 
tokie tiesioginės kalbos intarpai, dvasiniai pamokymai bei retoriniai paties 
autoriaus sušukimai, atitinkantys barokinio vaizdingumo, pamokslui būdin-
go emocingumo reikalavimus, taip pat hagiografinių biografijų tradiciją, yra 
skargos ypač mėgstamos meninės retorinės priemonės, išskiriančios jo kūrinį 
iš kitų šv. kazimiero biografijų. tai labai pagyvina tekstą (ir primena vėlesnį 
Motiejaus valančiaus, lietuviškojo XiX a. skargos, metodą!), priartina prie 
skaitytojo patį vaizduojamą kazimiero asmenį.

nors „išrašytas iš kronikų“, skargos sukurtas naratyvas yra visai kito po-
būdžio nei tie istoriniai tekstai (gal išskyrus, kaip minėta, į naratyvą įter-
piamas kalbas ir posakius – nuo antikos istoriografijoje žinomą literatūrinę 
priemonę). Mat visų pirma krenta į akis, kad skarga iš esmės nepateikia jokių 
chronologinių nuorodų nuo karalaičio vaikystės iki jo gyvenimo paskutinio 
tarpsnio – vilnietiškojo, kuris šioje biografijoje susietas su artėjančia mirtimi. 
aiškiau nedatuotas pretenzijų į vengrijos sostą epizodas. hagiografo tekstą 
sudaro dorybių naratyvas: atskleidžiama visų pirma išmintis, gilus maldin-
gumas, kūno skaistumas iki mirties, derėjęs su asketišku marinimusi, kalbos 
santūrumu, taip pat dorybes iliustruojantys pavyzdžiai, gailestingumo darbai. 
Bet apskritai kalbama pamokslo intonacija, dažnai skamba Šventojo rašto ci-
tatos, o skargos pasakojimas, tiesiogiai susijęs su šventojo karalaičio gyvenimo 
faktografija, yra itin taupus.

naujų faktų, tiesa, jau ne iš paties šv. kazimiero biografijos, bet siejančių 
šventąjį su gyvenamuoju metu ir jo aktualijomis, skarga priduria tik biografi-
jos pabaigoje. autorius pamini, ferrerio pavyzdžiu, tik du stebuklus: prikeltą 
mergaitę54 ir stebuklą prie Polocko, kai „saviesiems lenkams ir lietuviams“ 
(toliau sakoma „lietuvių kariuomenei“) šv. kazimieras pasirodė baltai apsi-
rengęs ir suteikė pagalbą. ir kiti faktai biografijos pabaigoje susiję jau ne su 
pačiu šventuoju, bet su jo kulto istorija, kanonizacija, dangiškąja pagalba. 
kaip yra rašoma ir kanonizacinėje popiežiaus brevėje ir tuo metu buvo plačiai 

54 skargos, kuris išskyrė šį stebuklą iš daugelio kitų, įtaką galime įžvelgti tame, kad vėliau ši 
scena buvo pasirinkta kaip vienas iš dviejų su šventuoju susijusių stebuklų, pavaizduotų 
Xvii a. pab. Šv. kazimiero koplyčios freskose. nors šį stebuklą išskyrė, aprašydamas jį patį 
pirmąjį, dar svencickis.
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pripažįstama, skarga teigia, jog kanonizaciją įvykusi dar 1521 m., o popiežius 
klemensas viii ją tik „išgarsinęs“. Padėkos duoklė dėl galėjusių įvykti kanoni-
zacinių iškilmių – iškilmingai įneštos vilniun šventojo vėliavos – atiduodama 
su šv. kazimieru besigiminiavusios karališkosios poros – zigmanto vazos ir 
konstancijos habsburgaitės – nuopelnams bei vilniaus vyskupui Benediktui 
vainai, kuris įnešant vėliavą kartu su Lietuvos didikais „didį stebuklą patyrė“.

