
Istorikas  Algimantas Daugirdas 

Pranešimas skaitytas 2018 05 20,  Kauno šv. Jurgio Kankinio bažnyčioje, Šv. Kazimiero stebuklo 

ir LDK kariuomenės pergalės prie Polocko 500-ųjų metinių (1518-2018) minėjimo metu 

          

STEBUKLAS PRIE DAUGUVOS 1518 M. 

1458 m. spalio  3 dieną Krokuvos karališkoje Vavelio pilyje didelis džiaugsmas – 

Lenkijos karaliui,  Lietuvos Didžiąjam kunigaikščiui Kazimierui Jogailaičiui ir jo 

žmonai Elžbietai Habsgurgaitei gimė antras sūnus, kurį tėvai pavadino Kazimieru. 

Iš to fakto matyti, kad tai buvo mylimas, gal būt mylimiausias karaliaus sūnus. Iš 

viso šioje gausioje šeimoje augo 6 sūnūs ir 5 dukros. Iki devynerių metų jaunasis 

Kazimieras buvo auklėjamas motinos, o vėliau jo lavinimusi užsiėmė pats karalius. 

Vaikų švietimui buvo skiriamas didelis dėmesys ir geriausi mokytojai. Juos auklėjo 

vienas žymiausių lenkų istorikų Janas Dlugošas ir italų humanistas Filipas 

Buonaccorsi. Karo meno pagrindus karalaičiams dėstė Stanislovas Šydloveckis. 

Jaunuoliai mokėsi valdyti įvairius ginklus, jodinėti. Kasdieniniame gyvenime 

karalaičiai nebuvo lepinami, dėvėjo paprastus, šiurkštaus audinio drabužius, žiemą 

vilkėjo ožkienos kailinukus. Miegojo ant kieto pakloto, nebuvo lepinami išrankiais 

valgiais ir gėrimais.  

Jogailaičių dinastija XV a. pabaigoje tvirtai reiškėsi Europos valdovų tarpe ir užėmė 

ne vienos valstybės sostą. Kazimiero vyresnysis brolis Vladislovas  1471 m. buvo 

vainikuotas Bohemijos karaliumi. Kazimieras Jogailaitis dažnai imdavo savo sūnų 

Kazimierą į gausias išvykas po kaimyninius kraštus, kad jaunuolis išmoktų 

bendravimo etiketo ir diplomatijos bendraujant su kitų valstybių diduomene. 

Dažnai Kazimierui tekdavo kartu su tėvu dalyvauti valstybės Tarybos posėdžiuose. 

Taip tėvas pratino sūnų valstybės valdymo įgūdžių. 

 Tuo pat metu kaimyninėje Vengrijoje kilo pilietinis karas. Dalis vengrų didikų 

sukilo prieš tuometinį valdovą Motiejų Korviną ir paprašė Lenkijos karinės 

pagalbos, siūlydami už ją savo sostą jaunąjam Kazimierui. Buvo aiškinama, kad šis 

sostas turėtų priklausyti Kazimierui kaip motinos, kilusios iš Habsburgų, kraičio 

dalis. Karalius Kazimieras Jogailaitis nusprendė ten nusiųsti savo mylimą sūnų, 

trylikametį  Kazimierą. Matydamas  su kokiu atidumu, sumanumu ir įžvalgumu jo 



sūnus atlieka kiekvieną jam pavestą užduotį, valdovas Kazimiero asmenyje matė 

savo paveldėtoją. 12 tūkstančių karių kariuomenei vadovavo patyręs karvedys 

Petras Duninas. Spalio 2 dieną ši kariauna patraukė link Vengrijos sostinės. Per tą 

laiką, kol buvo renkama kariuomenė ir per ilgą žygio laikotarpį, situacija Vengrijoje 

pasikeitė. Motiejui Korvinui pavyko nugalėti savo priešus ir suvienyti šalį. Karalaitis 