dar kartą norisi pabrėžti prasminį akcentą, pastebimą ir kitų tyrėjų, kuris 
nėra toks ryškus ankstesnių autorių rašytuose šv. kazimiero gyvenimuose: 
skarga pabrėžia kiek kitokį švento jo gyvenimo aspektą, ypač palyginti su 
pirmojo gyvenimo autoriumi ferreriu. Pabrėždamas skaistumą, pamaldumą, 
nusižeminimą, šias dorybes skarga iškelia pirmiausia kaip „nekruvinojo kan-
kinio“ nuopelnus (net paraštėje matome tos vietos turinį atspindintį įrašą 
„nekruvinoji kankinystė“55). Mirtis narsiai pasirinkus teisiojo kelią ir skaistu-
mą jį sulygina su pirmųjų amžių kankiniais, dėl tikėjimo aukojusiais gyvybę: 
„taip tas nekruvinasis kankinys savo kruviniesiems draugams prilygo“ („tak 
ten niekrwawy męczennik równym się stał krwawym towarzyszom swoim“)56. 
Šitaip dar paryškinamas skargos koncepciją vienijantis dėmuo – kontrastas 
tarp aukštos jo padėties ir pasirinkto asketiško gyvenimo kelio: kazimieras 
buvęs visų pirma žmogus, o tik po to karalaitis (čia skarga paraštėje patei-
kia nuorodą: išm 7). toks kontrastas atitiko ir Baroko epochos bendrąsias 
literatūrines, ir vaizduojamųjų menų tendencijas, tiko jis ir kaip įsimenantis 
akcentas pateikiant naujo šventojo portretą Šventųjų gyvenimų adresatui – ne 
tik aukščiausiojo išsilavinimo elitui, bet kuo plačiausiems Lenkijos ir Lietuvos 
visuomenės sluoksniams.

jau Paulius rabikauskas yra pastebėjęs, kad kartais šv. kazimiero atvaiz-
duose matoma palmės šakelė yra kankinystės simbolis (pvz., krošnos baž-
nyčios paveiksle ir skulptūroje). tam galėjo turėti įtakos šio skargos akcento 
vėlesnė recepcija57. kita vertus, kaip užsiminėme, „nekruvinosios kankinystės“ 
įžvalga nėra koks skargos išradimas, inovacija – ir pirmojo biografo ferrerio 
ji yra akivaizdžiai sureikšminama. kaip teisingai teigia sigita Maslauskaitė, 

55 Piotr skarga, Zywoty Świętych, p. 1161. (Casimiriana II: vitae antiquiores S. Casimiri = 
Ankstyvieji šv. Kazimiero „gyvenimai“, p. 184–185, tačiau šiame leidinyje skargos margi-
nalijos neatsispindi.)

56 Ibid.
57 sigita Maslauskaitė, Šventojo Kazimiero atvaizdo istorija XVI–XVIII a., p. 202.
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„ferreris jo [šv. kazimiero] pasirinkimą „Geriau mirti negu susitepti“ iškart 
suprato kaip mirtį už kristų“, o „Grigalius svencickis pabrėžė, kad šv. kazi-
mieras „norėjo pakilti į dangų su nekaltumu pelnyta palmės šakele“58. skarga 
šią mintį tik labiau už kitus išryškina. ji reikšmingiau iškyla gal ir todėl, kad 
skargos kūrinyje dėl autoriaus sąmoningo pasirinkimo kitos karalaičio dory-
bės tokio dėmesio nesulaukia. 

Įdomu, kad skargos kuriamam įvaizdžiui netiko mums brangus gana iš-
samus jaunojo karalaičio taurios, prakilnios išvaizdos, gražaus veido apra-
šymas59, kurį pagal liudininkų pasakojimus ir turbūt žvelgdamas į šiandien 
neišlikusį portretą pateikė pirmasis hagiografas ferreris60. savaip tą aprašymą 
atpasakojo ir svencickis61. skargos kūrinyje šis įprasto hagiografinėms biogra-
fijoms dėmuo redukuotas iki trumpos formulės, kurią istoriškai pagrįsta ga-
lime laikyti tik kalbėdami apie karalaičio gyvenimo pabaigą: „dailaus stoto ir 
karališko veido buvo, bet silpnos sveikatos.“ neabejotina, kad ji prisidėjo prie 
paliegusio šventojo įvaizdžio vėlesniais laikais. tačiau ši formuluotė skargai 
pasitarnavo tolesniame pasakojime išryškinant krikščioniškai herojišką princo 

58 eadem, ibid.; eadem, Casimiriana II: vitae antiquiores S. Casimiri = Ankstyvieji šv. Kazimiero 
„gyvenimai“, p. 63–63, 137.