Kazimieras tapo vengrams nereikalingas, tad teko grįžti atgal. Per grįžimo 

laikotarpį teko patirti daug išbandymų. Dalis samdytos kariuomenės sukilo, 

negavusi žadėto iš vengrų didikų atlyginimo. Teko ją malšinti jėga ir panaudoti 

nemažai smurto. Jaunajam  Kazimierui tai buvo rūstus išbandymas, palikęs visam 

gyvenimui neigiamų įspūdžių ir prisiminimų. Pasikeitė ir jo charakteris. Karalaitis 

tapo uždaras ir labai pamaldus. Sugrįžęs namo, Kazimieras toliau tęsė mokslus pas 

Janą Dlugošą. Tai tęsėsi iki pat 1475 m. Nuo to laiko Tėvas ėmė pats ruošti sūnų 

valstybės valdymui. Nuo 1476 m. karalaitis Kazimieras jau oficialiai pristatomas 

kaip sosto įpėdinis. 1478 m. karalius su savo dviem sūnumis Kazimieru ir Jonu 

Albrechtu išvyko į Lietuvą. Lietuvių didikai labai pageidavo suteikti Kazimierui 

Lietuvos karaliaus sostą ir stengėsi įkalbėti Kazimierą Jogailaitį taip pasielgti, 

tačiau tėvas jau buvo numatęs Lenkijos sostą skirti savo mylimiausiam sūnui. Čia 

vėl jaunajam Kazimierui teko patirti dar vieną išbandymą. Kaip rašo rusų 

metraščiai, vokiečių kronikos ir keli diplomatiniai laiškai, 1481 m. prieš pat Šv. 

Velykas rusėnų įtakoje buvę keli LDK kunigaikščiai susimokė nužudyti Kazimierą 

Jogailaitį ir jo sūnus. Buvo planuota perduoti rusėniškas LDK žemes Maskvos 

didžiajam kunigaikščiui Ivanui III.  Atskleidus sąmokslą, jo dalyviai kunigaikščiai 

Mykolas Olelkaitis ir Jonas Jurgaitis Alšėniškis 1481 08 30 buvo nubausti mirtimi, o 

Teodoras Bielskis ir Jonas Glinskis pabėgo į Maskvą. Po šių įvykių karalius išsiuntė 

savo sūnus į Lenkiją, o pats dar kurį laiką pasiliko Lietuvoje daryti tvarkos. Nuo 

1483 m. karalaitis Kazimieras jau oficialiai vadinamas karaliaus vietininku 

secundogentis Regis Poloniae. Tuo metu tėvas dėjo daug pastangų apvesdinti 

Kazimierą su Šventosios Romos imperijos imperatoriaus Fridricho III dukra, bet 

sūnus atsisakė, motyvuodamas silpna sveikata. Jį vis dažniau kamavo ilgai 

trunkatys kosuliai. Tia buvo džiovos, tuo metu neišgydomos, požymiai. Lyg 

nujausdamas neilgą likusį gyvenimą, karalaitis pasidarė labai pamaldus. Dažnai 

anksti ryte jį rasdavo prie dar uždarų bažnyčios durų. 1483 m. gale Karalius 

pasikvietė sūnų į Vilnių, galvodamas, kad aplinkos pakeitimas bus jam į naudą.  



Vėliau abu ketino vykti į Liubliną, nes vienu laiku ligonio sveikatos būsena 

pagerėjo.  1484 m. pradžioje Kazimiero sveikata vėl ėmė blogėti, tad karalius 

paliko savo sergantį sūnų Gardino pilyje, o pats išvyko toliau vienas. Vasario mėn. 

pabaigoje karalaitį ptižiūrintys dvariškiai ir gydytojas suprato, kad padėtis labai 

rimta ir iškvietė iš Liublino karalių. Kovo 1 d. valdovas atvyko pas nusilpusį sūnų. 

Kazimieras sukaupė likusias jėgas ir kovo 4 d. dar išklausė šv. Mišias,  priėmė švč. 

Sakramentą ir netrukus užbaigė savo trumpą 25 metų gyvenimo kelią Žemėje. Jo 

palaikai su garbinga palyda ir didžiausiomis iškilmėmis nulydėti į Vilnių ir palaidoti 

katedroje. 

          Polocko kunigaikštystė susiformavo XI a. suskilus Kijevo Rusios valstybei. 