59 nors skarga greta esančiame Šv. Stanislovo Kostkos gyvenime šio jaunuolio išvaizdos apra-
šymui skirta nemažai atidaus dėmesio, jos apibūdinimą, kaip įprasta, pateikia po šventos 
mirties aprašymo.

60 „Pamaldusis jaunuolis ir dievo tarnas kazimieras buvo vidutinio sudėjimo, turėjo žebenkš-
ties spalvos ar beveik juodus plaukus, buvo beveik juodų akių, tiesios, švelniai rausvos 
nosies, taisyklingo, dailaus ir oraus veido, – iš pačios išvaizdos buvo galima spręsti apie 
tai, koks buvo viduje. iš tiesų gražus iš išorės, bet daug gražesnis šventu pamaldumu, nes 
jį puošė angeliškas būdas, o karališkosios širdies niekados nepalietė niekas bjauru, niekas 
gėdinga, niekas nepadoru.“ Casimiriana II: vitae antiquiores S. Casimiri = Ankstyvieji šv. 
Kazimiero „gyvenimai“, p. 64–65.

61 svencickis kūno grožį pabrėžia dar labiau už ferrerį, daro tai keliose vietose: „jis iš prigim-
ties pasižymėjo retais dvasiniais sugebėjimais, nepaprastu kūno grožiu, skaisčiais ir mielais 
įpročiais be išdidumo“; „išauklėtas, be abejo, lepinančioje prabangoje, turtingas ir visko 
pertekęs karalaitis, puikiausios išvaizdos bei kūno sudėjimo jaunikaitis, apsuptas per kraštus 
besiliejančios ištaigos ir jaunatviško palaidumo, buvo susivaldantis [...]“; „Švenčiausiasis 
jaunuolis ir kilmingasis karalaitis buvo vidutinio ūgio, turėjo beveik juodus plaukus, buvo 
proporcingos nosies, saikingai rausvos [odos spalvos], gražaus ir patrauklaus veido, taurios 
ir rodančios visokeriopą santūrumą eisenos, o visų pirma buvo malonaus ir švelnaus būdo 
ir aiškiai buvo matoma, kad veido išraiška, žvilgsnis ir visa kūno laikysena bei išvaizda 
išreiškia vidinę dvasios būseną“. Casimiriana II: vitae antiquiores S. Casimiri = Ankstyvieji 
šv. Kazimiero „gyvenimai“, p. 129–128, 138–139.
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laikyseną vilniuje užklupusios ligos metu kaip pagrindinį šventumo įrodymą. 
Mat toliau šioje svarbioje vietoje, biografijos pabaigoje, jau pereinama prie 
gyvenimo pabaigos ir šventos mirties aprašymo. Būdinga, kad čia tiesiogine 
kalba pateikiamas dar vienas skargos sukurtas šventojo monologas – atsakas 
gydytojams, siūlantiems gelbėti gyvybę atsisakant skaistumo. jame apeliuo-
jama į pirmųjų amžių kankinių pavyzdį62. kankinių paminėjimas yra skar-
gos inovacija, nes ankstesnių hagiografų šios karalaičio mintys perteikiamos 
trumpiau ir netiesiogine kalba, tiesiai apie kankinius neužsimenant.

taigi nuo ligi tol ezistavusios tradicijos, kurią, jeigu akiratin įtrauksime 
vilniuje rašytą italo ferrerio kūrinį, sąlygiškai galėtume pavadinti lietuviškąja, 
skargos hagiografinis tekstas skiriasi panaudotais papildomais istoriografinių 
šaltinių duomenimis (tačiau neužmirština, kad istorikų veikalais papildomai 
rėmėsi ir svencickis!), eliminuojami lietuviškieji genealogijos bei biografijos 
elementai, pateikiama slaviškoji vardo etimologija. ir kitos biografijos vietos 
skaitytojui šv. kazimierą pristato kaip sarmatų/lenkų karalystės valdovų gimi-
nės atstovą ar, tipologiškai, – tiesiog kaip valdovą (tiesa, valdžios netroškusį 
ir nevaldžiusį), tinkantį į gretą su kitų europos valstybių globėjais, ypač su 
valdžios atsisakiusiais šventaisiais-valdovais. o tokio šventojo portreto skiria-
mieji bruožai, šventumo „turinys“ skargos versijoje papildomas nekruvinojo 
kankinio nuopelnų akcentu bei motyvacija, kuri jo pavyzdį darė aktualų ne 
tik aukštuomenei, bet artino prie paprasto žmogaus. turbūt galima teigti, kad 
apskritai nesumenko ir šv. kazimiero kaip valstybės globėjo ir dangiško gynėjo 
funkcija, bet kadangi „savų“ šventųjų Lenkijos globėjų būrį jis tik papildė, 
ši funkcija (Lietuvai susijusi dar ir su balto raitelio vaizdiniu bei valstybiniu 
herbu) vėliau, ypač karų su Maskva kontekste, buvo aktualesnė ir ryškesnė 
lietuviškoje hagiografinėje tradicijoje. juk ir pabaigos akcentą, paskutinį bio-
grafijos sakinį, galime sieti su 1610 m. karo veiksmais prieš Maskvą, ypač ties 