Polockas XIII a. pradžioje nemažai kentėjo nuo Teutonų ordino antpuolių, o 

ketvirtame šio amžiaus dešimtmetyje jam pradėjo grėsti mongolų–totorių  

puldinėjimai, tad gan taikiai prisijungė prie LDK kaip jos dalinė kunigaikštystė. Iki 

1263 m. jį valdė Tautvilas, vėliau Polocke buvo įtvirtinta Gediminaičių dinastija. 

Čia valdovais buvo LD kunigaikščio Vytenio sūnus Vainius, vėliau jo sūnus 

Liubartas, Algirdo sūnus Andrius. Prijungtas prie LDK, Polockas augo ir klestėjo, kol 

tapo antru svarbiu Hanzos prekybos miestu prie Dauguvos, po Rygos. Per šį miestą 

Dauguvos upe Lietuva sėkmingai prekiavo su kitais Hanzos miestais. Nuo 1413 m. 

panaikinus dalines kunigaikštystes, Polockas įėjo į LDK sudėtį kaip atskira 

vaivadija.  

          XV a. devinto dešimtmečio pabaigoje, valdant Ivanui III suaktyvėjo Rusijos 

karinė veikla.  Nuolatiniai jų kariaunos įsiveržimai į LDK žemes 1487 m. virto 

pirmuoju karu tarp LDK ir Maskvos kunigaikštystės. Jo priežastis buvo kunigaikščių 

Vorotinskių, Odojevskių perėjimas tarnauti Maskvos didžiąjam kunigaikščiui. Karas 

susiklostė nesėkmingai mūsų valstybei. LDK turėjo Maskvai užleisti Viazmos 

kunigaikštystę ir šiaurinę Okos aukštupio dalį. Prarasta iš viso apie dešimtadalis 

turėtos teritorijos. Po to karai sekė vienas po kito maždaug su ketverių metų 

pertraukomis. 1512 m. prasidėjo ketvirtasis LDK karas su Maskvos Didžiąja 

kunigaikštyste. Tai buvo Lietuvai sunkus karas, kurio metu prarasta daug teritorijų 

ir 1514 liepos 30 d. vienas svarbiausių miestų Smolenskas. 1518 m. pavasarį 

Maskvos didysis kunigaikštis Vasilijus III pasiuntė didelę jungtinę kariuomenę link 

Lietuvos valdomo Polocko. Žygiui specialiai pasirinktas laikas, kai balandžio 18 d. 



Lenkija ir Lietuva šventė karaliaus Žygimanto vestuves su Bona Sforca. Didelė 7 

tūkst. Maskvėnų kariuomenė, kurioje vadais buvo kunigaikščiai Mykolas Kislica, 

Andriejus Šeremetas, Vasilijus ir Ivanas Šuiskiai, gegužės mėnesį priartėjo prie 

Polocko ir pradėjo jo apsiaustį. Atsigabeno daugybę patrankų ir sienas griaunančių 

taranų. Miestas–tvirtovė buvo įsikūręs prie Dauguvos ir Polotos upių santakos, o iš 

kitos pusės jo aukštus mūrus juosė gilūs pilni vandens apsauginiai grioviai ir 

gynybiniai pylimai. Tai labai apsunkino puolančiųjų padėtį ir dėl to jų puolimas 

užsitęsė ilgą laiką. Miesto gynėjai, vadovaujami Polocko vaivados  Alberto 

Goštauto, didvyriškai atmušinėjo atakas, o maskvėnų kariuomenė baigė turimas 

maisto atsargas. Ją pradėjo kamuoti badas. Kaip teigia XIX a. rusų istorikas 

Nikolajus Karamzinas, už gerą saują džiuvėsių buvo prašoma vieną altyną1– 

sidabrinį trikapeikį, o tai tuomet buvo labai dideli pinigai.  Kunigaikštis Šeremetas 

surinkęs dalį gerai ginkluotos kariuomenės, užgrobė polockiečių laivus, stovėjusius 

prie Dauguvos ir su jais persikėlė į kairįjį upės krantą, mėgindami ten kiek nors 

papildyti maisto atsargas. Plėšė ir degino aplinkinius kaimus, rinkdami iš 

nespėjusių pasitraukti valstiečių grūdus ir išsivarydami naminius gyvulius. 