62 „kai toje negalėje gydytojai, savo pasitarimais ir išmintimi jos priežasčių ieškodami, sveikatą 
jam žadėjo, jei jis skaistumo atsisakytų, ne tik mergelišką skaistumą bei mergaitišką širdį, 
bet ir kankiniškumą parodė, gydytojus triuškindamas ir sakydamas: „niekada taip nepasiel-
gsiu, kad dėl laikinosios sveikatos viešpatį dievą užrūstinti, jo įsakymams nusižengti ir jo 
malonę prarasti galėčiau. kas gi nusvėrė kankiniams dangiškąjį vainiką, kai aikštėje jiems 
buvo sakoma: „arba nuo kristaus atsimeskite, arba sveikatą atiduokite“? nusidėti ir dievą 
papiktinti bijodami, jie numirti ir sveikatą prarasti buvo linkę.“ – Casimiriana II: vitae 
antiquiores S. Casimiri = Ankstyvieji šv. Kazimiero „gyvenimai“, p. 185.
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smolensku, kurie itin aktualūs bei artimi buvo ir skargai, tuo metu gyvenu-
siam vilniuje63. skargai svarbūs buvo ir karalaičio kaip kovotojo už vieningą 
Bažnyčią gyvenimo momentai. kita vertus, galbūt telkdamas dėmesį į kazi-
mierą kaip sarmatiškosios tėvynės šventąjį, Lenkijos karalaitį, jo gyvenimo 
aprašyme skarga nutylėjo kitą dlugošo labai detaliai vaizduojamą jo gyvenimo 
tarpsnį, šiuokart nesusijusį su Lietuva, – žygį į vengriją.

didelėje kūrinio dalyje, ypač kur kalbama tiesiai apie šventąjį karalaitį, 
skarga daugiau ar mažiau artimai naudojasi (bet ne seka) svencickio-volod-
kevičiaus tekstu (nors nei vilniaus kanauninko, nusipelnusio kanonizacijos 
reikalui, nei pirmosios biografijos autoriaus ferrerio, o ir istorinių šaltinių, 
nepamini). kūrinio savitumą galima įžvelgti ne tik aptartose turinio naujo-
vėse. Į šventųjų gyvenimų rinkinį įtraukęs ir šv. kazimiero biografiją, skarga 
ne tik užpildė spragą pateikdamas žinias apie Lietuvos ir Lenkijos šventojo 
gyvenimą, ne tik iškėlė pamokomą jo pavyzdį ir kulto reikšmę respublikos 
katalikams. jis sukūrė originalų aprašymą, su savita koncepcija, atitikusia pla-
tesnį šventųjų gyvenimų rinkinio užmojį, potridentines tendencijas ir siekį į 
šventųjų būrį įtraukti kuo daugiau tėvynainių. Šiame ganėtinai originaliame 
kūrinyje atsispindi didaktinis autoriaus polėkis, savo stilių ištobulinusio pa-
mokslininko talentas, o barokišką polinkį į vaizdingumą, emocingumą lydi 
jėzuitų išsilavinimo ir naujosios hagiografijos64 bei istoriografinės tradicijos 
išmanymo išugdytas tikslumo, faktų patikimumo siekis.

Praėjus 8 metams po šv. kazimiero kanonizacijos ir plintant kultui, pasku-
tinį skargos rengtą šventųjų gyvenimų rinkinio leidimą papildyti šio tėvynės 
šventojo gyvenimo aprašymu buvo tam tikra būtinybė. skarga spėjo tai padaryti. 

skargos šv. kazimiero gyvenimas yra ne laisvas vertimas, sekimas ar kom-
piliacija, bet pakankamai originalus veikalas. Buvo remtasi ne tik egzistavusia 
hagiografija, bet ir istoriniais veikalais, pateikiant vieną kitą naują faktą bei 
savą koncepciją. Gyvenimas atitiko viso šventųjų gyvenimo rinkinio sumanymą: 

63 Šv. kazimiero biografija baigiama tokiais žodžiais: „ir dabar per tuos karus su Maskva, su 
nuo šv. Bažnyčios atskilusiais žmonėmis, jis tikrai pagelbės, kaip ir anksčiau, idant anie, 
katalikiškos karalystės nesugriovę, patys į tikėjimo vienybę atsiverstų ir kartu su mumis 
viena širdimi šlovintų trejybėje vieną dievą, kurio viešpatystė ir karalystė tęsiasi per amžių 
amžius. amen.“ – Casimiriana II: vitae antiquiores S. Casimiri = Ankstyvieji šv. Kazimiero 
„gyvenimai“, p. 188–189.

64 Plg. andrea Ceccherelli, op. cit., p. 38, 50–51.
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originaliõs skargos koncepcijos ir adaptacijos rinkinio paskirčiai dalimi reikia 
laikyti ir skargos nepanaudotus jau egzistavusios hagiografijos – ferrerio bei 
ankstyvosios lietuviškosios hagiografijos – elementus, net kai kuriuos žinomus 
karalaičio gyvenimo faktus, taip pat nutylėtas lietuviškąsias sąsajas.
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Mintautas Čiurinskas

Piotr skarga’s Zywot Swiętego Kazimierza królewica polskiego 
(1610) and the Lithuanian hagiographic tradition of that time

S u m m a r y

Piotr skarga sj (1536–1612) expanded his famous collection Żywoty świętych (Lives of the 

Saints) with Zywot swiętego Kazimierza królewica polskiego wyjęty z kronik polskich (The 

Life of Saint Casimir, the Polish Prince, Taken from Polish Chronicles) in as late as 1610, in the 

last edition of this popular hagiographic collection that appeared during skarga’s lifetime. 

More than thirty years separated this edition from the first one which was published in 

vilnius in 1579. in the book, the life of st Casimir appears not in the place where it should 

be according to the sequence of liturgical feasts (4 March), but in the appendix (Przydatek) 

at the end, which the author continued to supplement and amend from the very first edition 

of the book. the paper discusses the circumstances and possible reasons for such a belated 

writing of the biography of st Casimir. when writing about the recently beatified prince 

Casimir, skarga used sources entirely different from those he resorted to while preparing the 

first edition of the collection of the lives of the saints of the universal Church. 

 in the case under discussion, skarga’s hagiographical and other sources are actually 

known. a comparison with the texts from those sources, particularly with the work of 

Gregorius swiecicki (svviencicky, swięcicius; Grigalius svencickis; Grzegorz Święcicki, 

1604), and the information contained in them makes it possible to observe that skarga 

did not choose the easiest path of compilation, or following, or free translation of the 

text. analysis reveals the originality and distinctive conception of this biography. unused 

elements of hagiography that had existed before him – that of zaccaria ferreri and the 

early Lithuanian hagiography, as well as the suppression of some known facts from the 

prince’s life should be considered as part of skarga’s original conception and a manifestation 

of the adaptation for the purpose of the whole collection. skarga eliminated features of 

minor locality and facts which did not comply with the idea of the whole collection of the 

lives of the saints of the universal Church. in the case discussed, many of such facts are 

related to Lithuania. he puts the prince alongside other holy rulers known from history, and 

introduces him as a representative of the ruling family of the sarmatian/Polish kingdom. in 

skarga’s version, the characteristics of st Casimir’s holiness are expanded by the emphasis 

on the merits of his bloodless martyrdom. in the paper, focus is also laid on some other 

elements of the content which differ from the existing Lithuanian hagiographical tradition 

of st Casimir, and attempts are made to reveal the causes of the differences.