Polockiečiams į pagalbą karalius Žygimantas pasiuntė 2 tūkst. karių pagalbą. Ją 

sudarė dalis LDK kariuomenės dalinių, vadovaujamų kunigaikščio Jurgio Radvilos ir 

500 lenkų karių, kuriuos atvedė karaliaus dvariškis, rotmmistras Janas Boratinskis. 

Buvo dar ir užsienyje samdytų karių, taip vadinamų algininkų. LDK kariuomenė su 

sąjungininkais pasiekė Polocką, bet jiems niekaip nesisekė persikelti į kitą 

Dauguvos upės pusę. Tų metų vasara  buvo labai lietinga ir upė pasidarė gili ir 

vandeninga. Liepos 29 d. rotmistro Jano Boratinskio dalinys pirmasis užklupo 

pasklidusią Rusijos kariauną, kuri rinko maisto atsargas kairiajame krante. Nespėję 

stoti į kovinę rikiuotę, maskvėnai buvo sumušti. Daugelis jų paskendo upėje, 

bėgdami ir grūsdamiesi perpildytuose laivuose. Kita dalis LDK kariuomenės, 

ieškodama vietos persikelti per ištvinusią upę, jau temstant pamatė kilmingos 

išvaizdos jauną raitelį ant balto žirgo,  šviesiais, aukštą kilmę rodančiais drabužiais. 

Jis atsirado staiga, tartum nusileido iš debesų. Iki to laiko jo niekas nebuvo matęs. 

                                                           
1 Три копейки — традиционный номинал русской денежной системы, первоначально 

называвшийся алты́н или алты́нник (от тат. алты — шесть или тат.алтын — золото). 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BD_(%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


Šiš baltasis rireris pirmas šoko į vandeningą upę ir gestu pakvietė paskui save 

mūsų kariuomenę, rodydamas brąstą. Dingo taip pat netikėtai, kaip ir pasirodė. 

Sėkmingai persikėlę į kitą Dauguvos pusę, mūsų husarai  greitai susirikiavo ir 

jodami dideliu greičiu, užklupo priešą. Šiai atakai vadovavo Jurgis Radvila, jau 

anksčiau pasižymėjęs Oršos mūšyje. Rusų kunigaikščiai Ivanas Rostovskis ir 

Obolenskis nesugebėjo mobilizuoti savo karių. Po trumpo pasipriešinimo, palikę 

daug žuvusių ir karinės ginkluotės, maskvėnai ėmė netvarkingai trauktis nuo 

Polocko. Bėgančius juos ilgą laiką persekiojo J. Radvilos husarai. Į nelaisvę pakliuvo 

daugybė rusėnų. Dalis priešų pasklido po apylinkes ir kurį laiką plėšikavo vietinius 

gyventojus, kol vėliau juos išžudė susibūrę valstiečiai. Belaisviai buvo patalpinti 

Vilniaus, Kauno, Trakų, Gardino, Naugarduko, Bresto ir Slonimo pilyse 

priklausomai nuo jų kilmingumo. Išskirtinio dėmesio sulaukę karo belaisviai buvo 

laikomi Vilniaus, Kauno ir Trakų pilyse. Apie tai rašė Šventosios Romos 

imperatoriaus Maksimiljono I pasiuntinys Sigismundas Hebersteinas, tarpininkas 

tarp LDK ir MDK belaisvių klausimu.  

Sukaupti duomenys apie karalaičio Kazimiero gyvenimą ir stebuklingą jo pagalbą 

LDK kariuomenei prie Polocko buvo pristatyti popiežiui. Dauguma Polocko 

išvadavime dalyvavusių karo vadų paliudijo, kad paslaptingasis riteris  – tai 

karalaitis Kazimieras, Dangaus atsiųstas mūsų kariuomenei padėti. Kanonizacijos 

klausimais rūpinosi Kazimiero brolis ir valdovas Žygimantas Senasis ir Vilniaus 

vyskupas. Galiausiai 1604 m. gegužės 10-12 d. Vilniuje įvyko kanonizacijos iškilmės 

ir karalaitis Kazimieras buvo paskelbtas šventuoju. O 1642 m. 1 mylios atstumu 

nuo Polocko, toje vietoje kur kariuomenė persikėlė per Dauguvą, buvo pastatyta 

bažnyčia. 

                                                                        

                                                                Algimantas Daugirdas 


